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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ПРС  – поліпозний риносинусит 

АСІТ  – алергенспецифічна імунотерапія 

ГС  – грибкова сенсибілізація 

ННП  – навколоносові пазухи  

ІКС  – інтраназальні кортикостероїди 

Ig  – імуноглобуліни 

LIF  – фактор пригнічення лейкоцитів  

ГНТ  – гіперчутливість негайного типу  

ГСТ  – гіперчутливість сповільненого типу 

ІЛ-4  – інтерлейкін-4; 

ІФА  – імуноферментний аналіз; 

IgE  – імуноглобулін Е 

IgG4  – імуноглобулін G4 

ОЩ  – оптична щільність 

ІНФ-γ – інтерферон-γ 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-α 

ФЧ  – фагоцитарне число 

ФІ  – фагоцитарний індекс 

СКТ  – спіральна комп’ютерна томографія 

VAS  – візуально-аналогова шкала 

ВНС   – вегетативної нервової системи 

LF  – лактоферин 

PNU/мл – одиниці білкового азоту 

ПЦК  – функціональна активність цитотоксичних клітин 

ТБ  – тканинні базофіли 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Проблема поліпозного риносинуситу 

(ПРС) є важливою з огляду на її медичну та соціальну значимість. Вона не 

тільки не втратила своєї актуальності, але й набула окремого напрямку в ме-

дичній науці по оцінці питань патогенезу та створенню патогенетично об-

ґрунтованих технологій ефективної терапії цього захворювання [19, 44, 67, 

103, 106, 198]. Про складність проблеми свідчать не тільки численні публі-

кації, але і проведення великої кількості вітчизняних і міжнародних конфе-

ренцій, консенсусів, присвячених цій проблемі [201]. Широка розповсю-

дженість ПРС у структурі захворювань ЛОР-органів, його зв’язок з бронхо-

легеневою патологією та тривалий перебіг ведуть до зниження працездатно-

сті, якості життя та інвалідизації хворих.  

Проведені епідеміологічні та статистичні дослідження свідчать, що 

поширеність поліпозного риносинуситу в загальній популяції жителів Євро-

пи складає від 2 до 4%. За даними різних авторів, в Україні на риносинусити 

страждає до 10% населення. Разом з тим існують дані про те, що дане захво-

рювання виявляється у 15-25% оториноларингологічних хворих [148]. По-

при значну кількість досліджень, присвячених вивченню різних аспектів 

етіології, патогенезу, консервативного та хірургічного лікування поліпозно-

го риносинуситу, тенденції до зменшення захворюваності не спостерігається 

[134].Рівень поширеності риносинуситів у наш час не знижується, а навпа-

ки, відмічається зростання кількості резистентних до лікування форм, вна-

слідок чого пошук нових методів протирецидивної терапії поліпозного ри-

носинуситу залишається одним із пріоритетних напрямків сучасної отори-

ноларингології [44]. 

Сучасні уявлення про патогенез ПРС доводять, що дана патологія є ба-

гатофакторною і викликана такими чинниками, як хронічний запальний 

процес слизової оболонки, в якому беруть участь різноманітні фактори зов-

нішнього середовища, такі як віруси, бактерії, гриби, а також ендогенні 
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чинники: порушення метаболізму арахідонової кислоти, анатомічні аномалії 

носової порожнини [187,196]. В.Я. Кунельська повідомляє, що у більшості 

осіб з тривалими, резистентними до лікування риносинуситами, причиною 

захворювання є саме грибкова інвазія. У 90% пацієнтів відмічається асоціа-

ція ПРС з грибковою флорою [226]. 

За останні роки відмічається ріст сенсибілізації до вірусних і, особли-

во, грибкових алергенів, які вегетують у дихальних шляхах [121]. Згідно з 

даними літератури, у 55% пацієнтів із хронічними запальними захворюван-

нями дихальних шляхів має місце сенсибілізація до грибкових алергенів за 

моно- та політипом [12]. Значний ріст сенсибілізації до грибів пов’язаний, з 

одного боку, ятрогенними факторами – антибіотики і стероїдні гормони, а з 

іншого – погіршенням екологічних умов проживання людей та збільшення 

радіаційного навантаження [8]. Згідно з даними Всесвітньої Організації 

Охорони Здоров’я, грибковою інфекцією уражений кожний п’ятий мешка-

нець планети [172]. 

Відомо, що грибкові антигени можуть змінювати тип і характер імун-

ної відповіді і цим суттєво знижувати повноцінну імунну відповідь на умов-

но-патогенну мікрофлору, а також змінювати структуру слизової оболонки 

порожнини носа [58, 85, 229]. Даних про роль грибкової сенсибілізації в під-

тримці хронічного поліпозного процесу в носовій порожнині в науковій лі-

тературі на сьогоднішній день недостатньо для формування науково-

обґрунтованих висновків, а тим більше практичних рекомендацій для кліні-

ки. Грибкова сенсибілізація не завжди вчасно діагностується і враховується 

в якості патогенетичного фактору захворювання, що є причиною недостат-

ньої ефективності лікування. В зв’язку з цим можна вважати доречним про-

ведення досліджень для визначення впливу грибкової сенсибілізації на пе-

ребіг хронічних запальних захворювань носової порожнини поліпозного ха-

рактеру та розробки на цій основі ефективних технологій лікування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-

таційне дослідження виконано в межах плану наукових робіт Івано-
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Франківського національного медичного університету та є фрагментом між-

кафедральної комплексної теми «Клініко-рентгено-морфологічні паралелі в 

оптимізації діагностичної та терапевтичної тактики при запальних захворю-

ваннях дихальних шляхів» (№ держреєстрації 0113U008224). 

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на 

поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією шляхом проведення 

алергенспецифічної імунотерапії грибковими алергенами. 

 

Завдання дослідження. 

1. Вивчити особливості перебігу поліпозного риносинуситу на фоні 

грибкової сенсибілізації. 

2.  Дати оцінку стану чинників системного імунітету у хворих на полі-

позний риносинусит із сенсибілізацією до грибів. 

3.  Дослідити патогенетичні фактори впливу грибкової сенсибілізації 

на базові параметри імунітету in vitro. 

4.  Розробити методику лікування пацієнтів з назальним поліпозом на 

фоні грибкової сенсибілізації та оцінити її ефективність. 

5.  Визначити динамічні зміни клінічного перебігу та імунологічних 

показників після лікування хворих на поліпозний риносинусит із грибковою 

сенсибілізацією. 

Об’єкт дослідження: поліпозний риносинусит, грибкова сенсибілі-

зація. 

Предмет дослідження: клінічний стан хворих, рентгенологічні по-

казники, показники сироваткових рівнів специфічних та загального IgE, 

цитокінів – інтерлейкінів 1β, 10, фактора некрозу пухлин (ФНО-α), α и γ – 

інтерферонів до та після лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні (збір скарг, анамнезу, об'єкти-

вний огляд), алергологічні (прик-тест водно-сольовим екстрактом алергену 
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«Алергени плісняви і дріжджових грибів» (D-ALmycoprick-test) (Alternaria, 

Aspergillus niger, Penicillium, Monilia, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, 

Rhizopus, Mucor, Candida), визначення специфічних IgE до грибів), інстру-

ментальні (ендоскопія носової порожнини, спіральна комп’ютерна томогра-

фія навколоносових пазух), імунологічні (показники системного імунітету, 

клітинні та гуморальні фактори) та експериментальні дослідження in vitro, 

статистична обробка отриманих даних. 

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Отримано нові наукові дані про клінічний перебіг ПРС на фоні гриб-

кової сенсибілізації, який у порівнянні з групою без сенсибілізації, характе-

ризується більш тривалим анамнезом захворювання (>5 років) (62,2% проти 

17,1%, (p<0,05); більшою частотою загострень (41,02% проти 33,33%, 

(p<0,05); посиленням тяжкості клінічного перебігу захворювання за VAS у 

1,2 рази (p<0,05); субтотального чи тотального ураження навколоносових 

пазух поліпозним процесом (60,8% проти 25,7%, (p<0,05). 

Вперше в експерименті in vitro встановлено, що клітини крові хворих 

на ПРС із грибковою сенсибілізацією під дією грибкових алергенів можуть 

продукувати медіатори, що знижують захисний потенціал імуноцитів, зок-

рема, активність цитолітичних клітин алогенних мигдаликів у 2,6 рази, ак-

тивність фагоцитів – у 2 рази (p<0,05). 

Вперше у хворих на ПРС із сенсибілізацією до грибів у порівнянні із 

групою без сенсибілізації встановлено підвищення у сироватці крові рівня 

реагіну IgG4 (p<0,001), підвищення рівня специфічних IgE-антитіл до гриб-

кових антигенів Aspergilius, Penicilium, Alternaria, Botrytis у 2 і більше рази 

(р<0,02), зниження рівня С4-компонента комплементу сироватки крові у 

2,45 рази (р<0,05), підвищення вмісту прозапального ІЛ-1β (р<0,02), проти-

запального цитокіну ІЛ-10, та γ-інтерферону (р<0,05). 

Доказано високу ефективність пероральної АСІТ грибковими алерге-

нами у комплексному лікуванні хворих на ПРС із грибковою сенсибілізаці-
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єю при оцінці її ефективності у найближчий (3 та 6 міс.), і віддалений період 

(12міс.) за результатами аналізу скарг, динаміки імунологічних показників, 

комп’ютерно-томографічної картини та результатів клінічного обстеження. 

 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано в ком-

плексній терапії хворих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілі-

зацією проведення пероральної алергенспецифічної імунотерапії грибкови-

ми алергенами, що забезпечує більш повну, статистично достовірну редук-

цію клінічних симптомів та поліпшення імунологічних показників протягом 

одного року спостереження, у порівнянні із пацієнтами, що отримують тра-

диційне лікування. Використання динамічного комп’ютерно-

томографічного контролю в діагностичному процесі для аналізу динаміки 

регресії поліпів (патент на винахід № 68530 від 26.03.2012 р. „Спосіб оцінки 

ефективності лікування поліпозного риносинуситу з прогнозуванням пода-

льшої тактики та об’єму оперативного втручання”). Позитивний клінічний 

ефект через 6 міс. після проведення АСІТ відмічено у 85,7% хворих, з них 

відмінні і добрі результати лікування спостерігалися у 78,6% обстежених, 

задовільні – у 7,1% пацієнтів. Через 12 міс після проведення АСІТ відмінні і 

добрі результати відмічено у 86,1% хворих, задовільні – у 13,8%, що свід-

чить про стійкий ефект від проведеного лікування.  

Отримані в ході роботи позитивні результати можуть бути рекомендо-

вані до застосування в практичній діяльності лікарів отоларингологів, алер-

гологів усіх рівнів організації надання медичної допомоги населенню, в на-

вчальному процесі при підготовці лікарів. 

 

Впровадження результатів досліджень. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувально-діагностичну роботу відділення але-

ргології Обласної клінічної лікарні та Відділення мікрохірургії ЛОР-органів 

центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Матеріали робо-

ти використовуються в навчальному процесі кафедри оториноларингології 
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та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізовано 

інформаційні ресурси з досліджуваної проблеми, виконано патентно-

інформаційний пошук. Проведено підбір хворих, формування груп, динамі-

чне спостереження за хворими та аналіз отриманих результатів. Автором 

самостійно проведено всі клінічні обстеження, лікування хворих, освоєно 

необхідні методи лабораторних та інструментальних досліджень. Дисертан-

том здійснено статистичний аналіз, співставлено отримані результати з літе-

ратурними, сформульовано висновки та узагальнення, написано усі розділи 

дисертації, здійснено висвітлення здобутків на наукових форумах та періо-

дичних виданнях. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи до-

повідались та обговорювались на традиційних наукових конференціях Укра-

їнського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів:  

- щорічній традиційній весняній конференції «Сучасні методи діагнос-

тики та лікування хронічних захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей», 

20-21 травня 2013 р. (м. Севастополь, АР Крим); 

- щорічній традиційній осінній конференції «Новітні технології в діаг-

ностиці та лікуванні хронічних запальних та онкологічних захворювань 

ЛОР-органів», 30 вересня – 1 жовтня 2013 р. (м. Львів); 

- щорічній традиційній осінній конференції «Сучасні методи діагнос-

тики та лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань верх-

ніх дихальних шляхів та вуха», 22-23 вересня 2014 р. (м. Київ); 

- ХII з’їзді оториноларингологів України. 18-20 травня 2015 р.  

(м. Львів). 

Результати проведених досліджень обговорювались на засіданнях 

Вченої Ради ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний універси-
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тет» та ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 

України». 

Публікації. Матеріали дисертації висвітлені в 11 друкованих наукових 

працях, з них 4 статті у фахових наукових виданнях України, 1 – у фаховому 

іноземному виданні, 5 тез доповідей у матеріалах наукових та науково-

практичних конференцій, 1 деклараційний патент України на винахід. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ЩОДО ЕТІОЛОГІЇ, ПАТОГЕНЕЗУ,  
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНОГО  

РИНОСИНУСИТУ НА ФОНІ ГРИБКОВОЇ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ 
 

1.1. Роль грибкової сенсибілізації в етіології та патогенезі  
поліпозного риносинуситу 
 
Підвищений науково-дослідний інтерес до проблеми лікування та 

діагностики хронічного поліпозного риносинуситу (ПРС) в останні деся-

тиліття пояснюється декількома причинами. По-перше, значна пошире-

ність цього захворювання і частота рецидивів, за даними Європейського 

меморандуму по риносинуситу (EPOS), підтверджуються тим, що поліпо-

зом носа і навколоносових пазух хворіє 2-4% населення Європи. В ЛОР-

стаціонарах пацієнти з поліпозом становлять 4%, а серед хронічних рино-

синуситів – 15-20%; рецидиви поліпів після хірургічного лікування вини-

кають у 30-50% хворих, особливо з аспіриновою тріадою [11, 68, 69]. При 

цьому у 20% хворих рецидиви назального поліпозу розвиваються вже че-

рез 1 місяць після операції, у 42% – через 1 рік, а у 81% – через 2 роки [36, 

46, 199]. По-друге, підвищена увага до ПРС пов'язана тим, що це захворю-

вання нерідко поєднується з іншими супутніми захворюваннями, такими 

як алергічний риніт, бронхіальна астма (БА), муковісцидоз, синдром Кар-

тагенера та ін.У 40% випадків ПРС поєднується з бронхіальною астмою, у 

15% – з аспіриновою тріадою [11, 72]. По-третє, цей інтерес пояснюється 

низькою ефективністю етіологічної та патогенетичної діагностики та ліку-

вання, наслідком чого є значне зниження якості життя хворих [20]. Про 

складність проблеми свідчать не тільки численні публікації, але і прове-

дення великої кількості вітчизняних і міжнародних конференцій, консен-

сусів, присвячених цій проблемі. 
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Якість життя хворих на  ПРС порівнюється з якістю життя при хро-

нічних обструктивних захворюваннях легень (ХОЗЛ). Це зумовлено різ-

ким утрудненням або повною відсутністю носового дихання, гіпо- або 

аносмією, постійною ринореєю, станом хронічної гіпоксії та головним бо-

лем [46]. Існують дані про те, що це захворювання виявляється у 15-25% 

оториноларингологічних хворих [148]. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених з'ясуванню різ-

них сторін етіології та патогенезу ПРС, це захворювання досі залишається 

невирішеною проблемою для лікарів, оскільки не існує радикального лі-

кування даної патології. На даний час не існує однозначної думки про еті-

ологічні чинники чи патогенетичні механізми розвитку ПРС. Різні автори 

серед причин виділяють бактеріальну і грибкову інфекцію, формування 

біоплівок, суперантигенну стимуляцію імунної системи (презентація супе-

рантигенів St. aureus, внаслідок чого відбувається дегрануляція опасистих 

клітин і продукції поліклонального IgE), анатомічні аномалії в ділянці 

остіомеатального комплексу, циліарну дисфункцію, алергію, вторинний 

імунодефіцит [20]. Проте, за результатами вивчення етіології та патогене-

зу ПРС, сформувалося декілька концепцій розвитку захворювання: теорія 

інфекційно-алергічного, аутоімунного походження поліпозних вегетацій, 

теорія пролапсу слизової оболонки, нервово-рефлекторна теорія [36].  

За даними Г.М. Портенко, С.А. Абрамова (1994 р.), у виникненні 

ПРС провідна роль відводиться алергії, а захворювання виникає у відпо-

відь на сенсибілізацію організму алергенами різного (побутового, рослин-

ного, медикаментозного, бактеріального та ін.) походження. Алергічні ре-

акції зустрічаються у хворих на ПРС від 16 до 80% випадків [81]. За дани-

ми Krajana (1997), у 78% осіб із рецидивуючим поліпозним риносинуси-

том виявлялись респіраторні алергічні реакції, в той час як у групі хворих 

на ПРС із низьким рівнем рецидивування відсоток алергічних реакцій 

складав 18%. Як повідомляє А.Д. Адо (1970), сенсибілізація найчастіше 
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спостерігається не до патологічної, а до сапрофітної мікрофлори порож-

нини носа. Автор пояснює це тим, що контакт організму з сапрофітноюмі-

крофлорою тривалий i достатній за часом для вироблення специфічних 

антитіл. У дослідженнях C. Bachert, P. Gevaert (2001)показано високу асо-

ціативність підвищених показників загального і специфічного IgE з еози-

нофільним запаленням. Про важливу роль алергічнихреакцій у патогенезі 

ПРС може свідчити той факт, що під час цього захворювання в крові паці-

єнтів у більшості випадків виявляються зміни кількісного та якісного 

складу IgG4 та IgE [114]. За даними ряду авторів, при ПРС відмічаються 

тканинні зміни, що характеризують алергічний процес, i які виражаються 

у пошкодженні стінок судин, збільшенні кількості опасистих клітин та їх 

дегрануляції, різкому набряку тканин, еозинофільних i плазмоклітинних 

інфільтратах [198].  

Серед прихильників інфекційного та інфекційно-алергічного похо-

дження ПРС одні дослідники приділяють більшу увагу бактеріальній ін-

фекції, інші –грибковому фактору, треті особливе місце відводять вірусам 

[175]. Саме інфекцію багато дослідників вважають джерелом сенсибіліза-

ції організму, що призводить до утворення поліпів носа [20, 68, 128]. У 

дослідженнях De Vuysere (2001) повідомляється про результати обстежен-

ня 1128 хворих на респіраторну алергію та поліпозний риносинусит, яке 

проводилось з 1996 по 1999 рік. Групою порівняння в цьому дослідженні 

були пацієнти з хронічними синуситом. Повідомляється, що у 63% хворих 

на ПРС (17% в групі порівняння) була встановлена сенсибілізація до алер-

генів рослинного, побутового і бактеріального походження, при цьому в 

більшості випадків було виявлено гіперчутливість до алергену кліща до-

машнього пилу й грибів роду Сandida albicans – 28% і 14%, відповідно. В 

групі пацієнтів із респіраторною алергією переважала сенсибілізація до 

сезонних рослинних алергенів (70%). 



15 
 
Найбільш прийнятною та найпопулярнішою є багатофакторна теорія 

розвитку ПРС, яка запропонована С.В. Рязанцевим [155]. На думку автора, 

для утворення поліпів носа необхідна наявність двох умов: порушення бі-

ологічних процесів в організмі й дії факторів зовнішнього середовища. 

Перша умова характеризується наявністю у практично здорових людей 

біологічних зрушень на органному, клітинному та субклітинному рівнях, 

які можуть бути вродженими і набутими. Дослідження в цьому напрямку, 

як зазначає вчений, практично не проводилися, й поки з цього питання 

можуть бути тільки гіпотези. До таких відхилень автор відносить зміни з 

боку реактивності вегетативної нервової системи (ВНС), імунної системи, 

гіперчутливості слизової оболонки носа, порушення мукоциліарного клі-

ренсу слизової оболонки носа, гіперреактивність опасистих клітин. Таке 

теоретичне припущення цілком закономірне, оскільки діяльність імунної 

системи значною мірою регулюється нервовою та ендокринною система-

ми. 

Свої обґрунтовані пропозиції про те, що парасимпатикотонія сприяє, 

а симпатикотонія – гальмує утворення антитіл, що, відповідно, сприяє або 

гальмує розвиток алергічних реакцій, висловив С.М. Пухлік [147-149].  

Для розвитку ПРС на фоні біологічних зрушень, згідно з багатофак-

торною теорією, важлива роль відводиться факторам зовнішнього середо-

вища, які поділяються на 3 групи: 

– неінфекційні алергени (пилкові, пилові, виробничі, лікарські); 

– інфекційні агенти (віруси, бактерії, гриби); 

– механічні, фізичні та хімічні впливи.  

Ці чинники, діючи як суперантигени, призводять до виділення цито-

кінів, які є медіаторами запального стану (контролюють ріст, диференціа-

цію, міграцію та активацію прозапальних клітин). Водночас розпочинаєть-

ся міграція та накопичення в тканинах прозапальних клітин. Еозинофільне 

запалення та еозинофільний катіонний протеїн, що виділяється з гранул 



16 
 

еозинофілів порушує водно-електролітний обмін епітеліальних клітин. 

Внаслідок чого розвивається інтерстиціальний набряк, що в свою чергу 

призводить до формування поліпів у носовій порожнині та навколоносо-

вих пазухах. 

Тільки поєднанням біологічних дефектів і факторів зовнішнього се-

редовища можна пояснити початок поліпозного процесу. Якщо розглядати 

поліпоз саме з цієї точки зору, то стають зрозумілими деякі незрозумілі 

раніше факти. Так, чому у багатьох людей роками спостерігається хроніч-

ний гнійний синусит, і лише у деяких з них на цьому фоні виникає полі-

поз? Чому близько 10-15% населення страждає на алергічний риніт, і лише 

у небагатьох при цьому спостерігається поліпозний риносинусит? Так як 

патогенетичні механізми запускаються різними патогенними факторами, 

вони можуть бути абсолютно різними. Це може бути дегрануляція опасис-

тих клітин із вивільненням гістаміну, порушення нервово-трофічної інне-

рвації, денервація кровоносних і лімфатичних судин. Результатом усіх 

цих, іноді різних за патогенезом процесів, є підвищення судинної проник-

ності і, як наслідок, – набряк тканин і формування поліпів.  

Таким чином, запропонована багатофакторна теорія примиряє бага-

то поглядів на патогенез поліпозних риносинуситів і теорію хронічного 

гнійного запалення, теорію алергічного запалення й деякі інші [46]. Біль-

ше того, в неї вписуються і деякі нові гіпотези патогенезу ПРС, запропо-

новані в останні роки – грибкова теорія. На сьогоднішній час вона активно 

підтримується й розробляється групою дослідників під керівництвом про-

фесора J.U. Ponicau. За цією гіпотезою у 80-90% хворих на ПРС причиною 

розвитку захворювання є міцеліальні (плісняві) гриби. За даними науков-

ців, Т-лімфоцити хворих на ПРС активують еозинофіли і змушують їх мі-

грувати в слиз навколоносових пазух, де досить часто присутня грибкова 

флора. Групи еозинофілів оточують і знищують грибкові елементи шля-

хом виділення токсичних білків, які містяться в їх цитоплазмі. В результа-
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ті в просвіті пазух утворюється дуже густий муцин, який містить велику 

кількість цих токсичних білків, і шкідливо впливає на слизову оболонку, 

викликаючи в ній хронічний запальний процес і ріст поліпів [226]. При 

алергічному грибковому риносинуситі характерна наявність носових 

полiпів, за даними деяких авторів, до 100% випадків [231].  

Уперше алергічний грибковий синусит, викликаний грибами роду 

Aspergillus у поєднанні з носовими поліпами, був описаний M. Safirstein у 

1976 р. Гриби роду Aspergillus також призводять до сенсибілізації і гіпер-

продукції IgE з розвитком так званого алергічного грибкового поліпозного 

риносинуситу [89, 226, 231, 237]. Алергічний грибковий синусит має му-

льтифакторний патогенез, який складається з таких основних ланок, як 

IgE-залежна алергічна реакція, викликана тотожністю антигенних харак-

теристик грибів і слизової оболонки порожнини носа; еозинофільна інфі-

льтрація слизової оболонки порожнини носа, що виникає як відповідь на 

грибкову інфекцію; цитотоксична дія експресованих грибами речовин; 

аберація локальних механізмів захисту слизової оболонки; зміна антиген-

них властивостей самої слизової оболонки під дією грибкового фактора 

[206, 232]. Дослідження останніх десятиліть не залишають сумнівів у то-

му, що умовно-патогенні гриби досить часто є причинно-вагомими чинни-

ками, що формують клініку алергічних захворювань як у дорослих, так і у 

дітей [1, 89, 237]. 

Нещодавно висунуто гіпотезу про те, що гриби можуть бути неспе-

цифічними імунними тригерами при розвитку алергічних захворювань і 

підсилювати реакцію на інші алергени, в першу чергу, побутові, які над-

ходять в організм інгаляційним шляхом [167, 168, 170]. В етіології алергі-

чних захворювань гриби відіграють значну роль. Це пов'язано з широким 

розповсюдженням грибів, з деякими їх особливостями, а також зі зміною 

взаємин людини і грибів. У останні десятиліття відбувається деформація 

екосистеми проживання людини в результаті господарської діяльності – у 
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всьому світі відбувається трансформація ґрунтового мікробіоценозу в на-

прямку переважання ґрунтових грибів над бактеріями. Зростання алергії 

до пліснявих і дріжджових грибів йде в руслі загальної тенденції нарос-

тання алергічних захворювань, але, мабуть, випереджаючими темпами з 

50-х років XX століття актуальною проблемою стали мікози. У цей період 

з'явилися антибіотики, що створюють для грибів мікробіологічну нішу, а 

згодом – гормональні та протипухлинні засоби. Крім того, зростаюче раді-

аційне навантаження й токсична дія викидів промисловості та автотранс-

порту, знижуючи імунну відповідь, сприяють зростанню грибкової пато-

логії [111, 158].  

Концентрація спор грибів у повітрі в кілька разів більша за концент-

рацію пилкових зерен, навіть у період інтенсивного цвітіння рослин. А 

всередині приміщень гриби визначаються цілий рік. У пробах домашнього 

пилу й повітрі житлових осель виділяють гриби родів Aspergillus, 

Pénicillium, Alternaría, Mucor, Candida, Aureobasidium, Cladosporium. Наяв-

ність в повітрі й пилі Pénicillium становить 89,4% і 93,6%, Aspergillus – 

81,7% і 88,5%, Cladosporium – 58,9% і 44,9%, відповідно. Антропогенні 

зміни природного середовища можуть впливати на поширення алергенних 

грибів. Встановлено, що в північних і помірних широтах в містах спосте-

рігається значно більше накопичення видів грибів, відомих своїми алер-

генними властивостями, у порівнянні з природними територіями [87, 89]. 

Слід зазначити, що алергічні захворювання дихальних шляхів, пов'я-

зані з сенсибілізацією до грибів, відносяться до екологічно зумовлених і 

визначаються несприятливими умовами проживання людей (вологість, 

пліснява в житлових приміщеннях, близькість забруднених грибами від-

ходів виробництва та інші). Тому погіршення екологічної обстановки є 

одним з найважливіших факторів збільшення частоти алергічних захворю-

вань, спричинених сенсибілізацією до грибкових алергенів [8, 170, 171].  



19 
 
Було проведено визначення залежності концентрації спор у повітрі 

від метеорологічних умов і часу доби [111, 158]. Зв'язок з погодними фак-

торами виражався у вигляді чіткої позитивної кореляції між кількістю 

спор і денною температурою. Оптимальними умовами для збільшення 

концентрації спор цвілевих грибів була температура 26-32°С і вологість 

70-80%, зниження інсоляції та закриті приміщення, що веде до підвищен-

ня концентрації вуглекислоти і зниження концентрації кисню в повітрі. 

Застосування в будинках зволожувачів повітря також сприяє поширенню 

різних видів грибів [183]. 

У роботах деяких авторів встановлено залежність між сезонністю за-

гострення бронхіальної астми у дітей і періодом вегетації грибів, а також 

виражена кореляція між вмістом специфічних IgE-антитіл у сироватці 

крові хворих із алергією до цвілевих грибів і наявністю їхніх спор у повіт-

рі житла хворих. Існує думка про те, що проживання в приміщеннях, ура-

жених мікроміцетами, несприятливо впливає на хворих на бронхіальною 

астмою, однак наукові дослідження, які це підтверджують, нечисленні, а 

результати їх неоднозначні. Особливої актуальності набуває дослідження 

реакцій гіперчутливості до мікроорганізмів у зв'язку зі збільшенням числа 

людей (особливо серед міського населення розвинених країн світу) з гіпе-

рчутливістю до інфекційних і грибкових алергенів, у яких знижений про-

тиінфекційний імунітет [12, 221]. Мікроміцети є одними з найбільш по-

ширених в навколишньому середовищі джерел алергенів, однак багато ас-

пектів мікогенної алергії залишаються недостатньо вивченими [170, 199]. 

Процес сенсибілізації найчастіше виникає при вдиханні спор грибів. 

Спори, потрапляючи на слизові оболонки респіраторного тракту і кон'юн-

ктиви, без подальшого розвитку і дисемінації можуть проявляти свої анти-

генні властивості і викликати стан підвищеної чутливості. Найбільш часто 

плісняві гриби викликають алергічну патологію з боку дихальних шляхів 

[149, 160, 162, 166, 167, 231]. 
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Сенсибілізація організму до грибів може розвиватися двома шляха-

ми: екзогенним та ендогенним. Екзогенний шлях є наслідком контакту 

людини з алергенами грибів навколишнього середовища, при цьому міко-

генна сенсибілізація може проявлятися як професійна патологія у працю-

ючих на виробництвах харчових дріжджів і білково-вітамінних концент-

ратів, а також у населення, що проживає поблизу таких підприємств. 

Окрім того – умедичних працівників, які контактують з препаратами, що 

містять продукти життєдіяльності грибів (наприклад, пеніциліни). Най-

більш часто сенсибілізація до алергену гриба відбувається ендогенним 

шляхом при хронічних формах кандидозу або тривалому носійстві грибів 

в організмі [1, 160]. 

На розвиток мікогенної сенсибілізації та алергії впливають багато 

факторів: спадкова схильність до алергічних захворювань, доза алергену й 

тривалість контакту з ним, шлях поступлення алергену в організм [78]. 

Перелік грибів, які можуть сенсибілізувати людину, досить великий. Без-

умовно, можна дати перелік грибів, які найбільш часто зустрічаються на 

території України, але для цього необхідні дані досліджень тотожних до 

аеропалінологічних. На жаль, якщо про пилок є інформація, то по відно-

шенню до грибів жодних досліджень в Україні не проводилось. У зв’язку з 

цим цікавими є відповідні літературні дані. Так, за результатами дослі-

джень, проведених нещодавно в 6 країнах Європи, серед виявлених гриб-

кових спор були: Cladosporium, Ascomycetes, Sporobolomyces, 

Basidiomycetes, Aspergillus і Penicillium, дріжджоподібні гриби [85, 86, 87]. 

У компіляції досліджень, виконаних головним чином у Сполучених Шта-

тах Америки, а також у Кенії, Індії і Австралії, розподіл був наступним: 

Cladosporium, Penicillium, дріжджоподібні гриби. За даними досліджень, в 

повітряному середовищі переважають спори пліснявих грибів, серед яких 

частіше зустрічаються Cladosporium, Botrytis, дріжджоподібні гриби, 

Penicillium, Basidiomycetes, Aspergillus і Alternaria. Ці гриби склали 74,3% 
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загальної маси спор. Концентрація спор Cladosporium, Botrytis і Alternaria 

мали дуже широку сезонну варіабельність виявлення з максимальною кі-

лькістю влітку та зимою. Таким чином, можна припустити, що в Україні 

найбільш розповсюдженими в якості сенсибілізуючих агентів можуть ви-

явитися наступні роди грибів: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alter-

naria, Fusarium, Botrytis, Candida [76]. 

Показники частоти сенсибілізації до грибів при різних алергопато-

логіях варіюють у широких межах – від 2до 60%, в тому числі залежно від 

виду гриба та належності пацієнтів до груп ризику розвитку мікогенної 

алергії. У роботах багатьох авторів показана висока питома вага алергії до 

грибів при БА в різних вікових групах і різних регіонах планети [29, 74, 

82, 122, 162]. У даний час в умовах екологічного неблагополуччя, нераціо-

нального застосування антибіотиків, широкого використання топічних 

кортикостероїдів одним із факторів, що призводять до ускладнення атопі-

чного дерматиту, є мікотична інфекція [110]. Відзначено сенсибілізуючу 

дію пліснявих грибів і при хронічних алергодерматозах [125, 126]. Таким 

чином, плісняві гриби є частою причиною розвитку багатьох алергічних 

захворювань [111, 152]. 

На основі ретроспективного аналізу результатів статистичних звітів, 

а також даних документації Одеського обласного алергологічного центру 

було встановлено, що розповсюдженість алергічного риніту на фоні сен-

сибілізації до грибів складала від 1,7 до 8,4%. 

За даними літератури, у переважної більшості обстежених при наяв-

ності сенсибілізації до грибкових алергенів діагностовано хронічний си-

нусит (70%), який у половини з них був поліпозно-гнійним [76]. В.Я. Ку-

нельська вважає, що у більшості пацієнтів з тривалими, резистентними до 

лікування синуситами запалення має грибкове походження. 

Дані сучасної літератури свідчать про те, що алергія до грибів, разом 

із сенсибілізацією до інших алергенів (побутових, епідермальних, пилко-
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вих), діагностується достатньо часто. Серед великої кількості аероалерге-

нів найменше відомостей про наявність сенсибілізації до грибкових анти-

генів. Даних про роль грибкової сенсибілізації у підтримці хронічного по-

ліпозного процесу в носовій порожнині в науковій літературі на сьогодні-

шній день недостатньо для формування науково обґрунтованих висновків, 

а тим більше практичних рекомендацій для клініки. У зв'язку з чим є доці-

льним проведення досліджень для з'ясування значення грибкової сенсибі-

лізації у перебігу хронічних запальних захворювань носової порожнини 

поліпозного характеру. 

 

1.2. Імунологічні механізми розвитку грибкової сенсибілізації 

Менше всього є інформації в літературі про наявність сенсибілізації 

до грибкових алергенів, хоча гриби висіваються з поліпозної тканини з 

достатньо високою частотою [217]. Наведені наукові роботи засновані на 

мікроскопічних і мікробіологічних дослідженнях, в той час як імунологіч-

на діагностика грибкової сенсибілізації практично не висвітлена. Більше 

того, не виключено, що мікотична флора може чинити вплив на імунний 

статус, який може бути значно порушений і виявитися фоном для розвит-

ку стану сенсибілізації або алергії.  

Питання характеру імунологічних порушень при ПРС широко ви-

вчаються, однак узгодженої думки щодо критеріїв і методів діагностики 

цих порушень до цього часу не вироблено. Тому не виключено, що міко-

тична флора може чинити вплив на імунний статус, який, можливо, є зна-

чно порушеним, і може бути фоном для розвитку сенсибілізації організму 

хворого на ПРС. 

Відомо, що в патогенезі алергічних захворювань з грибковою сенси-

білізацією першочергове значення надається імунологічним механізмам 

[25, 108, 113, 234]. Проблему росту кількості людей з гіперчутливістю, в 

тому числі до грибів, пов’язують з порушенням імунорегуляторної функ-



23 
 

ції, особливо у пацієнтів, які приймають інші фармакологічні засоби для 

підтримання життєдіяльності [14]. Тому вивчення імунологічної реактив-

ності організму при даній патології становить великий інтерес, оскільки 

дозволяє вивчити незрозумілі сторони патогенезу, оцінити тяжкість пере-

бігу захворювання й вибрати раціональну терапевтичну тактику.  

Велике значення в оцінці імунного статусу хворих на алергічні за-

хворювання, зумовленими грибковою сенсибілізацією, належить стану 

гуморальної ланки імунітету і, в першу чергу, вмісту в сироватці крові 

імуноглобулінів основних класів: IgA, IgM, IgG. Встановлено, що у хворих 

з грибковою сенсибілізацією є значні відхилення в кількісному вмісті різ-

них класів імуноглобулінів [118, 119]. Результати досліджень рівня імуно-

глобулінів показалипідвищення рівня IgG у всіх групах хворих з алергіч-

ною формою захворювання [180]. При інфекційно-алергічній формі ПРС, 

як відмічають деякі автори, є дефіцит sIgA в поєднанні з підвищеним вмі-

стом сироваткового IgA та IgG. При атопічний формі ПРС відмічається 

достовірне підвищення вмісту sIgA, IgG, IgE, в той час як при неалергічній 

формі відзначалося зниження кількості всіх класів імуноглобулінів[175].  

Більшість авторів відзначають збільшення рівня одного, двох або 

всіх класів імуноглобулінів, що пов'язано, по-перше, з наявністю постійно 

вираженої алергенної експозиції у цієї категорії хворих; по-друге, з різним 

типом шкірного реагування; по-третє, з віком обстежених [16, 32, 67, 145, 

163, 201]. У дорослих пацієнтів з алергічними захворюваннями, зумовле-

ними грибковою сенсибілізацією, достовірних відмінностей у вмісті іму-

ноглобулінів основних класів або не відзначається, або спостерігається 

зниження рівня IgG при нормальному або підвищеному рівнях IgA, IgM 

[49, 56, 158], при цьому в ряді випадків відзначається тенденція до зни-

ження загальної кількості В-лімфоцитів, що свідчить про пригнічення гу-

моральної ланки імунітету [128, 175].  
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Показники загального IgE при грибковій сенсибілізації значно пере-

вищують показники норми у хворих із повільними шкірними реакціями на 

грибкові алергени і підвищені незначно у хворих з гіперчутливістю спові-

льненого типу (ГСТ) і шкірним реагуванням типу феномена Артюса, що 

підтверджує провідну роль IgE у патогенезі досліджуваних захворювань 

[16, 32, 43, 47, 67, 79, 86, 98, 175]. 

Одні вчені вказують на пряму залежність між рівнем загального IgE 

і ймовірністю виявлення специфічних IgE-антитіл до грибкових алергенів 

за допомогою радіоалергосорбентного методу. У хворих з низьким рівнем 

загального IgE (<100 MО/мл) специфічні IgE-антитіла до алергенів грибів 

не виявляються [86]. Інші дослідники, навпаки, відзначають, що не завжди 

високі титри загального IgE супроводжуються визначенням специфічних 

IgE-антитіл [123]. 

У розвитку грибкової сенсибілізації клітинні імунні реакції відігра-

ють важливу роль. Доведено, що активація Т-лімфоцитів за допомогою 

алергену призводить як до продукції IgE-антитіл (через ІЛ-4, ІЛ-13), так і 

еозинофілії (через ІЛ-5), яка є маркером алергічних реакцій. Цим клітинам 

також належить певна роль у розвитку ГС [110, 159, 170]. 

Для характеристики Т-клітинної ланки імунітету широко використо-

вуються кількісні методи, які характеризують вміст загального числа Т-

клітин та їх субпопуляцій, а також методи, що дозволяють судити про фу-

нкціональний стан цих клітин у хворих з алергічною патологією. Зміни в 

клітинному імунітеті при алергічних захворюваннях, зумовлених сенсибі-

лізацією до пліснявих грибів, характеризуються зниженням абсолютної та 

відносної кількості Т-лімфоцитів, яке поєднується зі зниженням функціо-

нальної активності лімфоцитів в реакції БТЛ [16, 128, 207, 215, 233]. 

При більш детальному вивченні системи Т-клітинного імунітету 

встановлено певні зміни в співвідношенні окремих субпопуляцій Т-
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лімфоцитів. При цьому спостерігається підвищення рівня Т-хелперів і 

зниження супресорної популяції Т-лімфоцитів [16, 76, 128, 220, 231]. 

Таким чином, за даними досліджень ряду вітчизняних і зарубіжних 

авторів, у хворих з грибковою сенсибілізацією мають місце різноманітні 

порушення в системі імунітету, як клітинної, так і гуморальної ланки цієї 

системи, а також і показники неспецифічної резистентності. Отже, показ-

ники гуморального й клітинного імунітету у хворих з грибковою сенсибі-

лізацією є важливим критерієм у визначенні провідних імунних механіз-

мів розвитку грибкової алергії [1, 74, 91, 107, 147, 171, 173, 177, 200]. 

Ймовірно, грибкові антигени змінюють тип і характер імунної відповіді, і 

цим істотно можуть знижувати повноцінну імунну відповідь на умовно-

патогенну мікрофлору [158, 194, 224]. Даних про механізми дії грибкової 

сенсибілізації на фактори імунітету в літературі на сьогоднішній день не-

достатньо для формування науково обґрунтованих уявлень про її роль в 

ґенезі запальних захворювань, в тому числі поліпозного характеру. У зв'я-

зку з чим є доцільним проведення досліджень для визначення стану фак-

торів імунітету у хворих з хронічним поліпозним риносинуситом на фоні 

грибкової сенсибілізації. 

 

1.3. Діагностика грибкової сенсибілізації у хворих на ПРС 

Насамперед, слід відмітити, що проблема поліпозного риносинуситу 

на фоні грибкової сенсибілізації знаходиться на перехресті діяльності двох 

спеціальностей: отоларингології і алергології. Відповідно, діагностичний 

алгоритм обстеження пацієнта повинен відбуватися у двох напрямках – 

отоларингологічному та алергологічному.  

Основними методами діагностики поліпозного риносинуситу є ен-

доскопія носової порожнини та сучасні радіологічні обстеження (переду-

сім, комп’ютерна томографія). Діагноз будь-якого алергічного захворю-

вання ґрунтується на характерних клінічних ознаках і даних алерготесту-
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вання. Тестування проводиться за допомогою тестів in vivo (прик-тестів і 

провокаційних тестів) або in vitro (визначення в сироватці крові специфіч-

них антитіл до різних алергенів).  

У алгоритмі діагностики грибкової алергії особлива увага повинна 

приділятися в першу чергу ретельно зібраному анамнезу. Алергічна реак-

ція до грибів може визначатися вже за результатами позитивного анамне-

зу,а саме: 

a) побутовий контакт з пліснявою (наявність видимої плісняви, про-

живання на 1-му поверсі будівлі, в «сирій» квартирі, в дерев'яному або па-

нельному будинку, наявність герметичних склопакетів і т.ін.), наявність 

домашніх тварин (джерелом сенсибілізації можуть бути мікотична інфек-

ція тварин, пліснява в клітці і т.д.), наявність у будинку квітів у горщиках, 

акваріумів та ін.; 

b) професійний контакт із пліснявою (наявність грибів в технології 

виробництва, стан виробничого приміщення), а також можливі захоплення 

(полювання, туризм, розведення квітів і т.д.); 

c) наявність атопії – убільшості випадків грибкова сенсибілізація 

формується у атопічного хворого або за наявності атопічних захворювань 

у кровних родичів; 

d) наявність в анамнезі мікотичної інфекції (кандидозу, виявлення 

грибів у посівах мокротиння, мазках з порожнини носа, аналізах калу та 

ін.); 

e) загострення захворювання в період спороутворення грибів. У бі-

льшості хворих на алергічні захворювання з сенсибілізацією до грибів на-

пади задухи або загострення хвороби виникають при відвідуванні сирих 

приміщень, підвалів, овочесховищ, архівів, басейнів, осіннього лісу; 

f) частий або тривалий прийом антибіотиків і глюкокортикостерої-

дів. Характерною особливістю реакцій на прийом різних антибіотиків у 

хворих на бронхіальну астму з сенсибілізацією до грибів є або виражене 
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утруднення дихання (або поява типових астматичних нападів), або відсут-

ність будь-якого позитивного ефекту від прийому антибіотиків; 

g) зв'язок загострення алергії з прийомом певної їжі: після вживання 

продуктів бродіння (пива, шампанського, квасу) та продуктів домашнього 

консервування (овочів, варення та ін.), вживання запліснявілих продуктів 

(старого хліба) [183]. 

Головним моментом в алгоритмі діагностики грибкової алергії є 

алерготестування. При виявленні позитивного грибкового анамнезу хво-

рим необхідне проведення специфічного алергологічного обстеження. 

Оцінюючи дані алерготестування, необхідно враховувати об'єктивні труд-

нощі діагностики цього виду алергії, в зв'язку з чим алергію до грибів не 

можна виключати і при негативних даних алергообстежень з грибковими 

алергенами, але за наявності чітких клінічних ознак грибкової сенсибілі-

зації у разі постійного чи тривалого контакту з грибами в минулому або в 

даний час [74, 107, 147, 171, 173, 236].  

Не менш важливим при діагностиці грибкової алергії є використання 

методів для виявлення мікотичної інфекції як ендогенного сенсибілізую-

чого чинника. Відзначимо, що як для грибкового інфікування, так і для 

сенсибілізації до грибів без мікотичної інфекції характерний високий рі-

вень еозинофілії (більш високий, ніж при інших видах алергії).  

Підводячи підсумок, можна сформулювати критерії діагностики 

алергії до пліснявих і дріжджових грибів. 

Основні критерії діагностики мікоалергозу (алергії до пліснявих і 

дріжджових грибів): позитивний грибковий анамнез (контакт з різними 

видами грибів); наявність клінічних проявів грибкової алергії; наявність 

позитивних результатів алергообстеження з грибковими алергенами.  

Але діагностика алергії до пліснявих і дріжджових грибів значно 

складніша, ніж визначення сенсибілізації до побутових, епідермальних, 

пилкових або харчових алергенів. Насамперед, на ефективність діагности-
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ки мікогенної алергії впливає якість діагностичних алергенів, тому що іс-

нують великі труднощі у виробництві алергенів грибів [74, 91, 106, 116, 

147, 171, 177, 201]. Загальноприйняті стандартні критерії виготовлення 

при оцінці біологічної активності матеріалів для цих тестів відсутні. При 

виробництві стандартних алергенів повинні враховуватись різноманітні 

середовища ізолятів однієї різновидності грибів і зміни алергенності від 

партії до партії протягом культивування окремих видів. Про необхідність 

стандартизування методів виготовлення алергенів говорить той факт, що 

алергенні властивості екстрактів спор грибів або міцелію без спор, або 

продуктів метаболізму можуть значно відрізнятися. Літературні дані сто-

совно діагностики причинних алергенів стосуються, в переважній більшо-

сті, сенсибілізації до різних побутових, пилкових та епідермальних алер-

генів, а питання діагностики грибкової сенсибілізації у пацієнтів із ПРС 

носить характер окремих повідомлень. Так, у дослідженні, проведеному 

Asero та Bottazzi (2000), до 40% пацієнтів з вираженим поліпозом носа ма-

ли позитивний шкірний тест на гриби роду Candida. У дослідженні, прове-

деному на базі Харківського медичного університету, позитивні шкірні 

проби на побутові алергени були у 69%, на грибкові – у63% обстежених з 

цілорічним алергічним ринітом, що корелювало з даними грибкового ана-

мнезу [184]. За результатами різних досліджень, частота поєднаної гриб-

кової сенсибілізації з алергенами домашнього пилу склала 44,1-63,6%; з 

антигенами пилку – 10-18,1%; бактеріальними антигенами – 10,2-23,5% 

[19, 80, 189]. При нещодавно проведеному дослідженні (Chaplenko T., 

2006), із 150 хворих на АР і БА позитивні шкірні тести з грибковими алер-

генами були отримані у 31% пацієнтів, в тому числі до грибів роду 

Penicillium – у 14%, Aspergillus – у 19%, Botrytis – у 8%, Candida – у 10%, 

Rhizopus – у 24%, Alternaria – у 18%, Fusarium – у 9%, Cladosporium – у 

13%. 
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Потрібно відмітити, що дослідження проводяться тільки з тими але-

ргенами, які присутні в сучасних стандартних панелях або алергенах для 

шкірного тестування. Сучасні панелі грибкових алергенів включають най-

більш актуальні види грибів, встановлені в останні роки. Однак цим набо-

ром не вичерпуються всі види грибів і, тим більше, вони не враховують 

наявність індивідуальної сенсибілізації до рідкісних представників роду 

грибів. В зв’язку з цим об’єктивно залишається можливість гіподіагности-

ки грибкової сенсибілізації. Більше того, змінюється видовий склад грибів 

в навколишньому середовищі, а також контакт людини з грибами при ін-

фікуванні, використання їх в різних господарських сферах діяльності та ін. 

Таким чином, спектр етіологічно значимих грибів в розвитку АЗ в наступ-

ні роки може значно змінитися. 
Відмінності в частоті виявлення позитивних проб можна пояснити 

різноманітністю клімато-географічних і соціально-побутових умов, а та-

кож неоднаковою активністю алергенних препаратів, що застосовуються: 

грибкові алергени «Севафарма» (Чехія), «Maimex » (Болгарія) та ін. [250]. 

Тест-укол (прик-тест) є найбільш технологічним, уніфікованим се-

ред усіх шкірних проб, практично виключає неспецифічні реакції за раху-

нок подразнення шкіри, реакції її судин. Серед шкірних тестів прик-тест є 

найбільш безпечним. В порівнянні зі скарифікаційним тестом він є значно 

специфічнішим та краще корелює з внутрішньошкірними тестами. Його 

важливими перевагами є виключна технологічність, економічність, більша 

естетичність, менша болючість та травматичність, що є важливим при об-

стеженні пацієнтів. Все це робить прик-тест найбільш поширеним у світі 

методом шкірного алергологічного тестування [15, 160]. Основним недо-

ліком скарифікаційних тестів є неможливість обліку кількості алергену, 

введеного в шкіру, оскільки глибину та довжину скарифікацій важко уні-

фікувати. Помилки при оцінці тесту можуть також бути пов`язаними з 
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пошкодженням капілярів шкіри, її подразненням, у зв`язку з чим цей тест 

дає чималу кількість хибнопозитивних реакцій.  

Внутрішньошкірні проби є більш чутливими, ніж скарифікаційні. 

Вони частіше можуть ускладнюватись місцевими чи загальними алергіч-

ними реакціями. Внутрішньошкірні проби звичайно використовують як 

завершальний етап тестування з неінфекційними алергенами, чи діагнос-

тичний тест з інфекційними алергенами. Якщо на попередньому етапі 

шкірного тестування (прик-тест, скарифікаційна проба) було отримано 5 і 

більше позитивних результатів, внутрішньошкірний тест бажано в цей 

день не проводити. В певній мірі небезпечним є проведення внутрішньо-

шкірних проб з однотипними алергенами (різні серії домашнього пилу, 

пилок рослин однієї групи тощо) в один день. Внутрішньошкірні проби з 

харчовими алергенами не проводяться. Доза алергену, що вводиться внут-

рішньошкірно, має бути у 1000 разів меншою за ту, що вводилася при 

прик-тесті. Тільки при негативному результаті такого тестування лікар 

може дозволити повторити внутрішньошкірний тест з більшою концент-

рацією алергену. При постановці внутрішньошкірних і прик-тестів з гриб-

ковими алергенами у 52,3-96,9% хворих спостерігається розвиток реакцій 

негайного типу [19, 183, 189, 239, 212]. Згідно даних вищеперерахованих 

авторів, частота реакцій сповільненого типу складає від 3,6 до 33%. Шкір-

на реакція при проведенні тестів залежить від багатьох факторів: реактив-

ності організму, виду грибкового алергену, алергічного захворювання. 

Додаткові критерії діагностики грибкової алергії: наявність мікоти-

чної інфекції; висока еозинофілія периферичної крові (більше 10%), вели-

кий відсоток еозинофілів в носовому секреті або в харкотинні (більше 

50%); високий рівень загального імуноглобуліну класу E (більше 500 

МО/мл); наявність поліпозного риносинуситу; погіршення перебігу алер-

гічного захворювання при терапії антибактеріальними засобами [11, 12, 

117, 118]. 
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Відомо, що шкірні тести можуть бути позитивними і без клінічних 

проявів захворювання, наприклад, у випадках латентної сенсибілізації. 

Згідно даних літератури, помилка при орієнтації на результати тільки шкі-

рних тестів може досягати 50% і навіть більше [71]. Тому для зменшення 

таких помилок необхідно використовувати максимальний набір діагнос-

тичних тестів і основні лабораторні методи дослідження, які дозволяють 

проводити специфічну діагностику без введення алергенів хворим. Визна-

чення специфічних антитіл до грибів слід розглядати як основний метод 

діагностики, який ідентифікує причинні алергени. Іноді тести in vitro мо-

жуть бути єдиним методом діагностики грибкової сенсибілізації.  

Визначення специфічних IgE дозволяє: 

− визначити факт сенсибілізації організму навіть при відсутності пі-

двищеного рівня загального IgE; 

− визначити факт сенсибілізації у пацієнтів, яким протипоказане 

шкірне тестування; 

− визначити факт сенсибілізації у пацієнтів, які приймають гормо-

нальніпрепарати або антигістамінні засоби; 

− оцінити ступінь сенсибілізації до конкретного алергену; 

− спрогнозувати ризик розвитку у пацієнта алергічної реакції на де-

які види алергенів, з якими він ще не стикався. 

 

1.4. Алергенспецифічна імунотерапія та її ефективність при  
грибковій сенсибілізації до різних алергенів 

Медикаментозна терапія ПРС, як форми хронічного запалення, по-

винна впливати на основні етапи патогенезу та значимі етіологічні факто-

ри і повинна включати: антибактеріальну терапію, інтраназальні глюкоко-

ртикостероїди, деконгестанти, інші групи препаратів (муколітики, назаль-

ний душ, системна ГКС-терапія, антигістамінні засоби). В закордонній лі-
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тературі терапія поліпозного риносинуситу носить назву maximummedical-

therapy, тобто використання максимально можливого (в межах безпечнос-

ті) арсеналу засобів для лікування. Також лікування поліпів за допомогою 

лікарських засобів називається «медикаментозна поліпотомія» в тих випа-

дках, коли вдається зменшити поліпоз без операції [5, 7-9, 17, 20, 23, 40]. 

Ще в 1994р. в журналі «Rinologу» було вперше опубліковано коротке ре-

зюме, в якому група провідних вчених з різних країн, проаналізувавши 

результати досліджень останніх років, засвідчили той факт, що ПРС пови-

нен розглядатися скоріше з терапевтичних позицій, а не як захворювання, 

яке, в першу чергу, потребує хірургічного лікування (Positionstatementon-

nasalpolyps, 1994). Було відзначено, що подальший прогрес буде 

пов’язаний з детальним вивченням патогенезу і розробкою нових медика-

ментозних препаратів, а не вдосконаленням хірургічної техніки. 

Особливе місце в лікуванні хворих, сенсибілізованих різними алер-

генами, в тому числі і грибковими, посідає алергенспецифічна імунотера-

пія (АСІТ), яка вважається ефективним засобом контролю над алергійни-

ми реакціями, насамперед I типу. Основоположниками АСІТ є англійські 

лікарі L. Noon і J. Freeman, які в 1911 р. вперше ввели хворим на поліноз 

серію екстрактів пилку трав. За розробку інноваційної технології діагнос-

тики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням 

вітчизняних алергенів група українських вчених (Д.І. Заболотний,  

Б.М. Пухлик, О.Ф. Мельников, І.В. Гогунська, В.М. Гонько) у 2013 р. була 

нагороджена Державною премією в галузі науки і техніки. Експеримента-

льними та клінічними дослідженнями доведена можливість і ефективність 

використання, поряд з парентеральною, і пероральної АСІТ і доказано її 

переваги [63].  

Суть цього методу полягає у введенні в організм пацієнта зростаю-

чих доз алергену, до якого виявлена підвищена чутливість, і який відпові-

дальний за клінічні прояви алергічного захворювання. АСІТ викликає клі-
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нічну та імунологічну толерантність, має тривалу ефективність і може за-

побігти прогресуванню алергічного захворювання, таким чином, покра-

щуючи якість життя пацієнта [5, 14, 16, 52, 90, 97, 98, 168, 189, 193]. 

Як відомо, традиційний метод АСІТ грибковими алергенами є ефек-

тивним методом при лікуванні грибкової бронхіальної астми, передастми, 

хронічних алергодерматозів у дорослих пацієнтів і дітей [14, 16, 48, 51].  

У зарубіжній практиці АСІТ алергенами пліснявих грибів (Cladospo-

rium, Alternaria) у лікуванні дітей і дорослих з бронхіальною астмою й 

алергічними ринітами використовується досить широко [189, 206, 214, 

215, 220, 227, 239].  

Критеріями ефективності, поряд із клінічними даними, є імунологі-

чні показники. Доведено, що зниження шкірної реактивності, відсутність 

ранньої і пізньої бронхопровокаційної відповіді (на алергени пліснявих 

грибів), зниження показників реакції дегрануляції базофілів із грибковими 

алергенами виявляються при позитивних результатах терапії [214].  

Одним з доказів ефективності АСІТ є підвищення рівня IgG після 

лікування. При більш детальному вивченні IgG-відповіді при АСІТ гриб-

кової бронхіальної астми було виявлено, що клінічна ефективність пере-

бувала в зворотній залежності від рівня специфічних антитіл: у хворих з 

найбільш високими титрами блокуючих АТ-специфічних IgG до грибко-

вих алергенів спостерігався негативний клінічний ефект у вигляді загост-

рення астми [168]. 

Негативний результат АСІТ пов'язаний з інтенсивним і раннім (че-

рез 4 тижні від початку лікування) підвищенням рівня IgG1 і IgG4. Пози-

тивний клінічний ефект відзначався у хворих з низьким значенням IgG4 до 

лікування і високою його концентрацією після закінчення курсу лікуван-

ня, а також з незначним збільшенням IgG1. 

Крім того, при успішно проведеній АСІТ грибковими алергенами 

відзначаються: підвищення рівня IgG і IgA в секретах, збільшення абсо-
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лютної і відносної кількості лімфоцитів; Т-лімфоцитів, Т-супресорної 

фракції лімфоцитів і реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) з фі-

тогемаглютинінами (ФГА); тенденція до зниження концентрації цирку-

люючих імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові та збільшення рівня 

загального IgE в середньому в 1,5 разів. Рівень специфічних IgE-антитіл 

залишається незмінним або відзначається його повільне зниження. 

Деякі вчені вважають, що зменшення виділення гістаміну в сезон 

спороутворення грибів Cladosporium та Alternaria у хворих на бронхіальну 

астму після проведення АСІТ є єдиним IgE-опосередкованим параметром, 

пов'язаним з ефективністю імунотерапії [14].  

В даний час для лікування широко використовуються неін'єкційні 

методи АСІТ: пероральний, сублінгвальний, інтраназальний та інгаляцій-

ний [16, 47]. У 1998 р. експерти ВООЗ, ґрунтуючись на численних літера-

турних даних, офіційно схвалили назальний і сублінгвальний методи. Цей 

висновок було також підтверджено Європейською Академією алергології 

та клінічної імунології в документі ARIA. Оральний і бронхіальний мето-

ди АСІТ не показали клінічної ефективності. При локальній АСІТ відбува-

ється максимальна стимуляція місцевої імунної відповіді в шоковому ор-

гані, а при всмоктуванні алерген діє на інших ділянках слизової оболонки і 

лімфоїдної тканини, здійснюючи системний ефект [193]. 

Згідно з офіційним документом ВООЗ (WHO Position Paper. Allergen 

immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases) єдиним методом, 

який може вплинути на природний хід розвитку алергічного захворюван-

ня, є специфічна імунотерапія алергенами. 

Алергенспецифічна імунотерапія має принципові переваги над ме-

дикаментозними методами лікування пацієнтів з алергічними захворю-

ваннями, оскільки дозволяє отримати тривалу ремісію з повною відсутніс-

тю у них симптомів захворювання, запобігає переходу більш легких кліні-

чних проявів у тяжкі форми хвороби, зберігає працездатність пацієнта, а 
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також зменшує або повністю знімає потребу в фармакологічних препара-

тах, підвищуючи якість життя цих хворих. На відміну від фармакотерапії, 

ефект від АСІТ зберігається роками після завершення її курсу. 

За ефективністю локальна АСІТ не поступається ін'єкційній, а за 

безпечністю перевершує її [14, 108, 220]. Локальна АСІТ має такі ж пока-

зання та протипоказання, що й підшкірна АСІТ із деякими особливими 

вказівками, що стосуються шляхів введення алергену. Ефективність суб-

лінгвальної АСІТ полягає в контакті алергену зі слизовою оболонкою ро-

тової порожнини і шлунково-кишкового тракту і є передумовою успіху 

проведеної імунотерапії [151]. Лімфоїдна тканина, асоційована зі слизо-

вими оболонками, функціонально пов'язана з іншими компонентами сис-

теми імунітету, тому вплив на імунокомпетентні клітини сублінгвальними 

алергенами призводить до зміни показників як місцевої, так і загальної 

імунної відповіді. Введення алергену під’язиково-ковтальним способом 

ефективніше, ніж окремо під’язиковим або пероральним. Це означає, що 

абсорбція алергену в шлунково-кишковому тракті потенціює розвиток то-

лерантності слизової оболонки ротової порожнини [50, 236]. 

Серед пацієнтів дитячого віку ендоназальна АСІТ алергенами пліс-

нявих грибів «Фунгіален» (Болгарія) вперше була проведена хворим на 

астму І.І. Балаболкіним і співавторами [16]. Позитивний ефект спостеріга-

вся в 65,2% спостережень.  

У 2006 р. опубліковані стандарти проведення АСІТ ЕААС1, де вели-

ка увага приділена неін'єкційним методам введення алергенів [191]. Цей 

метод визнано єдиним, який не тільки полегшує симптоми, але й може 

впливати на перебіг захворювання та запобігати рецидивуванню процесу. 

Аналізуючи літературні дані, можна зробити висновок, що неінвази-

вні методи АСІТ збільшують безпеку лікування і є доброю заміною парен-

терального методу, маючи при цьому ряд переваг у порівнянні з ін'єкцій-

ними. До них відносяться: простота і зручність у використанні, зниження 
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побічних реакцій, зручний режим використання, безболісність (що особ-

ливо важливо в педіатричній практиці), більша безпека (як з точки зору 

парентеральних інфекцій, так й анафілаксії), зменшення залежності паціє-

нта від лікаря, можливість досягнення дуже високих курсових доз алерге-

ну, економія часу пацієнта [151, 191].  

У зв'язку з відсутністю в нашій країні вітчизняних грибкових алер-

генів, застосування препаратів, які зареєстровані 26.11.2012 р. – грибкові 

алергени для діагностичних цілей та проведення АСІТ (сертифікат про 

державну реєстрацію №892/12-300200000), дозволяє більш об'єктивно розг-

лянути питання діагностики хворих із грибковою сенсибілізацією, а також 

оцінити ефективність пероральної АСІТ [15, 47, 88]. 

До теперішнього часу в нашій країні відсутні уніфіковані підходи до 

діагностики, терапії та профілактики грибкової сенсибілізації. Недостат-

ньо вивчена роль грибів у патогенезі алергічних захворювань. Високі ци-

фри розкиду даних по грибковій сенсибілізації говорять про труднощі діа-

гностики цього виду алергії. Спостерігається як гіпо-, так і гіпердіагности-

ка алергії до грибів.  

У зв'язку з використанням алергенів для проведення пероральної 

АСІТ важливим є вивчення їх впливу на різні механізми запального про-

цесу при мікогенній алергії [15, 47, 88]. Все перераховане свідчить як про 

актуальність і своєчасність розглянутої проблеми, так і можливості вирі-

шення хоча б деяких її питань. 

Відомостей про роль грибкової сенсибілізації у підтримці хронічно-

го поліпозного процесу в носовій порожнині в науковій літературі на сьо-

годнішній день недостатньо для формування науково обґрунтованих ви-

сновків, а тим більше практичних рекомендацій для клініки. У зв'язку з 

чим є доцільним проведення досліджень для з'ясування значення грибко-

вої сенсибілізації в перебігу хронічних запальних захворювань порожнини 

носа поліпозного характеру. 
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Відкритим залишається питання про механізми дії грибкової сенси-

білізації на фактори імунітету. В сучасній літературі недостатньо інфор-

мації для формування науково обґрунтованих уявлень про її роль в ґенезі 

запальних захворювань, в тому числі поліпозного характеру. У зв'язку з 

чим є доцільним проведення досліджень для визначення стану факторів 

імунітету у хворих на хронічний поліпозний риносинусит на фоні грибко-

вої сенсибілізації.  

У зв'язку з відсутністю в нашій країні вітчизняних грибкових алер-

генів, впровадження стандартизованих грибкових алергенів, зареєстрова-

нихв 2012 р., дозволяє більш об'єктивно розглянути питання діагностики 

хворих із грибковою сенсибілізацією, а також оцінити ефективність засто-

сування пероральної АСІТ. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження виконано на базі Івано-Франківської обласної клінічної 

лікарні та Центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська. 

Імунологічні дослідження проведено на базі лабораторії патофізіології та 

імунології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 

НАМН України». 

У відповідності до мети та завдання були обрані об’єкт та методи 

дослідження. 

 

2.1. Дизайн дослідження 

Дослідження проводилося в 3 етапи. На першому (амбулаторно-

поліклінічному) етапі проводився відбір хворих на ПРС з метою подаль-

шого стаціонарного обстеження та лікування. На другому (стаціонарному 

етапі) здійснювалося комплексне обстеження хворих з визначенням осно-

вної та коморбідної патології і призначалося лікування. На третьому (ам-

булаторно-поліклінічному) етапі, у фазу клінічної ремісії захворювання, 

призначалася АСІТ і здійснювалось динамічне спостереження за пацієн-

тами на кожному візиті до лікаря (через 3; 6 та 12 місяців). Проводився 

повний комплекс клініко-лабораторних та інструментальних методів дос-

лідження. Отримані дані заносились в оригінальні карти, які містили фор-

малізовану характеристику хворих, інформацію про клінічний стан, наяв-

ність супутніх захворювань або ускладнень, а також відомості про резуль-

тати проведеного обстеження та лікування.  

 

2.2. Об’єкт дослідження 

При виконанні дисертаційної роботи обстежено 125 хворих на полі-

позний риносинусит (ПРС). Серед обстежених хворих на ПРС було 66 
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(52,8%) чоловіків і 59 (47,2%) жінок, середній вік становив 45,7±0,85 ро-

ків. У 90 пацієнтів захворювання супроводжувалося грибковою сенсибілі-

зацією, серед них було 47 чоловіків (52,22%) віком від 24 до 57 років та 43 

жінки (47,78%) віком від 20 до 55 років, які склали 1-у клінічну групу дос-

лідження (Г1). До2-ї клінічної групи (Г2) увійшло 35 хворих на ПРС без 

доведеної грибкової сенсибілізації. Серед пацієнтів 2-ї групи було 19 чо-

ловіків та 16 жінок віком від 20 до 55 років. Контрольну групу склали 10 

практично здорових осіб із нормальною риноскопічною картиною і відсу-

тністю ознак гострих респіраторних захворювань. Усі хворі перебували в 

періоді стійкої або нестійкої ремісії. 

Критерії включення пацієнтів до дослідження: 

− хворі із діагнозом ПРС,  

− вік хворих від 18 до 60 років,  

− наявність позитивних шкірних проб на грибкові алергени,  

− наявність специфічних IgE до грибів,  

− наявність згоди пацієнта на участь у проведенні дослідження. 

Критерії виключення: 

− відсутність поліпів у порожнині носа,  

− наявність доброякісних пухлин носа (аденома на ніжці, міксома, 

перихоанальний поліп, ангіома, ангіофіброма носоглотки),  

− наявність злоякісних новоутворень носа,  

− системні захворювання імунної системи (колагенози, аутоімунні 

захворювання, важкий імунодефіцит),  

− психічні захворювання, що створювало неможливість співпраці з 

пацієнтом,  

− активна форма туберкульозу,  

− повторний розвиток алергічної реакції протягом правильно прове-

деної алергенспецифічної імунотерапії,  

− відмова пацієнтів від участі у дослідженні. 
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Діагноз ПРС верифікували за критеріями, затвердженими наказом 

МОЗ України №181 від 24.03.2009 «Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю «Отоларингологія» («Протокол на-

дання медичної допомоги хворим із хронічним синуситом»). Діагностична 

програма передбачала з’ясування скарг, анамнезу захворювання, даних 

клінічного огляду та додаткових методів діагностики.  

Грибкову сенсибілізацію верифікували з урахуванням скарг (особ-

лива увага приділялася з’ясуванню алергологічного анамнезу захворюван-

ня), аналізу даних клінічного огляду, клініко-лабораторних та інструмен-

тальних досліджень, проведенню шкірних алергологічних проб (прик-тест 

з грибковими алергенами) та визначенню специфічних IgE до грибкових 

алергенів. 

Групи хворих формувались з врахуванням необхідності дотримання 

однорідності груп за віком, статтю та клінічними характеристиками паціє-

нтів. Суттєвих відмінностей за віком та статтю серед пацієнтів груп дослі-

дження не було. До першої групи (Г1) відібрано 90 хворих, у яких згідно 

даних алергологічного обстеження, була встановлена сенсибілізація до 

грибів (позитивний прик-тест або наявність специфічних IgE антитіл хоча 

б до одного гриба). В залежності від отриманого лікування,пацієнтів 1-ї 

групи було розподілено на 2 підгрупи – 1а та 1б. Пацієнти підгрупи 1а (22 

жінки та 14 чоловіків) поряд з основним (базовим) лікуванням,яке вклю-

чало інтраназальні кортикостероїди, іригаційну терапію, антигістамінні 

засоби, отримували алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ). Пацієнти 

підгрупи 1б (21 жінка та 33 чоловіки) отримували тільки базове лікування. 

До 2-ї групи (Г2) увійшли 35 хворих на ПРС без грибкової сенсибі-

лізації (19 чоловіків та 16 жінок), які отримували базову терапію.  

Застосовувались наступні дозові режими прийому препаратів: ізото-

нічний розчин очищеної морської води або стерильну воду Адріатичного 

моря 2впр. 6-8р/д (1-1,5 міс.); цетиризин 10 мг 1т/добу (10 днів); момета-
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зону фуро ату спрей або флутиказону пропіонату 2 впр. 1р/добу (2-3 міс); 

комбінований рослинний екстракт BNO 101 1т 1р/добу (1 міс). 

Основний курс лікування АСІТ тривав протягом 6 місяців і прово-

дився у дві фази. Перша – так звана накопичувальна, або початко-

ва,тривала близько 2,5-3 місяці. В ній поступовим підвищенням концент-

рації алергену досягали максимально переносимої дози. У другій, підтри-

муючій, фазі,яка тривала до 6 місяців,пацієнт отримував максимально до-

пустиму дозу алергену для досягнення стану стійкої гіпосенсибілізації. 

Лікувальний алерген вводився зранку, за 30 хв. до прийому їжі. Із флакону 

з пероральним гліцериновим розчином екстракту алергена «H-AL mico per 

os» на чайну ложку дозувалася потрібна кількість крапель за схемою, на-

веденою в додатку А.  

Результати проведеного лікування (АСІТ) оцінювали за 4-бальною 

шкалою, де відмінні результати (4 бали) – повна ремісія захворювання 

протягом періоду спостереження (6-12 міс); добрі (3 бали) – загострення 

захворювання 1-2 рази на рік, в легкій формі і знімаються симптоматич-

ною терапією; задовільні (2 бали) – кількість загострень не зменшувалася, 

але загальне самопочуття ставало значно кращим, ніж до імунотерапії; не-

задовільні (1 бал) – лікування припинено через відсутність ефекту або на 

введення алергену у хворого постійно відбувається погіршення симптомів 

захворювання. 

Контроль ефективності лікування здійснювався за результатами клі-

нічного обстеження (враховувалось самопочуття хворого, скарги), рино-

скопічної картини, динаміки показників імунологічних досліджень і 

комп’ютерно-томографічної картини.  

Обстеження хворих проводилось на початку лікування, по завер-

шенні прийому базового курсу (через 2,5-3 міс.), через 6міс. – по завер-

шенні основного курсу АСІТ та в кінці періоду спостереження протягом 

12 міс. 



42 
 
2.3. Методи дослідження 

У відповідності до мети та поставлених завдань, комплексне обсте-

ження хворих включало загально-клінічні та імунологічні дослідження, а 

також комп’ютерну томографію навколоносових пазух.  

 

Огляд порожнини носа. Огляд порожнини носа здійснювався у по-

ложенні хворого сидячи за допомогою обладнання фірми “Storz”. Перед 

початком дослідження пацієнту проводили аплікаційну анестезію розчи-

ном місцевого анестетика з додаванням анемізуючих речовин. Досліджен-

ня проводили за алгоритмом, запропонованим Штамбергером 

(Shtamberger, 1991). Ендоскоп з 30° оптикою проводили по дну порожни-

ни носа та оцінювали стан слизової оболонки порожнини носа, характер 

секрету, поширеність поліпозного процесу. Пацієнтам, у яких поліпи не 

поширювались за межі середньої носової раковини, проводили огляд се-

реднього носового ходу. Ендоскопічне дослідження проводилося під час 

первинного огляду, а також в період спостереження при проведенні ліку-

вання. За результатами риноендоскопічного обстеження оцінювали поши-

реність поліпозного процесу згідно рекомендацій І.Б. Солдатова (1997), на 

основі якого виділяли 4 ступені поширеності поліпозного процесу: I сту-

пінь – поліпи не візуалізуються; II ступінь – поліпи візуалізуються в сере-

дньому носовому ході; III ступінь – поліпи візуалізуються за межами се-

редніх носових ходів; IV ступінь – поліпи в загальному носовому ході. 

 

Спіральна комп’ютерна томографіяпроводилася на спіральному 

комп’ютерному томографі «Emotion» (Siemens). Сканування проводило-

ся за таких умов: U=130 kV, mAs-80, товщина шару 3 мм, 13-15 зрізів. 

При аналізі СКТ оцінювали зміни в порожнині носа та навколоносових 

пазухах шляхом вимірювання товщини та денситометричних показників 

слизової оболонки порожнини носа, ширину просвіту носових ходів (ві-
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дстань між носовою перегородкою і краєм слизової оболонки нижньої 

носової раковини). Результати ефективності лікування через 6 міс аналі-

зували на основі проведення повторної СКТ навколоносових пазух «зо-

ни інтересу», що зменшувало променеве навантаження на пацієнтів, та 

порівнювали їх з даними попередньої СКТ. При наявності позитивної 

динаміки пацієнтам рекомендували продовження консервативного ліку-

вання, а при відсутності покращення пропонували хірургічне лікування. 

Вираженість ураження навколоносових пазух оцінювали на основі ана-

лізу результатів спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) за рекомен-

дацією С.З. Піскунова, Г.З. Піскунова (2002), на основі якого виділяли 4 

стадії вираженості ураження: І стадія – пристінкове потовщення слизо-

вої оболонки навколоносових пазух; ІІ стадія – одиничні поліпи в поро-

жнині пазухи; ІІІ стадія – ураження навколоносових пазух на 2/3 об’єму 

пазухи; IV стадія – тотальне ураження навколоносових пазух. 

 

Алергологічні методи обстеження. Специфічна алергодіагностика 

проводилася за загальноприйнятою методикою, що включала вивчення 

алергологічного анамнезу, проведення прик-тесту з грибковими алергена-

ми, визначення загального та специфічних IgE-антитіл до грибкових алер-

генів в сироватці крові. 

Алергологічний анамнез збирався з деталізацією питань, які стосу-

ються особливостей сенсибілізації до пліснявих грибів.Зокрема, врахову-

вали побутовий контакт з пліснявою (наявність видимої плісняви, прожи-

вання на 1-му поверсі будівлі, в «сирій» квартирі, в дерев'яному або пане-

льному будинку, герметичні склопакети і т.д.), наявність домашніх тварин 

(джерелом сенсибілізації можуть бути мікотична інфекція тварин, плісня-

ва в клітці і т.д.), квітів у горщиках, акваріумів тощо. Враховували також 

професійний контакт із пліснявою (наявність грибів в технології виробни-

цтва, стан виробничого приміщення), а також можливі захоплення (полю-
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вання, туризм тощо).Приймали до уваги наявність в анамнезі мікотичної 

інфекції (кандидозу, виявлення грибів у посівах мокротиння, мазках з по-

рожнини носа, аналізах калу та ін.), загострення алергічного захворювання 

в період спороутворення грибів – це весняний (березень-квітень) та осін-

ній (вересень) сезони. У більшості пацієнтів, в яких є алергічні захворю-

вання з сенсибілізацією до грибів, напади задухи або загострення хвороби 

виникають при відвідуванні сирих приміщень, підвалів, архівів, басейнів, 

осіннього лісу тощо. 

При аналізі особливостей анамнезу враховували частий або трива-

лий прийом антибіотиків і глюкокортикостероїдів, зв'язок загострення 

алергії з прийомом продуктів харчування (пива, шампанського, квасу, тоб-

то продуктів бродіння, дріжджового тіста, вживання цвілевих продуктів – 

старого хліба, нестандартних фруктів і овочів, певних сортів сиру, несві-

жих молочних продуктів, овочів, варення та ін). 

Шкірні проби в діагностиці алергічних захворювань – найбільш по-

казовий і доступний метод, тому їх правильна оцінка у хворих має велике 

значення. Як відомо, антигени грибів відносяться до інфекційних алерге-

нів і їхні антигенні детермінанти можуть викликати алергічні реакції різ-

них типів. У зв’язку з відсутністю на даний час українських діагностичних 

грибкових алергенів,діагностику проводили препаратами фірми «Севафа-

рма» (Чехія). Шкірне тестування проводилося водно-сольовим екстрактом 

алергену «Алергени плісняви і дріжджових грибів», призначеним для пос-

тановки прик-тесту (D-AL mycoprick-test) в концентрації 1000 PNU в 1 мл. 

В якості контролю використовувалася тест-контрольна рідина, яка входи-

ла до набору, та гістамін в розведенні 1:100. Наявність специфічної реакції 

на алерген визначалася за умови відсутності реакції на тест-контрольну 

рідину та позитивної реакції на гістамін. Оцінку проби проводили через 

15-20 хв (реакція негайного типу) та через 24-48 год (реакція сповільнено-

го типу). Оцінку проби проводили за розміром папули не менше 3 мм. Те-
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хніка виконання прик-тестів з грибковими алергенами викладена у відпо-

відних інструкціях по їх застосуванню (табл.2.1.).  

 

Таблиця 2.1 

Оцінка результатів прик-тесту 

Результат реакції Реакція шкіри 

Негативний Шкіра не змінена 

Слабо позитивний Гіперемія до 10 мм; 
Папула 3-5 мм 

Позитивний Гіперемія до 10 мм; 
Папула 5-10 мм 

Різко позитивний Гіперемія до 10 мм; 
Папула 10-15 мм 

Виражений різко позитивний Гіперемія до 20 мм; 
Папула більше 15 мм 

 

Шкірне тестування було проведено 125 хворим на ПРС, у яких дані 

анамнезу вказували на можливу сенсибілізацію до грибів, у яких був ви-

сокий рівень загального IgE та наявні специфічні IgE хоча б до одного з 

грибів. Результати шкірного тестування пацієнтів із ПРС на фоні грибко-

вої сенсибілізації наведено в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Результати проведення прик-тесту у пацієнтів з ПРС  

Кількість хворих Результат прик-тесту 

125 
позитивний негативний слабкопозитивний 

78 (62,4%) 35 (28%) 12(9,6%) 

 

 

Як видно з наведених у табл. 2.2 даних, негативні реакції на прик-

тест спостерігалися у 35 (28%) пацієнтів, позитивні реакції – у 78 (62,4%), 
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сумнівний результат – у12 (9,6%) хворих, що, можливо, булопов’язано зі 

зниженою реактивністю організму, перехресними реакціями з іншими 

алергенами або прийомом кортикостероїдів. Отримані дані відповідають 

антигенній природі грибкових алергенів (наявність в їхньому складі глю-

копротеїдів, які відповідають як за реакції негайного, так і сповільненого 

типу).Загальних і місцевих реакцій при постановці прик-тесту не спостері-

галося.  

 

Імунологічні методи обстеження проведені у відповідності до су-

часних вимог оцінки імунного статусу різних груп хворих [83, 133]. 

Рівень загального IgE і IgG4 в сироватці крові обстежуваних груп 

хворих на ПРС і практично здорових донорів визначали імуноферментним 

методом з використанням наборів реактивів Хема-Медика (Москва,РФ), 

ридер Stat Fax 2100 (США). Результати дослідження IgE виражали в оди-

ницях відповідно з міжнародним стандартом – МО/мл, а IgG4 – в мг/л. 

Вміст цитокінів – IL-1β, IL-10 та фактора некрозу пухлин (TNF-

α),альфа- і гама-інтерферонів (α-IF і γ- IF) в сироватці крові визначали 

імуноферментним методом з використанням наборівдля визначення інтер-

лейкінів ООО «Цитокин» (РФ). В якості імуноферментного аналізатора 

використовували Stat Fax 2100 (CША). 

Визначення специфічних IgE-антитіл до грибкових алергенів визна-

чали в реакції непрямої дегрануляції тканинних базофілів (ТБ) у присут-

ності сироваток обстежуваних пацієнтів і алергенів, як рекомендовано 

Л.А. Дюговською (1975). Результат виражали у відсотках над рівнем спон-

танної дегрануляції ТБ в присутності обстежуваних сироваток без алерге-

ну. Ксеногенні тканинні базофіли отримували з черевної порожнини інта-

ктних щурів Wistar після введення внутрішньочеревно колоїду «Гемоцел». 

ТБ підфарбовували вітальним барвником нейтраль-рот. Застосовували 

грибкові антигени Alternаria altern (Al), Botrуtis cinerea (B), Aspergilium 
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(As), Penicilium (Pn) і Monilia (M). Використовували грибкові алергени з 

наборів ГНЦ «Імунологія» (Москва, РФ). 

Визначення фактора гальмування міграції лейкоцитів (LIF) у сиро-

ватці крові вивчали в капілярному тесті, описаному Blank (1979) та О.Ф. 

Мельниковим (2006). Як відомо, при наявності клітинної сенсибілізації в 

організмі, алергени, що потрапляють в організм, можуть при контакті з 

цими клітинами викликати продукцію LIF (leykocytes inhibitory factor), 

який може накопичуватися в сироватці крові та ендокринних органах і 

впливати на нейрогуморальну регуляцію імуногенезу [56, 138]. Тест про-

водили наступним чином: отримували клітини «білої крові» шляхом бага-

торазового осадження гепаринізованої цільної крові, вміщували їх в капі-

ляри «Radiometer» (Данія), центрифугували при 105g 5 хв, обрізали на ко-

рдоні осаду і вносили їх в кювети з оргскла з плоским дном, фіксуючи су-

мішшю парафіну і вазеліну. Кювети заповнювали середовищем 199 з ан-

тибіотиком і додавали досліджувані компоненти (культиваційну рідину, 

препарати, сироватку та ін.). Після 24-годинної інкубації в СО2-інкубаторі 

(Nuve ЕC160, Туреччина) кювети вміщували в фотозбільшувач і обводили 

проекційну зону на фотопапір міграції клітин з капіляра. Зразки в досліді і 

контролі зважували і вираховували індекс гальмування міграції, який в 

умовах відсутності продукції LIF був близький до 1,0. Позитивним вважа-

ли індекс гальмування міграції на 33 %, тобто 0,66 (О.Ф. Мельников, 

1981). Всі роботи виконувалися з дотриманням стерильності в умовах ла-

мінарної шафи (MN-120, Туреччина). Також визначали рівень активності 

фактора гальмування міграції лейкоцитів від здорових донорів.  

Дослідження рівня лактоферину в сироватці крові визначали імуно-

ферментним методом за допомогою реактивів фірми Вектор-Бест (Ново-

сибірськ, Росія). Результати дослідження лактоферину виражали в мкг/мл. 

Визначення С4-компонента комплементу в сироватці крові визначали іму-

ноферментним методом у відповідності з інструкцією до набору із засто-
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суванням реактивів Вектор-Бест (Москва, РФ). Результати дослідження 

С4-компонента комплементу виражали в мкг/мл. 

 

Експериментальні методи дослідження. Експериментальна час-

тина дослідження полягала у визначенні можливих механізмів впливу 

грибкової сенсибілізації на прояви активації та супресії гуморальних та 

клітинних факторів імунітету в умовах in vitro. 

Дослідження активності фагоцитозу клітинами мигдаликів дослі-

джували в латексному тесті шляхом визначення фагоцитарного показника 

(число фагоцитуючих клітин на 100 лейкоцитів) і фагоцитарного індексу 

(число частинок латексу, поглиненого однією фагоцитуючою клітиною), 

дотримуючись рекомендацій І.П. Кайдашева (2003). Застосовували каліб-

ровані частинки латексу розміром 1,1 мікрона (Serva, Німеччина). 

Схема дослідження: клітини крові хворих на ПРС із супутньою гри-

бковою сенсибілізацією культивували з 1000 PNU алергенів в середовищі 

199 протягом 24 год. Потім центрифугували на холодовій центрифузі NC-

109 та збирали супернатанти. Останні додавали до клітин мигдаликів 

(2×106 в мл) в дозах 0,05; 0,1 та 0,2 мл, витримували в умовах термостату 

(37° С) протягом 2 год. та визначали активність фагоцитозу за рівнем фа-

гоцитарного показника (кількість фагоцитуючих клітин на 100 тонзилоци-

тів) із застосуванням латексного тесту. Крім того, в супернатантах визна-

чали рівень γ-інтерферону та інтерлейкіна-4 (IL-4), які визначають вектор 

розвитку імунної відповіді. Другим тестом на функціональну активність 

тонзилоцитів був тест на визначення природних цитотоксичних клітин 

мигдаликів (ПЦК) по відношенню до клітин крові курчат, які слугували 

мішенями.  

Визначення функціональної активності ПЦК мигдаликів. В осно-

ву методу покладено визначення маркерів деструкції клітин-мішеней ефе-

кторними клітинами крові або тканинними лімфоцитами, здатними руйну-
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вати ці клітини-мішені без попередньої сенсибілізації організму. У пред-

ставленій роботі мішенями були ксеногенні ядровмісні еритроцити, які є 

метаболічно малоактивними клітинами, а їх руйнування визначається спе-

ктрофотометрично за виходом гемоглобіну. Нами використано метод ви-

значення деструктивної активності ПЦК клітин мигдаликів спектрофото-

метричним методом у відповідності з рекомендаціями О.Ф. Мельникова, 

Т.А. Заєць [125]. При постановці реакції витримували такі умови: 

- час культивування 18 годин в умовах термостата (37С); 

- співвідношення ефектор / мішень було 5:1; 

- загальний обсяг суміші 1,5/мл; 

- стандартне середовище – безбарвний розчин Хенкса, що містить  

2 % ЕТС (Serva) і 40 мкг/мл гентаміцину, збагачений вітамінами. Викори-

стовували автоматичний аналізатор-спектрофотометр Stat Fax 2100 

(США). 

 

Допоміжні методи. Клітини крові з мигдаликів отримували не піз-

ніше 2 годин після їх екстирпації. Відмивали розчином антибіотиків у фі-

зіологічному розчині хлористого натрію та видаляли ділянки тканини, 

травмованої при операції. Розрізали на кілька частин і знову відмивали 

розчинами антибіотиків, а потім стерильним розчином Хенкса. Препару-

вали шматочки за допомогою препарувальних голок, зважували в середо-

вищі 199 з ЕТС (5%) і фільтрували через нейлонове сито. Підраховували 

число вітальних і нежиттєздатних клітин в пробі з барвником. 

При приготуванні екстрактів з мигдаликів, процедуру проводили 

аналогічно до етапу подрібнення тканини за допомогою голок. Шматочки 

зважували, додавали фізіологічний розчин хлористого натрію у співвід-

ношенні 3:1, подрібнювали ножицями, після чого поміщали в електрого-

могенізатор з шліфованими поверхнями кварцового скла та подрібнювали 

тканину до гомогенного стану, уникаючи перегріву. Матеріал залишали на 
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ніч у холодильнику, на наступний день центрифугували в рефрижератор-

ній центрифузі при 6000 об/хв протягом 30 хв. Надосадову рідину збирали 

і використовували в роботі. 

Проведення культивування клітин піднебінних мигдаликів здійсню-

вали відповідно до рекомендацій X. Фріммель (1979), О.Ф. Мельникова 

(1981) [117]. Застосовували збагачене вітамінами і незамінними амінокис-

лотами середовище RPMI-1640 з 5% ЕТС, 290 мкг/мл L-глутаміну (реак-

тиви Serva) і 60 мкг/мл гентаміцину. Культивування проводили в атмос-

фері, збагаченій СО2 (СО2-інкубатор Nuve EC 160, Туреччина). 

 

Методи статистичного аналізу. Всі кількісні дані клінічних об-

стежень перевірили на тип розподілу. Оскільки переважно всі відповідали 

закону нормального розподілу Гауса, то для представлення центральної 

тенденції вибрали інтервал М±m (середнє арифметичне ± стандартна по-

хибка), а для оцінки достовірності різниці даних у групах порівняння – 

параметричний метод Ст’юдента (t-тест). Для обробки якісних даних ви-

користовували обчислення частоти ознаки на 100 обстежених. Достовір-

ність різниці в даних групах порівняння для таких результатів проводили 

за допомогою критерію відповідності χ2.  

Всі кількісні дані імунологічних показників перевірили на тип роз-

поділу. Оскільки переважно всі відрізнялися від нормального розподілу, 

тому типові значення представляли інтервалом Ме (LQ-NQ) – медіанне 

значення (нижній квартіль – верхній квартіль), а для оцінки достовірності 

використовували непараметричні критерії: U – критерій Манн-Уїтні (для 

незалежних сукупностей) і критерій Вілкоксона для залежних (до і після 

лікування). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ХВОРИХ НА ПРСЗ ГРИБКОВОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ 

 

3.1. Особливості клінічних проявів у хворих на ПРС  
на фоні грибкової сенсибілізації 

За останні роки відмічається збільшення випадків сенсибілізації до 

грибкових алергенів, що вегетують у дихальних шляхах, збільшення їх 

ролі у прогресуванні патології носа і навколоносових пазух. Дослідження 

останніх десятиліть не залишають сумнівів у тому, що умовно патогенні 

гриби достатньо часто є причинно-значущими чинниками, що формують 

клінічну картину алергічних захворювань як у дорослих, так і у дітей. Згі-

дно з даними літератури, у 55% пацієнтів із хронічними запальними за-

хворюваннями дихальних шляхів має місце сенсибілізація до грибкових 

алергенів за моно- та політипом [49, 76]. Клінічні прояви, звичайно, вини-

кають переважно в результаті контакту з грибковими спорами, які знахо-

дяться в повітрі. Водночас існує ендогенний шлях сенсибілізації організ-

му, який розвивається при тривалому носійстві грибів. На сьогодні відо-

мо, що на розвиток грибкової сенсибілізації та алергії впливають багато 

факторів, зокрема, спадкова схильність до алергічних захворювань, доза 

алергенів і тривалість контакту з ними, а також шлях поступлення алерге-

нів в організм. Багато науковців відзначають, що в зв'язку з погіршенням 

екологічної ситуації, нераціональним призначенням антибактеріальних 

препаратів та глюкокортикостероїдів при запальних процесах, запізніла 

діагностика грибкової інфекції нерідко призводять до зміни клінічних 

проявів перебігу мікотичних патологічних процесів, в тому числі при ПРС 

[8, 172, 173]. 
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З метою вивчення клінічних особливостей перебігу ПРС при поєд-

нанні з мікотичною сенсибілізацією було обстежено 125 хворих, серед 

них було 66 (52,8%) чоловіків і 59 (47,2%) жінок віком від 20 до 60 років. 

У 90 хворих на ПРС, за даними прик-тесту та IgE-специфічних алергенів, 

виявлено грибкову сенсибілізацію (ГС), які склали 1-у клінічну групу до-

слідження (Г1). До 2-ї клінічної групи (Г2) увійшли 35 хворих на ПРС без 

доведеної грибкової сенсибілізації. Серед пацієнтів 2-ї групи було 19 чо-

ловіків та 16 жінок віком від 20 до 55 років. Розподіл пацієнтів у залежно-

сті від тривалості захворювання та результатів визначення грибкової сен-

сибілізації наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл пацієнтів із поліпозним риносинуситом  
в залежності від тривалості захворювання 

Групи пацієнтів 

Тривалість захворювання  

До 1 року >1-3 роки >3-5 років >5-10 років більше  
10 років 

кількість пацієнтів n (%) 

Чоловіки 
Г1, n=47 0 6 (12,77) 11 (23,40) 21 (44,68)* 9 (19,15) 

Г2, n=19 2 (10,52) 4 (21,05) 10 (52,64) 3 (15,79) 0 

Жінки 
Г1, n=43 0 4 (9,30) 13 (30,23) 18 (41,87)* 8 (18,60) 

Г2, n=16 3 (18,75) 3 (18,75) 7 (43,75) 3 (18,75) 0 

 
Примітка: * - достовірність різниці показників у порівнянні із пацієнтами 2-ї 
групи (p<0,05). 
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Як видно з показників,наведених у табл. 3.1, у обстежених1-ї групи 

не було виявлено хворих на ПРС з давністю захворювання до 1 року, вод-

ночас упацієнтів 2-ї групи тривалість захворювання до 1 року була вста-

новлена у 5 хворих: у 2 (10,52%) хворих чоловічої статі та у 3 (18,75%) 

жінок. У21 (44,68%) хворого серед чоловіків та у 18 (41,87%) серед жі-

нок1-ї групи встановлено тривалість перебігу ПРС від 5 до 10 років, вод-

ночас як у хворих 2-ї групи такий термін давності захворювання відміче-

но тільки у 3 (15,79%) чоловіків і 3 (18,75%) жінок. Збільшення тривалос-

ті хвороби більше 10 років відміченоу17 (18,9%) хворих 1-ї групи, що 

складає вагому частку від всієї кількості обстежених. Разом з тим, в 2-й 

групі не виявлено хворих, тривалість перебігу ПРС у яких перевищила 10 

і більше років. Достовірність різниці в групах порівняння, без поділу на 

стать, проводили за допомогою критерію відповідності Xі-квадрат (χ2). За 

даним критерієм Χ2 =29,42 (p<0,05), що доводить залежність тривалості 

захворювання від наявності грибкової сенсибілізації.  

Отже, тривалість анамнезу захворювання є достовірно більшою у 

хворих на ПРС при поєднанні з грибковою сенсибілізацією порівняно з 

пацієнтами на ПРС без сенсибілізації, що важливо враховувати при ве-

денні подібної категорії хворих. 

Для вивчення особливостей клінічного перебігу ПРС у всіх пацієн-

тів було проведено загальноклінічні, клініко-лабораторні та додаткові об-

стеження, що включали вивчення скарг, анамнезу захворювання, 

об’єктивного огляду, даних комп’ютерної томографії навколоносових па-

зух. В алгоритмі діагностики грибкової алергії особлива увага зверталася 

на ретельно зібраний анамнез, з деталізацією питань, що стосуються 

сприятливих факторів розвитку грибкової сенсибілізації. Належної уваги 

надавали встановленню побутового контакту з пліснявою (наявність ви-

димої цвілі, проживання на 1-му поверху будівлі, в дерев'яному або пане-

льному будинку з герметичними склопакетами та ін.). Окрім того, акцен-
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тували увагу на професійний контакт з пліснявою (наявність грибів в тех-

нології виробництва, стан виробничого приміщення), а також на можливі 

особисті захоплення (полювання, туризм та ін.). Особливого значення на-

давали визначенню в анамнезі мікотичної інфекції (кандидозу, виявлення 

грибів у посівах мокротиння, мазків з порожнини носа та ін.), аналізу ме-

дикаментозного анамнезу (частий або тривалий прийом антибіотиків і 

глюкокортикостероїдів) та наявності супутньої або поєднаної патології. 

При обстеженні хворих на ПРС було виявлено наступні фактори розвитку 

сенсибілізації: побутовий контакт з пліснявою виявлено у 52 (41,6%) па-

цієнтів, професійний контакт з пліснявою – у 3(2,4%), медикаментозний 

анамнез – у 82 (65,6%), наявність супутньої або поєднаної патології 96 

(76,8%). Наявності мікотичної інфекції виявленоне було.Слід звернути 

увагу, що погіршення симптомів ПРС у всіх хворих найчастіше відбува-

лось при високій вологості повітря та опадах, атакож у період спороутво-

рення грибів – цевесняний (березень-квітень) та осінній (вересень) сезони, 

тому прояв загострення захворювання у хворих обох груп найбільш ви-

раженим був саме в цей період року.  

Розподіл пацієнтів на поліпозний риносинусит взалежності від час-

тоти загострень протягом 1 року наведено в табл. 3.2. 

Для аналізу показників частоти захворюваності було зафіксовано 

кількість випадків загострення захворювання у представників 1-ї та 2-ї 

груп з оцінкою у чоловіків та жінок. Бралися до уваги тривалість захво-

рювання та кількість випадків загострення хвороби. Середнє значення ве-

личини кількості загострення розраховувалося, виходячи з тривалості за-

хворювання у роках та загальної кількості випадків загострення (табл. 

3.2). 
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Таблиця 3.2 

Розподіл пацієнтів із хронічним поліпозним риносинуситом  
в залежності від частоти загострень 

 
Примітки:  
1 – середня кількість загострень за один рік 
* - достовірність різниці показників у межах групи у порівнянні із чоловіками:  
* - p<0,01; ** - р<0,001. 
● – достовірність різниці показників у порівнянні із пацієнтами Г1: ● - p<0,05;  
●● - p<0,01. 

 

 

 

 

Групи пацієнтів 

Кількість осіб в залежності від тривалості  
захворювання, n (%) 

До 1 року 1-3 роки 3-5 років 5-10 років Більше 10 
років 

Г1 

чоловіки (n=47) - 6 (12,77) 11 (23,40) 21 (44,68) 9 (19,15) 

частота 
загострень 

n, (%) - 2 (33,33) 4 (36,36) 9 (42,85) 5 (55,56) 

M±m1 - 1,12±0,05 1,34±0,07 1,57±0,06 1,73±0,09 

жінки (n=43) - 4 (9,30) 13 (30,23) 18 (41,87) 8 (18,60) 

частота 
загострень 

n, (%) - 1 (25,00) 4 (30,77) 7 (38,89) 4 (50,0) 

M±m1 - 0,87±0,009
** 1,09±0,03* 1,42±0,08 1,63±0,09 

Г2 

чоловіки (n=19) 2 (10,52) 4 (21,05) 10 (52,64) 3 (15,79) - 

частота 
загострень 

n, (%) - 1 (25,00) 2 (20,00) 1 (33,33) - 

M±m1 - 0,93±0,06 ● 1,07±0,07 ● 1,32±0,09 ● - 

жінки (n=16) 3 (18,75) 3 (18,75) 7 (43,75) 3 (18,75) - 

частота 
загострень 

n, (%) - 1 (33,33) 2 (28,57) 1 (33,33) - 

M±m1 - 0,62±0,05* 
●● 0,91±0,06 ● 1,23±0,08 ● - 
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Аналіз досліджуваних показників хворих на ПРС 1-ї групи (з наяв-

ністю грибкової сенсибілізації) показав, що 20 (42,55%) чоловіків мали 

повторні прояви захворювання (від 33,33% осіб із тривалістю захворю-

вання від 1 до 3 років до 55,56% пацієнтів із тривалістю захворювання 

більше 10 років). Серед жінок скарги на повторні прояви ПРС висловлю-

вали 37,2%пацієнток (від 25,0% жінок із тривалістю захворювання 1-3 

роки до 50,0% пацієнток із тривалістю ПРС більше 10 років). Отже, сере-

дні значення кількості загострення захворювання та гендерні особливості 

дозволили констатувати, що зі збільшенням тривалості перебігу ПРС при 

наявності грибкової сенсибілізації зростає відносна кількість загострень, 

причому така тенденція є характерною як серед чоловіків, так і серед жі-

нок. 

Аналіз показників загострення хвороби серед пацієнтів 2-ї групи 

(хворі на ПРС без грибкової сенсибілізації) показав, що на виникнення 

повторних проявів хвороби скаржилися, в середньому, 21,05% чоловіків 

та 25,00% жінок. Необхідно відмітити, що серед пацієнтів групи Г2, три-

валість захворювання яких була від 1 до 3 років, існувала достовірна від-

мінність у кількості загострення захворювання серед чоловіків та жінок. 

Так, отримані середні значення досліджуваного показника у жінок групи 

Г2 булидостовірно меншими за такі серед чоловіків (0,62±0,05 проти 

0,93±0,06; p<0,01). Подальше збільшення тривалості хвороби не виявило 

достовірної різниці в залежності від статі. Достовірність різниці в групах 

порівняння, без поділу на стать за критерієм Χ2 =11,29 (p<0,05), що дово-

дить вплив грибкової сенсибілізації на частоту виникнення загострень. 

Отже, тривалість перебігу ПРС визначає частоту виникнення загос-

трень захворювання. При збільшенні термінів перебігу захворювання кі-

лькість загострень зростає, причому гендерні відмінності вказують на збі-

льшення кількості загострень у чоловіків. Достовірно більша різниця кі-

лькості загострень у пацієнтів групи Г1 порівняно з групою Г2 свідчить 
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про певну патогенетичну роль грибкової сенсибілізації у збільшенні час-

тоти загострення ПРС як серед чоловіків, так і серед жінок. 

Клінічну характеристику хворих на ПРС на основі скарг наведено в 

табл. 3.3.  

 

Таблиця 3.3 

Клінічна характеристика хворих на поліпозний риносинусит до лікування 

Скарги 

Кількість хворих, які висловили певні скарги, n (%) 

Г1 (ПРС+ГС), n=90 Г2 (ПРС), n=35 

чоловіки, n=47 жінки, n=43 чоловіки, n=19 жінки, n=16 

Порушення носового 
дихання 38 (80,85) 36 (83,72) 11 (57,89) * 11 (68,75) * 

Виділення  
з порожнини носа 24 (51,06) 25 (58,13) 6 (31,57) 5 (31,25) * 

Гіпосмія 44 (93,62) 40 (93,02) 11 (57,89) * 10 (62,50) * 

Відчуття тиску  
або розпирання  
в ділянці проекції  
навколоносових пазух 

18 (38,29) 21 (48,83) 4 (21,05) 3 (18,75) * 

Підвищена  
втомлюваність 37 (78,72) 35 (81,39) 8 (42,10) * 7 (43,75) * 

Приступи чхання 39 (82,98) 37 (86,05) 9 (47,36) * 7 (43,75) * 

Кон’юнктивальні  
симптоми 37 (78,72) 34 (79,06) 5 (26,32) 4 (25,00) * 

Дратівливість 21 (44,68) 36 (83,72) • 3 (15,79) * 5 (31,25) * 

Σ 67,7% 38,7% 

 
Примітки: 
1. * - достовірність різниці показників у порівнянні з хворими Г1: * - p<0,05. 
2. • - достовірність різниці показників у порівнянні з чоловіками Г1: • - p<0,05. 
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Як видно з наведених у табл. 3.3 показників, найбільша кількість 

хворих на ПРС з наявністю грибкової сенсибілізації скаржилися на гіпос-

мію (93,62% чоловіків і 93,02% жінок), приступи чхання (82,98% чолові-

ків і 86,05% жінок), порушення носового дихання (80,85% чоловіків і 

83,72 жінок), а більше двох третин пацієнтів мали скарги на підвищену 

втомлюваність і наявність кон’юнктивальних симптомів. 26,32 % хворих 

скаржилися на виділення з порожнини носа та дратівливість, а третина 

пацієнтів – на порушення сну та відчуття розпирання в проекції навколо-

носових пазух (табл. 3.3). 

Серед хворих 2-ї групи спостерігали іншу картину. Так, найбільша 

кількість пацієнтів скаржилися на порушення носового дихання та гіпос-

мію (57,89% і 57,89%, відповідно, чоловіків та 68,75% і 62,50%, відповід-

но, жінок). Також, четверта частина пацієнтів цієї групи скаржилися на 

наявність кон’юнктивальних симптомів. Дещо менше половини обстеже-

них висловлювали скарги на підвищену втомлюваність та приступи чхан-

ня, третина пацієнтів – на виділення з порожнини носа (табл. 3.3). 

Необхідно відмітити, що існують достовірні відмінності у вислов-

лених скаргах між пацієнтами сформованих груп. Так, кількість осіб (як 

серед чоловіків, так і серед жінок) у Г2, які скаржилися на порушення но-

сового дихання була достовірно меншою за таку у Г1 (p<0,05). Також, кі-

лькість пацієнтів, які скаржилися на гіпосмію та чхання у Г2 також була 

достовірно меншою за таку у Г1. Ознаки порушення загального стану у 

пацієнтів, які хворіють на ПРС із поєднанням грибкової сенсибілізації та-

кож спостерігалися у достовірно більшої кількості пацієнтів у порівнянні 

із хворими із ПРС без грибкової сенсибілізації (p<0,05) (табл. 3.3). 

Також було знайдено достовірно більшу кількість скарг на дратів-

ливість серед жінок із ПРС із поєднанням грибкової сенсибілізації (табл. 

3.3), (83,72% проти 44,68%; p<0,05) у порівнянні із чоловіками цієї групи.  
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Отже, в середньому кількість хворих, які скаржились на порушення 

основних функцій носа у хворих ПРС на фоні грибкової сенсибілізації (Г-

1 група) було у 1,7рази  більше, ніж хворих на ПРС без наявності грибко-

вої сенсибілізації. 

Вираженість основних симптомів захворювання у пацієнтів із хро-

нічним поліпозним риносинуситом оцінювали за візуально-аналоговою 

шкалою (VAS), що передбачала суб’єктивну оцінку пацієнтом загальної 

тяжкості стану у балах (0-10). Результати суб’єктивної оцінки вираженос-

ті симптомів захворювання наведені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Вираженість основних симптомів захворювання у пацієнтів з поліпозним 
риносинуситом за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою 

Скарги 

Групи 

Г1 (ПРС+ГС), n=90 Г2 (ПРС), n=35 

чоловіки, n=47 жінки, n=43 чоловіки, n=19 жінки, n=16 

кількість балів за VAS, М±m 

Порушення носово-
го дихання 8,36±0,25 8,97±0,17 6,54±0,21* 6,53±0,19* 

Виділення  
з порожнини носа 6,25±0,34 5,43±0,41 4,87±0,42* 4,51±0,54 

Гіпосмія 7,93±0,27 7,14±0,29 6,25±0,21* 6,12±0,24* 

Відчуття тиску або 
розпирання в ділянці 
проекції навколоно-
сових пазух 

3,15±0,15 2,78±0,17 2,15±0,13* 2,07±0,15 

Підвищена  
втомлюваність 9,18±0,34 8,95±0,41 7,46±0,27* 7,67±0,31* 

Приступи чхання 6,29±0,47 5,73±0,51 4,98±0,51 4,11±0,63 

Кон’юнктивальні 
симптоми 5,18±0,38 5,23±0,52 4,59±0,43 4,97±0,38 

Дратівливість 4,18±0,17 6,78±0,21 3,57±0,28 3,91±0,24* 

Порушення сну 4,68±0,24 4,97±0,38 3,27±0,42 3,47±0,35 

Σ 6,19±0,21 4,84±0,23* 

Примітка: * - достовірність різниці показників у порівнянні із пацієнтами Г1 
(p<0,05). 
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Як видно з наведених у таблиці 3.4 показників, суб’єктивну тяж-

кість захворювання у пацієнтів із ПРС у поєднанні з грибковою сенсибілі-

зацією найбільше зумовлюють підвищена втомлюваність (9,18±0,34 ба-

лів), порушення носового дихання (8,36±0,25 балів), гіпосмія та приступи 

чхання (7,93±0,27 та 6,29±0,47 балів, відповідно). По 5 та 4 бали в серед-

ньому оцінили пацієнти цієї групи вираженість кон’юнктивальних симп-

томів, дратівливості та порушень сну (табл. 3.4). Пацієнти Г2, захворю-

вання у яких протікало без грибкової сенсибілізації, також вказали на 

суб’єктивно значну вираженість підвищеної втомлюваності, порушення 

носового дихання та гіпосмію. Проте, середні значення вираженості балів 

при оцінці цих симптомів були достовірно меншими за такі у групі Г1 

(p<0,05), причому як серед чоловіків, так і серед жінок. Найменшу кіль-

кість пацієнтів цієї групи турбували відчуття тиску або розпирання в ді-

лянці навколоносових пазух, дратівливість та порушення сну (табл. 3.4). 

Отже середнє значення вираженості та важкості симптомів за VAS у паці-

єнтів із поліпозним риносинуситом 2-ї групи складало 4,84±0,23 балів. У 

1-й групі середнє значення становило 6,18±0,21 балів, що було достовірно 

більшим за такий показник у пацієнтів 2-ї групи (р<0,05).  

За результатами риноендоскопічного обстеження порожнини носа 

оцінювали поширеність поліпозного процесу (за І.Б. Солдатовим і співав-

торами, 1997). Результати риноендоскопічного обстеження порожнини 

носа у пацієнтів із ПРС наведено у табл. 3.5. Як видно з наведених показ-

ників, хворих із ПРС, які б мали І стадію поліпозного процесу, не було 

зареєстровано. Найбільша кількість пацієнтів із ПРС на фоні грибкової 

сенсибілізації мали IV стадію поширеності процесу із поліпами в загаль-

ному носовому ході, причому ця кількість обстежених у 9,6 разів переви-

щувала таку серед пацієнтів Г2 (57,54% проти 5,26 % серед чоловіків та 

53,49% проти 6,25% серед жінок, р<0,0,5), (табл. 3.5). Необхідно відміти-

ти, що ІІ-у стадію поширеності поліпозного процесу у групі пацієнтів із 
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ПРС, ускладненим грибковою сенсибілізацією, мали найменша кількість 

обстежених (6,38% серед чоловіків та 9,3% серед жінок), що також мало 

статистично достовірну відмінність в порівнянні з показниками, отрима-

ними у хворих 2-ї групи. Відповідно, у пацієнтів Г2, у яких ПРС протікав 

без грибкової сенсибілізації, ІІ-у стадію поширеності процесу, при якій 

поліпи не виходять за межі середнього носового ходу, мали найбільша 

кількість пацієнтів (73,69% серед чоловіків та 75,00% серед жінок), (табл. 

3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Поширеність поліпозного процесу в порожнині носа  
у пацієнтів із хронічним поліпозним риносинуситом  

(за І.Б. Солдатовим і співавторами (1997)) 

Ознаки 

Групи 

Г1 (ПРС+ГС), n=90 Г2 (ПРС), n=35 

чоловіки, 
n=47 

жінки,  
n=43 

чоловіки, 
n=19 

жінки,  
n=16 

кількість пацієнтів, n (%) 

І стадія.  
Стійкий дифузний набряк слизової 
оболонки в середньому носовому 
ході 

0 0 0 0 

ІІ стадія.  
Поліпи, що не виходять  
за межі середнього носового ходу 

3 (6,38) 4 (9,30) 14 (73,69) * 12 (75,00) * 

ІІІ стадія.  
Поліпи, що виходять  
за межі середнього носового ходу,  
або поліпозні зміни слизової  
оболонки на медіальній поверхні  
середньої носової раковини 

17 (36,17) 16 (37,21) 4 (21,05) 3 (18,75) 

IV стадія.  
Поліпи в загальному  
носовому ході 

27 (57,45) 23 (53,49) 1 (5,26) * 1 (6,25) * 

Примітка: * - достовірність різниці показників у порівнянні із пацієнтами Г1 (p<0,05). 
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Достовірність різниці в групах порівняння, без поділу на стать, про-

водили за допомогою критерію відповідності χ2. За даним критерієм χ2 

=39,00 (p<0,001), що доводить залежність поширеності поліпозного про-

цесу в порожнині носа від впливу грибкової сенсибілізації. 

Розповсюдженість поліпозного процесу у хворих на ПРС визначали 

на основі аналізу результатів комп’ютерної томографії (КТ) навколоносо-

вих пазух, на основі якого виділяли 4 стадії вираженості ураження. Ре-

зультати дослідження наведено у табл. 3.6. 

 

 

Таблиця 3.6 

Оцінка вираженості ураження навколоносових пазух  
у пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом  

(за С.З. Піскуновим та Г.З. Піскуновим (2002)) 

Скарги 

Групи 

Г1 (ПРС+ГС), n=90 Г2 (ПРС), n=35 

чоловіки, 
n=47 

жінки,  
n=43 

чоловіки, 
n=47 

жінки,  
n=43 

кількість пацієнтів, n (%) 
І стадія. 
Пристінкове потовщення 
слизової оболонки  
навколоносових пазух 

7 (14,90) 7 (16,28) 7 (36,85)* 6 (37,50)* 

ІІ стадія. 
Одиничні поліпи  
в порожнині пазухи 

11 (23,40) 10 (23,26) 7 (36,85) 6 (37,50) 

ІІІ стадія. 
Ураження навколоносових  
пазух на 2/3 її об’єму 

18 (38,30) 17 (39,53) 4 (21,04) 3 (18,75) 

IV стадія. 
Тотальне ураження  
навколоносових пазух 

11 (23,40) 9 (20,93) 1 (5,26)* 1 (6,25)* 

 
Примітка: * - достовірність різниці показників у порівнянні із пацієнтами Г1 (p<0,05). 
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Як видно з наведених у табл. 3.6 показників, вираженість ураження 

навколоносових пазух мала свої особливості в залежності від наявності 

грибкової сенсибілізації. Так, найбільша кількість пацієнтів серед жінок і 

чоловіків Г1 мали ІІІ-ю стадію патологічного процесу, при якій було ура-

жено біля 2/3 об’єму навколоносових пазух (38,30% серед чоловіків та 

39,53% серед жінок). Навпаки, серед хворих 2-ї групи більше третини па-

цієнтів мали ІІ-у стадію процесу із наявністю поодиноких поліпів у поро-

жнині пазухи (36,85% серед чоловіків та 37,50% серед жінок) (табл. 3.6). 

У 20% обстежених пацієнтів 1-ї групи серед жінок і чоловіків мали  

ІІ-у стадію розповсюдженості процесу та IV-у стадію поширеності поліпів 

з тотальним ураженням навколоносових пазух, що було у 3,8 рази більше 

за таку кількість пацієнтів у групі хворих без грибкової сенсибілізації 

(23,40% проти 5,26% серед чоловіків, p<0,05; та 20,93% проти 6,25% се-

ред жінок, p<0,05), (табл. 3.6). 

Необхідно відмітити, що більше третини хворих на ПРС без грибко-

вої сенсибілізації мали ІІ-у та І-у стадію вираженості ураження навколо-

носових пазух, що також було достовірно більшим за таку кількість паці-

єнтів у Г1 (36,85% проти 14,90% серед чоловіків та 37,50% проти 16,28% 

серед жінок, р<0,05), (табл. 3.6). 

Отже, проведені дослідження чітко вказують на роль грибкової сен-

сибілізації в прогресуванні поліпозного процесу у хворих на хронічний 

риносинусит. Достовірність різниці в групах порівняння, без поділу на 

стать, за критерієм X =9,04 (p<0,05), що доводить вплив грибкової сенси-

білізації на вираженість ураження навколоносових пазух. 

Таким чином, проведені дослідження переконливо доводять, що 

клінічний перебіг хронічного поліпозного риносинуситу, ускладненого 

грибковою сенсибілізацією, характеризується більш вираженою клініч-

ною симптоматикою, що за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою 

оцінюється як тяжкий перебіг, і супроводжується достовірно більшою кі-
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лькістю скарг на порушення носового дихання, гіпосмію, приступи чхан-

ня, виділення з порожнини носа та вираженістю вегетативної симптома-

тики (підвищена втомлюваність і дратівливість). Грибкова сенсибілізація 

організму визначає збільшення кількості загострень і тривалості перебігу 

запального процесу у випадках збільшення термінів давності захворюван-

ня, а також сприяє прогресуванню поліпозного процесу у хворих на хро-

нічний риносинусит. 

 

 

3.2. Імунологічні аспекти в характеристиці хворих  

на поліпозний риносинусит на фоні грибкової сенсибілізації 

Даних про механізм впливу грибкової сенсибілізації на фактори 

імунітету в літературі недостатньо. Тому пошук найбільш раціональних і 

адекватних консервативних методів лікування не втрачає своєї актуально-

сті. У зв'язку з цим фактом можна вважати доцільним проведення дослі-

джень для з'ясування стану факторів імунітету та визначення впливу гри-

бкової сенсибілізації на перебіг хронічних запальних захворювань носової 

порожнини поліпозного характеру. 

Метою дослідження даного розділу було визначення рівня систем-

ної сенсибілізації до грибкових алергенів гуморального та клітинного ти-

пу у хворих на поліпозний риносинусит. 

Імунологічні обстеження проведено 42 хворим на поліпозний рино-

синусит віком від 18 до 56 років. Тривалість захворювання у цієї категорії 

хворих становила від 1 до 8 років. Контрольну групу склали 10 практично 

здорових осіб (К). 1-у групу (Г1) склали 27 хворих на ПРС із грибковою 

сенсибілізацією, які мали клінічні прояви алергії, 2-у групу (Г2) – 15 хво-

рих на ПРС без супутньої сенсибілізації та клінічних проявів алергії. 

Лабораторні дослідження включали дослідження зразків венозної 

крові, які брали у пацієнтів в період стійкої або нестійкої ремісії захворю-
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вання, при відсутності температурної реакції, прийому медикаментів і ме-

нструального періоду у жінок.  

Першим аспектом проведених досліджень було визначення наявно-

сті у хворих на поліпозний риносинусит гуморальних (загальний IgE і 

IgG4, специфічні IgE-антитіла до грибкових алергенів) та клітинних пока-

зників (фактору LIF) сенсибілізації до грибкових алергенів. Результати 

досліджень рівня реагінів в групах представлено в табл. 3.7.  

 

Таблиця 3.7 

Вміст IgE та IgG4 в сироватці крові практично здорових осіб і 
хворих ПРС різних груп 

Показник 
(один. вимір.) 

Контроль 
n=10 

Ме (LQ-UQ) 

1-Г n=27 
Ме (LQ-UQ) 

2-Г n=15 
Ме (LQ-UQ) P 

IgE (МО/мл.) 62,7 
(43-84) 

125 * 
(102,3-190,8) 

45 
(26,3-90) Р=0,001 

IgG4 (г/л) 0,31 
(0,1-0,5) 

0,61* 
(0,56-0,7) 

0,68* 
(0,61-0,97) Р=0,001 

 

Примітка: * – достовірність відмінностей по відношенню до контролю (p<0,05).  

В дужках вказано межі коливань (min-max). 

 

За результатами аналізу даних, представлених в табл. 3.7, встанов-

лено достовірне підвищення рівнів загального IgE в обох підгрупах дослі-

дження, проте концентрація реагіну IgE була достовірно вищою в Г-1 

групі, тобто у хворих на ПРС з наявністю клінічних проявів алергії, і ста-

новила 125 МО/мл (102,3 – 190,8), у порівнянні з групою без клінічних 

проявів алергії (Г-2) 45 МО/мл (26,3 – 90,0), та контрольною групою 

(практично здорові) 62,7 МО/мл (43 – 84) р=0,001, що багатьма дослідни-
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ками пояснюється структурними змінами слизової оболонки або сапрофі-

тною флорою порожнини носа та навколоносових пазух [48, 53, 161]. 

Без сумнів, збільшення загального рівня IgE в крові хворих на ПРС 

із грибковою контамінацією у 2 і більше разів вказує на провідну роль 

IgE-опосередкованих алергічних реакцій у патогенезі алергічних захво-

рювань, обумовлених грибковою сенсибілізацією. На сьогодні відомо, що 

ключову роль у розвитку сенсибілізації організму, що проявляється гіпер-

продукцією IgE, відіграє Th-1/2-субпопуляції CD4+ T-лімфоцитів. Актива-

ція цього клону клітин під впливом алергенних стимулів і секреція ними 

інтерлейкінів (IL-4, 10) ведуть до підвищеного утворення IgE антитіл, по-

дальшої їх фіксації на опасистих клітинах і базофілах. Одночасно йде роз-

виток алергічного запалення, що є наслідком впливу генерованих Th2 ци-

токінів (IL3, 5 і 13). Таким чином, підвищення рівня загального IgE у хво-

рих на ПРС із грибковою сенсибілізацією свідчить про вираженість запа-

льного процесу і може слугувати маркером стану активації імунної сис-

теми у такої категорії пацієнтів. 

Концентрація реагіну IgG4 (табл. 3.7) в сироватці крові хворих обох 

груп була достовірно вищою в порівнянні з контролем (р=0,001). Відомо, 

що основна біологічна функція IgG4 – захист організму від збудників ін-

фекції і продуктів їх життєдіяльності шляхом активації комплементу, оп-

сонізації та активації фагоцитозу. Він активно приймає участь в імунній 

відповіді й одночасно регулює її, впливаючи на активність інших механі-

змів імунної відповіді – клітинних і гуморальних. 

Визначення рівня специфічних IgE-реагінів до грибкових алергенів 

показало (табл. 3.8), що в групі хворих на ПРС на фоні грибкової сенсибі-

лізації до всіх використаних грибкових алергенів виявлено підвищену гі-

перчутливість в 2 і більше рази (р <0,02), тоді як в групі хворих ПРС без 

супутньої алергії збільшення специфічної дегрануляції мало характер те-

нденції лише до деяких грибкових алергенів (Alternaria і Penicillium). 
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Отримані дані дослідження показали, що тільки у хворих на ПРС з 

алергічними проявами в анамнезі спостерігається підвищення в сироватці 

крові рівня реагінів IgE і IgG4. У даної категорії хворих в сироватці крові 

виявляються достовірно більш високірівніIgE-антитіл до грибкових алер-

генів, ніж у хворих на ПРС без алергії. Вміст фактору клітинної сенсибілі-

зації (LIF) в сироватці крові двох обстежуваних груп достовірно не відрі-

знявся від контролю.  

 

Таблиця 3.8 

Вміст IgE-антитіл до грибкових алергенів у сироватці крові хворих на ПРС  
і у практично здорових донорів (% дегрануляції тканинних базофілів  

в присутності грибкових алергенів над рівнем їх спонтанної дегрануляції) 

Показник 

Групи 

p Контроль  
n=10 

Г-1  
n=27 

Г-2  
n=15 

Ме (LQ-UQ) 

IgE-alternaria 18,5 
(11-20) 

25* 
(18-36) 

19 
(15-30) 

p1=0,02  
p2=0,068 
p3=0,045 

IgE-aspergillus 17 
(9-22) 

45* 
(39-46) 

12 
(9-15) 

p1=0,01  
p2=0,273 
p3=0,001 

IgE- penicillium 7,5 
(5-12) 

41* 
(37-44) 

14 
(10-17) 

p1=0,01  
p2=0,016 
p3=0,001 

IgE-botrytis 9,5 
(6-16) 

37* 
(34-39) 

13 
(12-18) 

p1=0,01  
p2=0,118 
p3=0,001 

IgE-monilia 13 
(6-20) 

31* 
(17-41) 

12 
(9-24) 

p1=0,01 / p2=0,229 
p3=0,001 

 
Примітки:  
* Статистично достовірні відмінності 
p1 – різниця достовірності між контрольною групою і групою Г-1. 
p2 – різниця достовірності між контрольною групою і групою Г-2. 
p3 – різниця достовірності між Г-1 і Г-2. 
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Визначення рівня LIF в сироватці крові обох підгруп не виявило 

статистично достовірних відмінностей у порівнянні з контролем (рис.3.1), 

що дозволяє припускати, що клітинна сенсибілізація до грибкових алер-

генів при ПРС не є домінуючою. 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Активність гальмування міграції лейкоцитів у присутності сиро-
ваток хворих ПРС і у здорових донорів (К) 

 
 

 

Завданням другого аспекту досліджень було визначення стану фа-

кторів вродженого імунітету, інтерферонів, про- та протизапальних цито-

кінів в сироватці крові хворих ПРС з наявністю сенсибілізації до грибко-

вих алергенів і без неї. Ці завдання базувалися на тому, що ймовірно, гри-

бкові антигени можуть змінювати тип і характер імунної відповіді, і цим 

істотно знижувати повноцінну імунну відповідь на умовно-патогенну мі-

крофлору [158, 194, 224]. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

ХПР+ГС ХПР К

Ін
де

кс
 г

ал
ьм

ув
ан

ня
 м

іг
ра

ці
ї л

ей
ко

ци
ті

в

Групи обстежених



69 
 
Всироватці крові обстежених представлених груп визначали вро-

джені гуморальні фактори імунітету – лактоферин і рівень С4-компонента 

комплементу. Визначали також вміст у крові інтерферонів α і γ, прозапа-

льних (ІЛ-1β, ФНП-α) і протизапальних цитокінів (ІЛ-10). 

 

Таблиця 3.9 

Вміст С4-компонента комплементу і лактоферину в сироватці крові  
хворих на ПРС і у практично здорових людей 

Фактори імунітету 
Концентрація в мкг/мл та нг/мл 

Контроль 
n=10 Г-1 n=27 Г-2 n=15 

Лактоферин 1300  
(1300-1400) 

1028  
(621-1085) 

1000  
(1000-1200) 

С4-компонент 343,5  
(337-357) 

140  
(125-161)* 

379  
(306-445) 

Достовірність відмінностей  
по відношенню до контролю * <0,05 >0,05 

 

 

Вміст лактоферину в сироватці крові хворих на ПРС як з наявністю 

грибкової сенсибілізації, так і без неї, істотно не відрізнявся від таких по-

казників у пацієнтів контрольної групи (табл. 3.9). Рівень С4 компонента 

комплементу у пацієнтів1-ї групи був достовірно нижчим, ніж у контро-

льній групі і у хворих 2-ї групи (без алергії).  

З прозапальних цитокінів тільки рівень ІЛ-1β був достовірно під-

вищений в обох групах хворих на ПРС в порівнянні з контролем (р<0,02), 

а рівень ФНП-α суттєво не змінювався порівняно з контролем, хоча і мав 

виражену тенденцію до збільшення в обох групах хворих (табл. 3.10).  
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Таблиця 3.10 

Вміст про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові хворих на ПРС  
з наявністю грибкової сенсибілізації та без неї 

Фактори імунітету 

Групи 

Контроль n=10 Г-1 n=27 Г-2 n=15 

концентрація (пг/мл) 

ІЛ-1β 10,5 (7-24) 83 (65-109)** 97(52,5-101)** 

ФНО-α 9 (8,1-9,55) 11,4 (9,3-14,8) 11,4(8,2-14) 

ІЛ-10 2,5 (0-4) 6,8 ( 2,5-10,7)* 3,2 ( 1,4-6,5) 

 
Примітки: 
* - достовірність відмінностей по відношенню до контролю (р<0,05); 
 ** - достовірність відмінностей по відношенню до контролю(р<0,02). 
 
 
 

Достовірне підвищення рівня протизапального цитокіну ІЛ-10 було 

виявлено тільки у хворих на ПРС на фоні алергії (достовірність різниці по 

відношенню до контролю (р<0,05), хоча у обстежених 2-ї групи було ви-

явлено тенденцію до збільшення рівня цього цитокіну. 

При дослідженні рівня інтерферонів було встановлено, що вміст 

раннього α-інтерферону був практично однаковим у обстежених всіх груп 

(рис.3.2), тоді як рівень γ-інтерферону був достовірно підвищеним у групі 

хворих на ПРС з супутньою сенсибілізацією до грибів.  
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Рис. 3.2. Концентрація інтерферонів у сироватці крові у хворих ПРС з 
наявністю алергії (ПРС +) і без неї, а також у пацієнтів контрольної групи 

 

 

 

Результати обстежень свідчать про те, що у хворих на ПРС з наяв-

ністю грибкової сенсибілізації є відмінності у вмісті деяких факторів гу-

морального імунітету в порівнянні з групою хворих ПРС без неї. Насам-

перед це стосується вмісту С4-компонента комплементу, концентрація 

якого в сироватці хворих ПРС з алергією знижена, що може вказувати на 

його участь в реакціях алергії, у виведенні (елімінації) чужорідних клітин 

або антигенів (грибкових агентів) та участю в регуляції імунної відповіді 

[116]. 

 В цілому, С4-компонент комплемента забезпечує початок локаль-

ної запальної відповіді, підсилюючи проникність судин. Як наслідок, у 

вогнищі запалення накопичуються нейтрофіли, тромбоцити, збільшується 
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обсяг рідини, що несе захисний характер і перешкоджає проникненню 

антигену у внутрішні ділянки організму. 

Важливою відмінністю у вмісті досліджуваних параметрів гумора-

льного системного імунітету може бути підвищення рівня регуляторного 

γ- інтерферону і протизапального цитокіну ІЛ-10, який відповідає за роз-

виток гуморальної відповіді в тому числі і вироблення загального IgE, 

крім того, виявляє інгібуючу дію до T-хелперів1 типу, таким чином сти-

мулюючи гуморальну відповідь (T-хелпери2 типу). 

Враховуючи сучасні погляди на взаємовідношення в системі інтер-

лейкінів [85],інтерпретація отриманих результатів не може бути однозна-

чною, однак можна припустити, що підвищені рівні вказаних цитокінів 

обумовлені вираженим запальним процесом в слизовій оболонці порож-

нини носа (ІЛ-1β, ІЛ10) та алергічним компонентом (γ-інтерферон), в то-

му числі й грибковою сенсибілізацію, що корелює з дослідженнями у 

хворих з гострими риносинуситами купального сезону, у яких грибкова 

сенсибілізація є ведучим патогенетичним фактором в ґенезі запального 

процесу в слизовій оболонці порожнини носа [182], а також з даними ін-

ших авторів, де визначалась роль грибів в розвитку запальної патології 

дихальних шляхів [69].  

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що у хворих 

на ПРС з підвищеним рівнем загального IgE і наявністю реагінів до гриб-

кових антигенів в сироватці крові, на відміну від хворих на ПРС без ознак 

алергії, характеризується зниженням концентрації С4-компонента ком-

плементу, підвищеним вмістом про- та протизапальних цитокінів, γ-

інтерферону. 
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Третім аспектом проведених досліджень було визначення можли-

вих механізмів впливу грибкової сенсибілізації на прояви активності за-

хисних факторів імунітету в умовах in vitro.  

Схема досліджень полягала в наступному. Клітини крові хворих на 

ПРС з наявністю сенсибілізації до грибкових алергенів (Аspergillus niger і 

Penicillium) культивували з 1000 PNU відповідних алергенів в середовищі 

199 з добавками (див. розділ «Матеріали і методи») протягом 24 годин. 

Визначали на активність фагоцитозу в латексному тесті по фагоцитарно-

му показнику. Другим тестом на функціональну активність тонзилоцитів 

було визначення цитолітичної активності клітин мигдаликів щодо ерит-

роцитів курчат, які слугували мішенями.  

Контролями служили суміші клітин, культивовані в аналогічних 

умовах без алергену (К1) і та ж кількість алергену в середовищі 199 без 

клітин (К2). Крім того, в надосаді визначали співвідношення цитокінів: 

інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону, які визначають вектор розвитку імунної 

відповіді у співвідношенні Тh1/Тh2 лімфоцитів, а також активність фак-

тору гальмування міграції лейкоцитів крові здорових донорів (LIF) в ка-

пілярному тесті інгібіції. Всього проведено 8 тестувань. Загальна кіль-

кість проб на клітинні фактори імунітету склала 80 проб із урахуванням 

контрольних. 

Було встановлено (рис. 3.3), що додавання 0,05 і 0,1 мл супернатан-

ту в досліді до фагоцитуючих клітин мигдаликів істотно не відрізнялася 

від показників у контролі, тоді як при додаванні великих (0,2 мл) кількос-

тей над осадової рідини після культивування з алергенами грибів встано-

влено виражене зниження числа фагоцитів від 44,5±1,91% до 21,5±1,72%, 

що свідчить про порушення в системі неспецифічного клітинного імуні-

тету (Р<0,001).  
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Рис. 3.3. Фагоцитарна активність клітин мигдаликів  

Позначення: * - р <0,05 по відношенню до контролю (К1). 

 

 

Такі зміни кількісного складу фагоцитів можуть бути викликані їх 

швидким розпадом та активацією процесів апоптозу in vitro. Достовірне 

зниження кількості фагоцитів у хворих на ПРС з наявністю сенсибілізації 

до грибкових антигенів визначеного типу вказують на зниження стійкості 

організму до грибкової інфекції і ослаблення неспецифічної імунорезис-

тентності. 

Дослідження впливу надосаду в досліді й контролі на визначення 

цитолітичної активності клітин глоткового мигдалика показало (рис.3.4.), 

що при обраних концентраціях супернатанта з дослідної серії було вияв-

лено виразне зниження рівня деструкції клітин-мішенів. При додаванні 

концентрації 0,1 цитоліз еритроцитів змінювався по відношенню до вихі-
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дних показників від 12,0±0,75% до 8,0±0,84%, і був достовірно меншиму 

порівнянні з контролем (р<0,05). Найбільш вірогідні зміни відзначено при 

використанні супернатанта в кількості 0,2 мл на пробу. Цитолітична ак-

тивність клітин глоткового мигдалика від 12,0±0,75% до 4,5±1,23% у цій 

пробі достовірно зменшилась (р<0,001). 

 

Таблиця 3.11 

Вплив супернатантів на цитолітичну активність клітин мигдаликів in vitro 

Статистичні 
показники 

% деструкції клітин- мішенів 

вихідний 
рівень К1 К2 О-0,05 О-0,1 О-0,2 

1 2 3 4 5 6 

М 10,5 11,5 12,5 9,5 7,5 4,5 

МК 8-14 9-15 10-16 7- 12 2-10 0-7 

n 8 

p - 1-2>0,05 1-3>0,05 
1-4>0.05 
2-4>0,05 
3-4>0,05 

1-5>0,05 
2-5>0,05 
3-5=0,05 

1-6<0,05 
2-6<0,05 
3-6<0,05 

 
Позначення:  
М – середнє,  
МК – межі коливань (мінім. –макс.);  
n – число дослідів;  
р – достовірність різниці. 
 
 

Визначення цитокінів в культурі клітин глоткового мигдалика після 

додавання контрольних і дослідних супернатантів показало, що при дода-

ванні супернатантів з групи контролів (К1 і К2) не відбувалося істотних 

змін в продукції інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону в порівнянні з культурою 
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без додавання (вихідний рівень продукції). При додаванні супернатантів з 

дослідних культур в обсягах 0,05 та 0,1 мл відзначалася тенденція до 

зниження тільки інтерферону-γ (табл.3.11), а при додаванні супернатантів 

в обсязі 0,2 мл достовірно збільшувалася продукція інтерлейкіну-4 

(табл.3.12) і зменшувалась продукція інтерферону-γ. 

 

Таблиця 3.12 

Вплив супернатантів на продукцію інтерферону-гама  
клітинами мигдаликів in vitro 

Показники 

Концентрація гама-інтерферону, пг/мл 

вихідний 
рівень К1 К2 0-0,05 0-0,1 0-0,2 

1 2 3 4 5 6 

М 10,5 9,8 12,5 8,5 7,0 3,5 

МК 8-14 6-12 10-16 7- 10 4-9 0-7 

n 8 

p - 1-2>0,05 1-3>0,05 
1-4>0.05 
2-4>0,05 
3-4>0,05 

1-5>0,05 
2-5>0,05 
3-5=0,05 

1-6<0,05 
2-6<0,05 
3-6<0,05 

 
Позначення:  
М – середнє,  
МК – межі коливань (мінім. –макс.);  
n – число дослідів;  
р – достовірність різниці. 

 

 

Оскільки активація природних цитолітичних клітин значною мірою 

пов'язана з впливом інтерферонів, то зниження цитолітичного клітинного 

потенціалу під дією «дослідних» супернатантів може бути зумовлено не-
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достатньою продукцією саме інтерферонів, що можна розглядати як один 

з можливих механізмів негативного впливу грибкової сенсибілізації [83]. 

 

Таблиця 3.13 

Вплив супернатантів на продукцію інтерлейкіну-4 (ІЛ-4)  
клітинами мигдаликів in vitro 

Статистичні 
показники 

Концентрація  ІЛ-4, пг/мл 

вихідний 
рівень К1 К2 0-0,05 0-0,1 0-0,2 

1 2 3 4 5 6 

М 5,5 5,3 5,5 5,5 5,8 13,0 

ПК 2-7 4-6 0-9 4-7 5-9 7-16 

n 8 

p - 1-2>0,05 1-3>0,05 
1-4>0,05 
2-4>0,05 
3-4>0,05 

1-5>0,05 
2-5>0,05 
3-5>0,05 

1-6<0,05 
2-6<0,05 
3-6<0,05 

 
Позначення:  
М – середнє,  
МК – межі коливань (мінім. –макс.);  
n – число дослідів;  
р – достовірність різниці. 

 

 

Наступним було досліджено наявність в дослідних і контрольних 

супернатантах фактору гальмування міграції лейкоцитів (LIF) (рис.3.4). 

Встановлено, що LIF визначався у всіх супернатантах за винятком К2 (се-

редовище з алергенами без клітин крові), однак найбільша його актив-

ність відзначена при додаванні супернатантів з дослідних культур в обся-

гах 0,1мл та 0,2мл. Оскільки інгібуюча міграцію фагоцитуючих клітин 
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активність LIF є тимчасовим гальмуванням активності фагоцитозу за ра-

хунок зниження фаз хемотаксису та атракції [118], можна вважати, що 

виявлене зниження числа фагоцитуючих клітин під дією «дослідних» су-

пернатантів також є одним з механізмів зниження факторів активності 

вродженого імунітету під дією грибкової сенсибілізації. 

 

 
 

Рис. 3.4. Продукція LIF клітинами мигдаликів in vitro при додаванні су-
пернатантів 

 
 
Проведені експериментальні дослідження in vitro з визначенням 

впливу факторів сенсибілізації грибковими алергенами на неспецифічні 

захисні механізми імунітету показали, що сенсибілізовані імунокомпете-

нтні клітини крові під дією грибкових алергенів можуть продукувати ак-
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тивні медіатори, які здатні знижувати захисний потенціал клітинного 

вродженого імунітету. Тому вивчення імунологічної реактивності органі-

зму при даній патології має важливе значення, оскільки дозволяє провес-

ти оцінку важкості стану хворого й вибрати найбільш раціональну тера-

певтичну тактику, а також оцінити ефективність лікування. 
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РОЗДІЛ 4 

АЛЕРГЕНСПЕЦИФІЧНА ІМУНОТЕРАПІЯ  
ПЕРОРАЛЬНИМИ ФОРМАМИ ГРИБКОВИХ АЛЕРГЕНІВ  

У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ  
З ГРИБКОВОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ 

 
Одним з найбільш ефективних та вивчених методів лікування алер-

гічних захворювань є алергенспецифічна імунотерапія (АСІТ) [14, 16, 51, 

195]. 

Терапевтичний ефект АСІТ зачіпає всі етапи алергічної відповіді, 

що не характерно для жодного з фармакологічних препаратів. Проведення 

даної терапії сприяє продовженню безрецидивного періоду, зменшує пот-

ребу в застосуванні лікарських засобів, попереджує розширення спектру 

алергенів та перехід легких форм захворювання в більш важкі. [14, 165, 

187 190]. 

В останні роки значно зріс інтерес до використання неінвазивних 

методів АСІТ, які розширюють можливість її використання. В порівнянні 

з парантеральними, неінвазивні методи АСІТ мають ряд переваг: достат-

ньо висока ефективність, можливість лікування в амбулаторних умовах, 

добра переносимість, можливість досягнення високих курсових доз алер-

гену, низька ступінь ризику розвитку анафілактичних реакцій, безпечність 

і нетравматичність [49, 102, 201, 207, 228]. 

Протипоказаннями до проведення АСІТ є гостра стадія алергічного 

захворювання, супутні декомпенсовані захворювання серцево-судинної 

системи, ендокринної системи, печінки, нирок, хвороби крові, психічні 

захворювання, гостра і підгостра фази ревматизму, туберкульоз любої ло-

калізації, онкологічні захворювання, гострі інфекційні захворювання в 

період реконвалесценції, загострення кандидозного процесу та інші за-

хворювання в ротовій порожнині. 
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4.1. Клінічна ефективність алергенспецифічної імунотерапії  
грибковими алергенами у хворих на ПРС із грибковою  
сенсибілізацією 

Для з’ясування особливостей клінічного перебігу поліпозного рино-

синуситу було обстежено 125 пацієнтів, серед яких 90 осіб мали ПРС у 

поєднанні із грибковою сенсибілізацією (група Г1), 35 осіб – ПРС без 

грибкової сенсибілізації (група Г2). Пацієнтів групи Г1 методом сліпого 

рандомізованого відбору із дотриманням однорідності груп було розподі-

лено на дві підгрупи – Г1а і Г1б. Пацієнтам Г1а (22 жінки і 14 чоловіків 

віком 20-55 років) поряд із стандартним лікуванням застосовували АСІТ 

за схемою, наведеною у додатку А. Пацієнти групи Г1б (21 жінка та 33 

чоловіків віком 20-55 років) отримували базову терапію. Пацієнти групи 

Г2 (16 жінок та 19 чоловіків віком від 20 до 55 років) у процесі лікування 

також отримували стандартне лікування.  

Показаннями для проведення АСІТ були гіперреактивність до гри-

бів (позитивні дані алергологічного анамнезу на грибкову сенсибіліза-

цію), наявність специфічних IgE антитіл до грибкових алергенів, позитив-

ні шкірні проби з грибковими алергенами, високий рівень загального IgE). 

Тривалість захворювання варіювала від 3 до 10 років.  

Алерговакцинація проводилася в залежності від виявленої сенсибі-

лізації пероральним гліцериновим розчином екстракту алергену «H-AL 

mico per os» – суміш плісняви зовнішньої (Alternaria, Monilia, Botrytis, 

Cladosporium, Fusarium), або суміш плісняви побутової (Aspergillus, 

Penicillium, Rhizopus, Mucor). 

Специфічна пероральна терапія проводилася у дві фази: перша – на-

копичувальна або початкова та друга – підтримуюча в якій поступовим 

підвищенням концентрації алергену досягали максимально переносиму 

дозу. Тривалість першої фази складала близько 2,5-3 міс. У другій фа-

зі,яка тривала до 6 місяців,пацієнт отримував максимально допустиму до-
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зу алергену для досягнення стану стійкої гіпосенсибілізації. Лікувальний 

алерген вводився зранку, за 30 хв. до прийому їжі. Із флакона з алергеном 

на чайну ложку дозувалася потрібна кількість крапель.  

Лікування починали в період відносної клінічної ремісії після сана-

ції осередків інфекції. АСІТ проводилася на фоні базової протизапальної 

терапії. 

Для визначення ефективності проведеної терапії застосовували чо-

тирибальну оцінку: відмінні, добрі, задовільні та незадовільні результати 

лікування (опис див. в розділі «Матеріали і методи»). З 42 хворих, відіб-

раних на лікування, АСІТ вдалось провести 36 пацієнтам, 6 хворих вибу-

ли у зв’язку з загостренням алергічного захворювання та продовжили 

традиційне лікування ПРС. Після завершення основного курсу алергенс-

пецифічної терапії хворі переводились на лікування підтримуючою дозою 

лікувальних алергенів.  

Оцінка ефективності терапії проводилась через 3, 6 та 12 міс ліку-

вання. Це пов’язано з тим, що при проведенні АСІТ (згідно офіційних ре-

комендацій) перші ознаки її ефективності відмічаються через 3 міс від по-

чатку лікування, а максимальний ефект досягається по закінченню підт-

римуючого курсу лікування 6-12 міс. Ефективність застосування інтрана-

зальних топічних кортикостероїдів (ІКС) оцінюється через 4-6 тижнів, а 

лікувальний ефект наступає вже в перші 12 годин від початку лікування. 

[67, 103].  

Оцінку клінічної ефективності АСІТ проводили на основі скарг, 

оцінки вираженості симптомів захворювання (VAS), результатів риноен-

доскопічного обстеження та комп’ютерної томографії.Необхідно зазначи-

ти, що достовірних відмінностей у проявах клінічного стану між чолові-

ками і жінками обстежуваних груп не було виявлено, тому надалі будуть 

наводитися середні значення зареєстрованих показників.  
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Результати клінічного обстеження пацієнтів із ПРС на основі скарг 

наведено у табл. 4.1. 

 

Як видно з наведених у таблиці 4.1 показників, через 3 місяці ліку-

вання кількість пацієнтів, які скаржилися на порушення носового дихання 

серед осіб із ПРС у поєднанні із ГС достовірно не змінилася у порівнянні 

з такою до початку лікування, а у хворих із ПРС без ГС (Г2-група), кіль-

кість пацієнтів, які скаржилися на порушення носового дихання зменши-

лася у 1,2 рази, що достовірно відрізнялося від такої у групах Г1а і Г1б 

(p<0,05). Проте, через 6 місяців застосування АСІТ (група Г1а) було від-

мічено зменшення кількості осіб, які скаржилися на порушення носового 

дихання у порівнянні з даними на початок лікування у 3,2 рази, що було 

достовірно меншим за кількість у групах Г1б та Г2 (p<0,05). Причому, у 

групі пацієнтів з ПРС без грибкової сенсибілізації кількість осіб зі скар-

гами на порушення носового дихання знову зросла в порівнянні з резуль-

татами отриманими після проведеного 3-місячного курсу лікування 

(табл.4.1). 
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Таблиця 4.1 

Клінічна характеристика пацієнтів із поліпозним риносинуситом на основі скарг  
в залежності від застосованих варіантів лікування 

Скарги 

Групи 
Г1, n=90 Г2, n=35 Г1а, n=36 Г1б, n=54 Г2, n=35 Г1а, n=36 Г1б, n=54 Г2, n=35 

термін спостереження 
до лікування через 3 міс від початку лікування через 6 міс від початку лікування 

кількість пацієнтів, які висловили певні скарги, n (%) 
Порушення носового  
дихання 74 (82,22) 22 (62,86) 21 (58,33)  23 (42,59)  16 (45,71) * 9 (25,00) • 16 (29,62)* 30 (85,71) * 

Виділення з порожнини 
носа 49 (54,44) 11 (31,43) 17 (47,22) 23 (42,59) 6 (17,14) * 8 (22,22) • 22 (40,74) * 7 (20,00) 

Гіпосмія 84 (93,33) 21 (60,00) 31 (86,11) 45 (83,33) 19 (54,29) * 15 (41,67) • 43 (79,63) * 18 (51,42) 
Відчуття тиску або  
розпирання в ділянці  
проекції навколоносових 
пазух 

39 (43,33) 7 (20,00) 5 (13,89) • 9 (16,67) • 2 (5,71) • 5 (13,89) • 8 (14,81) • 3 (8,57) • 

Підвищена  
втомлюваність 72 (80,00) 15 (42,86) 26 (72,22) 38 (70,37) 9 (25,71) 13 (36,11) • 34 (62,96) * 7 (20,00) • 

Чхання 76 (84,44) 16 (45,71) 27 (75,00) 40 (74,07) 10 (28,57) 13 (36,11) • 35 (64,81) * 6 (17,14) • 
Кон’юнктивальні  
симптоми 71 (78,89) 18 (51,43) 23 (63,89) 33 (61,11) 12 (34,29) 10 (27,78) • 32 (59,25) * 14 (40,00) 

Дратівливість 57 (63,33) 8 (22,86) 19 (52,78) 29 (53,70) 6 (17,14) 8 (22,22) • 25 (46,29) * 5 (14,29) 
Порушення сну 27 (30,00) 4 (11,43) 19 (52,78) 27 (50,00) 5 (14,29) 6 (16,67)  24 (44,44) * 4 (11,43) 
 
Примітки.  
1. * - вірогідність різниці показників у порівнянні з пацієнтами Г1а: * - p<0,05. 
2. • - вірогідність різниці показників у порівнянні з такими до лікування: • - p<0,05. 
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Аналіз скарг на виділення з порожнини носа у пацієнтів із ПРС по-

казав, що після проведення 3-місячного курсу терапії кількість осіб групи 

Г2 (без ГС) із такими скаргами зменшилася у 2 рази порівняно з такою до 

початку лікування, а також була вірогідно меншою за кількість пацієнтів 

груп Г1а і Г1б (p<0,05), причому кількість осіб цієї групи, що висловлю-

вали скарги на виділення з порожнини носа, не змінювалась і через 6 мі-

сяців. Проте кількість пацієнтів групи Г1а з означеними скаргами через 6 

місяців лікування зменшилася у 2 рази у порівнянні з такою на початку 

лікування, та групою Г1б, що також мало статистичну достовірність 

(p<0,05). (табл. 4.1). 

З’ясування скарг на порушення нюху через 3 місяці лікування у па-

цієнтів із ПРС без грибкової сенсибілізації показало зменшення кількості 

осіб із скаргами на гіпосмію, що було достовірно меншим у пацієнтів 

групи Г1а і Г1б (р<0,05). Проте, через 6 місяців застосування АСІТ було 

відмічено зменшення кількості осіб із ПРС на фоні грибкової сенсибіліза-

ції (група Г1а) зі скаргами на гіпосмію у 2,2 рази в порівнянні з результа-

тами, отриманими на початку лікування, тоді як у групі Г1б даний показ-

ник зменшився у 1,1 рази (р<0,05) (табл. 4.1). 

Оцінка кількості осіб зі скаргами на відчуття тиску або розпирання 

в ділянці проекції навколоносових пазух показала, що після проведеної 3-

місячної терапії кількість пацієнтів в усіх групах вірогідно зменшилася у 

порівнянні із такою на початку лікування (p<0,05) та не змінювалася в по-

дальшому, а також не залежала від обраного варіанту терапії (табл. 4.1). 

Аналіз скарг на підвищену втомлюваність у хворих на ПРС показав, 

що після 3місяців лікування вірогідних змін не було зареєстровано серед 

пацієнтів усіх груп, проте, через 6 місяців застосування АСІТ у хворих на 

ПРС згрибковою сенсибілізацією кількість осіб зі скаргами на підвищену 

втомлюваність достовірно зменшилася більш ніж у 2 рази в порівнянні з 
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такою на початку лікування (p<0,05), що також було достовірно меншим 

за цей показник у групі пацієнтів, які не отримували АСІТ (табл. 4.1). 

При оцінці динаміки змін кількості пацієнтів, які висловлювали 

скарги на приступи чхання через 3 місяці, не буловідмічено достовірних 

змін кількості пацієнтів з такими скаргами, проте через 6 місяців застосу-

вання АСІТ у групі Г1а було відмічено зниження у 2 рази кількості паціє-

нтів зі скаргами на приступи чхання у порівнянні з показником на початок 

лікування та групою 1Гб, (p<0,05) (табл. 4.1). 

Аналіз кількості пацієнтів з наявністю кон’юнктивальних симптомів 

показав, що після 3-місячного курсу лікування достовірних змін не було 

зареєстровано у всіх групах обстежених хворих. Проте, через 6 місяців 

застосування АСІТ у пацієнтів групи 1Га було зареєстроване зменшення 

кількості осіб, що скаржилися на наявність кон’юнктивальних симптомів 

у 2,8 рази в порівнянні з даними на початок лікування та у порівнянні з 

показниками в групі хворих на ПРС, які АСІТ не отримували (p<0,05) 

(табл. 4.1). 

З’ясування кількості пацієнтів із ПРС зі скаргами на дратівливість 

та порушення сну показало, що 3-місячний курс терапії не призвів до ві-

рогідного покращення у всіх групах пацієнтів, проте через 6 місяців за-

стосування АСІТ у пацієнтів групи 1Га спостерігалося достовірне змен-

шення хворих, які скаржилися на підвищену дратівливість та порушення 

сну у порівнянні із такою у групі пацієнтів із ПРС, які АСІТ не отримува-

ли (p<0,05) (табл. 4.1).  

Порівнюючи скарги пацієнтів групи Г1б (з грибковою сенсибіліза-

цією) та Г2 (без супутньої сенсибілізації) після проведеного базового лі-

кування, у пацієнтів групи Г2 було виявлено статистично достовірне зме-

ншення осіб зі скаргами на: виділення з порожнини носа, гіпосмію, втом-

люваність, чихання дратівливість, що свідчить, що пацієнти без супутньої 
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алергії краще реагують на традиційне лікування ніж з супутньою грибко-

вою сенсибілізацією. 

Для ефективної оцінки суб’єктивної динаміки доцільно було б вста-

новити і інтенсивність зазначених пацієнтами скарг. Для цього нами про-

ведено аналіз тяжкості основних симптомів за Lund з допомогою візуаль-

но-аналогової шкали (методика описана у розділі «Матеріали та методи»). 

Результати оцінки вираженості симптомів захворювання у пацієнтів із 

ПРС у залежності від застосованих варіантів терапії наведенов табл. 4.2. 

Суб’єктивно тяжкість порушення носового дихання при поступлен-

ні хворі першої клінічної групи на візуально-аналоговій шкалі відмічали 

як 8,66±0,25 балів. Через 3 місяці лікування її тяжкість знижувалася у 1,2 

рази у хворих групи Г-1а і Г-1б і складала 7,21±0,31 балів у осіб, які 

отримували АСІТ і 7,11±0,29 у тих, які отримували базове лікування. А 

через 6 місяців у цій групі (Г-1а) ми відмічали найбільш виражену дина-

міку регресії вираженості порушення носового дихання – її тяжкість зни-

зилася у 1,8 рази, тоді як у групі Г-1б вираженість симптому залишилася 

попередньою.  

Динаміка регресії тяжкості порушення носового дихання у хворих 

другої клінічної групи (Г-2) була менш вираженою. Якщо на час поступ-

лення у стаціонар пацієнти оцінювали тяжкість цього симптому у 

6,53±0,27 балів, то через 3-місяці – 4,98±0,32 балів, що було нижчим у 1,3 

разів, але через 6 місяців суб’єктивна оцінка тяжкості цієї скарги залиши-

лася на попередньому рівні та не мала тенденції до зниження. 
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Таблиця 4.2 
Результати оцінки вираженості симптомів захворювання у пацієнтів із ПРС  

в залежності від застосованих варіантів терапії 

Скарги 

Групи 
Г1, n=90 Г2, n=35 Г1а, n=36 Г1б, n=54 Г2, n=35 Г1а, n=36 Г1б, n=54 Г2, n=35 

Термін спостереження 
до лікування через 3 міс від початку лікування через 6 міс від початку лікування 

кількість балів за VAS, М±m 
Порушення носового  
дихання 8,66±0,25 6,53±0,27 7,21±0,31 7,11±0,29 4,98±0,32 *• 4,81±0,29• 6,99±0,24* 4,42±0,17 

Виділення з порожнини 
носа 5,98±0,17 4,69±0,18 3,21±0,17 • 3,42±0,18 • 2,87±0,13 • 2,15±0,21 • 3,91±0,25 •* 2,64±0,17 • 

Гіпосмія 7,53±0,21 6,19±0,31 7,11±0,24 7,03±0,17 4,25±0,21 • 4,32±0,24• 5,98±0,26 * 4,11±0,17• 
Відчуття тиску або  
розпирання в ділянці  
проекції навколоносових 
пазух 

2,96±0,24 2,11±0,25 1,17±0,17 • 1,23±0,14 • 1,2±0,15 • 1,24±0,18 • 1,27±0,16 • 1,23±0,15 • 

Підвищена  
втомлюваність 9,06±0,25 7,57±0,31 7,23±0,13 • 7,43±0,11 • 5,64±0,13 • 4,25±0,18 • 6,99±0,21 * 5,42±0,16 • 

Чхання 6,01±0,17 4,55±0,16 4,15±0,24 • 4,26±0,19 • 3,11±0,12 • 3,27±0,26 • 4,31±0,25 •* 3,07±0,14 • 
Кон’юнктивальні  
симптоми 5,21±0,13 4,78±0,12 3,84±0,19 • 3,91±0,21 • 2,74±0,17 • 3,15±0,25 • 4,05±0,31 * 2,89±0,17 • 

Дратівливість 5,48±0,21 3,74±0,18 4,97±0,25 4,85±0,19 3,12±0,48 3,24±0,24 • 4,65±0,35 * 2,01±74 • 
Порушення сну 4,83±0,21 3,37±0,34 4,11±0,24 4,21±0,26 3,07±0,19 3,23±0,15 • 4,14±0,23 * 2,46±0,13 • 
 
Примітки.  
1. *- вірогідність різниці показників у порівнянні з пацієнтами Г1а: * - p<0,05. 
2. • - вірогідність різниці показників у порівнянні з такими до лікування: • - p<0,05. 
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Результати оцінки суб’єктивного відношення хворих на ПРС до тя-

жкості симптому «кількість виділень з порожнини носа» показали, що 

вже через 3 місяці терапії у всіх групах пацієнтів відмічалося достовірне 

покращення, не залежно від застосованої терапії, проте при повторній 

оцінці вираженості даної скарги, середні значення оцінок за шкалою 

ВАШ у пацієнтів із ПРС, які отримували АСІТ, були вірогідно меншими, 

ніжв групі пацієнтів, що АСІТ не отримували (р<0,05) (табл. 4.2). Через 3 

місяці у хворих першої клінічної групи вираженість цієї скарги становила 

3,21±0,17 балів, проти 5,98±0,17, що у 1,8 разів менше, ніж при поступ-

ленні, а через 6 місяців у 2,7 разів менше, ніж при поступленні та у 1,8 

менше, ніж у групі Г-1б, що отримувала традиційне лікування.  

Динаміка регресії тяжкості симптомукількості виділень з порожни-

ни носа у хворих другої клінічної групи (Г-2) була менш вираженою. Як-

що на час поступлення у стаціонар пацієнти оцінювали тяжкість цього 

симптому у 4,69±0,18 балів, то через 3-місяці – 2,87±0,13 балів, що було 

нижчим у 1,6 раза, але через 6 місяців суб’єктивна оцінка тяжкості цієї 

скарги залишилася попередньою та не мала тенденції до зниження. 

Вираженість скарг на зниження нюху через 3 місяці лікування мала 

достовірне зменшення тільки у пацієнтів із ПРС без грибкової сенсибілі-

зації – 4,25±0,21 балів, проти 6,19±0,31, що у 1,4 разів менше ніж при пос-

тупленні, проте, при повторній оцінці через 6 місяців у пацієнтів із ПРС 

на фоні ГС, які отримували АСІТ, середні значення важкості скарг на гі-

посмію було достовірно меншим ніж на початку лікування, у пацієнтів, 

які АСІТ не отримували – 4,32±0,24 балів, проти 7,53±0,21, що у 1,7 рази 

менше, ніж при поступленні та у 1,3 рази менше, ніж у групі хворих Г-1б, 

що отримували традиційне лікування (табл. 4.2). 

Середні значення оцінок тяжкості відчуття тиску або розпирання в 

ділянці проекції навколоносових пазух у пацієнтів із ПРС усіх груп після 

3-місячного курсу лікування вірогідно зменшилися у порівнянні із такими 
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на початку лікування, і не змінювалися упродовж наступних 6 місяців 

(табл. 4.2). 

Середні значення вираженості скарг на підвищену втомлюваність у 

пацієнтів із ПРС усіх груп після 3 місяців лікування зменшилися, що віро-

гідно відрізнялося від таких на початку лікування (р<0,05). Проте, при по-

вторному обстеженні через 6 місяців середнє значення суб’єктивних оці-

нок, висловлених пацієнтами при оцінці рівня втомлюваності у групі Г1б 

зросли, були у 1,6 разів більшими у групі пацієнтів, які отримували АСІТ 

і наближалися до таких, що зареєстровані на початку лікування (р<0,5), 

(табл. 4.2). 

Подібну динаміку при оцінці важкості пацієнтами із ПРС за шкалою 

ВАШ було зареєстровано і при аналізі скарг на вираженість 

кон’юнктивальних симптомів (р<0,5), проте, через 6 місяців терапії паціє-

нти із ПРС на фоні ГС (Г-1б) висловлювали збільшення вираженості даної 

ознаки, середнє значення в балах якої було у 1,2 рази більшим ніж у групі 

пацієнтів із ПРС на фоні ГС, що отримували АСІТ (табл. 4.2). 

Оцінка середніх значень суб’єктивного відношення пацієнтів до ви-

раженості відчуття дратівливості та наявності порушень сну показала, що 

упродовж 3 місяців лікування вірогідних змін не спостерігали. Проте, при 

повторному обстеженні пацієнтів через 6 місяців було виявлено, що сере-

дні значення оцінок важкості дратівливості та порушень сну за шкалою 

ВАШ у пацієнтів групи Г1а (3,24±0,24 проти 5,48±0,2) та Г2 (2,01±0,74 

проти 3,74±0,18) були достовірно меншими за такі, що отримані на почат-

ку лікування, причому значення цих показників у пацієнтів із ПРС на фоні 

ГС, які отримували АСІТ були у 1,4 рази меншими у пацієнтів, що АСІТ 

не отримували (р<0,5), (табл. 4.2). 

Результати риноендоскопічного обстеження порожнини носа у па-

цієнтів із ПРС із оцінкою поширеності поліпозного процесу (за 
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І.Б.Солдатовим і співавторами, 1997) в залежності від різних варіантів те-

рапії наведені у табл. 4.3. 

Проведення комплексу лікувальних заходів у пацієнтів із ПРС усіх 

груп дозволило констатувати певні рівні ефективності застосованих схем 

терапії. Так, серед пацієнтів із ПРС без ГС, які були віднесені до Г2 і 

отримували традиційну терапію при повторному огляді через 6 місяців 

було виявлено, щоІІІ стадію поширеності поліпозного процесу із наявніс-

тю поліпів, що виходять за межі середнього носового ходу, або із змінами 

слизової оболонки на медіальній поверхні середньої носової раковини ре-

єстрували тільки у 8,5% пацієнтів, що було більш, ніж у два рази меншим 

за кількість пацієнтів із ІІІ стадією поширеності на початку лікування. Та-

кож, було відмічено, що ІІ стадія поширеності поліпозного процесу реєст-

рувалася тільки у третини пацієнтів даної групи (34,29%), тоді як перед 

початком лікування ця стадія була діагностована у двох третин хворих (у 

74,29%), (табл. 4.3). 

Як видно з наведених у табл. 4.3 показників, через 3 місяці від поча-

тку лікування спостерігалося достовірне збільшення кількості осіб у групі 

1б, у яких реєструвалася ІІ стадія поширеності поліпозного процесу, що 

було зумовлено зменшенням числа осіб цієї групи із ІV стадією пошире-

ності поліпозного процесу. Виявлені зміни вірогідно відрізнялися від кі-

лькості осіб у групі 1а. Кількість пацієнтів групи 1а із різними стадіями 

поширеності поліпозного процесу через 3 місяці лікування достовірно не 

відрізнялася від такої на початку лікування, що свідчить про обґрунтова-

ність продовження призначеного лікування. 
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Таблиця 4.3 

Результати риноендоскопічного обстеження порожнини носа  
у пацієнтів із ПРС із оцінкою поширеності поліпозного процесу  
(за І.Б. Солдатовим і співавторами, 1997) в залежності від різних  

варіантів терапії 

Ознаки 

Групи 

Г1, 
n=90 

Г2, 
n=35 

Г1а, 
n=36 

Г1б, 
n=54 

Г2, 
n=35 

Г1а, 
n=36 

Г1б, 
n=54 

Г2, 
n=35 

термін спостереження 

до лікування через 3 міс від початку 
лікування 

через 6 міс від початку 
лікування 

кількість пацієнтів, n (%) 

ІІ стадія. 
Поліпи, що не  
виходять за межі  
середнього носового  
ходу 

7  
(7,77) 

26 
(74,29) 

5 
(13,89) 

6 
(11,11)* 

18 
(51,43) 

13 
(36,11) • 

2  
(3,7)* 

12 
(34,29) 

ІІІ стадія. 
Поліпи, що виходять 
за межі середнього 
носового ходу, або 
поліпозні зміни  
слизової оболонки на 
медіальній поверхні 
середньої носової  
раковини 

33 
(36,67) 

7 
(20,00) 

13 
(36,11) 

27 
(50,00) 

5 
(14,29) 

17 
(47,22) 

37 
(68,52) 

3  
(8,57) 

IV стадія. 
Поліпи в загальному 
носовому ході, що 
виходять з середнього 
носового ходу,  
середньої носової  
раковини, слизової  
оболонки верхньої чи 
нижньої раковини і 
перегородки носа 

50 
(55,56) 

2  
(5,71) 

18 
(50,00) • 

21 
(38,89)* 

1 
(2,86) 

6 
(16,67) • 

15 
(27,78)* 0 

Примітки: 

*- достовірність різниці показників у порівнянні з пацієнтами Г1а: * - p<0,05. 
• - достовірність різниці показників у порівнянні з такими до лікування: • - 
p<0,05. 
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Оцінка поширеності поліпозного процесу у групах хворих на ПРС 

на фоні грибкової сенсибілізації показала інші результати. У групі пацієн-

тів Г1б- 54 пацієнти, яким було застосовано традиційну терапію у двох із 

них поліпи не візуалізувалися (5,88%), тоді як у групі пацієнтів, які отри-

мували АСІТ поліпи не візуалізувалися у 8 хворих (22,22%), що було у 

три рази більшим та мало статистичну достовірність (р<0,05). Також звер-

тає на себе увагу той факт, що IV стадію поширеності поліпозного проце-

су при обстеженні через 6 місяців було діагностовано у третини пацієнтів 

групи Г1б, та тільки у 16,67% пацієнтів групи Г1а, що також було статис-

тично достовірно (табл. 4.3). 

Необхідно відмітити, що кількість пацієнтів групи Г1б, у яких було 

проведено обстеження через 6 місяців після лікування і діагностовано ІІ 

стадію поширеності поліпозного процесу було достовірно менше ніж у 

групі Г1а, які отримували АСІТ (р<0,05), проте, кількість пацієнтів цієї 

групи із діагностованою ІІІ стадією була більшою ніж у групі пацієнтів, 

які отримували АСІТ (табл. 4.3). 

Розповсюдженість поліпозного процесу у пацієнтів із ПРС через 6 

місяців після лікування повторно визначали на основі оцінки результатів 

КТ навколоносових пазух. Результати дослідження наведено у табл. 4.4. 

Як видно з наведених у табл. 4.4 показників, при обстеженні через 6 

місяців після лікування у пацієнтів із ПРС без грибкової сенсибілізації не 

було таких, у яких б реєструвалася IV стадія розповсюдженості поліпоз-

ного процесу у пазухах носа. Також було відмічено достовірне зменшення 

кількості пацієнтів, у яких через даний проміжок часу реєструвалася ІІІ 

стадія (2,86% проти 20,00%; р<0,05) та І стадія поширеності поліпозного 

процесу (17,14% проти 37,14% до лікування; р<0,05). 

Порівняння отриманих результатів у пацієнтів груп Г1а і Г1б пока-

зало, що серед хворих на ПРС, які отримували АСІТ, через 6 місяців ліку-

вання достовірно збільшилася кількість пацієнтів із І стадією поширеності 
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поліпозного процесу (38,89% проти 15,56%; р<0,05), що, відповідно, 

пов’язано із достовірним зменшенням пацієнтів, у яких на початку ліку-

вання було діагностовано ІІІ стадію поширеності поліпозного процесу 

(11,11% проти 38,89% на початку лікування, р<0,05), (табл. 4.4). 

 

 

Таблиця 4.4 

Розповсюдженість поліпозного процесу у пацієнтів із ПРС  
за результатами КТ 

Ознаки 

Групи 

Г1, n=90 Г2, n=35 Г1а, n=36 Г1б, n=54 Г2, n=35 

термін спостереження 

до лікування через 6 міс від початку лікування 

кількість пацієнтів, n (%) 
І стадія. 
Пристінкове  
потовщення слизової  
оболонки навколо-
носових пазух 

14  
(15,56) 

13  
(37,14) 

14  
(38,89) • 

16  
(29,62) 

6  
(17,14) • 

ІІ стадія. 
Одиничні поліпи в 
порожнині пазух 

21 (23,33) 13 (37,14) 6 (16,67) 24 (44,44) * 8 (22,86) 

ІІІ стадія. 
Ураження  
навколоносової 
пазухи на 2/3 її 
об’єму 

35 (38,89) 7 (20,00) 4 (11,11) • 9 (16,67) • 1 (2,86) • 

IV стадія. 
Тотальне ураження  
навколоносових 
пазух 

20 (22,22) 2 (5,72) 4 (11,11) 5 (9,26) 0 

 
Примітки: 
*- достовірність різниці показників у порівнянні з пацієнтами Г1а: * - p<0,05. 
• - достовірність різниці показників у порівнянні з такими до лікування: • - p<0,05. 
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Також необхідно відмітити, що кількість осіб, які отримували АСІТ, 

і у яких було діагностовано ІІ-у стадію поширеності поліпозного процесу, 

хоча достовірно і не відрізнялась від такої, що була на початку лікування, 

проте була статистично меншою за кількість осіб з ІІ-ю стадією пошире-

ності поліпів у групі пацієнтів із ПРС, які не отримували специфічної 

імунотерапії (16,67% проти 44,44%; р<0,05), (табл. 4.4). Для оцінки ефек-

тивності проведеної терапії застосовували чотирибальну оцінку: відмінні, 

добрі, задовільні та незадовільні результати лікування (див. матеріали та 

методи). Таким чином позитивний результат пероральної АСІТ після за-

вершення основного курсу (6 міс.) був відмічений у 85,7% (n=36) хворих, 

з них відмінні і добрі результати у 78,6% (n=33) хворих, задовільні – 7,1% 

(n=3) хворих. Незадовільні результати у 14,3% (n=6), сюди віднесені хво-

рі, які вибули з дослідження. 

Через 12 міс проведення АСІТ відмінні і добрі результати відмічено 

у 86,1% хворих, загострення захворювання були 1-2 рази на рік, перебіга-

ли в легкій формі і знімалися симптоматичною терапією, покращення по-

казників суб’єктивної оцінки вираженості симптомів у 1,06 рази у порів-

нянні з такою в термін спостереження 6 міс., риноскопічної картини (кі-

лькість пацієнтів групи Г1а, у яких було діагностовано ІІІ стадію поліпоз-

ного процесу через 12 міс. зменшилася на 11,1%), зменшення об’єму ба-

зової терапії. Задовільні результати лікування визначались у 13,8% хво-

рих, у яких кількість загострень не зменшилася, але загальне самопочуття 

стало значно кращим, ніж до специфічної імунотерапії, що свідчить про 

стійкий ефект після проведеного лікування. 
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4.2. Оцінка місцевих та загальних реакцій при проведенні АСІТ 
грибковими алергенами 

 
В наших дослідженнях була проведена оцінка характеру і частоти 

побічних реакцій, відмічених у пацієнтів в ході проведення пероральної 

АСІТ. 

При проведенні АСІТ всі пацієнти відмітили приємний смак лікува-

льного алергену, відсутність побічних місцевих реакцій (печіння в роті, 

гастроінтестинальні симптоми) після його прийому, зручність викорис-

тання алергену. Переносимість пероральної АСІТ у більшості пацієнтів 

була добра, тільки у 3 хворих (8,3%) після прийому алергену відмічали 

ринокон’юктивальні симптоми, які минали після корекції доз та симпто-

матичного лікування. Важких системних реакцій при проведенні лікуван-

ня не було.  

Таким чином, нами відмічена висока безпечність та добра перено-

симість АСІТ грибковими алергенами.  

 

4.3. Порівняльна оцінка ефективності проведеного лікування за 

результатами дослідження імунного статусу 

 

Аналізуючи імунологічний статус хворих на поліпозний риносину-

сит (ПРС) із супутньою грибковою сенсибілізацією нами виявлені насту-

пні відхилення імунологічних показників: підвищення рівня реагінів IgE 

та IgG4, підвищення рівня IgE-антитіл до основних грибкових алергенів, 

підвищенням вмісту цитокінів із прозапальним вектором дії: інтерлейкіну 

1-β (ІЛ-1β) та інтерферону-γ (ІФ-γ), зниження концентрації С4-

компонента комплементу, які дають підставу вважати, що ці відхилення є 

патогенетично значимими, тому вивчення змін цих показників при прове-

денні алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ) є важливим критерієм її 
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ефективності. Оцінку імунологічного статусу проводили через 6 міс. після 

закінчення основного курсу АСІТ. 

Результати зміни рівня IgE, IgG4 та С4-компонента комплементу у 

хворих на поліпозний риносинусит (ПРС) із супутньою сенсибілізацією 

до грибкових антигенів після проведення алергенспецифічної імунотера-

пії (АСІТ) та фармакотерапії наведено в табл. 4.5.  

 

Таблиця. 4.5 

Динаміка змін імунологічних показників в сироватці крові хворих на 
ПРС  

на фоні грибкової сенсибілізації при лікуванні різними схемами 

Показник 
(один. вимір.) 

Групи 

до лікування АCІТ 
n=15 

фармакотерапія 
n=10 

Ме (LQ-UQ) 

IgE (МО/мл) 125 
(102,3-190,8) 

38* 
(21-90) 

112,5 
(43-120) 

IgG4 (г/л) 0,61 
(0,56-0,7) 

1,58* 
(1,074-2,629) 

0,89* 
(0,645-1,735) 

С4 (г/л) 140 
(125-161) 

0,39* 
(0,355-0,41) 

0,37 
(0,335-0,42) 

 
Примітка: * - достовірно по відношенню до контролю (р<0,005). 

 

 

 

Як видно з наведених в таблиці даних, тенденція до «нормалізації» 

рівня всіх показників відмічена при обох підходах до лікування, але ста-

тистично достовірне зниження рівня IgE було в групі, яка разом з базовим 

лікуванням отримувала алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ). Рівень 

загального IgE в сироватці крові знизився на 70% (із 125 МО/мл до ліку-
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вання до 38 МО/мл після), а у групи пацієнтів, які отримували стандартне 

лікування, зниження рівня IgE мало характер тенденції (до 112,5 МО/мл). 

Концентрація IgG4 достовірно збільшувалась після застосування 

всіх схем лікування, але показник достовірності при проведенні АСІТ був 

вищим (р=0,001, проти р=0,007). Концентрація С4 компонента комплеме-

нту в сироватці крові мала достовірну тенденцію до зниження тільки при 

проведенні АСІТ. 

Рівень прозапального цитокіну ІЛ-1β суттєво знизився (р<0,01) при 

проведенні як АСІТ, так і фармакотерапії (рис. 4.1).  

 

 
Рис. 4.1. Вміст ІЛ-1β у сироватці крові хворих на ПРС із проявами алергії 

при лікуванні за різними схемами. 
 

 

 

При дослідженні рівня противірусного чинника і регуляторного фа-
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Контроль До лікування АСІТ Фармакотерапія

пг
/м

л

Групи



100 
 

 

(рис.4.2), що при проведенні лікування АСІТ рівень його знизився нижче 

рівня у здорових донорів з 58,3 (48,3-66,4 пг/мл) до 0,205 (0,01-3,1 пг/мл; 

р<0,005), а при проведенні фармакотерапії наблизився до контрольних 

значень з 28,5 (15-30 пг/мл) до 13,95 (8,2-21,2 пг/мл; р>0,05). Суттєве 

зниження інтерферону-γ може бути обумовлено стимуляцією під дією 

алерговакцинації (АСІТ) Тh2-хелперів та підсиленої продукції інтерлейкі-

ну-4, який є антагоністом інтерферону [58]. В умовах фармакологічної 

терапії така стимуляція значно менше виражена. 

 

 

 
Рис.4.2. Вміст ІФ-γ у сироватці крові хворих на ПРС із проявами 

алергії при лікуванні за різними схемами. 
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Наступним було визначено вплив АСІТ та фармакотерапії хворих 

на ПРС із алергією на рівень специфічної сенсибілізації до грибкових 

алергенів. Дані, наведені в табл. 4.2, вказують на те, що на фоні прове-

дення пероральної АСІТ грибковими алергенами відмічено статистично 

достовірне зниження титру IgE-антитіл до всіх використаних алергенів 

окремо, а також міксту алергенів по відношенню з результатами, отрима-

ними до лікування (р=0,002). При проведенні фармакотерапії достовірни-

ми були дані щодо зниження рівня IgE-сенсибілізації до Aspergilius та 

Botrytis по відношенню до результатів, отриманих до лікування (р<0,05). 

 

Таблиця 4.6 

Вміст IgE- антитіл до грибкових антигенів у хворих на ПРС з алергією  
при лікуванні за різними схемами(% дегрануляції тканинних базофілів  

над рівнем спонтанної дегрануляції) 

Показник 

Групи 

До лікування 
Г-1 

АСІТ  
Г-1а  
n=15 

Фармакотерапія  
Г-1б  
n=10 

Ме (LQ-UQ) 

IgE-alternaria 25 
(18-36) 

9,5* 
(7-26) 

18,3 
(5-25) 

IgE-aspergillus 45 
(39-46) 

7,5* 
(6-13) 

11,5* 
(9-14) 

IgE-penicillium 41 
(37-44) 

10* 
(7-13) 

23,2 
(6-26) 

IgE-botrytis 37 
(34-39) 

20* 
(14,5-31) 

15* 
(6-18) 

Мікст алергенів 80,0 
(35-90) 

25* 
(19-51) 

66,5 
(12-81) 

 
Примітка: * достовірність відмінностей по відношенню до даних в групі до 

лікування (р<0,05). 
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Якщо механізм зниження IgE-антитіл до грибів при АСІТ відомий 

давно [58, 150, 170], то механізм зниження сенсибілізації при проведенні 

фармакотерапії,ймовірно, пов'язаний з дією глюкокортикоїдів, в тому чи-

слі топічних, які входили до складу фармакотерапевтичного комплексу. 

Таким чином, проведені клініко-імунологічні дослідження по ви-

значенню ефективності різних підходів щодо лікування хворих на ПРС із 

наявністю сенсибілізації показали, що схема лікування із застосуваннямв 

комплексній терапії АСІТє ефективнішою як за клінічною оцінкою, так і 

за оцінкою зміни імунологічних показників системного характеру.  

Проведені імунологічні дослідження свідчать про те, що при обох 

підходах до лікування хворих на ПРС з алергією достовірно падає рівень 

прозапальних цитокінів, що вказує на зниження неспецифічного запален-

ня в носовій порожнині, але виражена тенденція до «нормалізації» рівня 

всіх показників відмічена при проведенні пероральної АСІТ грибковими 

алергенами, що доведено зниженням сенсибілізації організму, яке прояв-

лялося зниженням загального IgE та специфічних IgE- антитіл до всіх ви-

користаних грибкових алергенів.  
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2. Попович В.І., Герич О.М., Мельников О.Ф., Василенко Т.Ю. Змі-

ни клінічного перебігу захворювання та імунологічних показників після 

лікування пацієнтів з хронічним поліпозним риносинуситом на фоні гри-

бкової сенсибілізації // Матеріали VII з’їздуотоларингологівУкраїни. – 

Львів, 2015. – С. 121-122. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАЛЬШОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХНА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ ДАНИХ 
СПІРАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 

 

Вітчизняні рекомендації розглядають хірургічне втручання при 

поліпозному риносинуситі як основний метод лікування, але згідно даних 

літератури, після хірургічного лікування у 50% прооперованих пацієнтів 

виникають рецидиви. При цьому у 20% хворих рецидиви назального 

поліпозу розвиваються вже через 1 місяць після операції, у 42% – через 1 

рік, а у 81% – через 2 роки [46, 71, 72, 199]. 

Згідно з Європейським меморандумом по риносинуситу і поліпозу 

носа від 2012 року, доказова схема лікування дорослих із хронічним 

риносинуситом та поліпозом носа повинна включати: 

- використання інтраназальних кортикостероїдів при легкій та 

середній ступенях тяжкості за візуально аналоговою шкалою (VAS) з 

повторним оглядом через 3 місяці; 

- використання пероральних та інтраназальних кортикостероїдів 

при важкій формі згідно з VAS з повторним оглядом через 1 місяць. 

Застосування спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) у даній 

схемі лікування передбачено при відсутності покращення після 

консервативного лікування у хворих на ПРС. Недоліком даної схеми 

вважають суб’єктивність визначення симптомів захворювання в процесі 

лікування. VAS не дає можливості об’єктивно оцінити ступінь регресії 

поліпів. Якщо при ендоскопії носа поліпи не візуалізуються, то це не 

виключає їх наявності в решітчастих пазухах чи у глибоких структурах 

латеральної стінки порожнини носа. У таких випадках наявність поліпів 

підтверджують тільки в дослідженнях з використанням СКТ 
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навколоносових пазух. Відомо, що СКТ є «золотим стандартом» при 

променевому обстеженні лицевого черепа [11]. Розрішуюча здатність 

СКТ дозволяє диференціювати різні тканини, проводити їх 

денситометрію (визначати щільність в одиницях Хаунсфілда) та 

вимірювати товщину слизової оболонки порожнини носа з високою 

точністю, а також є умовою застосування даного методу адекватної 

діагностики та прийняття рішення про хірургічне лікування, обсяг 

операції. Тому проведення СКТ як до, так і після консервативного 

лікування дає можливість із високою точністю проаналізувати динаміку 

регресії поліпів та визначити подальшу тактику і об’єм хірургічного 

втручання. 

Для прогнозування тактики подальшого лікування пацієнтів із ПРС 

було оцінено можливість використання динамічного комп’ютерно-

томографічного контролю у діагностичному процесі. 

При аналізі результатів проведеної повторної СКТ «зони інтересу», 

що зменшувало променеве навантаження на пацієнтів, оцінювали зміни в 

порожнині носа та навколоносових пазухах, шляхом вимірювання 

товщини та оцінки денситометричних показників слизової оболонки 

порожнини носа, ширину просвіту загальних носових ходів (відстань між 

носовою перегородкою і краєм слизової оболонки нижньої носової 

раковини), та порівнювали їх із даними попередньої СКТ [162]. 

Відповідно, якщо зменшувалися розміри поліпів у порожнині носа і 

навколоносових пазухах, то зменшувалась товщина слизової оболонки 

навколоносових пазух, збільшувалась ширина просвіту загальних носових 

ходів у порівнянні з попереднім СКТ.В такому випадку результати 

вважали позитивними і продовжували консервативне лікування. За 

відсутності змін на СКТ чи потовщенні слизової оболонки 

навколоносових пазух, збільшенні розмірів поліпів, зменшенні просвіту 
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загальних носових ходів, результати лікування вважали неефективними і 

хворому пропонували оперативне лікування. 

СКТ у коронарній проекції проводили на спіральному 

комп’ютерному томографі «Emotion» (Siemens), за умов U=130 kV, mAs-

80, товщина шару 3 мм, 13-15 зрізів. 

В залежності від отримуваного лікування хворі основної групи (Г-1) 

були розділені на дві групи – Г-1а (36 осіб) та Г-1б (54). Пацієнти першої 

групи у процесі лікування поряд із основним (базовим) лікуванням 

отримали алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ). Пацієнти другої 

групи отримали базове лікування, яке включало: топічні кортикостероїди, 

іригаційну терапію, антигістамінні препарати. Результати ефективності 

лікування через три місяці оцінювали на основі аналізу динаміки 

клінічних симптомів. Розміри і розповсюдження поліпів у носі, через 

шість місяців, оцінювали за результатами риноендоскопічного 

обстеження та проведення повторної СКТ «зони інтересу», що 

зменшувало променеве навантаження на пацієнтів. Оцінювали зміни в 

порожнині носа та навколоносових пазухах, шляхом вимірювання 

товщини та оцінки денситометричних показників слизової оболонки 

порожнини носа, ширини просвіту загальних носових ходів (відстань між 

носовою перегородкою і краєм слизової оболонки нижньої носової 

раковини) та порівнювали їх із даними попередньої СКТ. 

За результатами СКТ-обстеження на початку дослідження у 

пацієнтів обох груп наявні гіперпластичні зміни слизової оболонки та 

наявність поліпозної тканини практично у всіх навколоносових пазухах. 

Після проведеного лікування у пацієнтів групи Г-1а (36 осіб) 

спостерігали покращення клінічних симптомів, зменшення розміру 

поліпозної тканини у носовій порожнині, позитивну динаміку при СКТ-

обстеженні та запропоновано продовжувати консервативне лікування 

АСІТ. 
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Яскравою ілюстрацією групи пацієнтів, яким за результатами СКТ 

рекомендували подальше консервативне лікування, була пацієнтка Г., 40 

р.,номер історії хвороби №1936113, яка при поступленні висловлювала 

скарги на порушення носового дихання, відсутність нюху, слизисті 

виділення з порожнини носа, біль голови, погіршення стану при 

відвідуванні сирих приміщень, підвалу. Вважає себе хворою протягом 5 

років. 

ЛОР-органи: при огляді вух, глотки, гортані патології не виявлено. 

При передній риноскопії IV стадія поліпозу, із поліпами в загальному 

носовому ході.  

Алергологічний анамнез: позитивна реакція на прик-тест 

грибковими алергенами (папула 3 мм). 

Аналіз крові: Hb-120 г/л; Е-4.35 Т/л; КП-0.9; Л-12.1Г/л; ШОЕ-

9мм/год; П-10%; С-59%; Е-1%; Л-22%; М-8%. 

Підвищений рівень специфічних IgE-антитіл до грибкових 

алергенів (Penicillium, Аspergillus). 

Аналіз сечі: с/ж; П.В – 1030;рН – 5.5; білок – 0,1. 

IgE – 165 МО/мл; 

На СКТ обидві носові порожнини, навколоносових пазух виповнені 

гіперплазованою слизовою оболонкою та поліпозною тканиною 

сумарною щільністю 40-46 од.н. (рис. 4.3). 

Встановлено діагноз: ПРС на фоні сенсибілізації до грибкових 

алергенів.  

Упродовж шести місяців пацієнтка отримувала пероральну 

алергенспецифічну імунотерапію грибковими алергенами, інтраназальні 

кортикостероїди та при необхідності – антигістамінні препарати. 
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Рис. 4.3. Спіральна комп’ютерна томографія пацієнтки Г., 40 років. 

 

 

При контрольному огляді через 6 міс відмічалась позитивна 

динаміка клінічних симптомів: покращилося носове дихання та нюх, 

зменшилися слизисті виділення з порожнини носа та біль голови. При 

ендориноскопії слизова оболонка рожева, носова перегородка в 

серединному положенні, в загальних носових ходах незначна кількість 

слизу, справа природній отвір верхньощелепної пазухи прихований 

вільним краєм гачкоподібного відростка, зліва поліпи візуалізуються в 

середньому носовому ході, що відповідає ІІ стадії поліпозу. Контрольна 

СКТ «зони інтересу»: просвіт загальних носових ходів збережений, 



108 
 

пневматизація верхньощелепних пазух не порушена, права половина 

лобової пазухи пневматизована, у лівій – гіперплазія слизової оболонки. 

(рис. 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Контрольна спіральна комп’ютерна томографія пацієнтки 

Г., 40 років 

 

У зв’язку з позитивною динамікою поліпозного процесу в 

порожнині носа та навколоносових пазух хворій запропоновано 

продовжувати консервативне лікування. 
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Характеризуючи групу Г-1б (54 особи), потрібно відмітити, що 

слабо-позитивна динаміка клінічних симптомів захворювання 

спостерігалася практично у всіх хворих, але при об’єктивному 

обстеженні величина поліпозних розростань залишилася попередньою у 

15 (27,7%) хворих, яким було запропоновано хірургічне втручання, а 

консервативну терапію розцінено як етап підготовки до операції. 

Для ілюстрації пацієнтів другої групи приводимо клінічний 

випадок пацієнта М., 41р., історія хвороби № 1696613. При поступленні 

– скарги на утруднене носове дихання, відсутність нюху, слизисті 

виділення з носа. При передній риноскопії IV стадія поліпозу, із 

поліпами в загальному носовому ході.  

На СКТ обидві носові порожнини, верхньощелепні пазухи, 

комірки решітчастого лабіринту виповнені гіперплазованою слизовою 

оболонкою та поліпозною тканиною (рис. 4.5). Встановлено діагноз: 

ПРС на фоні сенсибілізації до грибів. Хворий отримав стандартне 

лікування. 

 

 
Рис. 4.5. Спіральна комп’ютерна томографія пацієнта М., 41 рік 

 

При контрольному огляді через 6 місяців відмічали покращення 

носового дихання, зменшення виділень з носа. При передній риноскопії 
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та контрольній СКТ: величина поліпозних розростань залишилася 

попередньою (рис. 4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.6. Контрольна спіральна комп’ютерна томографія 

пацієнта М., 41 рік. 
 

 

Результати консервативного лікування вважали негативними і 

хворому запропонували оперативне втручання, а дану терапію оцінювали, 

як етап підготовки до операції. 

Таким чином, повторне проведення СКТ у пацієнтів із хронічним 

поліпозним риносинуситом є доцільним з огляду на визначення 

подальшої лікувальної тактики, тому може бути показане для оцінки 

контролю ефективності лікування, оскільки візуально-аналогова шкала не 

дає можливості об’єктивно оцінити ступінь регресії поліпів, а 

запропонована методика дозволяє з високою точністю проводити 

розпізнавання характеру ПРС та за даними контрольного СКТ-

обстеження вибирати тактику подальшого лікування та, за необхідності, 

об’єм хірургічного втручання.  
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Проблема поліпозного риносинуситу (ПРС), з огляду на її медичну і 

соціальну значимість, не тільки не втратила своєї актуальності, але і набу-

ла окремого напрямку в медико-біологічних науках по оцінці питань пато-

генезу ПРС і створенню патогенетично обґрунтованих технологій ефекти-

вної терапії цього захворювання [ 67-69, 176, 181]. 

Малоефективне лікування хворих ПРС, як хірургічне, так і з викори-

станням різних фармакологічних засобів різної дії, стало основою для 

припущення поліетіологічного характеру захворювання, в основі якого 

лежать інфекційно-алергічне запалення і алергічна перебудова організму, 

автоімунні процеси і функціональні порушення з боку вегетативної нерво-

вої системи [41, 42, 156, 124].Для визначення патогенетичного фактору в 

ґенезі даного захворювання все більше уваги приділяється питанням зміни 

реактивності організму, переважно імунологічного плану. Є всі підстави 

вважати, що при поліпозному риносинуситі існує відхилення в функціона-

льній активності клітинних і гуморальних факторів імунітету [18, 124].  

В останні роки особлива роль у виникненні поліпозу відводиться 

грибковій флорі. Вона розцінюється як першопричина запального, в тому 

числі і поліпозного, процесу [147, 170, 209]. Відомо, що грибкові антигени 

можуть змінювати тип і характер імунної відповіді, і цим суттєво знижу-

вати повноцінну імунну відповідь на умовно-патогенну флору і структуру 

слизової оболонки порожнини носа [85, 120, 230].  

Проблема лікування поліпозного риносинуситу на сьогоднішній 

день залишається дуже актуальною. Це пов’язано не тільки з широкою 

розповсюдженістю серед населення, але із відсутністю в арсеналі лікарів 

радикальних, прогностичних методів його вилікування. Практично всі 

способи лікування ПРС, які використовуються на сьогодні, як хірургічні, 

так і медикаментозні, дають значний процент рецидивів в достатньо коро-
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ткі терміни. Найбільш широко при лікуванні поліпозних риносинуситів 

застосовують системні і топічні кортикостероїди, які використовують з 

метою зменшення ступені вираженості клінічних проявів і профілактики 

рецидивів поліпозного процесу [103, 217]. Антилейкотрієнові і антигіста-

мінні препарати малоефективні і немають суттєвого впливу на розміри 

поліпів в порожнині носа [103, 137]. 

На сьогоднішній день одним із основних методів лікування хворих є 

хірургічний. Існують два підходи до визначення об’єму хірургічного ліку-

вання – ощадливий (поліпотомія) і радикальний (поліпоетмоїдотомія). 

Останній пов’язаний з ризиком виникнення ускладнень операції, що об-

межує можливості хірургії для радикального видалення. 

Даних про роль грибкової сенсибілізації в підтримані поліпозного 

процесу в носі на сьогоднішній день недостатньо для формування науко-

во-обґрунтованих висновків, а тим більше практичних рекомендацій для 

клініки. У зв’язку з чим можна вважати доречним проведення досліджень 

для визначення грибкової сенсибілізації в ґенезі і перебігу хронічних запа-

льних захворювань носової порожнини поліпозного характеру і створення 

на цій основі ефективних технологій лікування цього складного захворю-

вання. 

Метою даної роботи було підвищення ефективності лікування хво-

рих на поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією шляхом 

проведення алергенспецифічної імунотерапії грибковими алергенами. 

У процесі виконання дисертаційної роботи обстежено 125 хворих на 

поліпозний риносинусит (ПРС). Серед обстежених хворих на ПРС було 66 

(52,8%) чоловіків і 59 (47,2%) жінок, середній вік становив 45,7±0,85 ро-

ків. У 90 пацієнтів захворювання супроводжувалося грибковою сенсибілі-

зацією, серед них було 47 чоловіки (52,22%) віком від 24 до 57 років та 43 

жінки (47,78%) віком від 20 до 55 років, які склали 1-у клінічну групу дос-

лідження (Г1). У 2-у клінічну групу (Г2) ввійшли 35 хворих на ПРС без 
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доведеної грибкової сенсибілізації. Серед пацієнтів 2-ї групи було 19 чо-

ловіків та 16 жінок віком від 20 до 55 років. Контрольну групу склали 10 

практично здорових осіб із нормальною риноскопічною картиною і відсу-

тністю ознак гострих респіраторних захворювань. Усі хворі перебували в 

періоді стійкої або нестійкої ремісії. 

Комплексне обстеження хворих включало клінічні (дані скарг, ана-

мнезу, огляду ЛОР-органів), рентгенологічні (комп’ютерна томографія 

навколоносових пазух), алергологічні (прик-тест грибковими алергенами, 

визначення специфічних IgE-антитіл до грибів), лабораторні методи дос-

лідження (визначення рівня загального IgE і IgG4 в сироватці крові, вміст 

цитокінів в сироватці крові – інтерлейкінів 1β, 10, фактора некрозу пухлин 

(ФНО-α),α- и γ-інтерферонів, визначення специфічних IgE-антитіл до гриб-

кових алергенів, визначення фактора гальмування міграції лейкоцитів 

крові, дослідження рівня лактоферину, визначення рівня С4-компонента 

комплементу, дослідження активності фагоцитозу клітинами мигдаликів, 

визначення функціональної активності ПЦК мигдаликів, допоміжні мето-

ди), статистичні методи (параметричний метод Ст’юдента (t-тест), крите-

рій відповідності χ2, U – критерій Манн-Уїтні, критерій Вілкоксона. 

Дизайн дослідження полягав у виділенні з загальної кількості об-

стежених хворих на ПРС тих, у кого виявлялася грибкова сенсибілізація за 

даними прик-тесту і визначенням специфічних антитіл. Були дані і клініч-

ні заключення про наявність позитивного алергічного анамнезу захворю-

вання. Після алергоімунологічного обстеження і проведення попереднього 

аналізу, хворих було  розподілено на 2 підгрупи – 1а та 1б. Пацієнти групи 

1а (Г1а), (22 жінки та 14 чоловіків) у процесі лікування поряд із основним 

(базовим) отримували пероральну алергенспецифічну імунотерапію 

(АСІТ). Пацієнти групи 1б (Г1б), отримували базове лікування ПРС згідно 

протоколу №181 від 24.03.2009 «Про затвердження протоколів надання 
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медичної допомоги за спеціальністю «отоларингологія» («Протокол на-

дання медичної допомоги хворим з хронічним синуситом»).  

Після проведення лікування проводилась клінічна оцінка ефектив-

ності проведеного лікування через 3 та 6 місяців. Імунологічна оцінка 

ефективності лікування та повторна СКТ навколоносових пазух проводи-

лися після закінчення основного курсу (6 міс.). Для визначення ефектив-

ності проведеної терапії, через 6 та 12 місяців лікування, застосовували 

чотирибальну оцінку: відмінні, добрі, задовільні та незадовільні результа-

ти лікування. Експериментальні дослідження проводили in vitro на кліти-

нах крові хворих ПРС з алергією і визначали вплив цитокінового «коктей-

лю» в супернатантах після культивування клітин крові з грибковими алер-

генами на фактори вродженого імунітету. 

Проведення обстеження хворих ПРС на наявність системної сенси-

білізації до грибкових алергенів (Alternaria, Aspergillus niger,  Penicillium, 

Monilius, Botrytis) методом шкірного тестування виявило сенсибілізацію 

до вказаних алергенів у 72% обстежених. Ці дані наближаються до даних 

інших авторів про наявність сенсибілізації до мікробних та алогенних але-

ргенів [18, 41, 42, 176], високого рівня загального IgE, що складало майже 

66% [176]. 

При обстеженні хворих достовірної різниці в кількості осіб із гриб-

ковою сенсибілізацією серед чоловіків і жінок не було, тобто ми не вияви-

ли статевої схильності до виникнення грибкової сенсибілізації. Отриманий 

факт не претендує на постулат і вимагає продовження досліджень, які да-

дуть змогу підтвердити або відкинути статеву схильність до виникнення 

грибкової сенсибілізації під час захворювання на поліпозний риносинусит. 

Згідно даних клінічного обстеження, наявність достовірно більшої 

кількості пацієнтів із хронічним поліпозним риносинуситом,давність за-

хворювання у яких складала від 5 до 10 років (44,68% серед чоловіків та 

41,87% серед жінок),та перебіг захворювання у яких був ускладнений гри-
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бковою сенсибілізацією, дозволяє дійти висновку, що із збільшенням три-

валості захворювання зростає ризик виникнення ускладнень, в тому числі і 

приєднання грибкової інфекції, або, навпаки, приєднання грибкової сен-

сибілізації сприяє ускладненню перебігу захворювання та подовженню 

його тривалості. 

Клінічний перебіг хронічного поліпозного риносинуситу, ускладне-

ного грибковою сенсибілізацією, характеризується достовірно більшою 

кількістю скарг на порушення носового дихання (80,85% чоловіків та 

83,72 жінок), гіпосмію (93,62% чоловіків та 93,02% жінок), приступи 

чхання (82,98% чоловіків та 86,05% жінок), а більше двох третин пацієнтів 

скаржилися на підвищену втомлюваність та наявність кон’юнктивальних 

симптомів. Також 26,32 % цих пацієнтів скаржилися на виділення з поро-

жнини носа та дратівливість. Третина пацієнтів скаржилися на порушення 

сну і відчуття розпирання в ділянці носа. Причому, суб’єктивну тяжкість 

перебігу захворювання (VAS) у таких пацієнтів визначали підвищена вто-

млюваність (9,18±0,34 балів), порушення носового дихання (8,36±0,25 ба-

лів), гіпосмія та чхання (7,93±0,27 та 6,29±0,47 балів, відповідно). По 5 та 

4 бали в середньому оцінили пацієнти цієї групи вираженість 

кон’юнктивальних симптомів, дратівливості та порушень сну, відповідно), 

оцінка вираженості яких була вірогідно більшою за таку у пацієнтів із 

ПРС без грибкової сенсибілізації. 

У пацієнтів із ПРС, ускладненим грибковою сенсибілізацією, було 

знайдено достовірно більшу кількість осіб, які мали IV, найважчу стадію 

поширеності поліпозного процесу (за І.Б. Солдатовим і співавторами, 

1997), та достовірно меншу кількість осіб, які мали ІІ стадію поширеності 

поліпозного процесу у порівнянні із хворими на ПРС без грибкової сенси-

білізації (57,54% проти 5,26 серед чоловіків та 53,49% проти 6,25% серед 

жінок, р<0,0,5), причому знайдені особливості не мали статевих відмінно-

стей. 
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За даними СКТ, найбільша кількість пацієнтів із ПРС у поєднанні із 

грибковою сенсибілізацією (61,00% серед чоловіків та 60,46% серед жі-

нок) мали ІІІ та IVстадії вираженості ураження навколоносових пазух за 

класифікацією Піскунова С.З. та Піскунова Г.З., (2002), а різниця кількості 

пацієнтів цієї групи була вірогідно гіршою за таку у групі пацієнтів без 

грибкової сенсибілізації. 

Логічно вважати, що всі ці зміни у хворих обумовлені відхиленням в 

алергологічному та імунологічному статусі пацієнтів. Тому наступним 

кроком в роботі було визначення гуморальної та клітинної сенсибілізації 

до грибкових алергенів, наявності реагінового синдрому, факторів запа-

лення. В сироватці крові імуноферментним методом визначали вміст IgE 

та IgG4, наявність IgE-антитіл до грибкових алергенів визначали в реакції 

непрямої дегрануляції тканинних базофілів (ТБ) у присутності сироваток 

обстежуваних і алергенів як це рекомендовано Л.А. Дюговською (1975). 

Результат виражали у відсотках над рівнем спонтанної дегрануляції ТБ в 

присутності обстежуваних сироваток без алергену. Застосовували грибко-

ві антигени Alternаria altern (Al), Botrуtis cinerea (B), Aspergillus (As), 

Penicilium (Pn), Monilia (M). 

Наявність чинників клітинної сенсибілізації визначали за активністю 

у сироватці крові фактора гальмування міграції лейкоцитів (LIF) здорових 

інтактних донорів в капілярному тесті, як це описано Blank (1979), О.Ф. 

Мельниковим (2006). Як відомо, при наявності клітинної сенсибілізації в 

організмі, алергени, що потрапляють в організм, можуть при контакті з 

цими клітинами викликати продукцію LIF (leykocytesihibitoryfactor), який 

може накопичуватися у сироватці крові та ендокринних органах і вплива-

ти на нейрогуморальну регуляцію імуногенезу [116]. Визначення рівня 

LIF в сироватці крові не виявило суттєвої різниці у порівнянні з контро-

лем, що дозволяє припускати, що клітинна сенсибілізація до грибкових 

алергенів при ПРС не є домінуючою. 
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Збільшення концентрації загального IgE в сироватці хворих на ПРС 

відзначено і іншими авторами [18, 124, 176], в тому числі і при передбачу-

ваній грибковій етіології захворювання [116]. Поряд з цим інший тип реа-

гінів – IgG4 був підвищеним як у хворих на ПРС з наявністю алергії (0,61 

г/л), так і без неї (0,68 г/л проти 0,31г/л у здорових), що може вказувати на 

наявність у таких пацієнтів імунної реакції на харчові алергени [170]. Ная-

вність значно вираженої IgE-сенсибілізаціі на грибкові алергени у хворих 

на ПРС з проявами алергії в анамнезі може відображати схильність даної 

категорії пацієнтів до розвитку атопії, або існування антитіл даного класу 

до грибкових алергенів може мати патогенетичне значення особливо у пі-

дтримці хронічного запалення і рецидивів захворювання. Як показали 

О.Ф. Мельников і співавтори (2006), при риносинуситах різної етіології є 

як загальні, так і властиві кожній формі відмінності в цитокіновому і іму-

ноглобуліновому профілі, що може бути використано для диференційної 

імунодіагностики захворювання і при оцінці ефективності лікувальних 

заходів [116]. 

Отримані дані дослідження показали, що тільки у хворих на ПРС з 

алергічними проявами в анамнезі спостерігається підвищення в сироватці 

крові рівні реагінів IgE і IgG4. У даної категорії хворих в сироватці крові 

виявляються в достовірно більш високі значенняIgE-антитіл до грибкових 

алергенів, ніж у хворих ПРС без алергії. 

В представлених групах в сироватці крові визначали вроджені гумо-

ральні фактори імунітету – лактоферин та рівень С4-компонента компле-

менту з використанням наборів для імуноферментного аналізу. Визначали 

також вміст в сироватці крові альфа та гама інтерферонів, прозапальних 

інтерлейкінів (інтерлейкін-1), фактору некрозу пухлин – α, (ФНО-α) і про-

тизапального цитокіну (ІЛ10). 

Вміст лактоферину в сироватці крові хворих на ПРС як з наявністю 

грибкової сенсибілізації, так і без неї, істотно не відрізнявся від таких по-
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казників у пацієнтів контрольної групи. Концентрація С4 компонента 

комплементу в сироватці крові мала достовірну тенденцію до зниження 

тільки при проведенні АСІТ з 140 (125-161 мкг/л) до лікування до 0,398 

(0,335-0,41 мкг/л) після проведення лікування (р=0,001). 

З прозапальних цитокінів тільки рівень ІЛ-1β був достовірно підви-

щеним в обох групах хворих на ПРС в порівнянні з контролем (р<0,02), а 

рівень ФНП-α суттєво не змінювався порівняно з контролем, хоча і мав 

виражену тенденцію до збільшення в обох групах хворих. Достовірне під-

вищення рівня протизапального цитокіну ІЛ-10 було виявлено тільки у 

пацієнтів з  ПРС на фоні алергії в порівнянні з контролем (6,8 пг/мл проти 

2,5 пг/мл; р<0,05). 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що у хворих на 

ПРС з наявністю грибкової сенсибілізації є відмінності у вмісті деяких фа-

кторів гуморального імунітету в порівнянні з групою хворих ПРС без але-

ргії. Насамперед це стосується вмісту С4-компонента комплементу, кон-

центрація якого в сироватці хворих ПРС з алергією знижена, що може по-

яснювати участь даної протеази в реакціях алергії [115]. Важливою від-

мінністю у вмісті досліджуваних параметрів гуморального системного 

імунітету може бути підвищення рівня протизапального цитокіну ІЛ-10 і 

регуляторного γ-інтерферону. 

З урахуванням існуючих поглядів на межеві взаємовідносини в сис-

темі інтерлейкінів [39, 85, 206], трактування отриманих результатів не 

може бути однозначним, однак можна припустити, що підвищені рівні за-

значених цитокінів обумовлені вираженим запальним процесом у слизовій 

оболонці порожнини носа (ІЛ-1β, ІЛ10) і алергічним компонентом (γ-

інтерферон), в тому числі і грибковою сенсибілізацією, що узгоджується з 

дослідженнями у хворих з гострими риносинуситами купального сезону, у 

яких грибкова сенсибілізація виявилась провідним патогенетичним факто-

ром у ґенезі запального процесу в слизовій оболонці порожнини носа 
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[182], а також з даними інших авторів, де визначалася роль грибів у розви-

тку запальної патології дихальних шляхів [68].  

Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що стан хво-

рих на ПРС з підвищеним рівнем загального IgE і наявністю реагінів до 

грибкових антигенів в сироватці крові, на відміну від хворих з ПРС без 

ознак алергії, характеризується зниженням концентрації С4- компонента 

комплементу, підвищеним вмістом про- та протизапальних цитокінів, γ- 

інтерферону. 

Подальшим напрямком досліджень було визначення можливих ме-

ханізмів впливу грибкової сенсибілізації на прояви активності захисних 

факторів імунітету в умовах in vitro. Експериментальні дослідження про-

водили in vitro на клітинах крові хворих ПРС з алергією і визначали вплив 

цитокінового «коктейлю» в супернатантах після культивування клітин 

крові з грибковими алергенами на фактори вродженого імунітету. 

Крім того, в надосаді визначали співвідношення цитокінів: інтер-

лейкіну-4 і γ-інтерферону, які визначають вектор розвитку імунної відпо-

віді у співвідношенні Тh1/Тh2 лімфоцитів, а також активність фактору га-

льмування міграції лейкоцитів крові здорових донорів (LIF) в капілярному 

тесті інгібіції. 

Проведені експериментальні дослідження in vitro з визначення впли-

ву факторів сенсибілізації грибковими алергенами на вроджені захисні 

механізми імунітету показали, що сенсибілізовані імунокомпетентні клі-

тини крові під дією алергенів можуть продукувати активні медіатори, зда-

тні знижувати захисний потенціал клітинного вродженого імунітету. 

Було встановлено, що додавання 0,05 і 0,1 мл супернатанту в досліді 

до фагоцитуючих клітин мигдаликів істотно не відрізнялося від контроль-

них цифр, тоді як при додаванні великих (0,2 мл) кількостей надосадової 

рідини після культивування з алергенами грибів відзначалося виражене 

зниження числа фагоцитів (від 44,5±1,91 до 21,5±1,72, відповідно; р<0,05), 
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що свідчить про порушення в системі неспецифічного клітинного імуніте-

ту. 

Дослідження впливу надосадів в досліді і контролі на визначення 

цитолітичної активності клітин глоткового мигдалика показало, що при 

всіх концентраціях супернатанта з дослідної серії була тенденція до зни-

ження рівня деструкції клітин-мішеней. При додаванні концентрації 0,1 

цитоліз еритроцитів змінювався по відношенню до вихідних показників 

від 12,0±0,75 до 8,0±0,84, відповідно (р<0,05 ). Але найбільш достовірні 

зміни відзначено при використанні супернатанта в кількості 0,2 мл на 

пробу – від 12,0±0,75 до 6,0±1,23, відповідно. 

Визначення цитокінів в культурі клітин глоткового мигдалику після 

додавання контрольних і дослідних супернатантів показало, що при дода-

ванні супернатантів з групи контролів (К1 і К2) не відбувалося істотної 

зміни в продукції інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону в порівнянні з культурою 

без додавання (вихідний рівень продукції). При додаванні супернатантів з 

дослідних культур в обсягах 0,05 та 0,1 мл відзначалася тенденція до зни-

ження тільки інтерферону-γ, а при додаванні супернатантів обсязі 0,2 мл 

достовірно збільшувалася продукція інтерлейкіну-4 і знижувалася проду-

кція інтерферону-γ. 

Враховуючи сучасні погляди на регуляторну природу вказаних ци-

токінів [6, 170, 230], можна припустити, що в результаті взаємодії алерге-

на і сенсибілізованої клітини формується активність Тh2-лімфоцитів, вна-

слідок чого відбувається збільшення в культурі рівня інтерлейкіна-4 і 

зниження γ-інтерферона. 

Оскільки активація природних цитолітичних клітин значною мірою 

пов'язана з впливом інтерферонів [70, 115, 160], то зниження цитолітично-

го клітинного потенціалу під дією «дослідних» супернатантів може бути 

обумовлено недостатньою продукцією саме інтерферонів, що можна розг-
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лядати як один з можливих механізмів негативного впливу грибкової сен-

сибілізації. 

Проведені клініко-алергологічні і імунологічні дослідження є осно-

вою для розробки нових підходів для лікування. Базовим принципом цієї 

терапії повинно бути зниження рівня сенсибілізації у хворих на ПРС на 

фоні грибкової алергії з лабораторним підтвердженням підвищених рівнів 

специфічних антитіл до грибів. На сьогоднішній день найбільш ефектив-

ним методом лікування для зниження рівня сенсибілізації є специфічна 

імунотерапія (АСІТ) [58, 59, 170, 190, 194]. В нашій роботі був використа-

ний варіант сублінгвальної АСІТ, в останній час найбільш розповсюдже-

ний [62, 228, 237]. 

В залежності від отримуваного лікування пацієнти 1-ї група (Г-1) 

були розподілені на 2 підгрупи – 1а та 1б. Пацієнти підгрупи 1а (22 жінки 

та 14 чоловіки) у процесі лікування поряд із основним (базовим) лікуван-

ням отримали алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ). Пацієнти підгру-

пи 1б (21 жінка та 33 чоловіків) отримали базове лікування, яке включало: 

інтраназальні кортикостероїди, іригаційну терапію, антигістамінні препа-

рати, антилейкотрієнові препарати. До 2-ї групи (Г2) увійшли 35 хворих 

на ПРС без грибкової сенсибілізації (19 чоловіків та 16 жінок), які отрима-

ли базову терапію. Обстеження пацієнтів здійснювали на початку лікуван-

ня, по завершенні прийому накопичуваної терапії (3 міс.) та по завершенні 

прийому підтримуючої терапії (6 міс.) АСІТ. 

Аналіз показників, проведений через 3 місяці лікування, показав, що 

кількість пацієнтів, які скаржилися на порушення носового дихання серед 

осіб із ПРС у поєднанні із ГС, зменшилася у порівнянні з такою до почат-

ку лікування на 23,89% у підгрупі 1а та на 39,63% - у підгрупі 1б, а в групі 

пацієнтів із ПРС без ГС (Г2) кількість пацієнтів, які скаржилися на пору-

шення носового дихання, зменшилася більше ніж у 5 разів, що достовірно 

відрізнялося від такої у групах Г1а і Г1б (p<0,05). Проте, через 6 місяців 
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застосування АСІТ (група Г1а) забезпечило зменшення кількості осіб, які 

скаржилися на порушення носового дихання у порівнянні з такою на по-

чатку лікування на 57,22%, що було вірогідно меншим за таку кількість у 

групах Г1б та Г2 (p<0,05). Причому у групі пацієнтів із ПРС без ГС, кіль-

кість осіб із скаргами на порушення носового дихання знову зросла на 

35% у порівнянні із такою після проведеного 3-місячного курсу лікування 

АСІТ.  

Аналіз скарг на виділення з порожнини носа у пацієнтів із ПРС по-

казав, що після 3-місячного курсу терапії кількість осіб групи Г2 (без ГС) 

із такими скаргами зменшилася у 2 рази у порівнянні з такою до початку 

лікування, а також була вірогідно меншою за кількість пацієнтів підгруп 

Г1а і Г1б (p<0,05), причому кількість осіб цієї групи, що висловлювали 

скарги на виділення з порожнини носа, не змінювалася і через 6 місяців. 

Проте, кількість пацієнтів групи Г1а через 6 місяців лікування зменшилася 

у 2 рази у порівнянні з такою на початку лікування, та групою Г1б, що та-

кож мало статистичну вірогідність (p<0,05). 

З’ясування скарг на порушення нюху через 3 місяці лікування у па-

цієнтів із ПРС без ГС показало зменшення кількості осіб із скаргами на 

гіпосмію, що було вірогідно меншим за таку у пацієнтів групи Г1а і Г1б 

(р<0,05). Проте, через 6 місяців застосування АСІТ відмічали зменшення 

осіб із ПРС на фоні грибкової сенсибілізації (група Г1а) зі скаргами на гі-

посмію на 51,6% у порівнянні із такою на початку лікування, тоді як у 

групі Г1б даний показник зменшився на 13,7% (р<0,05) (див. табл. 4.1). 

Оцінка кількості осіб зі скаргами на відчуття тиску або розпирання в 

ділянці проекції навколоносових пазух показала, що після проведеної 3-

місячної терапії кількість пацієнтів в усіх групах вірогідно зменшилася у 

порівнянні із такою на початку лікування (p<0,05) та не змінювалася в по-

дальшому і не залежала від обраного варіанту терапії. 
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Аналіз скарг на підвищену втомлюваність у хворих на ПРС показав, 

що після 3місяців лікування вірогідних змін не було зареєстровано серед 

пацієнтів усіх груп, проте через 6 місяців застосування АСІТ у пацієнтів із 

ПРС і грибковою сенсибілізацією кількість осіб із скаргами на підвищену 

втомлюваність вірогідно зменшилася більше ніж у 2 рази у порівнянні із 

такою на початку лікування (p<0,05), що також було вірогідно меншим за 

таку у групі пацієнтів, які не отримували АСІТ, (табл. 4.1). 

При оцінці динаміки змін кількості пацієнтів, які висловлювали ска-

рги на приступи чхання, через 3 місяці не було зареєстрованодостовірних 

змін кількості пацієнтів із такими скаргами, проте через 6 місяців застосу-

вання АСІТ у групі Г1а було відмічене зниження у 2 рази кількості пацієн-

тів із скаргами на приступи чхання у порівнянні із результатами, отрима-

ними на початку лікування та групою 1Гб, (p<0,05). 

Аналіз кількості пацієнтів з наявністю кон’юнктивальних симптомів 

показав, що після проведення 3-місячного курсу лікування кількість скарг 

у пацієнтів підгрупи Г1а знизилась на 15% у порівнянні з показниками до 

лікування, а у хворих підгрупи Г1б – на 17,78%. Проте через 6 місяців за-

стосування АСІТ у пацієнтів підгрупи 1а було зареєстровано зменшення 

кількості осіб на 51,11% зі скаргами на наявність кон’юнктивальних симп-

томів у порівнянні із такою на початку лікування, а у групі, що отримува-

ла базову терапію – лише на 19,64% (p<0,05). 

З’ясування кількості хворих на ПРС зі скаргами на дратівливість та 

порушення сну показало, що 3-місячний курс терапії не призвів до досто-

вірного покращення у всіх групах пацієнтів, проте після 6 місяців застосу-

вання АСІТ у пацієнтів підгрупи Г1а спостерігалося вірогідне зменшення 

кількості хворих, які скаржилися на підвищену дратівливість та порушен-

ня сну у порівнянні з пацієнтами, які АСІТ не отримували (p<0,05). Порів-

нюючи скарги пацієнтів групи Г1б (з грибковою сенсибілізацією) та Г2 

(без супутньої сенсибілізації) після проведеного базового лікування, у па-
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цієнтів групи Г2 було виявлено статистично достовірне зменшення кіль-

кості осіб зі скаргами на виділення з порожнини носа, гіпосмію, підвище-

ну втомлюваність, приступи чихання, дратівливість, що свідчить про те, 

що пацієнти без супутньої алергії краще реагують на традиційне лікуван-

ня, ніж з супутньою грибковою сенсибілізацією. 

Суб’єктивно тяжкість порушення носового дихання при поступленні 

хворі 1-ї клінічної групи на візуально-аналоговій шкалі відмічали як 

8,66±0,25 балів. Через 3 місяці лікування цей показник знижувався у 1,2 

рази у пацієнтівпідгруп Г1а і Г1б і складав 7,21±0,31 балів у осіб, які 

отримували АСІТ, і 7,11±0,29 – у тих, які отримували базове лікування. А 

через 6 місяців проведення лікування у підгрупі Г1а відмічалась найбільш 

виражена динаміка регресії вираженості порушення носового дихання – її 

тяжкість знижувалася у 1,8 рази, тоді як у хворих підгрупи Г1б її вираже-

ність залишилася без змін.  

Динаміка регресії тяжкості порушення носового дихання у хворих 2-

ї клінічної групи (Г-2) була менш вираженою. Якщо на час поступлення у 

стаціонар пацієнти оцінювали тяжкість цього симптому у 6,53±0,27 балів, 

то через 3місяці – 4,98±0,32 балів (тобто, показник зменшився у 1,3 рази), 

але через 6 місяців суб’єктивна оцінка тяжкості цієї скарги залишилася 

попередньою та не мала тенденції до зниження. 

Результати оцінки суб’єктивного відношення пацієнтів із ПРС до 

тяжкості симптому «наявність виділень з порожнини носа» показали, що 

вже через 3 місяці терапії у всіх групах пацієнтів відмічалося достовірне 

покращення, яке не залежало від застосованої терапії, проте при повторній 

оцінці вираженості даної скарги, середні значення оцінок за шкалою VAS 

у пацієнтів із ПРС, які отримували АСІТ, були достовірно меншими за та-

кі у групі пацієнтів, що АСІТ не отримували (р<0,05) (див. табл. 4.2). Че-

рез 3 місяці  хворі1-ї клінічної групи оцінювали цю скаргу в середньому в 

3,21±0,17 балів проти 5,98±0,17, що було у 1,8 рази менше, ніж при посту-
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пленні, а через 6 місяців – у2,7 рази менше, ніж при поступленні та у 1,8  

рази менше, ніж у пацієнтів підгрупи Г1б, які отримували традиційне лі-

кування.  

Динаміка регресії тяжкості виділень з порожнини носа у хворих 2-ї 

клінічної групи (Г-2) була менш вираженою. Якщо на час поступлення у 

стаціонар пацієнти оцінювали тяжкість цього симптому у 4,69±0,18 балів, 

то через 3місяці – в 2,87±0,13 балів, що було нижчим у 1,6 разів, але через 

6 місяців суб’єктивна оцінка тяжкості цієї скарги залишилася поперед-

ньою та не мала тенденції до зниження. 

Вираженість скарг на зниження нюху через 3місяці лікування досто-

вірно зменшилась тільки у пацієнтів з ПРС без грибкової сенсибілізації – 

4,25±0,21 бали проти 6,19±0,31, що було у 1,4 рази менше, ніж при посту-

пленні, проте, при повторній оцінці через 6 місяців у хворих на ПРС з гри-

бковою сенсибілізацією, які отримували АСІТ, середні значення бальної 

оцінки тяжкості скарг на гіпосмію булидостовірно меншими за такі на по-

чатку лікування, а також у пацієнтів, які АСІТ не отримували – 4,32±0,24 

балів проти 7,53±0,21, що у 1,7 разів менше, ніж при поступленні та у 1,3 

рази менше, ніж у підгрупі хворих Г1б, що отримували традиційне ліку-

вання. 

Середні значення бальної оцінки відчуття тиску або розпирання в 

ділянці проекції навколоносових пазух у пацієнтів із ПРС усіх груп після 

3-місячного курсу лікування вірогідно зменшилися у порівнянні із такими 

на початку лікування, і не змінювалися упродовж наступних 6 місяців. 

Середні значення вираженості скарг на підвищену втомлюваність у 

пацієнтів із ПРС усіх груп після 3 місяців лікування зменшилися, що віро-

гідно відрізнялося від таких на початку лікування (р<0,5). Проте при по-

вторному обстеженні через 6 місяців середнє значення суб’єктивних оці-

нок, висловлених пацієнтами при оцінці рівня втомлюваності, у підгрупі 

Г1б зросли і були у 1,6 рази більшими за такі у групі пацієнтів, які отри-
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мували АСІТ, і наближалися до зареєстрованих на початку лікування 

(р<0,5). 

Подібну динаміку при оцінці тяжкості пацієнтами із ПРС за шкалою 

VAS було зареєстровано і при аналізі скарг на вираженість 

кон’юнктивальних симптомів (р<0,5), проте, через 6 місяців терапії паціє-

нти із ПРС на фоні ГС (Г1б) висловлювали збільшення вираженості даної 

ознаки, середнє значення в балах якої було у 1,2 рази більшим за таке у 

групі пацієнтів із ПРС на фоні ГС, що отримували АСІТ. 

Оцінка середніх значень суб’єктивного відношення пацієнтів до ви-

раженості дратівливості та наявності порушень сну показала, що упро-

довж 3 місяців лікування вірогідних змін не спостерігали. Проте, при по-

вторному обстеженні пацієнтів через 6 місяців було виявлено, що середні 

значення оцінок наявності дратівливості та порушень сну за шкалою VAS 

у пацієнтів підгрупи Г1а (3,24±0,24 проти 5,48±0,2) та Г2 (2,01±0,74 проти 

3,74±0,18) були вірогідно меншими за отримані на початку лікування, 

причому значення цих показників у пацієнтів із ПРС на фоні ГС, які отри-

мували АСІТ, були у 1,4 рази меншими за такі у пацієнтів, що АСІТ не 

отримували (р<0,5). 

Результати риноендоскопічного обстеження порожнини носа у хво-

рих на ПРС із оцінкою поширеності поліпозного процесу (за І.Б. Солдато-

вим і співавторами, 1997) у залежності від різних варіантів терапії у паціє-

нтів із ПРС усіх груп дозволило констатувати певні рівні ефективності за-

стосованих схем терапії. Так, серед пацієнтів із ПРС без ГС, які були від-

несені до Г2 і отримували традиційну терапію, при повторному огляді че-

рез 6 місяців було виявлено, що загострення захворювання спостерігається 

тільки у 15 (42,86%) осіб, причому ІІІ стадію поширеності поліпозного 

процесу із наявністю поліпів, що виходять за межі середнього носового 

ходу, або із змінами слизової оболонки на медіальній поверхні середньої 

носової раковини реєстрували тільки у 8,5% пацієнтів, що було більш ніж 
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у 2 рази меншим за кількість пацієнтів із ІІІ стадією поширеності на поча-

тку лікування. Також було відмічено, що ІІ стадія поширеності поліпозно-

го процесу реєструвалася тільки у третини пацієнтів даної групи (34,29%), 

тоді як перед початком лікування цю стадію було діагностовано у двох 

третин хворих (у 74,29%). 

Як видно з наведених показників, через 3 місяці від початку ліку-

вання спостерігалося достовірне збільшення кількості осіб у підгрупі 1б, у 

яких реєструвалася ІІ стадія поширеності поліпозного процесу, що, ймові-

рно, було обумовлено зменшенням числа осіб цієї групи із ІV стадією по-

ширеності поліпозного процесу. Кількість пацієнтів підгрупи 1а із різними 

стадіями поширеності поліпозного процесу через 3 місяці лікування віро-

гідно не відрізнялася від таких на початку лікування, що свідчить про об-

ґрунтованість продовження призначеного лікування. 

Оцінка поширеності поліпозного процесу у групах пацієнтів із ПРС 

на фоні грибкової сенсибілізації показала інші результати. Так, з 54 паціє-

нтівпідгрупи Г1б, у яких було застосовано традиційну терапію, у 2(5,88%) 

осіб поліпи не візуалізувалися, тоді як у групі пацієнтів, які отримували 

АСІТ поліпи не візуалізувалися у 8 (22,22%)хворих, що було більше ніж у 

3 рази більшим (р<0,05). Також звертає на себе увагу той факт, що IV ста-

дію поширеності поліпозного процесу при обстеженні через 6 місяців було 

діагностовано у третини пацієнтів підгрупи Г1б та тільки у 16,67% пацієн-

тів підгрупи Г1а, що також було статистично достовірним. 

Необхідно відмітити, що кількість пацієнтів підгрупи Г1б, у яких 

було проведено обстеження через 6 місяців після лікування і діагностова-

но ІІ стадію поширеності поліпозного процесу, була достовірно меншою 

за таку у підгрупі Г1а, яка отримували АСІТ (р<0,05), проте кількість па-

цієнтів цієї групи із діагностованою ІІІ стадією була більшою за таку у 

групі пацієнтів, які отримували АСІТ. 
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Через 6 місяців після лікування у хворих на ПРС повторно визнача-

ли розповсюдженість поліпозного процесу на основі оцінки результатів 

КТ навколоносових пазух. Після лікування у пацієнтів із ПРС без грибко-

вої сенсибілізації не було зареєстровано IV стадія розповсюдженості полі-

позного процесу в навколоносових пазухах. Також було відмічено вірогід-

не зменшення кількості пацієнтів, у яких через даний проміжок часу ре-

єструвалася ІІІ стадія (2,86% проти 20,00 %; р<0,05) та І стадія поширено-

сті поліпозного процесу (17,14% проти 37,14% до лікування; р<0,05). 

Порівняння отриманих результатів у пацієнтів підгруп Г1а і Г1б по-

казало, що серед хворих на ПРС, які отримували АСІТ, через 6 місяців лі-

кування достовірно збільшилася кількість пацієнтів із І стадією пошире-

ності поліпозного процесу (38,89 % проти 15,56 %; р<0,05), що, відповід-

но, пов’язано із достовірним зменшенням пацієнтів, у яких на початку лі-

кування було діагностовано ІІІ стадію поширеності поліпозного процесу 

(11,11 % проти 38,89 % на початку лікування, р<0,05). 

Також, необхідно відмітити, що кількість осіб, які отримували АСІТ 

і у яких було діагностовано ІІ стадію поширеності поліпозного процесу 

хоча і не відрізнялася вірогідно від такої, що була на початку лікування, 

проте була статистично меншою за кількість осіб із ІІ стадією поширенос-

ті поліпів у групі пацієнтів із ПРС, які не отримували специфічної імуно-

терапії (16,67% проти 44,44%; р<0,05). 

Оцінка результатів лікування за 4-бальною шкалою через 6 міс про-

ведення АСІТ показала у 85,7% хворих позитивні результати лікування, з 

них відмінні і добрі результати спостерігалися у 78,6% обстежених, задо-

вільні – у 7,1% пацієнтів. Через 12 міс проведення АСІТ відмінні і добрі 

результати відмічено у 86,1% хворих, загострення захворювання були 1-2 

рази на рік, перебігали в легкій формі і знімалися симптоматичною терапі-

єю, покращення показників суб’єктивної оцінки вираженості симптомів у 

1,06 рази у порівнянні з такою в термін спостереження 6 міс., риноскопіч-
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ної картини (кількість пацієнтів групи Г1а, у яких було діагностовано ІІІ 

стадію поліпозного процесу через 12 міс. зменшилася на 11,1%), змен-

шення об’єму базової терапії. Задовільні результати лікування визнача-

лись у 13,8% хворих, у яких кількість загострень не зменшилася, але зага-

льне самопочуття стало значно кращим, ніж до специфічної імунотерапії, 

що свідчить про стійкий ефект після проведеного лікування. 

Для підтвердження клінічних спостережень та висновків щодо ефек-

тивності лікування хворих із ПРС з грибковою сенсибілізацією за різними 

схемами було проведено визначення деяких алергологічних та імунологі-

чних параметрів, особливо тих, що мали відхилення при первинному об-

стеженні, а саме – рівні загальних «проалергічних» імуноглобулінів реагі-

нового типу, IgE-антитіл до основних грибкових алергенів, а також цито-

кінів з прозапальним вектором дії: інтерлейкін-1β та інтерферон-γ. Оцінку 

імунологічного статусу проводили через 6 міс. після закінчення основного 

курсу пероральної АСІТ. 

Тенденцію до «нормалізації» рівня всіх показників відмічено при 

обох підходах до лікування, але статистично достовірне зниження рівня 

IgE було в групі, яка разом з базовим лікуванням отримувала алергенспе-

цифічну імунотерапію (АСІТ). Рівень загального IgE в сироватці крові 

знизився на 70% (із 125 МО/мл до лікування до 38 МО/мл після нього), а у 

групи пацієнтів, які отримували стандартне лікування, зниження рівня IgE 

мало характер тенденції (до 112,5 МО/мл). Концентрація IgG4 мала досто-

вірну тенденцію до збільшення після застосування  всіх схем лікування, а 

концентрація С4 знижувалась тільки при проведенні АСІТ (Р<0,005). 

Дослідження рівня прозапального цитокіну –ІЛ-1β, рівень якого був 

значно підвищеним у хворих на ПРС, суттєво знизився як при проведенні 

АСІТ(р<0,01), так і фармакотерапії. При дослідженні рівня противірусного 

чинника і регуляторного фактору інтерферону-γ у хворих на ПРС із алер-

гією було встановлено, що після проведенняалерген специфічної імуноте-
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рапії його рівень знизився нижче рівня у здорових донорів – з28,5 (15- 

30 пг/мл) до 0,205 (0,01-3,1 пг/мл; р<0,005), а при проведенні фармакоте-

рапії наблизився до контрольних значень – з28,5 (15-30 пг/мл) до 13,95 

(8,2-21,2 пг/мл; р>0,05). Суттєве зниження рівня інтерферону-γ може бути 

обумовлено стимуляцією під дією алерговакцінації при СІТ Тh2-хелперів 

та підсиленої продукції інтерлейкіну-4, якій є антагоністом інтерферону 

(Е.А. Останин  и соавт.,2004; Г.Н. Драннік,2006). В умовах фармакологіч-

ної терапії така стимуляція була менш вираженою. 

Визначення впливу АСІТ та фармакотерапії хворих на рівень спе-

цифічної сенсибілізації до грибкових алергенів вказують на те, що в інтег-

ральному плані більш ефективним щодо зниження їх рівня при лікуванні є 

АСІТ. Включення даної терапії в комплексне лікування хворих призводи-

ло до достовірного зниження рівнів специфічних IgE-антитіл до Alternaria, 

Aspergillus, Penicillium, а також до міксту алергенів. При проведенні фар-

макотерапії достовірними були данні щодо зниження рівня IgE-

сенсибілізації до грибів роду Aspergillus та Botrytis. Якщо механізм зни-

ження рівня IgE-антитіл до грибів при АСІТ відомий давно, то механізми 

зниження сенсибілізації при проведенні фармакотерапії,ймовірно, пов'яза-

ні з дією глюкокортикоїдів, навіть топічних, які входили до складу фарма-

котерапевтичного комплексу [59, 62, 150]. 

Таким чином, проведені клініко-імунологічні дослідження по визна-

ченню ефективності різних підходів до лікування хворих на ПРС із наяв-

ністю сенсибілізації показали, що застосування АСІТ в комплексному лі-

куванні цих груп хворих є більш ефективним як при клінічній оцінці, так і 

при імунологічному обстежені на рівні показників системного характеру. 

Проведені імунологічні дослідження свідчать про те, що виражена 

тенденція до «нормалізації» рівня всіх показників  відмічена при обох під-

ходах до лікування. При проведенні лікування ПРС з сенсибілізацією із 

включенням АСІТ має місце достовірне зниження рівня ІgE, тоді як при 
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застосуванні тільки фармакотерапії таке зниження мало характер тенден-

ції. Таку ж достовірну тенденцію виявлено і при дослідженні рівня специ-

фічної IgE-сенсибілізації системного плану при застосуванні АСІТ або фа-

рмакотерапії. При обох підходах до лікування хворих на ПРС із сенсибілі-

зацією достовірно знижується рівень прозапальних цитокінів, що вказує 

на зниження рівня неспецифічного запалення в носовій порожнині. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнена та вирішена актуа-

льна задача оториноларингології: підвищення ефективності лікування 

хворих на поліпозний риносинусит на фоні сенсибілізації до грибкових 

алергенів шляхом урахування клініко-імунологічних особливостей пере-

бігу та застосування алергенспецифічної імунотерапії у комплексному лі-

куванні хворих. 

1. Поліпозний риносинусит із грибковою сенсибілізацією у 62,2% 

хворих характеризується тривалим анамнезом (>5 років); зростанням відно-

сної частоти загострень зі збільшенням тривалості захворювання (у 

1,29рази; p<0,05); посиленням тяжкості клінічного перебігу захворювання 

за VAS у 1,28 рази (p<0,05) та субтотальним чи тотальним ураженням на-

вколоносових пазух поліпозним процесом (у 60,8% хворих (p<0,05)). 

2. Доведено, що перебіг поліпозного риносинуситу із сенсибілізацією 

до грибів супроводжується достовірним підвищенням в сироватці крові реа-

гіну IgE 125,1 (102,3; 190,8 МО/мл.) та IgG4 0,61 (0,56; 0,7 г/л.) (p<0,001), 

рівня специфічних IgE-антитіл до грибкових антигенів Aspergillus, Penici-

lium, Alternaria, Botrytis у 2 і більше рази (р<0,02), зниженням рівня С4-

компонента комплементу сироватки крові у 2,45 рази (р<0,05), підвищеним 

вмістом прозапального ІЛ-1β (р<0,02), протизапального цитокіну ІЛ-10, та 

γ- інтерферону (р<0,05). 

3. Доведено, що сенсибілізовані імунокомпетентні клітини крові під 

дією грибкових алергенів in vitro продукують активні медіатори, що зни-

жують захисний потенціал клітинного імунітету – фагоцитів і природних 

цитотоксичних клітин більш ніж у 2 рази (р<0,05). 

4. Застосування АСІТ у схемі лікування хворих хронічним поліпоз-

ним риносинуситом з сенсибілізацією до грибів забезпечило покращення 
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клінічних показників: вираженість симптомів захворювання зменшилась у 

1,8 рази (р<0,05), зменшилась вираженість поліпозного процесу в носовій 

порожнині (у 1,6 рази (р<0,05)) та навколоносових пазухах (у 2,7 рази 

(р<0,05)), що сприяло позитивному клінічному ефекту через 6 міс після по-

чатку лікування у 85,7% хворих, із них відмінні і добрі результати лікуван-

ня спостерігалися у 78,6%, задовільні – у 7,1%. Через 12 міс добрий ефект 

спостерігався у 86,1% хворих, задовільний – у 13,8%. 

5. Застосування алергенспецифічної терапії у хворих на поліпозний 

риносинусит із грибковою сенсибілізацією призвело до покращення імуно-

логічного стану пацієнтів у порівнянні з хворими, які отримували базову 

терапію, що супроводжувалося достовірним зменшенням рівня у сироватці 

крові IgEу 3,2 рази (р<0,005), підвищенням рівня IgG4 (р<0,005); знижен-

ням рівня γ-інтерферону (р<0,001) та зниженням рівня у сироватці крові ти-

тру специфічних IgE-антитіл до грибкових алергенів (р<0,01). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При наявності у пацієнтів тривалості анамнезу захворювання бі-

льше 5 років, загострення захворювання 2 і більше рази на рік, більш вира-

жених скарг на порушення основних функцій носа, рекомендується дообс-

теження з метою виявлення грибкової сенсибілізації. 

2. Для діагностики грибкової сенсибілізації рекомендується прово-

дити шкірні проби з грибковими алергенами та визначення специфічних IgE 

до грибів, підвищення рівня яких є показанням до проведення АСІТ. 

Ми рекомендуємо включити пероральну АСІТ грибковими алергена-

ми в комплексне лікування хворих на ПРС із супутньою грибковою сенси-

білізацією, враховуючи її високу ефективність та безпечність. 
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Додаток А 
Класична схема АСІТ 

 
Концентрація 

алергену 
PNU/JSK 

День/дата Дозування в 
краплях 

Кількість 
PNU/JSK Флакони Тижні 

1 PNU/JSK/мл 

1 1 крапля 0,05 

Флакон 
№1 

1 

2 2 краплі 0,1 
3 3 краплі 0,15 
4 4 краплі 0,2 
5 5 крапель 0,25 
6 6 крапель 0,3 
7 7 крапель 0,35 
8 8 крапель 0,4 

2 

9 9 крапель 0,45 
10 10 крапель 0,5 

10 
PNU/JSK/мл 

1 1 крапля 0,5 

Флакон 
№2 

2 2 краплі 1 
3 3 краплі 1,5 
4 4 краплі 2 
5 5 крапель 2,5 

3 

6 6 крапель 3 
7 7 крапель 3,5 
8 8 крапель 4 
9 9 крапель 4,5 
10 10 крапель 5 

100 
PNU/JSK/мл 

1 1 крапля 5 

Флакон 
№3 

2 2 краплі 10 

4 

3 3 краплі 15 
4 4 краплі 20 
5 5 крапель 25 
6 6 крапель 30 
7 7 крапель 35 
8 8 крапель 40 
9 9 крапель 45 

5 

10 10 крапель 50 

1000 
PNU/JSK/мл 

1 1 крапля 50 
Флакон 

№4 
2 2 краплі 100 
3 3 краплі 150 
4 4 краплі 200 
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5 5 крапель 250 
6 6 крапель 300 

6 

7 7 крапель 350 
8 8 крапель 400 
9 9 крапель 450 
10 10 крапель 500 

10 000 
PNU/JSK/мл 

1 1 крапля 500 

Флакон 
№5 

2 2 краплі 1000 
3 3 краплі 1500 

7 

4 4 краплі 2000 
5 5 крапель 2500 
6 6 крапель 3000 
7 7 крапель 3500 
8 8 крапель 4000 
9 9 крапель 4500 
10 10 крапель 5000 

8 

Підтримуюча 
терапія 
10 000 

PNU/JSK/мл 

1 тиждень 
3 р по 10 
крапель 15000 

2 тиждень 
3 р по 10 
крапель 15000 9 

3 тиждень 
3 р по 10 
крапель 15000 10 

4 тиждень 
3р по  

10 крапель 1500 

Флакон 
№6 

11 

5 тиждень 
3р по  

10 крапель 15000 12 

6 тиждень 
3р по  

10 крапель 15000 13 

7 тиждень 
3р по  

10 крапель 15000 14 

8 тиждень 
3р по  

10 крапель 15000 15 

   

137 500 
PNU/JSK 

6  
флаконів 

15  
тижнів 
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