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Серед пацієнтів з поліпозним риносинуситом (ПРС) непереносимість
ацетилсаліцилової кислоти зустрічається у 14–22 % випадків. Механізми
формування

поліпозного

риносинуситу,

асоційованого

із

непереносимостю

аспірину, не визначені. Не з’ясовано, чому ПРС виникає у хворих при відсутності
прийому аспірину чи інших нестероїдних протизапальних препаратів, а навіть
одноразовий їх прийом веде до різкого погіршення перебігу вже існуючої патології.
Невідомі причини безперервно прогредієнтного, рецидивуючого перебігу у хворих,
які виключили прийом аспірину і схожих сполук, а саме захворювання
характеризується як резистентне до традиційних методів лікування, в т.ч.
стероїдами і хірургічного. Рецидиви у найближчому після лікувальному періоді
досягають 60–80 %.
Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на поліпозний
риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину, шляхом вивчення
механізмів формування захворювання і на цій основі покращення методів
діагностики та комплексної терапії.
В дослідження включено 290 хворих (183 (63,10 %) чоловіки і 107 (36,90 %)
жінки), розділених на три групи: І – поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину, 94 пацієнти (32,41 %); ІІ – поліпоз, асоційований з порушенням
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аеродинаміки носового дихання, 123 пацієнти (42,41 %); ІІІ – асоційований з гіперIg-E-емією - 73 пацієнти (25,17 %).
Згідно з метою, дослідження поділене на кілька етапів. На першому,
молекулярно-генетичному,

з

використанням

методик

клініко-генеалогічного,

імуногістохімічного та цитогенетичного дослідження доведено роль спадковості
переважно за домінантним типом у 89,36 % хворих на поліпозний риносинусит,
асоційований із непереносимістю аспірину. Визначене первинне, не стимульоване
аспірином, зниження експресії конститутивної циклооксигенази (ЦОГ).
На наступному, біохімічному, етапі з використанням капілярної газорідинної
хроматографії, імуноферментного аналізу та спектрофотометрії біологічних рідин
визначено «біохімічний» фенотип ПРС, асоційованого з непереносимістю аспірину.
Первинне зниження експресії конститутивної ЦОГ приводить до активації
«обхідних шляхів» метаболізму арахідонової кислоти (АК) із достовірним
збільшенням рівня їх метаболітів і зниження рівня простаноїдів – кінцевих
продуктів ЦОГ шляху метаболізму АК, які є фізіологічними антагоністами
метаболітів «обхідних» шляхів. Виявлені біохімічні особливості свідчать про
прозапальну спрямованість обміну ліпідів, яке лежить в основі безперервно
прогредієнтного метаболічно детермінованого еозинофільного запалення.
Для визначення клінічного фенотипу аспіринасоційованого поліпозного
риносинуситу

використано

синдромологічний

аналіз,

доповнений

клініко-

анамнестичними, лабораторними, ендоскопічними, комп’ютерно-томографічними
дослідженнями. Отримані дані про первинне, не стимульоване аспірином, зниження
експресії конститутивної циклооксигенази дозволили спрогнозувати, що патологічні
процеси будуть розвиватись в органах та тканинах, які відчувають на собі
недостатній

вплив

простаноїдів

–

продуктів

«фізіологічного»

ЦОГ

опосередкованого метаболізму АК, в першу чергу в слизовій оболонці дихальних
шляхів, матці та тромбоцитах. Визначене поєднання аспіринасоційованого
поліпозного риносинуситу з бронхіальною астмою (74,46 %), тотальним ураженням
носової порожнини та пазух з наявністю симптому «ремоделювання пазух» (90 %), у
жінок – гіперменореєю (90 %). У всіх пацієнтів відмічається достовірне подовження
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часу капілярної кровотечі та порушення агрегації тромбоцитів при нормальному їх
вмісті, що забезпечує наявність «малих» форм кровоточивості і виражену
інтраопераційну кровоточивість.
Розроблено методи діагностики аспіринової гіперчутливості з використанням
провокаційного компютерно-томографічного аспіринового тесту та визначення
функціонального стану обміну арахідонової кислоти. Доведено їх висока
безпечність та інформативність.
Доповнення стандартного лікування елімінаційною дієтотерапією дозволило
підвищити ефективність лікування на 16 % за критерієм відсутності суб’єктивних
скарг (р=0,0015) і на 16 % за критерієм регресії поліпозної тканини (р=0,0373)
порівняно з контролем. У пацієнтів з недостатньою ефективністю консервативної
терапії, показане хірургічне лікування по методиці FESS. Передопераційний 10денний курс амінокапронової кислоти нормалізує показники тромбоцитарного
гемостазу та забезпечує високу якість – 75–100 % візуалізації – операційного поля за
критерієм інтраопераційної кровоточивості. Методика післяопераційної реабілітації
забезпечує достовірно швидше порівняно з контролем покращення показників
пікової об’ємної швидкості видиху та транспортної функції миготливого епітелію,
що дає можливість раннього призначення протирецидивної терапії топічними
кортикостероїдами.
Всі кількісні дані перевірені статистично на програмному забезпеченні IBM
SPSS Statistics 22.0 з використанням критерія Тьюкі при рівні значимості р=0,05.
Наукова новизна
Вперше представлено принципово новий погляд на механізм формування
поліпозного риносинуситу, асоційованого з непереносимістю аспірину, що полягає
у первинному, не стимульованому аспірином, зниженні експресії конститутивної
циклооксигенази.

Науково

обґрунтовано

провідну

роль

метаболічно

детермінованого запалення, яке визначається з одного боку метаболітами «обхідних
шляхів» метаболізму АК а з іншого – дефіцитом простаноїдів – очікуваних
продуктів ЦОГ шляху метаболізму, які є фізіологічними антагоністами. Коморбідні
захворювання мають синдромальний характер і об’єднані спільним механізмом
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формування в рамках синдрому первинної недостатності конститутивної ЦОГ.
Вперше визначений ендофенотип пацієнта, хворого на поліпозний риносинусит,
асоційований з непереносимістю аспірину.
Вперше

науково

обґрунтовано

і

розроблено

методи

уточнювальної

діагностики та патогенетичного лікування хворих на ПРС, асоційованого з
непереносимістю аспірину.
Практичне значення.
Отримані результати дозволяють з нових позицій пояснити механізми
формування поліпозного риносинуситу, асоційованого із непереносимістю аспірину.
Використання розроблених методик забезпечило проведення точної і безпечної
діагностики, а патогенетично обґрунтовані схеми елімінуючої дієтотерапії,
антилейкотрієової та периопераційної терапії забезпечили покращення ефективності
лікування.
Отримані в ході роботи результати є передумовою для зміни класифікаційних
підходів і дозволяють віднести це тяжке інвалідизуюче захворювання до групи
порушень обміну жирних кислот, а також є обґрунтуванням до пошуку і створення
нових методів і засобів, що вибірково впливають на окремі ланки механізмів
формування та дозволять цілеспрямовано впливати на перебіг захворювання.
Ключові слова: поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю
аспірину, циклооксигеназа, арахідонова кислота.
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SUMMARY
Koshel I. V. Aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis: mechanisms of the
development, diagnosis and treatment. Qualifying scientific work as a manuscript.
Dissertation for a scientific degree of the doctor of medical sciences, speciality
14.01.19 – otorhinolaryngology. Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry
of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018
Specialized Scientific Council of SI «O. S. Kolomiychenko Institute of
Otolaryngology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2018

Acetylsalicylic acid intolerance is present in 14–22 % of patients with polypous
rhinosinusitis (PRS). The mechanisms of aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis
development are currently not determined. It is an open question why PRS occurs in
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patients not taking aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory drugs and even their
single dose results in a rapidly worsening clinical course of preexisting pathology. The
exact causes of continuously progressive recurrent course in patients not taking both
aspirin and its related compounds are currently not known, while the disease itself is
considered to be resistant to traditional methods of treatment including surgery and
treatment with steroids. In 60–80 % of cases, patients relapse immediately after treatment
discontinuation.
The objective of the research was to increase treatment efficacy in patients with
aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis by studying the mechanisms of disease
development thereby improving the methods of diagnosis and combination therapy.
The study included 290 patients (183 (63,10 %) males and 107 (36,90 %) females)
divided into three groups: Group I included 94 (32,41 %) patients with aspirin-intolerant
PRS; Group II comprised 123 (42,41 %) patients with polyposis associated with the
alterations in the nasal aerodynamics; Group III included 73 (25,17 %) patients with
polyposis associated with hyper-IgE syndrome.
According to the hypothesis, the study period was divided into several stages. In the
first stage of this study, namely the molecular genetic stage, using clinical and
genealogical, immunohistochemical and cytogenetic methods, inheritance, mainly
dominant one was proven to be involved in 89,36 % of patients with aspirin-intolerant
PRS. Primary genetically predetermined (genetic block) reduction in constitutive
cyclooxygenase (COX) expression not induced by aspirin but with the epigenetic
mechanisms being implicated was determined.
In the second stage, namely the biochemical stage, using capillary gas-liquid
chromatography,

the

enzyme-linked

immunosorbent

assay

as

well

as

the

spectrophotometric analysis of biological fluids, the «biochemical» phenotype of aspirinintolerant PRS was determined. Genetic block of constitutive COX results in the activation
of the alternative arachidonic acid (AA) metabolic pathways with a significant increase in
the level of their metabolites as well as the reduction in the levels of prostanoids – the end
products of the COX pathway of AA metabolism acting as physiological antagonists of
alternative pathway metabolites. Biochemical features revealed in our study indicated pro-
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inflammatory orientation of lipid metabolism being the basis of continuously progressive
metabolically determined eosinophilic inflammation.
To determine the clinical phenotype of aspirin-intolerant PRS, the syndromic
approach alongside with clinical and anamnestic, laboratory, endoscopic, and computer
tomographic findings were used. The hypothesis of «genetic block of COX» allowed us to
predict the development of the pathological processes in tissues and organs being
insufficiently exposed to the effects of prostanoids, i.e. the products of the «physiological»
COX pathway of AA metabolism, namely the respiratory mucosa, the uterus and
thrombocytes. Aspirin-intolerant PRS was found to coexist with bronchial asthma (74,46
%), the lesions of both the nasal cavity and paranasal sinuses with a symptom of «sinus
remodeling» (90 %), hypermenorrhea in women (90 %). In all the patients, there was
observed a significant prolongation of the capillary bleeding time as well as impaired
platelet aggregation, but normal platelet counts providing mild bleeding and severe
intraoperative bleeding.
The methods of diagnosing aspirin hypersensitivity using aspirin challenge test in
conjunction with computer tomography as well as determining the functional state of AA
metabolism were developed. Their high safety and informative value were proven.
The addition of elimination diet to standard treatment allowed us to increase
treatment efficacy by the criterion of the absence of subjective complaints (р=0.0015) as
well as polypous tissue regression (р=0.0373) by 16 % as compared to the control group.
The use of antileukotrienes as adjunctive therapy allowed providing more pronounced
polyp regression – by 40,4 % as compared to the control group. Functional endoscopic
sinus surgery (FESS) was indicated when conservative treatment was ineffective. A 10day course of the aminocaproic acid preoperatively normalized the parameters of platelet
hemostasis as well as provided a high quality – 75–100 % of visualization – of surgical
field by the criterion of intraoperative bleeding. The method of postoperative rehabilitation
provided a significantly faster improvement of the parameters of the peak expiratory flow
rate and mucociliary transport function allowing us to use anti-relapse therapy with topic
corticosteroids earlier.
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All the quantitative data were statistically processed using the IBM SPSS Statistics
22.0. software package and the Tukey’s test at a significance level of 0.05.

Scientific novelty
A fundamentally new view of the mechanisms of developing aspirin-intolerant PRS
which consists in primary genetically predetermined reduction in constitutive COX
expression being not induced by aspirin but based on the epigenetic mechanism has been
presented for the first time ever. The leading role of metabolically determined
inflammation being determined by alternative pathway metabolites of AA metabolism on
the one hand and by a deficit in prostanoids, i.e. the expected products of the COX
pathway acting as physiological antagonists on the other hand has been scientifically
proven. Comorbid diseases have a syndromic character as well as a common
etiopathogenetic mechanism in primary constitutive COX deficiency syndrome. The status
of aspirin-intolerant PRS as a genetically predetermined disorder of fatty acid metabolism
but not aspirin hypersensitivity (intolerance) has been determined for the first time ever.
The methods of refining diagnosis and pathogenetic treatment of patients with
aspirin-intolerant PRS have been developed and substantiated for the first time ever.
Practical significance
The obtained results have allowed us to explain the mechanisms of developing
aspirin-intolerant PRS from a new angle. The use of the developed methods has provided
high diagnostic accuracy and safety, while pathogenetically substantiated schemes for the
elimination diet, antileukotriene therapy as well as perioperative therapy have improved
the effectiveness of treatment.
The obtained results are a prerequisite for changing classification approaches and
attributing this serious disabling disease to the group of inherited disorders of fatty acid
metabolism as well as a rationale for searching for and creating new methods and means
which selectively effect certain components of the mechanisms of developing the disease
and will enable to purposefully affect its clinical course.
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Keywords: aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis, cyclooxygenase, arachidonic
acid.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Хронічний риносинусит (ХРС) належить до
широко розповсюджених захворювань. ХРС, який визначається як «ураження пазух,
що триває понад 3 місяці на рік», діагностується у від 10,9 % до 15,5 % всього
населення провідних країн Європи та Сполучених Штатів та протягом багатьох
років вважається другою за поширеністю серед усіх хронічних хвороб [11, 12, 13,
15]. В Україні у 2014 захворюваність складала 427,3 випадки на 100000 населення
[18]. Хворі на ХРС із назальним поліпозом (НП) становлять близько 5 % пацієнтів,
що звертаються до алергологів [26, 27]. Поліпи носа, або назальні поліпи (НП)
виявляються у 15–25% оториноларингологічних хворих [24, 25].
ХРС із НП супроводжується непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти
(аспірину, АСК) від 25 до 65 % випадків [81, 82, 38]. В переважній більшості
випадків поліпоз на фоні непереносимості ацетилсаліцилової кислоти асоціюється з
бронхіальною астмою (БА), але як правило, їй передує [78, 83]. При поєднанні
поліпозу і БА гіперчутливість до аспірину визначається більше як у 25 % пацієнтів
[84]. Останні дані з центрів контролю і профілактики захворювань США показують,
що близько 13 % населення страждає на ХРС і 15 % пацієнтів з ХРС із НП мають
непереносимість ацетилсаліцилової кислоти [85].
Зв’язок між підвищеною чутливістю до аспірину, назальним поліпозом та
бронхіальною астмою був описаний M. Widal et al. ще у 1922 р. [75]. У 1968 р., по
мірі накопичення досвіду, M. Samter, R. Beers виділили синдром «аспіринова тріада»
(АТ) (поєднання БА, поліпозного риносинуситу та непереносимості АСК), який
проявляється нападами задухи, а також блокадою носа та ринореєю [75]. При цьому
синдромі кожен компонент хвороби чинить свою руйнівну дію на здоров'я і якість
життя пацієнта. Реакція на прийом аспірину виникає впродовж кількох годин після
прийому препарату, а бронхообструктивний синдром, що вперше розвивається у
таких хворих, може привести до розвитку астматичного статусу і навіть до
летального наслідку [86, 87]. В зв’язку з цим на сьогодні загальноприйнятим є
термін

«аспірин-індуковане

респіраторне

захворювання»

(aspirin-exacerbated

respiratory disease, AERD) [78]. Згодом було показано, що інші нестероїдні
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протизапальні препарати (НПЗП) можуть викликати схожі клінічні прояви, тому
нещодавно в літературі запропоновано поняття «респіраторне захворювання
індуковане НПЗП» (nonsteroidal-anti-inflammatory drugs – NSAIDs-exacerbated
respiratory disease (NERD), що визначає не тільки патогенетичний зв'язок ураження
дихальної системи, але і виділяє інші НПЗП як тригер розвитку цього захворювання
[77]. Частота непереносимості до аспірину у здорових людей становить 1 % [92].
Пацієнти із поліпозним РС, асоційованим із непереносимістю аспірину і
відносно тривалим анамнезом захворювання, не менше 3–5 разів (рідше до 15–20
разів) переносили поліпотомію. Поліпотомія часто стає фактором, який ініціює
напади астми. Ця форма поліпозу відрізняється особливою резистентністю до
традиційних методів лікування, включаючи кортикостероїди, та більш тяжким,
прогресуючим перебігом [93].
Сьогодні є загальновизнаним, що:


підвищена чутливість до аспірину та інших нестероїдних
протизапальних препаратів є набутим станом і зберігається при утриманні від
прийому препаратів;



виразність реакції має дозозалежний характер, тобто, на відміну
від алергії, чітко відповідає дозі препарату;



непереносимість

НПЗП

викликає

розвиток

патологічних

процесів у верхніх і нижніх дихальних шляхах навіть в умовах відсутності їх
прийому, а одноразовий прийом приводить до маніфестації захворювання.
Незважаючи на те, що гіперчутливість до аспірину відома вже майже сотню
років, на сьогодні відсутня загальноприйнята цілісна концепція формування
патології. До недавнього часу розглядались алергічні механізми розвитку
захворювання, які сьогодні виглядають сумнівно, оскільки визначити сенсибілізацію
до вказаного препарату не вдається, а гіперчутливість або непереносимість АСК
неможливо пояснити імунологічними механізмами [86, 102]. Представляє інтерес
тромбоцитарна теорія патогенезу, оскільки було помічено, що тромбоцити хворих,
на відміну від здорових, під дією НПЗП активізуються in vitro, що проявляється
дегрануляцією клітин з викидом цитотоксичних і прозапальних медіаторів [112, 113,
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114]. Існує також гіпотеза про провідну роль стафілококового суперантигену, який
визначається у 62 % пацієнтів з ПРС і аспіриновою гіперчутливістю [100]. Було
проведено

ряд

досліджень

по

вивченню

ролі

генетичного

фактору

в

непереносимості аспірину. Встановлено, що аспіринова астма має аутосомнорецесивний та, імовірно, аутосомно-домінантний тип успадкування, однак роль
мутацій будь якого із «генів-кандидатів» в патогенезі аспіринової гіперчутливості не
доведена [191, 193, 194].
Згідно сучасних поглядів на етіопатогенез, ключова позиція зводиться до
думки про те, що причиною аспіринасоційованого поліпозу є прийом аспірину, або
похідних (НПЗП) на тлі гіперчутливості. Всі ці сполуки володіють однією
особливістю – вони пригнічують фермент циклооксигеназу (ЦОГ) і здатні впливати
на синтез ейкозаноїдів – продуктів метаболізму ненасичених жирних кислот,
зокрема арахідонової (АК) [103, 104]. Принциповим є роздвоєння метаболізму АК
на

два

альтернативні

шляхи,

які

каталізуються

різними

ферментами:

циклооксигеназою (ЦОГ) і 5-ліпоксигеназою (5-ЛОГ). В умовах «блокади» ЦОГ
ацетилсаліциловою кислотою активується ліпоксигеназний шлях метаболізму АК, з
утворенням великої кількості лейкотрієнів (ЛТ) [121]. ЛТ реалізують свій
біологічний ефект в тканинах, що через відповідні патохімічні та патофізіологічні
механізми проявляється розвитком запального процесу і поліпозного росту [122,
123]. Саме цьому запаленню і відводиться основна патогенетична роль у розвитку
«аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу» [124]. Однак, такий погляд на
етіопатегенез не дає відповіді на ключове запитання причинності, адже всі зміни
дихальної системи розвиваються поза прийомом аспірину, а навіть одноразовий
прийом препарату приводить до маніфестації вже сформованої патології.
Не з’ясовано, чому ураження дихальних шляхів виникає у хворих при
відсутності прийому аспірину чи інших НПЗП, а навіть одноразовий їх прийом
приводить до різкого погіршення перебігу вже існуючої патології. Лишаються не
з’ясованими

причини

швидкого

прогресування

захворювання,

формування

глюкокортикоїдної резистентності у хворих, які виключили прийом аспірину і
схожих сполук. Не знаходять пояснення механізм та взаємозв’язок ПРС і БА,
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асоційованих з непереносимістю аспірину. Залишається незрозумілим, чим можна
пояснити

тяжкість,

поліморфізм

і

своєрідність

клінічних

проявів,

що

характеризуються як особливо резистентні до традиційних методів лікування,
включаючи кортикостероїди, мають схильність до безперервно прогредієнтного,
прогресуючого перебігу.
Основні клінічні прояви назального поліпозу різної етіології не мають
суттєвих відмінностей. Рутинна діагностика основана переважно на клінічних
даних, що ґрунтуються в основному на вивченні анамнезу стосовно реакції на
аспірин чи саліцилати. Цей метод, а також існуючі методи лабораторної діагностики
непереносимості ацетилсаліцилової кислоти мають низьку діагностичну значущість
[126, 127]. В 70-і рр. запропонований достатньо інформативний оральний
провокаційний тест, однак він є небезпечним, оскільки у пацієнтів часто виникають
виразні реакції, аж до розвитку астматичного статусу. Тому його використовують
лише в спеціалізованих стаціонарах, там, де є умови для проведення невідкладних
реанімаційних заходів і в основному для наукових досліджень [129, 130]. Однак
чітке диференціювання ПРС з непереносимістю аспірину від інших форм у
конкретного пацієнта особливо актуальне, оскільки діагностика гіперчутливості
насамперед дає пацієнту інформацію по детальний перелік поширених лікарських
засобів, які йому не можна приймати, щоб запобігти ризику тяжкої реакції.
Принципи лікування ПРС, асоційованого з непереносимістю аспірину,
сьогодні практично не відрізняються від лікування інших клініко-патогенетичних
форм. Існує загальноприйнятий стандарт консервативної терапії ПРС, викладений в
EPOS і адаптований в Україні. До нього належать іригаційна терапія, топічні та
системні кортикостероїди, а мета лікування полягає в усуненні симптомів поліпозу.
В останні роки появились і нові підходи до лікування, які включають аспіринову
десенситизацію [140, 141, 142, 139]. Однак у більшості випадків отримати стійку
ремісію не вдається, а незначна ефективність запропонованих схем з існуючих
позицій патогенезу не знаходить пояснення. Хірургічне лікування пропонують як
крайній захід, а методом вибору є FESS (Functional endoscopic sinus surgery).
Хірургічні втручання у цих пацієнтів характеризуються значною кровоточивістю як
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під час операції, так і в післяопераційному періоді, що значно ускладнює умови їх
проведення, а перша поліпотомія часто стає фактором, що ініціює приступи астми
[155, 156]. Оперативне лікування малоефективне – рецидиви поліпозу після
хірургічного лікування досягають 60–80 %. При цьому у 20 % хворих рецидиви
розвиваються вже через 1 місяць після операції, у 42 % – через рік, а у 81 % – через
2 роки, а кожна наступна операція скорочує «світлі проміжки» між ними [24, 59, 60,
61].
Таким чином, незважаючи на велику кількість різнобічних досліджень,
дотепер немає єдиної думки про механізми формування аспіринасоційованого
поліпозного риносинуситу. При цьому сучасні дослідження достатньо переконливо
доводять, що ця форма поліпозного риносинуситу суттєво відрізняється від інших
форм не тільки за клінічним перебігом, але й за характером відповіді місцевих
тканин на хірургічне та медикаментозне лікування.
В зв’язку з цим EPOS – 2012 у заключному – 9 розділі «Необхідність
досліджень та стратегії пошуку» ставить ряд стратегічних завдань:
 визначити критерії оцінки для проведення ендотипування і фенотипування;
 зрозуміти епігенетичну регуляцію хвороб верхніх дихальних шляхів;
 розробити класифікацію фенотипів/ендотипів ХРС;
 зрозуміти зв’язок між ХРС з НП і хворобами нижніх дихальних шляхів;
 брати до уваги відповідь на стандартні процедури для проведення ендотипування
і фенотипування [3].
Усе сказане й обумовлює актуальність дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконується згідно з планом наукових робіт Івано-Франківського
національного
комплексної

медичного
теми

університету

та

є

фрагментом

«Клініко-рентгено-морфологічні

паралелі

міжкафедральної
в

оптимізації

діагностичної та терапевтичної тактики при запальних захворюваннях дихальних
шляхів» (№ держреєстрації 0113U008224), терміни виконання роботи: з 12.2013 р по
12.2018 р.
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Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на поліпозний
риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину, шляхом вивчення
механізмів формування захворювання і на цій основі покращення методів
діагностики та комплексної терапії.
Завдання:
1.

Вивчити особливості успадкування, цитогенетичні характеристики, рівень

експресії конститутивної циклооксигенази слизової оболонки носа і поліпозної
тканини у хворих на ПРС, асоційований з непереносимістю аспірину.
2.

Визначити рівень арахідонової та інших жирних кислот, особливості ліпідно-

білкового обміну та з’ясувати «біохімічний» ендофенотип хворих на ПРС,
асоційований з непереносимістю аспірину
3.

Провести аналіз і виявити особливості клінічної та рентгенологічної

семіотики, а також виявити характерний спектр уражень органів і систем,
комбінованих із поліпозним риносинуситом, асоційованим з непереносимістю
аспірину.
4.

Визначити «клінічний» фенотип поліпозного риносинуситу, асоційованого з

непереносимістю аспірину.
5.

Створити методики безпечної і точної діагностики непереносимості аспірину

у хворих на ПРС і впровадити принцип індивідуального комплексного обстеження.
6.

Оцінити результати лікування поліпозного риносинуситу, поєднаного з

непереносимістю аспірину, з використанням елімінаційної та антилейкотрієнової
терапії.
7.

Вивчити кількісні і функціональні параметри тромбоцитів, їх зв’язок з

інтраопераційною кровоточивістю та розробити методику її профілактики.
8.

З’ясувати

особливості перебігу післяопераційного періоду та розробити

методику ранньої післяопераційної реабілітації при хірургічному лікуванні хворих
на ПРС, асоційований з непереносимістю аспірину.
Об’єкт

дослідження:

непереносимістю аспірину.

поліпозний

риносинусит,

асоційований

з
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Предмет

дослідження:

дані

анамнезу,

генеалогічного,

клініко-

ендоскопічного, комп’ютерно-томографічного, лабораторного (морфологічного,
біохімічного, цитогенетичного) дослідження. Результати діагностики та лікування з
використанням запропонованих методик.
Методи дослідження:
загальноклінічний огляд: скарги, анамнез, оцінка загального стану;
риноскопія, ендоскопія: оцінка стану носової порожнини, носоглотки;
спіральна

комп’ютерна

томографія:

анатомічні

особливості

носової

порожнини та приносових пазух, тип та обширність їх ураження;
клініко-генеалогічне:

визначення

внеску

спадковості

у

формування

поліпозних риносинуситів;
цитогенетичне: оцінка функціонального стану геному епітеліоцитів слизової
оболонки носової порожнини;
імуногістохімічне: рівень експресії конститутивної циклооксигенази;
біохімічне: визначення фосфоліпідів, продуктів пероксидації ліпідів, білків;
капілярна газорідинна хроматографія: визначення жирнокислотного складу
сироватки крові;
конденсат видихуваного повітря: визначення жирнокислотного складу
видихуваного повітря;
тривалість капілярної кровотечі, агрегаційна функція тромбоцитів: оцінка
функціонального стану тромбоцитарної ланки гемостазу;
ступінь візуалізаціії операційного поля: оцінка якості операційного поля з
точки зору його безкровності;
пікова об’ємна швидкість видиху: оцінка функціонального стану носової
порожнини;
сахариновий тест: оцінка транспортної функції миготливого епітелію;
статистичний аналіз з використанням критерію множинних порівнянь Тьюкі
та програмного забезпечення IBM SPSS Statistics 22.0: оцінка достовірності
отриманих результатів.
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Наукова новизна.
На

основі

комплексного

аналізу

результатів

клініко-генетичних,

морфологічних, біохімічних, радіологічних та клінічних досліджень визначені
механізми

формування

поліпозного

риносинуситу,

асоційованого

з

непереносимістю аспірину. З цієї точки зору принципово новий погляд на
формування захворювання полягає у наявності первинного, не пов’язаного із дією
аспірину, зниження експресії конститутивної ЦОГ слизової оболонки верхніх
дихальних шляхів.
Вивчений біохімічний фенотип пацієнтів. Суть змін полягає в накопиченні
арахідонової кислоти внаслідок зниження експресії конститутивної ЦОГ. Це
призводить до стимуляції «обхідних шляхів» її метаболізму з розвитком дисбалансу
жирних кислот, накопичення токсичних метаболітів (продукти перекисного
окислення ліпідів, окисні модифікації білків, лейкотрієни і ін.), біологічні ефекти
яких є основними факторами розвитку хронічного метаболічно детермінованого
еозинофільного запалення. Науково обґрунтована провідна роль у прогресуванні
метаболічно детермінованого запалення дефіциту простаноїдів – очікуваних
продуктів ЦОГ шляху метаболізму, які є фізіологічними антагоністами продуктів
«обхідних шляхів» метаболізму АК.
Ідентифікований клінічний фенотип пацієнтів – визначений характерний
спектр органних уражень, пов'язаних з недостатнім органопротекторним ефектом
простаноїдів як кінцевих продуктів ЦОГ1 шляху метаболізму АК: аспіринасоційована бронхіальна астма, «малі» форми кровоточивості, тромбоцитопатія.
Визначені значні відхилення функціональних параметрів тромбоцитів і їх зв’язок із
вираженою інтраопераційною кровоточивістю. Коморбідні захворювання мають
синдромальний характер і об’єднані спільним етіопатогенетичним механізмом у
рамках синдрому первинної недостатності конститутивної ЦОГ. Показано, що
аспіринасоційований ПРС і коморбідні органні ураження розвиваються і набувають
безперервно прогредієнтного перебігу в умовах відсутності постійної експозиції
аспірину і подібних до нього сполук, а їх прийом викликає значне погіршення
перебігу уже сформованої патології. Вперше визначено статус поліпозного
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риносинуситу, асоційованого з непереносимістю аспірину, як первинне порушення
експресії конститутивної ЦОГ, а не гіперчутливості (непереносимості) аспірину
(диплом наукового відкриття № 383 від 12.10.2009 р. «Закономірний зв'язок між
розвитком хронічного аспіринового поліпозного риносинуситу і порушенням
метаболізму арахідонової кислоти в організмі людини», свідоцтво про авторське
право на твір №33171 від 11.05.2010).
Практичне значення отриманих результатів.
Практичне значення полягає в тому, що отримані результати дозволяють
переглянути і з нових позицій пояснити механізм формування поліпозного
риносинуситу, асоційованого з непереносимістю аспірину. В основі ланцюга
причинно-наслідкових відносин між структурними та метаболічними порушеннями,
що виникають в організмі, лежить первинний дефіцит конститутивної ЦОГ, який і
визначає особливості біохімічного та клінічного фенотипу захворювання.
Отримані дані значно змінили уявлення про взаємозв’язок поліпозного
риносинуситу, асоційованого з непереносимістю аспірину, з іншими органними
ураженнями, зокрема бронхіальною астмою, «малими» формами кровоточивості,
тромбоцитопатією. Переконливо показано, що всі вони мають синдромальний
характер у рамках синдрому первинної недостатності конститутивної ЦОГ і
об’єднані спільним механізмом формування.
Отримані дані показали шляхи удосконалення уточнювальної діагностики, а
використання запропонованих методик забезпечило проведення точної ранньої
діагностики цього тяжкого захворювання. Розроблено нові методи уточнювальної
діагностики непереносимості аспірину у хворих на ПРС (патенти № 78328 від
15.12.2006 р.та № 100487 від 25.12.2012 р.).
«Розшифровка»

біохімічного

фенотипу

захворювання

відкриває

нові

можливості в лікуванні. Розроблено і апробовано патогенетично обґрунтовані схеми
елімінуючої

дієтотерапії

та

антилейкотрієової

терапії,

а

також

методику

периопераційної терапії для профілактики ускладнень і швидкої ліквідації
реактивних післяопераційних явищ з метою забезпечення раннього призначення
протирецидивної терапії.
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Отримані в ході роботи позитивні результати є обґрунтуванням пошуку і
створення нових методів і засобів, що вибірково впливають на окремі ланки
формування захворювання та дозволять цілеспрямовано впливати на його перебіг.
Практичне значення полягає також у тому, що отримані дані можуть бути
рекомендовані до застосування в практичній діяльності отоларингологів та інших
спеціалістів усіх рівнів надання медичної допомоги населенню, а також у
навчальному процесі при підготовці лікарів.
Упровадження

результатів

досліджень.

Результати

дисертаційного

дослідження впроваджені в лікувально-діагностичну роботу відділення алергології,
оториноларингології та мікрохірургії ЛОР-органів в обласній клінічній лікарні,
відділення мікрохірургії ЛОР-органів центральної міської клінічної лікарні м. ІваноФранківська,

терапевтичного

стаціонару

лікувально-навчально-наукового

структурного підрозділу «Університетська клініка» ДВНЗ «Івано-Франківський
національний

медичний

університет»,

Івано-Франківського

обласного

фтизіопульмонологічного центру. Впроваджені в лікувально-діагностичну роботу
відділення оториноларингології обласної клінічної лікарні м. Харків та відділення
оториноларингології Тернопільської університетської лікарні, що підтверджено
відповідними актами впровадження.
Матеріали роботи використовуються в навчальному процесі кафедри
оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови та шиї ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет».
Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено всі клінічні,
клініко-генеалогічні дослідження, розроблено методику елімінуючої дієти для
хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит, запропоновано та
обґрунтовано комплексну терапію аспіринасоційованого назального поліпозу,
профілактику

інтраопераційних

кровотеч

при

непереносимості

аспірину,

проаналізовано та статистично оброблено дані наукових досліджень. Проведення
цитогенетичних досліджень здійснювалось разом із співробітниками генетичної
лабораторії під керівництвом проф. Ковальчук Л. Є. Імуногістохімічні дослідження
проведено разом з доц. кафедри патоморфології та судової медицини Багрієм М. М.
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Визначення біохімічних показників обміну ліпідів проведено на базі інституту
біології тварин НААН України (м. Львів). Проведення СКТ здійснювалось разом із
співробітниками кафедри рентгенології ІФНМУ (зав. каф. д.мед.н., проф. Рижик В.
М.)
Апробація результатів дослідження.
Основні положення роботи було оприлюднено та обговорено на науковопрактичних конференціях:
 щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового медичного
товариства оториноларингологів «Стандарти діагностики та лікування в
оториноларингології», присвяченій 110-річчю з дня народження професора О.С.
Коломійченка, 12-13 травня 2008 року, м. Ялта;
 IV з’їзд медичних генетиків України, 9-11 жовтня 2008 року, м. Львів;
 щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного
товариства оториноларингологів «Нові технології в оториноларингології. Сучасні
методи фармакотерапії в оториноларингології», 13-14 жовтня 2008 року, м.
Черкаси;
 ІV міжнародний конгрес «Спадкові метаболічні захворювання» 29 листопада – 1
грудня 2010 року, м. Харків;
 міжнародний салон винаходів та нових технологій «НОВОЕ ВРЕМЯ», 22-24
вересня 2011 року, м. Севастополь;
 5-та міжнародна варшавська виставка винаходів «IWIS», 3-5 листопада 2011
року, м. Варшава, Польща;
 міжнародна спеціалізована виставка «INFOINVENT-2011», 22-25 листопада 2011
року, м. Кишинів, Республіка Молдова;
 міжнародна конференція інновацій та винаходів 2012, 16 серпня 2012 року, м.
Тайбей, Республіка Китай;
 VIII міжнародний салон винаходів і нових технологій «NEW TIME», 27-29
вересня 2012 року, м. Варшава, Польща;
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 міжнародний салон винаходів та нових технологій «НОВОЕ ВРЕМЯ», 27-29
вересня 2012 року, м. Севастополь;
 І національний конгрес з рідкісних хвороб із міжнародною участю «Рідкісні
хвороби та вроджені вади розвитку як важлива медична та соціальна проблема
ХХІ століття: діагностика, лікування, профілактика», 19-22 листопада 2013 року,
м. Харків;
 щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового медичного
товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи
лікування в оториноларингології », 19-20 травня 2014 року, м. Полтава;
 щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного
товариства

лікарів-оториноларингологів

«Сучасні

методи

діагностики

та

лікування хронічних запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних
шляхів та вуха», 22-23 вересня 2014 року, м. Київ;
 ХII з’їзд оториноларингологів України. 18-20 травня 2015р. м. Львів;
 науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучані проблеми
генетики та епігенетики: генетика та епігенетика рідкісних захворювань», 21-23
вересня 2015 року, м. Харків;
 щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного
товариства

лікарів-оториноларингологів

«Сучасні

методи

діагностики

та

лікування хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та
вуха», 12-13 жовтня 2015 року, м. Дніпропетровськ;
 щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового медичного
товариства лікарів-оториноларингологів «Новітні технології в діагностиці та
лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів», 16-17 травня 2016
року, м. Одеса;
 щорічна традиційна осіння конференція Українського наукового медичного
товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні методи консервативного та
хірургічного лікування в оториноларингології», 3-4 жовтня 2016 року, м. Київ;
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 щорічна традиційна весняна конференція Українського наукового медичного
товариства лікарів-оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи
лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей», 15-16 травня 2017 р. в
м. Запоріжжя.
 6-та Болгаро-італійська ринологічна конференція, 1-3 грудня 2017 р., м. Софія,
Болгарія.
Результати проведених досліджень обговорювались на засіданнях Вченої
Ради ДВНЗ „ІФНМУ‖ та ДУ „Інститут отоларингологіїім. проф. О.С. Коломійченка
АМН України‖.
Результати роботи були представлені на конкурсі молодих вчених, що
відбувся 15 травня 2017 р. в м. Запоріжжя, де робота посіла перше місце.
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 37 наукових праць, у
тому числі 20 статей у фахових виданнях, внесених до переліку наукових
спеціалізованих видань, затверджених ДАК МОН України, з них 7 статей у
виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних
наукометричних баз, одноосібно 14, та 13 публікацій у тезах доповідей наукових
з’їздів, конгресів та науково-практичних конференцій; отримано 2 деклараційні
патенти України на винахід, 1 свідоцтво на відкриття та 1 свідоцтво на авторське
право на твір.
Об’єм і структура дисертації
Дисертаційна робота викладена на 295 сторінках машинописного тексту і
складається з титульного аркуша, анотації, змісту, переліку умовних позначень,
основної частини, списку використаних джерел, який налічує 285 посилань, у тому
числі 108 кирилицею та 177 – латиницею. Роботу ілюстровано 36 таблицями та 50
рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1.

Визначення, епідеміологія поліпозних риносинуситів

В останні роки відмічається значний ріст запальних захворювань носа та
приносових пазух як в абсолютних числах, так і в структурі загальної ЛОР
захворюваності. В зв’язку з цим за останнє десятиліття з’явився ряд міжнародних
узгоджувальних

документів

з

номенклатури,

епідеміології,

діагностики

та

лікування. У 2005 р. було опубліковано перший Європейський документ з
риносинуситу та назального поліпозу (НП) – ЕР3OS, який був ініційований
Європейською академією алергології та клінічної імунології (EAACI) з метою
встановлення того, що відомо про риносинусит та НП, для створення рекомендацій з
діагностики та лікування та для визначення того, як можна досягти успіху у
дослідженнях в цій області [1]. Беручи до уваги значний інтерес до цієї теми та все
більшу кількість публікацій, випущених після публікації цього документу, в 2007 р.
випущений оновлений документ: EP3OS – 2007 [2]. EP3OS – 2007 мав значний вплив
на розвиток ринології, але у наступний період з’явилось багато нових даних і їх
основна роль полягала у виявленні прогалин в обґрунтуваннях схем діагностики і
лікування та у стимулюванні заповнити їх за допомогою високоякісних досліджень,
проведених з урахуванням принципів науково-доказової медицини. Таким чином у
2012 році робочою групою було опубліковано EPOS – 2012 [3].
Серед важливих даних, що містяться у вказаному документі, є положення, що
оскільки слизова оболонка порожнини носа і приносових пазух є продовженням
одна одної, запалення в порожнині носа зазвичай асоціюється із запаленням
слизової оболонки пазух і тому сьогодні всі науковці одностайно поділяють думку
про те, що термін «Риносинусит» є принаймі більш точним, ніж термін «Синусит»
чи «Риніт». Причинами для цього було те, що синусит типово не розвивається без
попереднього риніту, ізольоване ураження пазух без риніту практично не
зустрічається (за винятком хіба що одонтогенного), а слизова оболонка пазух є
продовженням слизової оболонки носа. Більшість рекомендацій та документів
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експертних груп зараз створюється із застосуванням терміна «риносинусит» замість
«синусит» [3, 5].
Клінічне поняття риносинуситу у дорослих має наступне визначення:
Запалення
характеризується

слизової
двома

оболонки
або

більше

носа

та

навколоносових

симптомами,

одним

з

пазух,
яких

є

що
або

закладеність/закупорка/набряк носа, або виділення з носа (передня ринорея або
постназальне затікання) та
± біль в ділянці обличчя/тиск
± послаблення або втрата нюху та або:
 ендоскопічні ознаки:
 назальні поліпи (НП) та/або
 слизово-гнійні виділення, головним чином, з середнього ходу, та/або
 набряк/блок, головним чином у середньому носовому ході та/або
 зміни на КТ:
 зміни слизової оболонки в остіомеатальному комплексі та/або пазухах.
Риносинусит вважається гострим при умові повної регресії симптомів за <12
тижнів, хронічним – коли симптоми тривають впродовж ≥12 тижнів без повної
регресії.
Раніше запалення слизової оболонки носа та приносових пазух асоціювалось,
як правило, з наявністю інфекції. Із надбанням нової інформації про природній
перебіг запального процесу, основаної на новітніх методиках візуалізації, новому
розумінні

патофізіології

і

імунології

запалення,

завдяки

покращенню

мікробіологічних методик та останні досягнення цитогістохімії запального процесу,
стало очевидним, що в основі патологічних процесів лежить не тільки і не стільки
інфекція. Тому в останні роки існує загальне погодження, що процес в слизовій
оболонці дихального тракту може бути визнано як запалення, але не інфекція
слизової оболонки. Термін запалення покриває як інфекційні, так і неінфекційні
механізми. В патогенезі хронічного риносинуситу запалення відіграє ключову роль,
однак значення вірусної і бактеріальної інфекції є сумнівним [6, 7, 8]. В даному
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випадку основна роль відводиться неінфекційному запаленню, що отримало свою
назву завдяки превалюванню в тканинах еозинофілів, змішаних мононуклеарних
клітин і відносній нечисленності нейтрофілів, що найчастіше можна побачити при
хронічному синуситі [9, 10]. Нейтрофілія при хронічному РС не є типовою.
Хронічний

риносинусит

відноситься

до

широко

розповсюджених

захворювань. У дослідженні з поширеності ХРС, який визначався як «ураження
пазух, що триває понад 3 місяці на рік», визначається у 15,5 % всього населення
Сполучених Штатів та протягом багатьох років вважається другою за поширеністю
серед усіх хронічних хвороб [11, 12, 13]. Пізніше широка поширеність ХРС була
підтверджена іншим дослідженням, яке припускає, що у 16 % дорослого
американського населення є ХРС [14].
Нещодавно було проведене анкетування, що базується на критеріях EP3OS, у
рандомізованій виборці дорослих віком 15–75 років у 19 центрах Європи.
Дослідження Європейського консорціуму з вивчення алергічних хвороб та
бронхіальної астми (GA2LEN) виявило, що загальна поширеність ХРС за
критеріями EP3OS складала 10,9 % (діапазон від 6,9 % до 27,1 %) [15]. Недавнє
дослідження у Сан-Пауло із використанням особистих опитувань стосовно
визначення ХРС за критеріями EPOS виявило поширеність 5,5 % [16].
В Україні також відмічається значний рівень захворюваності носа та
приносових пазух як в абсолютних числах, так і в структурі загальної ЛОР
захворюваності, який зберігається протягом останнього десятиліття. За даними 2005
року, захворюваність на риніти, риносинусити та ринофарингіти сягнула до 489,9 на
100000 населення [17]. В 2014 році діагноз хронічного запального захворювання
верхніх

дихальних

шляхів

вперше

встановлений

183 337

пацієнтам,

а

захворюваність складала 427,3 випадки на 100000 населення [18]. Якщо розглядати
структуру хворих, госпіталізованих в ЛОР стаціонар, то можна відмітити, що
протягом останніх десятиліть приріст хворих з запальними захворюваннями носа і
пазух складав 1,5 – 2 % в рік і досягнув 50–52 %.[19]. В ЛОР клініці ІФНМУ частка
хворих на риносинусити в 2004 р. складала 52 % [20].
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Визначення хронічного риносинуситу, як правило, включає в себе наявність
назальних поліпів або назального поліпозу. Дослідження розповсюдженості
назального поліпозу більш складні, адже дослідження, що спираються на
анкетування, в яких існує запитання про наявність поліпів, можуть надавати
надмірну

кількість

самозаявленої

поширеності

НП,

тому

епідеміологічні

дослідження спираються на проведення назальної ендоскопії. В даному контексті
необхідно розрізняти НП без клінічних симптомів або з доклінічними проявами та
симптоматичними НП. Асимптоматичні НП можуть бути присутні періодично або
постійно, тому їх не діагностують до проведення клінічного огляду. Третина
пацієнтів із ХРС з НП не звертаються за медичною консультацією із симптомами
ураження носа та навколоносових пазух [21]. Хворі на ХРС з НП складають 5 % від
загальної кількості пацієнтів, що звертаються до оториноларингологів та 4 % від
загальної кількості пацієнтів, які звертаються до алергологів [22, 23]. Разом з тим
існують інші дані про те, що дане захворювання виявляється у 15–25 %
оториноларингологічних хворих [24, 25].
У популяційному дослідженні у Швеції Johansson та ін. заявили про
поширеність НП у 2,7 % всього населення [26]. У національному дослідженні у
Кореї загальна поширеність НП, встановлена за допомогою назальної ендоскопії,
складала 0,5 % всієї численності населення [27]. На підставі поштового анкетування
у Фінляндії Hedman та ін. визначили, що 4,3 % дорослого населення дали позитивну
відповідь стосовно того, чи було виявлено у них НП [28]. Використавши анкети,
специфічні щодо поліпозного риносинуситу, Klossek та ін. виявили поширеність НП
2,1 % у Франції [21]. У проспективному дослідженні з частоти виникнення
симптоматичних НП Larsen та Tos виявили приблизну частоту виникнення у 0,86 та
0,39 пацієнтів на тисячу щороку для чоловіків та жінок відповідно. Ця частота
збільшувалась із віком, досягаючи максимальних значень 1,68 та 0,82 пацієнтів на
тисячу щорічно для чоловіків та жінок, відповідно, у віковій групі 50–59 років [28].
НП мало поширені до віці 20 років та зустрічаються частіше у чоловіків, ніж у жінок
[30, 27, 28, 31]. Проблема ХРС з НП за останні десятиріччя набула особливої
гостроти і є однією з актуальних проблем не тільки європейської і світової
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медицини, а і української [17]. В Одеській області хворі на НП складають 15,4 % від
числа госпіталізованих у ЛОР стаціонар, пік захворюваності – 29,4 % припадає на
вікову групу 51–60 років, а співвідношення чоловіки/жінки складає 64 %/36 % [32].
Аналогічні показники спостерігаються в Харківській та Вінницькій областях
[33, 34]. Актуальність вивчення проблеми ХРС, особливо в поєднанні із НП
обумовлена ще й тим, що вона виходить далеко за рамки оториноларингології і
тісно пов'язана з поняттям якості життя [35].
Особлива увага приділяється поліпозу в умовах коморбідності, адже помічено,
що поліпоз носа часто поєднується з такими тяжкими захворюваннями як
бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень, непереносимість
аспірину, алергія та інші [36, 37, 38, 39]. Спостерігається широка різноманітність
варіантів клінічного перебігу, різна чутливість до загальноприйнятих методів
лікування, але все це об’єднано в одному діагнозі «поліпозного риносинуситу». Все
це підштовхує до думки про неоднорідність групи пацієнтів з загальним діагнозом
«поліпозний риносинусит» і необхідності детального вивчення клінічних варіантів
поліпозу носа, його перебігу і розвиту коморбідних захворювань.
Szcseklik та співат. вивчали природній перебіг астми та ХРС у 16 клінічних
центрах у 10 європейських країнах. Риніт був першим симптомом хвороби. Він
з’являвся у середньому у віці 30 років, був стійким, тяжким для лікування та
призводив до втрати нюху у 55 % пацієнтів. У середньостатистичного пацієнта
через

2

роки

після

початку

риніту

з’являлись

перші

симптоми

астми.

Непереносимість аспірину та/або інших нестероїдних протизапальних препаратів
проявлялась через 4 роки. Приблизно у цей же час НП діагностували у 60 %
пацієнтів. Між середнім віком та початком риніту, астми, непереносимості аспірину
та НП існував близький лінійний зв’язок [40].
Клінічно термін «поліпоз носа» об’єднує всі види НП, які локалізуються в зоні
решітчастої кістки, середнього носового ходу, середньої носової раковини і
виглядають як сіро-голубі вип’ячування. На сьогодні не існує адекватного
визначення назальних поліпів або назального поліпозу. За медичним словником
Стедмана (1995) поліп – це загальноописовий термін, який визначає будь-яку масу
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тканини, яка випинається назовні або над нормальним рівнем поверхні, і таким
чином макроскопічно виглядає як напівсферична, сферична або неправильної форми
горбовидна структура, яка росте з відносно широкої основи або з тонкого стебла
[40]. Дорланд (2005) визначає поліп як патологічне випинання або випинаючий
виріст з слизової оболонки, який в класичних випадках відноситься до виросту на
слизовій оболонці носа [42]. Це означає, що будь-який сфероїдний виріст в носі або
приносових пазухах слід вважати за назальний поліп. Однак, деякі більш ранні
автори вважають хронічний синуїт і назальний поліпоз різними захворюваннями
слизової оболонки [43]. Вони визначають кожний поліп, який можна побачити за
допомогою ендоскопії, як назальний поліпоз, а будь-який поліп в пазухах, як
гіперплазія. На сучасному етапі Європейським ринологічним товариством та
Європейською Академією Алергії та Клінічної Імунології (ЄААСІ) досягнуто
консенсусу, що хронічний риносинуїт є основним захворюванням, а назальний
поліпоз – його субпопуляцією [3, 44]. Таким чином, сучасні погоджувальні
документи в рамках ХРС розглядають: хронічний риносинусит без назальних
поліпів (ХРС без НП) та з назальними поліпами (ХРС з НП).
Гістологічно для поліпів носа характерні набряк і (або) фіброз, зниження
васкуляризації і зменшення кількості залоз і нервових закінчень, а також часта
наявність пошкодженого епітелію. Гістологічне дослідження поліпів дозволяє
провести приблизну диференціацію між еозонофільними поліпами, які складають
приблизно 65–90 %

всіх випадків і нейтрофільними поліпами [45, 47, 48].

Нейтрофільно-домінуючі поліпи виявляють гістологічно в 15–20 % випадків.
Нейтрофіли асоціюються з ростом поліпів при муковісцидозі, синдромі Янга і
синдромі Картагенера і великій групі так званих тубулопатій або синдромі
нерухомих війок. Всі вони пов’язані, як правило, з тим чи іншим генетичним
дефектом функції мукоциліарного апарату за рахунок ушкодження миготливого
епітелію.

В

даному

випадку

хронічний

поліпозний

риносинуїт

носить

синдромальний характер, в комплексі з ураженням респіраторної і інших систем
організму [45, 49, 50].
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Еозинофільні поліпи отримали свою назву завдяки наявності тканинної
еозинофілії, яка супроводжується мононуклеарною, плазматичною, Т-клітинною
інфільтрацією. Патогенетично велика кількість тканинних еозонофілів, на фоні
нормального їх вмісту в крові, пояснюється підвищеною трансендотеліальною
міграцією і пригніченням програмованої клітинної смерті (апоптозу) еозинофілів
[51, 52, 48]. Просочування і накопичення плазматичних білків (альбуліну) вважають
зв’язуючою ланкою між тканинною еозинфілією і ростом поліпів [53, 54].
Протягом останніх років поліпоз носа розглядається як гетерогенне
захворювання, що не могло не відобразитись на його класифікаціях. В сучасній
оториноларингології існує велика кількість різних класифікацій поліпозного
риносинуситу. Зокрема, за поширеністю поліпозного процесу в порожнині носа,
ураження навколоносових пазух, за їх локалізацією [23, 55]. Крім клінічних, існують
клініко-морфологічні класифікації поліпозного риносинуситу. В процесі розвитку
поліпи проходять спочатку набрякову або залозисто-кистозну стадію, а потім –
фіброзну, при цьому застосування топічних кортикостероїдів на першій стадії може
викликати регрес поліпозу, а на стадії фіброзного поліпа ефективне лише хірургічне
лікування [51, 48]. Інша класифікація виділяє: антрохоанальні поліпи, великі
ізольовані (хоанальні) поліпи, хронічний нееозинофільно-домінантний поліпозний
риносинусит, хронічний еозинофільно-домінантний поліпозний риносинусит та
поліпи, асоційовані зі специфічними станами (кістозний фіброз (муковісцидоз),
малігнізація, тощо) [49, 50, 56]. Значна кількість класифікацій свідчить про те, що
незважаючи на велику кількість різнобічних досліджень, до теперішнього часу
немає єдиної думки про етіологію і патогенез поліпозного процесу. При цьому
сучасні дослідження достатньо переконливо доводять, що поліпозний риносинусит
суттєво відрізняється від інших форм хронічного запалення не тільки за
патогенезом, морфологічною картиною і клінічним перебігом, але й за характером
відповіді місцевих тканин на хірургічне та медикаментозне лікування. Однак
спільною для всіх дослідників думкою є те, що поліпозний риносинусит відноситься
до захворювань, лікування яких відрізняється невисокою ефективністю навіть при
використанні гормонів [57, 58]. Рецидиви після хірургічного лікування поліпозного
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риносинуситу досягають 60–80%. При цьому у 20 % хворих рецидиви назального
поліпозу розвиваються вже через 1 місяць після операції, у 42 % – через рік, а у 81 %
– через 2 роки [24, 59, 60, 61].
Спостерігається широка різноманітність варіантів клінічного перебігу, різна
чутливість до загальноприйнятих методів лікування, наявність коморбідної
патології, зокрема нижніх дихальних шляхів, але все це об’єднано в одному діагнозі
«поліпозного

риносинуситу».

Однак

таке

визначення

не

може

адекватно

відображати патофізіологічне різноманіття цієї обширної групи пацієнтів. В зв’язку
з цим EPOS – 2012 у заключному – 9 розділі «Необхідність досліджень та стратегії
пошуку» ставить ряд стратегічних завдань:
 визначити мінімальні критерії оцінки для проведення ендотипування і
фенотипування;
 зрозуміти епігенетичну регуляцію хвороб верхніх дихальних шляхів;
 розробити класифікацію фенотипів/ендотипів ХРС;
 зрозуміти зв’язок між ХРСзНП і хворобами нижніх дихальних шляхів;
 брати до уваги відповідь на стандартні процедури для проведення ендотипування
[3].
В рамках цього завдання було проведено ряд досліджень, які визначали
імунологічні особливості ХРС без і з назальним поліпозом. Таким чином були
виділені клініко-імунологічні підтипи поліпозного риноситу, що знайшло своє
відображення в розробці індивідуалізованих схем лікування і прогнозування
рецидивів [62, 63, 64, 65]. Пізніше були виділені ендотипи хронічного риносинуситу
з та без назального поліпозу на основі комплексного визначення біомаркерів
запалення. В результаті пацієнти були виділені в ендотип із Th2 запальною
відповіддю [66, 67]. Ці дослідження дозволили визначити новий напрямок в
лікування ХРС із та без НП з використанням моноклональних антитіл [68, 69, 70].
Однак різноманіття ендотипів, що підтверджує гіпотезу про неоднорідність
групи пацієнтів з загальним діагнозом «поліпозний риносинусит», не зовсім
відповідає вимогам клінічної практики і визначає необхідність детального вивчення
різних клінічних варіантів поліпозу носа, тобто клінічних фенотипів захворювання.
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Сучасному розумінню фенотипів поліпозу відповідає класифікація Піскунова
С.

З.,

який

описав

наступні

клініко-патогенетичні

варіанти

поліпозного

риносинуситу:
 пов’язаний з порушенням архітектоніки носової порожнини;
 алергійний (Ig E-залежний);
 грибковий (алергійний грибковий синуїт);
 синдромальний: муковісцидоз (синдроми Янга і Картагенера, велика група так
званих тубулопатій або «синдром нерухомих війок»);
 поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину (аспіринова тріада) [23].
Проте, фактично вказані типи поліпозу детермінуються визначенням тригерів
захворювання, що для клінічної практики також недостатньо. Тому визначення
особливостей клінічного перебігу кожної з форм поліпозу актуально в плані
виділення специфічного фенотипу хворих. Фенотипові ознаки зручні для
використання

в

якості

діагностичних

та

прогностичних

критеріїв

різних

етіопатогенетичних форм поліпозних риносинуїтів. Визначення особливостей
патогенезу, клінічного перебігу кожної з форм поліпозу актуально в плані
визначення стратегії і тактики лікування, особливо тяжких форм поліпозу, що часто
поєднуюються із комобідною патологією. До таких відноситься назальний поліпоз,
асоційований з непереносимістю аспірину, який є одним із найтяжчих клінікопатогенетичних варіантів ураження дихальних шляхів і визначається як «фатальна
комбінація» [71, 72].
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1.2.

Поліпозний

риносинусит,

асоційований

із

непереносимістю

ацетисаліцилової кислоти: поширеність, сучасні погляди на механізми
формування
Протягом багатьох десятиліть аспірин (ацетилсаліцилова кислота) є одним з
безрецептурних лікарських засобів, які використовуються найчастіше. Лікувальні
властивості саліцина глікозиду, що міститься у корі верби (Salix alba) та
застосовується для полегшення болю, були описані ще в античні часи. У 1859 р.
професор хімії H. Kolbe відкрив хімічну структуру саліцилової кислоти, а у 1875 р.
був створений саліцилат натрію, який вперше застосували для лікування
ревматичного болю і в якості жарознижуючого засобу. Водночас виразний
терапевтичний ефект саліцилату натрію поєднувався з тяжкими побічними діями по
відношенню до шлунково-кишкового тракту. 10 серпня 1897 р. німецький
фармацевт F. Hoffman, що працював в лабораторії фірми Bayer, шляхом
ацетилювання фенольної гідроксильної групи саліцилової кислоти успішно
синтезував АСК, яка не володіла значними побічними діями. У березні 1899 р. це
сполучення було названо аспірином та почалося його широке застосування у
медичній практиці [73]. Вже за декілька років після створення аспірину – у 1902 р.
D. Hirschberg з Польщі описав перший випадок реакції гіперчутливості на прийом
аспірину, який проявився виразним порушенням дихання та набряком обличчя [74].
Зв’язок між підвищеною чутливістю до аспірину, бронхіальною астмою (БА) та
назальним поліпозом був описаний M. Widal et al. у 1922 р. [75]. У 1968 р., в міру
накопичення досвіду застосування аспірину, M. Samter, R. Beers виділили синдром
«аспіринова тріада» (поєднання БА, риносинуситу (переважно поліпозного) та
непереносимості АСК), який проявляється нападами задухи, а також блокадою носу
та ринореєю [75]. Згодом було показано, що інші НПЗП можуть викликати схожі
клінічні прояви [77]. Теперішнім часом загальноприйнятим є термін «аспіриніндуковане респіраторне захворювання» (aspirin-exacerbated respiratory disease,
AERD) [78]. Відносно недавно в літературі запропоновано поняття «респіраторне
захворювання індуковане НПЗП» (nonsteroidal-anti-inflammatory drugs – NSAIDs-
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exacerbated respiratory disease (NERD)), що визначає не тільки патогенетичний
зв’язок ураження дихальної системи, але і виділяє інші НПЗП як тригер розвитку
цього захворювання. Синдром NERD відноситься до реакції гіперчутливості, що її
індукують АСК та інші НПЗП, яка проявляється бронхіальною обструкцією,
задишкою, блокадою носу та/або ринореєю та виникає у пацієнтів з хронічним
захворюванням дихальних шляхів (астма/риносинусит/назальний поліпоз) [79, 80].
Клінічно хронічний РС із поліпозом носа супроводжується непереносимістю
ацетилсаліцилової кислоти від 25 до 65 % випадків [81, 82, 38]. В переважній
більшості випадків поліпоз на фоні непериносимості аспірину асоціюється з
бронхіальною астмою [78, 83]. Серед пацієнтів, хворих на ХРС з НП
гуперчутливість до аспірину мають 14–22 %, при поєднанні поліпозу і БА – більше
25 % [84]. При цьому синдромі кожен компонент хвороби чинить свою руйнівну дію
на здоров’я і якість життя пацієнта. Останні дані з Центрів з контролю і
профілактики захворювань показують, що 8,2 % населення США страждає астмою і
серед дорослих пацієнтів з бронхіальною астмою до 9 % мають непереносимість
аспірину. Близько 13 % населення страждає від ХРС і 15 % пацієнтів з ХРС із НП
мають AERD [85].
Хронічний риносинусит з рецидивуючим поліпозом, як правило, передує
бронхіальній астмі. Пацієнт хворіє на риносинусит протягом кількох років до
першого епізоду реакції, що викликана прийомом аспірину. Доведено, що
виразність реакції має дозозалежний характер, тобто чітко відповідає дозі
препарату. Більшість інших препаратів, що містять саліцилати, у звичайних дозах
викликають розвиток респіраторних реакцій практично у всіх хворих, які реагують
на АСК. Реакція супроводжується посиленням закладеності носа, ринореєю і часто
ін’єкованістю склер, виникає впродовж кількох годин після прийому препарату, а
бронхообструктивний синдром, що розвивається у таких хворих, може привести до
розвитку астматичного статусу і навіть до летального наслідку [86, 87]. В зв’язку з
цим до 11 % таких пацієнтів були пацієнтами відділення невідкладної допомоги
[81].
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Рецидивуючий поліпоз при аспіриновій тріаді найчастіше розвивається в
жінок у віці після 30 років. ХРС і формування поліпозу належать до ранніх проявів
«тріади» і можуть спостерігатися задовго до появи першого нападу ядухи (астми).
Поліпозу носа властиве вперте рецидивування. Пацієнти із відносно тривалим
анамнезом захворювання не менше 3–5 разів (рідше до 15–20 разів) піддавались
поліпотомії. Поліпотомія часто стає фактором, який ініціює напади астми, а також
часто погіршує клінічні прояви та тяжкість риносинуситу. Ця форма поліпозу
відрізняється особливою резистентністю до традиційних методів лікування та більш
тяжким, прогресуючим перебігом.
Аспіриновий поліпоз надзвичайно рідко зустрічається у дітей. В таких
випадках необхідно виключати муковісцидоз, синдром Янга, синдром Картагенера
[88, 90].
Частота непереносимості до аспірину у здорових людей становить 1 %
[91, 92].
Як відомо, на сьогоднішній день загальноприйнятою є концепція запальної
природи поліпозу [3]. Відповідно до сучасних уявлень, в основі захворювання
лежить

хронічний

запальний

процес,

який

супроводжуються

дифузною

інфільтрацією всіх шарів слизової оболонки еозинофільними гранулоцитами,
змішаними мононуклеарними клітинами з відносною нечисленністю нейтрофільних
гранулоцитів. Слиз, що вкриває слизову оболонку, містить велику кількість
еозинофілів [52, 94, 95].
Разом з тим, етіопатогенез такого запального процесу при непереносимості
аспірину остаточно не розшифрований. Сьогодні є певна ясність відносно
імунологічних механізмів, які перебігають за І, ІІ, ІІІ чи ІV типом гіперчутливості
[45, 44, 96, 97].
Реакція антиген-антитіло відбувається у слизовій оболонці дихальних шляхів
незалежно від типу алергічної реакції. В результаті цієї реакції розвивається ланцюг
слідуючих одна за одною фаз, що визначають патогенез та клінічну картину.
Незалежно від того за яким типом перебігає алергічна реакція в її розвитку
виділяють 3 стадії (рис.1.1):
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1. Стадія імунних реакцій (імунологічна). Її суттю є утворення комплексу
антиген (АГ)-антитіло (АТ), що й зумовлює наступний каскад реакцій.
Стадія імунних реакцій
(имунологічна)

Стадія біохімічних реакцій
(патохімічна)

Патофізіологічна стадія
(клінічних проявів)
Рис. 1.1 Патогенез алергічних реакцій (за даними Зайко Н.Н., 2015)
2. Стадія біохімічних реакцій (патохімічна). При Іg E-залежній реакції (I типу,
реагінова, алергії у вузькому значенні цього слова) відбувається викид гістаміну
опасистими клітинами, фактору хемотаксису еозинофілів та ряду інших речовин, що
обумовлюють алергічні реакції. При реакції II типу (цитотоксичний тип алергії) її
основою є ефекторні клітини – гранулоцити, макрофаги, тромбоцити та лімфоцити.
При алергії III типу вирішальну роль відіграють реакції імунних комплексів. Реакції
IV типу опосередковані Т-клітинами.
Складовою частиною і закономірним результатом біохімічної стадії будь якої
з цих реакцій є запалення, яке приєднується до імунної реакції внаслідок дії
медіаторів патохімічної стадії. Воно контролюється цитокінами та іншими
медіаторами (брадикінін, серотонін, фактори комплементу, ейкозаноїди – продукти
метаболізму арахідонової кислоти). Запалення підключається в якості захисного
механізму, який сприяє фіксації, руйнуванню та елімінації антигенів. Проте
запалення є водночас фактором пошкодження і, таким чином, порушується функція
тих органів, де воно розвивається. Ці порушення і визначають картину 3 стадії –
стадії клінічних проявів.
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Алергія чітко асоційована з Th2-імунною відповіддю. Велика кількість
досліджень стверджує, що саме Th2-асоційоване запалення лежить в основі
патогенезу ХРС із НП. Підвищені рівні Th2-цитокінів – IL-5 та IL-13 – були виявлені
в тканинах НП, а також еозинофільне запалення, яке зустрічається як при атопії, так
і при ХРС із НП. Крім того, кількість опасистих клітин та базофілів також значно
збільшена в тканинах НП і корелює з такою еозинофілів [98, 99, 100].
Незважаючи на подібні імунологічні шляхи і багато в чому спільні симптоми,
суперечливі дані літератури не дають змоги зробити остаточний висновок про
диференціацію між атопічним та аспіринасоційованим ХРС із НП.
При аспіриновій гіперчутливості визначальна роль алергії до недавнього часу
була сильно перебільшена, оскільки вважалось, що тканинна еозинофілія пов’язана з
еозинофілією крові у атопічних пацієнтів. [101]. Але сьогодні роль алергічних
факторів

у

виникненні

аспіринової

тріади

виглядає

сумнівно,

оскільки

гіперчутливість або непереносимість АСК неможливо пояснити імунологічними
механізмами, а визначити сенсибілізацію до вказаного препарату ні при НП, ні при
БА не вдається [86, 102].
Така парадоксальна дія аспірину пов’язана з його здатністю впливати на
синтез ейкозаноїдів. Ейкозаноїдами називають продукти метаболізму ненасичених
жирних кислот, зокрема арахідонової [103, 104]. Поліненасичені жирні кислоти
(ейкозаполієнові) приймають участь в побудові біологічних мембран, які складають
опорний скелет тваринних та рослинних клітин. Арахідонова кислота (АК)
потрапляє в організм із продуктами харчування або утворюється з мембранних
фосфоліпідів як прямий продукт дії ферменту фосфоліпази А2 чи супутній продукт
перетворень, що їх індукує фосфоліпаза С (рис. 2). Це відбувається при
фізіологічній загибелі клітин – апоптозі, або при активації різних типів клітин,
особливо тих, які беруть участь у розвитку запалення, тому продукти метаболізму
АК – ейкозаноїди належать до розряду медіаторів запальних реакцій.
Найбільш принциповим є роздвоєння метаболізму АК на два альтернативні
шляхи,

які

каталізуються

різними

ферментами:

циклооксигеназою

і

5-

ліпоксигеназою (рис.1.2). Циклооксигеназний шлях біологічно більш доцільний,
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оскільки не пов’язаний із витратами енергії, і тому є основним, фізіологічним.
Продукти ЦОГ-шляху метаболізму, зокрема простагландини (ПГ) і тромбоксани,
належать до розряду медіаторів запалення [105].
Фосфоліпіди мембран
Продукти харчування
Фосфоліпаза А2, С
Арахідонова кислота
5-Ліпоксигеназа

Циклооксигеназа

Лейкотрієни

Простагландини
Тромбоксани
Простацикліни

Рис. 1.2 Шляхи метаболізму арахідонової кислоти (за даними Сергеєвої М.Г.,
Варфоломеєвої А.Т., 2006)
У 90-ті роки було ідентифіковано два різновиди ферменту: ЦОГ-1 і ЦОГ-2, які
кодуються різними генами [106, 107]. Обидва гени ЦОГ дуже схожі, як і обидва
ізоферменти, що мають практично ідентичні трьохмірні структури. Активні центри
двох ЦОГ відрізняються тільки одним амінокислотним залишком. Так звана
конститутивна ЦОГ-1 присутня в активній формі в багатьох органах і тканинах,
включаючи респіраторний, шлунково-кишковий тракти, око, матку і тромбоцити, та
відповідальна за опосередкування фізіологічних функцій [107]. ЦОГ-2 в нормі
практично відсутня, однак, її експресія істотно змінюється на тлі запалення [109,
110, 111].
Під дією специфічних для різних тканин ізомераз нестабільний проміжний ПГ
Н2 перетворюється в численні простаноїди: простагландини (РG), тромбоксани
(ТХА2 и ТХВ2) та простациклін (PGI2) (рис. 1.3).
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Доведено, що ПГ володіють різнобічною фізіологічною активністю:
а) відіграють важливу фізіологічну роль у захисті слизової оболонки
шлунково-кишкового та респіраторного трактів (збільшення секреції слизу та лугу;
збереження цілісності ендотеліальних клітин всередині мікросудин слизової
оболонки, які сприяють підтримуванню кровотоку в слизовій; збереження цілісності
гранулоцитів і, таким чином, збереження структурної цілісності слизової оболонки);
Арахідонова кислота
О2

ЦОГ-1

Простагландин G2
Простагландин H2
Ізомерази, специфічні для тканин
Простациклін
Ендотелій,
тромбоцити

Тромбоксан А2

Простагландин D2

Простагландин F2а

Тромбоцити

Дихальні шляхи,
шлунковокишковий тракт

Матка, дихальні
шляхи, очі

Рис 1.3 Органотропний вплив ейкозаноїдів ЦОГ-1 шляху (за даними Сергеєвої
М.Г., Варфоломеєвої А.Т., 2006)
б) впливають на функцію нирок: викликають вазодилятацію, підтримують
нирковий кровотік та швидкість клубочкової фільтрації, підвищують вивільнення
ренину, виділення натрію та води, беруть участь в гомеостазі калію;
в) відіграють важливу роль у тромбоцитарному гемостазі. Так, тромбоксан А2
є сильним агрегуючим та судинозвужуючим фактором.
Порушення синтезу ейкозаноїдів у хворих з непереносимістю аспірину
обумволює наявність широкого спектру коморбідної патології, в першу чергу в
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органах мішенях: БА, ураження шлунку, кон’юнктиви, відхилення функціональної
активності тромбоцитів [39].
Проблема кровоточивості, яка пов’язана з порушенням функціональної
активності тромбоцитів у пацієнтів, хворих на НП, асоційований з непереносимістю
аспірину, навіть знайшла своє відображення у так званій тромбоцитарній теорії
розвитку аспіринової тріади [112]. Спеціалісти звернули увагу на те, що тромбоцити
хворих на аспіринову тріаду, на відміну від тромбоцитів здорових людей, під дією
НПЗП активізуються in vitro, що проявляється дегрануляцією клітин з викидом
цитотоксичних і прозапальних медіаторів. Інші клітини періферічної крові не
активуються під дією НПЗП in vitro. Відомо, що викликана НПЗП блокада ЦОГ
призводить до пригнічення продукції простагландину Н2, який є продуктом
метаболічного

каскаду

арахідонової

кислоти

і

сильним

агрегуючим

та

судинозвужувальним фактором. Автори тромбоцитарної теорії припускають, що
зниження рівня цього простагландину відіграє важливу роль в активації клітин in
vitro у хворих на АТ [113, 114].
Крім цього, продукти метаболізму АК є медіаторами запальної реакції:
 вони накопичуються у вогнищі запалення і викликають локальне розширення
судин, набряк, ексудацію, міграцію лейкоцитів та інші ефекти;
 сенсибілізують рецептори до медіаторів болю (гістаміну, брадикініну) та
механічних впливів, знижуючи поріг чутливості;
 підвищують чутливість гіпоталамічних центрів терморегуляції до дії ендогенних
пірогенів (IL-1 ті ін.), які утворюються в організмі під впливом мікробів, вірусів,
токсинів.
Тому

АСК,

яка

інгібує

циклооксигеназу,

попереджає

вивільнення

простагландинів та тромбоксанів, як медіаторів запалення, і таким чином проявляє
виразний протизапальний, анальгезуючий ефекти та сприяє зниженню агрегаційної
здатності тромбоцитів.
Ліпоксигеназний шлях метаболізму, пов’язаний із значними енерговитратами і
тому біологічно менш доцільний, призводить до утворення лейкотрієнів.
Лейкотрієни, як продукти ліпоксигеназного шляху, також проявляють виразні
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біологічні ефекти. Проте, враховуючи, що ліпоксигеназний шлях активується за
патологічних умов (альтерація, запалення та ін.), біологічні ефекти цієї групи
речовин належать до розряду патофізіологічних (патологічних). Вони викликають
спазм

гладкої

мускулатури

і

регулюють

лакальний

кровотік,

знижуючи

артеріальний тиск. Суміш лейкотриєнів С4, Д4 та Е4 до розшифрування була відома
під назвою повільнореагуючої субстанції анафілаксії – SRS-А. Вказана субстанція
викликає розвиток запальної реакції, яка зберігається тривалий час та асоціюється з
активацією ендотелію та набряком, що спостерігається в гістологічних препаратах.
Ефекти ейкозаноїдів здійснюються за участю специфічних рецепторів, знайдених у
гладкій

мускулатурі

бронхів,

еозинофілах,

базофілах,

опасистих

клітинах,

макрофагах, Т- і В-лімфоцитах, а також в епітелії слизової оболонки порожнини
носа [115, 116]. В дихальних шляхах ЛТ викликають скорочення гладком’язових
клітин, підсилюють проникність судин та індукують утворення слизистого секрету,
що забезпечує існування повільної фази бронхоспазму при БА [109, 117].
Крім того, ЛТ є потужними еозинофільними хемоатрактантами – еотаксинами.
Еотаксини, разом з RANTЕS, відіграють основну роль у вибірковій міграції
еозинофілів іn vivo та in vitro. Фактично, в контексті хронічного запалення та
поліпозного

росту,

асоційованого

з

непереносимістю

аспірину,

було

продемонстровано, що еотаксини відповідають за накопичення еозинофілів в
запальних тканинах, особливо в тканинах багатих на ІЛ-5 [118, 119]. Просочування
та накопичення плазмових білків в тканинах разом з еозинофільним запаленням, як
прояв біологічних ефектів лейкотриєнів, є основною патогенетичною ланкою
поліпозного росту. Велика кількість ЛТ виявлена в назальних змивах у хворих на
аспіринасоційований поліпозний риносинусит [120].
ЦОГ і ЛОГ працюють в умовах конкурентних (за субстрат, тобто арахідонову
кислоту) взаємовідносин, тому ПГ і ЛТ проявляють у багатьох відношеннях
альтернативні біологічні ефекти, особливо в умовах непереносимості аспірину.
Загальними їх властивостями є переважна дія на судинну стінку, гладкі м’язи та
значний хемотаксичний ефект [120].
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В умовах «блокади» ЦОГ ацетилсаліциловою кислотою активізується
ліпоксигеназний шлях метаболзіму АК [121]. ЛТ реалізують свій біологічний ефект
в тканинах, який через відповідні патохімічні та патофізіологічні механізми
проявляється розвитком запального процесу у всій площині дихального тракту
[122, 123]. Власне, цьому запаленню і відводиться основна патогенетична роль у
розвитку «аспіринової тріади» [124].
Всі ці дані і привели дослідників до думки про те, що причиною
аспіринасоційованого поліпозу є прийом АСК, або її похідних (НПЗП) на фоні
гіперчутливості до неї. Те, що захворювання провокує не тільки аспірин, але і деякі
інші фармакологічні агенти, які відрізняються за хімічною структурою (НПЗП),
робить малоймовірним припущення про імунологічну перехресну реактивність. Всі
ці сполуки володіють однією особливістю – вони пригнічують фермент
циклооксигеназу.
Таким чином, порушення метаболізму АК відбувається за неалергічним
механізмом. Захворювання формується і прогресує поза зв’язку з прийомом
аспірину, а в певний момент навіть його одноразовий прийом призводить до
маніфестації вже існуючого захворювання. Саме в зв’язку з цим на даний час
загальноприйнятим є термін «аспірин-індуковане респіраторне захворювання»
(aspirin-exacerbated respiratory disease, AERD).
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1.3

Поліпозний

риносинусит,

асоційований

із

непереносимістю

ацетисаліцилової кислоти: сучасні підходи до діагностики та лікування
Діагностика ХРС з НП не викликає складнощів. У більшості пацієнтів
діагностика здійснюється на підставі оцінки симптомів та їх тривалості [125].
Діагностичні критерії ХРС з НП
Симптоми, які тривають 12 тижнів та більше:
2-х та більше із наведених нижче симптомів:


слизово-гнійні виділення з носа (ринорея, або постназальне затікання);



назальна обструкція та закладеність;



гіпо-/аносмія;



відчуття тиску або болю в обличчі
та 1-го або більше наведених нижче:
доведена наявність запалення в пазухах при огляді чи при проведенні

томографії;
доведена наявність слизово-гнійних виділень з приносових пазух чи
остіомеатального комплексу;
та наявність поліпів.
Діагностика гіперчутливості до аспірину особливо важлива, оскільки вона
насамперед дає пацієнту інформацію по детальний перелік поширених лікарських
засобів, які йому не можна приймати, щоб запобігти ризику тяжкої реакції. За
допомогою цієї діагностики можна встановити конкретний тип поліпозу та астми. В
таких випадках необхідні додаткові обстеження для

диференційного діагнозу

етіології та сприяючих чинників. Рутинна діагностика «аспіринового» характеру
патології основана переважно на клінічних даних. Однак, клінічні дані, що
включають в основному анамнестичні дані стосовно реакції на аспірин чи
саліцилати, а також існуючі методи лабораторної діагностики непереносимості
ацетилсаліцилової кислоти мають низьку діагностичну значимість [126, 127]. Тому
діагноз аспіринової гіперчутливості на ранніх етапах захворювання, коли у пацієнта
відсутні класичні прояви тріади, пов’язаний із великими труднощами [128].
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Достатньо високу інформативність для клінічної діагностики має пероральний
провокаційний тест, який був введений до клінічної практики в 70-і рр. [129, 130].
Хворий приймає ацетилсаліцилову кислоту в наростаючих дозах від 10 мг в 1-й день
до 640 мг на 7-й. Провокаційна проба є позитивною при появі наступних ознак:
відчуття задухи, утруднення носового дихання, ринорея, сльозотеча, зниження
об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) на 15 % від вихідного рівня.
Проте проведення даного тесту є небезпечним, оскільки у пацієнтів часто
виникають виразні реакції, аж до розвитку астматичного статусу, тому його
використовують лише в спеціалізованих стаціонарах, там де є умови для проведення
невідкладних реанімаційних заходів і в основному для наукових досліджень.
Як альтернатива перорального тесту, у 80-х рр. була введена назальна
провокація лізин-аспірином – розчинною формою аспірину [131, 132]. Цей тест є
безпечнішим, простішим та швидшим у виконанні, порівняно із пероральним, хоча
він є і менш чутливим. Після негативної назальної провокації слід проводити
пероральну провокацію. В будь якому випадку всі провокаційні тести слід
проводити під строгим медичним наглядом.
Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів
щодо діагностики, лікування з урахуванням вимог доказової медицини.
Нижченаведена схема для діагностики та лікування створена в результаті
критичної оцінки наявних доказових даних (рис 1.4). У таблиці наводиться алгоритм
діагностично-лікувального процесу з урахуванням високого рівня доказовості для
досліджень з позитивним результатом [3,125].
Як і при лікуванні інших хвороб, можна виділити два підходи до лікування
аспіринасоційованого назального поліпозу: фармакотерапію та

хірургічне

лікування. Однак, на сьогоднішній день зрозуміло, що у більшості пацієнтів
провідну роль в лікуванні повинно відігравати адекватне медикаментозне лікування.
Основною метою терапії є не виліковування захворювання (поки що це неможливо),
а досягнення і підтримка адекватного контролю над ним. При порівнянні
ефективності різних груп препаратів, що використовуються при лікуванні поліпозу

57
Принаймі 2 та більше із наведених нижче симптомів впродовж ≥ 12 тижнів:
• виділення з носа (ринорея, або постназальне затікання);
•
назальна обструкція / закладеність;
•
гіпо-/аносмія;
•
відчуття тиску або болю в обличчі

Підтвердження діагнозу за допомогою
ендоскопії чи КТ
так

ні
Розгляньте альтернативний діагноз
ні

Наявність поліпів?

Діагноз: ХРС без НП

так
Діагноз: ХРС з НП

Лікування

Лікування
Рекомендоване:
 Іригація сольовими розчинами
 ІГКС – спреї, краплі
 Пероральні КС (1 короткий
курс)
 Десенситизація аспірином
(пацієнти із аспірин
індукованим захворюванням)
Додаткове:
 Макролідні а/б
 Оцінка імунного статусу і
корекція
 Антагоністи лейктрієнових
рецепторів
Не рекомендоване:
 Пероральні а/б
 Довенні а/б
 Протигрибкові засоби
(пероральні чи топічні)
Недостатньо доказів для
рекомендацій:
 Пероральні а/б
 Сурфактант
 Ксилітол

Рекомендоване:
 Іригація сольовими розчинами
 ІГКС – спреї, краплі
Додаткове:
 ІГКС з нестандартною формою
доставки
 Макролідні а/б
 Оцінка імунного статусу і
корекція
Не рекомендоване:
 Довенні а/б
 Протигрибкові засоби
(пероральні чи топічні)
Недостатньо доказів для
рекомендацій:
 Пероральні кс
 Пероральні а/б
 Сурфактант
 Ксилітол

Покращення
ні
Лікування
Розглянути можливість
FESS (з продовженням
конс. лікування)

Покращення
ні

так

Лікування
Рекомендоване:
 Пероральні а/б ≤ 3 тиж.
Додаткове:
 Пероральні К/С

так
Лікування
Продовжити нагляд та
лікування

так

Покращення
симптомів

ні

ХРС

58

Рис 1.4 Діагностично-лікувальний алгоритм для пацієнтів з ХРС (за даними
Fokkens W., 2012 та Richard R., 2016)
–

найбільшу

клінічну

ефективність

і

безпечність

показали

ендоназальні

кортикостероїди. Згідно міжнародних рекомендацій, а також великої кількості
кокранівських метааналізів, саме ендоназальним (топічним) кортикостероїдом
відводиться ключова роль в фармакотерапії поліпозних процесів, незалежно від
ступеню важкості, а використання цих препаратів характеризується найвищим
рівнем доказовості (клас Іа, рівень доказовості А) [3, 125, 133, 134, 135]. Топічні
кортикостероїди характеризуються високою ефективністю при захворюваннях, в
основі яких лежить еозинофільне запалення, і вважаються препаратами першої лінії.
Накопичені на сьогодні доказові дані переконливо доводять, що в основі
консервативного лікування повинне лежати тривале використання ендоназальних
глюкокортикостероїдів. Згідно рекомендацій воно повинне тривати не менше 3–6
місяців. Слід відмітити, що при тяжкому перебігу поліпозного процесу, який є
характерним

для

аспіринасоційованого

поліпозу,

допускається

призначення

системних кортикостероїдів [57, 136, 137]. Але використовувати ці препарати слід
виключно короткими курсами, враховуючи велику вірогідність розвитку побічних
ефектів. Разом з тим, роль ендоназальних кортикостероїдів у веденні пацієнтів з
хронічним

поліпозним

процесом

не

обмежується

тільки

консервативним

лікуванням: ці препарати доцільно використовувати в якості засобу вторинної
профілактики рецидиву поліпозу у хворих, яким проведене оперативне лікування.
Клінічні дослідження показали, що призначення ендоназальних стероїдів в
післяопераційному періоді може суттєво сповільнити ріст поліпів після хірургічного
втручання, а в ряді випадків – і попереджати рецидив захворювання.
Іригаційна терапія – найстаріший метод лікування в оториноларингології і
відноситься до категорії симптоматичного лікування. Хоч це лікування і не є
провідним, але фактично завжди використовується лікарем, а особливо пацієнтом в
плані самолікування для поліпшення якості життя пацієнта. Із її методик найбільш
популярними на сьогоднішній день є носовий душ і зрошування носової порожнини
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за допомогою інтраназальних спреїв і аерозолів із морської води. Іригаційна терапія
сприяє очищенню слизової оболонки носової порожнини як механічним шляхом,
так і за рахунок секретолітичного та стимулюючого діяльність миготливого епітелію
ефектів.
В

якості

лікувальної

процедури

рекомендують

десенситизацію

ацетилсаліциловою кислотою. Це спеціальна процедура, яка дозволяє протягом
певного часу переносити прийом препарату і основана на наявності рефрактерної
фази протягом 1–2 діб після розвитку реакції на аспірин [138, 139]. Процедура
зводиться до прийому поступово нарощуваних доз ацетилсаліцилової кислоти,
починаючи з надзвичайно малих (1/10000 або 1/1000 терапевтичної дози) кількостей
препарату. Вибір початкової дози оснований на результатах перорального
дозованого тесту. У хворих, що отримують ацетилсаліцилову кислоту, відмічається
покращення назальних симптомів [139, 140, 141, 142]. Разом з тим слід відмітити
необхідність постійного прийому підтримуючої дози аспірину. При відміні
препарату десентисизацію необхідно починати знову, починаючи із мінімальної
дози

аспірину [84].

З’явились

повідомлення

про

результати

ефективного

ендоназального використання лізин-аспірину у пацієнтів з поліпозом, однак
невелика кількість спостережень не дає можливості оцінити його реальну
ефективність [143, 144].
Разом з тим, десенситизація не приводить до регресії поліпів, не зменшує
потреби

в

глюкокортикоїдах

чи

інших

препаратах

[145].

Таким

чином,

десенситизація не впливає на перебіг захворювання, в зв’язку з чим її проведення
виправдане тільки у хворих з необхідністю прийому аспірину для лікування інших
супутніх захворювань (наприклад, ревматоїдного артриту або серцево-судинних
захворювань) при відсутності адекватної альтернативи [146].
Як додаткове лікування інколи розглядається використання антагоністів
рецепторів до цистеїнових лейкотрієнів, оскільки в патогенезі аспіринової
гіперчутливості
ліпоксигеназного

визначальна
шляху

роль

відводиться

метаболізму

лейкотрієнам

арахідонової

кислоти.

–

продуктам
Антагоністи

лейкотрієнів блокують лейкотрієни D4, Е4, під їх впливом зменшується концентрація
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медіаторів запалення в зоні його розвитку. Вони блокують ефекти, що виникають
під впливом аспірину [147, 148]. На жаль, на сьогоднішній день немає достатніх
доказових даних про ефективність вказаних препаратів у відношенні поліпів,
асоційованих

із

непереносимістю

аспірину

[149,

150,

Дослідження

151].

ефективності використання інгібіторів лейкотрієних рецепторів стримуються
відсутністю відповідної індикації у інструкції по використанню препаратів цього
класу [152].
Особлива роль в лікуванні поліпозу, в т.ч. і асоційованому з непереносимістю
аспірину, відводиться хірургічному втручанню [153]. В якості методу вибору
хірургічної методики використовується ендоскопічна ендоназальна мінімально
інвазивна

поліпектомія

(поліпоетмоїдотомія),

бажано

з

використанням

мікродебрідера [133]. Мета оперативного втручання – відновлення носового
дихання, видалення поліпозної тканини, максимальне збереження слизової
оболонки. Ендоскопічні мікрохірургічні втручання дозволяють ретельно видалити
поліпи зі всіх відділів носової порожнини, в тому числі із тих, які недосяжні
неозброєним оком, що створює оптимальні умови для попередження раннього
рецидиву і повторного росту поліпів [154].
Незважаючи на відносну простоту оперативного втручання, операція
достатньо тонка і вимагає високої майстерності хірурга [155]. Крім високої
майстерності хірурга ендоскопічна операція вимагає певних умов її проведення,
зокрема «сухого» операційного поля. Однак, як відомо, хірургічні втручання з
приводу поліпозу, особливо аспіринасоційованого, характеризуються значною
кровоточивістю як під час операції, так і в післяопераційному періоді, що значно
ускладнює умови їх проведення, особливо при використанні ендоскопічних
технологій [156]. Тому основною вимогою до передопераційної підготовки хворих
на назальний поліпоз, в т.ч. і аспіринасоційований, є профілактика можливих
операційних і післяопераційних ризиків, до яких безумовно відносяться кровотечі.
Профілактика

інтраопераційної

кровоточивості,

особливо

при

виконанні

ендоскопічних втручань, є актуальним завданням, оскільки навіть незначна
кровотеча значно погіршує умови їх виконання. Таким пацієнтам рекомендовано
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призначення препаратів, які впливають на тромбоцитарний компонент гемостазу,
оскільки при невеликих за об’ємом втручаннях на ЛОР органах характерними є
кровотечі із дрібних судин, а кровотечі із судин такого калібра зупиняються через
судинно-тромбоцитарну ланку гемостазу [157]. Одним із перспективних препаратів
для цього могла би бути амінокапронова кислота (АКК) [158]. Обгрунтуванням
призначення АКК є дані, що вона сенсибілізує тромбоцитарні рецептори до
тромбіну, тромбоксану А2 та іншим ендогенним агрегатам. Її використовують як
симптоматичний засіб при кровоточивості, зумовленій тромбоцитопенією і якісною
неповноцінністю тромбоцитів (дисфункціональна тромбоцитопенія). В умовах
профілактики інтраопераційних кровотеч актуальним завданням є визначення якості
операційного поля з точки зору його безкровності. Методи оцінки кровоточивості,
які використовуються в загальній хірургії для виконання цього завдання, в умовах
FESS використати неможливо, оскільки призначені для оцінки ступеню масивних
операційних крововтрат. Для цих умов підходить метод оцінки якості хірургічного
поля за 5-бальною шкалою з точки зору його безкровності (1 бал – візуалізація
< 25 % операційного поля, неможливість роботи хірурга; 2 бали – візуалізація 25–
50 % операційного поля, наявність кровотечі, яка значно перешкоджає роботі
хірурга; 3 бали – візуалізація 50–75 % операційного поля, наявність дифузної
кровоточивості, яка перешкоджає роботі хірурга; 4 бали – візуалізація 75–100 %
операційного поля, наявність точкових крововиливів, які не перешкоджають роботі
хірурга; 5 балів – візуалізація 100 % операційного поля, сухе операційне поле [159].
Якщо разом з поліпами буде видалена частина слизової оболонки, яка
забезпечує зігрівання, зволоження, очищення повітря, що проходить через носову
порожнину в нижні дихальні шляхи, це може привести до часткової чи повної
втрати цих функцій. В результаті ніс із інтенсивно функціонуючого органу
перетворюється у повітрянопровідну трубку, яка до того ж постійно закривається
поліпами [160, 161].
Безумовно, в контексті лікування аспіринасоційованого ПРС, хірургічне
видалення поліпів усуває тільки прояви хвороби, але не причину і є по своїй суті
симптоматичним методом лікування. В цій ситуації, може навіть більше, як в будь-
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якій іншій, доцільні слова про те, що коли лікар береться за скальпель, він
розписується у власному безсиллі. І все ж таки поліпи, якщо вони сформувались,
треба видаляти, оскільки в іншому випадку тяжко відновити хворому носове
дихання. Поліпектомія йде на користь хворим, полегшуючи назальні симптоми
[162].
Однак оперативне лікування в самостійному варіанті малоефективне, і в
переважній більшості випадків (до 75–80 %) приводить до виникнення раннього
рецидиву поліпозу. Тому більшість дослідників даної проблеми одностайні

в

переконанні, що основним і визначальним є комплексний підхід, головними
компонентами якого на сучасному етапі є адекватне хірургічне втручання в
комбінації з протирецидивним медикаментозним лікуванням [163, 164, 165].
Оптимальною оперативною методикою лікування вважається функціональна
ендоназальна ендоскопічна хірургія, що завдяки мінімальній операційній травмі
дозволяє забезпечити раннє призначення протирецидивного лікування. Виходячи з
цього, основною вимогою до ведення раннього післяопераційного періоду є
досягнення

якнайшвидшої

ліквідації

післяопераційних

реактивних

явищ

і

спрямування процесу регенерації слизової оболонки в фізіологічне русло, оскільки
це є запорукою раннього призначення протирецидивного лікування та сприятливого
перебігу

віддаленого

післяопераційного

періоду,

вагомою

передумовою

лування

рекомендують

попередження рецидивів хвороби у майбутньому [160].
Останнім

часом

в

якості

протирецидивного

десенситизацію ацетилсаліциловою кислотою [128, 166, 167].
Хірургічне лікування аспіринасоційованого назального поліпозу не тільки
малоефективне в контексті рецидиву поліпозу, а і сприяє погіршенню перебігу
захворювання. Кожна наступна операція скорочує «світлі проміжки» між ними, а
також погіршує клінічні прояви і тяжкість поліпозного процесу. Часто поліпотомія
стає фактором, що ініціює приступи астми [168, 169, 170]. Цю проблему не
вирішують і методи сучасної ендоскопічної функціональної хірургії носа і пазух.
Тому більшість авторів рекомендують проводити оперативне втручання тільки в
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крайніх випадках, хворим з незадовільними результатами фармакотерапії, на фоні
активної місцевої і системної глюкокортикоїдної терапії [171, 172, 173].
Діагностика непереносимості аспірину у конкретного пацієнта допомагає
правильно розробити схему лікування і навіть терапевтичну стратегію. Одним із
найбільш дієвих механізмів такого лікування є недопущення поступлення в організм
аспірину чи його похідних. Тому пацієнтам строго протипоказані аспірин чи інші
нестероїдні протизапальні препарати. Ще одним препаратом з потужним
аспіриноподібним впливом є харчовий барвник жовтого кольору тартразин, що
кодується як харчова добавка Е-102. В контексті недопущення поступлення в
організм аспірину актуальне також, так зване, дієтичне обмеження. Строгу дієту
можна розглядати як варіант додаткового лікування. Небагаточисленні дослідження
ефективності фармакотерапії в комбінації з дієтою з низьким вмістом саліцилатів
забезпечують покращення симптоматики як зі сторони верхніх, так і нижніх
дихальних шляхів. При аспіринасоційованому ПРС прийом продуктів, що містять
велику кількість природних чи штучних саліцилатів (консерванти), також приводить
до значного погіршення стану. До них відносяться журавлина, смородина,
цитрусові, виноград і вироби з нього, консервовані вироби, продукти з тривалим
терміном зберігання і т.ін. Слід обмежити вживання продуктів, що містять барвник
тартразин [174, 175, 176].
Метою лікування ХРС з назальним поліпозом є досягнення та підтримання
клінічного контролю. Контроль визначається як стан хвороби, при якому у пацієнтів
немає симптомів, або симптоми не є обтяжливими, при можливості, комбіновані із
здоровою або майже здоровою слизовою оболонкою та потребують лише
локального лікування. Хоча більшість пацієнтів із поліпозом можуть досягти
контролю над хворобою, для більшості пацієнтів із непереносимістю аспірину цього
так і не вдасться досягти навіть за максимальної медикаментозної терапії та
хірургічного втручання. Саме для цієї групи пацієнтів виділено таке поняття, як
складний для лікування риносинусит і це обґрунтовує подальші дослідження.
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Таким чином, аналізуючи характер непериносимості ацетилсаліцилової
кислоти у хворих з ураженням органів дихання (ХПРС із НП, БА) можна зробити
висновки, що:
 підвищена чутливість до аспірину та інших нестероїдних протизапальних
препаратів є набутим станом і зберігається при утриманні від прийому
препаратів;
 виразність реакції має дозозалежний характер, тобто виразність реакції чітко
відповідає дозі препарату;
 непереносимість НПЗП викликає розвиток патологічних процесів у верхніх і
нижніх дихальних шляхах навіть в умовах відсутності їх прийому, а одноразовий
прийом приводить до маніфестації захворювання;
 у деяких пацієнтів можуть з’являтися симптоми ураження тільки носа і/або
бронхіального дерева в один період часу і повна класична астматична тріада в
інший час.
При глибшому вивченні проблеми назального поліпозу, тому числі
аспіринасоційваного, стає очевидним, що дана патологія відповідає специфічним
ознакам, характерним для полігенних (раніше – хвороби із спадковою схильністю)
або мультифакторних хвороб, а саме: висока частота захворювання в популяції;
клінічний поліморфізм захворювання варіює від прихованих субклінічних форм до
яскраво виражених проявів; особливості успадкування захворювань не відповідають
менделівським закономірностям; ступінь виразності проявів хвороби залежить від
статі і віку хворого, інтенсивності роботи його ендокринної системи, несприятливих
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [177]. Відомо, що для ПРС
характерний широкий поліморфізм клінічних проявів, що полягає в наявності різних
варіантів перебігу, гістологічних характеристик, кількості уражених пазух,
наявності стертих і атипових форм, різної частоти рецидивування і чутливості до
загальноприйнятих методів лікування. При цьому відмічається мінливість також і
клініко-лабораторних, біохімічних та імунологічних параметрів [20, 178, 179]. Таку
клінічну різноманітність неможливо пояснити тільки впливом зовнішніх факторів,
це вказує на те, що розвиток хвороби може бути пов’язаний з індивідуальними
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особливостями макроорганізму, в детермінації яких обов’язкову участь беруть
генетичні фактори [182, 187, 221].
Як відомо, обмін речовин в організмі людини здійсюється завдяки великій
кількості послідовних етапів, які регулюються ферментами. Ферменти кодуються
генами. В нормі ці гени реплікуються із значною точністю, що забезпечує
ферментативним системам можливість ефективно працювати від покоління до
покоління. Але в процесі еволюції в геномі людини відбуваються мутації –
порушення спадкової інформації. Накопичення мутаційного вантажу призводить до
пошкодження генетичного апарату клітин. При пошкодженні генетичного апарату
статевих клітин збільшується частота спонтанних викиднів, вад розвитку, спадкових
хвороб. Пошкодження генетичного апарату соматичних клітин збільшує частоту
генетично детермінованих соматичних захворювань [177, 180, 181]. Генні мутації
формуються як результат помилки у ході реплікації ДНК, а первинним біохімічним
дефектом є порушена структура того чи іншого ферменту, яка призводить до
пошкодження ланки метаболізму, що контролюється цим ферментом [182, 183, 188].
В більшості випадків встановлення прямого зв’язку між таким дефектом та проявом
хвороби вкрай утруднене, оскільки при існуючих помилках у генетичному коді
фермент або швидко руйнується або взагалі не синтезується. В результаті цих змін
настає зниження або повна відсутність функціональної його активності. Зрозуміло,
що порушення метаболізму внаслідок ферментного дефекту можуть мати генетично
детермінований характер лише у випадку молекулярних пошкоджень, що сумісні із
життям [184, 187].
В клінічній медицині достатньо добре описаний та відомий ряд генетично
детермінованих

захворювань,

асоційованих

із

хронічним

поліпозним

риносинуситом. Вони пов’язані або з прямим дефектом генів, що кодують ті чи інші
ферменти (синдроми Картагенера, Янга, синдром «лінивих війок»), або з їх
відсутністю (муковісцедоз), що і визначає конкретну симптоматику кожного з них
[45, 50, 179, 185]. Але, незважаючи на різні механізми розвитку патології, всі ці
нозологічні одиниці крім генетичних причин об’єднюють єдині клінічні прояви,
особливостями яких є:
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•

хронічний, прогредієнтний, рецидивуючий характер перебігу;

•

наявність поліпозного процесу в носі;

•

численні патологічні зміни органів та систем;

•

резистентність до традиційних методів лікування.

Такими же клінічними характеристиками володіє ціла група спадково
обумовлених метаболічних захворювань і синдромів, об’єднаних в групу
метаболічних хвороб. Етіологія метаболічних захворювань (МЗ) зв’язана з
первинним дефектом мутантного алелю, детермінуючого продукцію ферменту, який
забезпечує ту чи іншу ланку метаболізму. Принципові позиції патогенезу МЗ можна
представити наступним чином рис. 1.5.
Генні мутації призводять до первинних дефектів кількості або якості
ферментів, що обумовлює пошкодження тієї чи іншої ланки метаболізму [182, 187,
188]. Такі порушення викликають певні зміни у перебігу нормальних біохімічних
процесів (генетичний блок) і, як наслідок, – маніфестацію розгорнутої біохімічної та
клінічної картини хвороби. В основі класифікації МЗ лежать типи пошкодження
первинної ланки обміну. За таким принципом розрізняють хвороби обміну
вуглеводів, ліпідів, амінокислот та ін. Загальна частота МЗ складає від 1:500 до
1:3000 населення [177, 188].
В контексті патології, що вивчається, на даний час доведено, що аспіринова
гіперчутливість не пов’язана з імунологічними (алергічними) механізмами.
Порушення метаболізму арахідонової кислоти відбувається за неалергічним
механізмом та знаходиться поза зв’язком із прийомом аспірину, оскільки навіть
його одноразовий прийом призводить до маніфестації вже існуючого захворювання
[73, 87, 189], а також коморбідних станів, що постійно супроводжують аспіринову
тріаду – астма, патологія очей, порушення тромбоцитарного гемостазу. Всі ці стани,
як і поліпи особливо резистентні до традиційних методів лікування, мають
схильність до безперервно рецидивуючого та прогресуючого перебігу.
Згідно сучасних поглядів на молекулярну патологію, в основі МЗ лежить
генетично детерміноване порушення формування та функціонування ензимних
білкових молекул.
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Окремі «органні»
клінічні прояви
ОРГАНІЗМЕННИЙ РІВЕНЬ

Системна патологія
(макроорганізм)

Синдром порушеного
метаболізму

Рис.1.5 Патогенез метаболічних захворювань (за даними Гречаніної О.Я., 2007
р.)
При великому різноманітті захворювань цього роду, можна виділити три
групи причинних факторів, принципово відмінних один від одного за рівнями таких
порушень. Перша з них пов’язана із генетично обумовленим дефіцитом того чи
іншого ферменту, із наступним порушенням перебігу опосередкованих цим білком
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процесів. Генетично детермінована і друга група, пов’язана з тими чи іншими
мутантними замінами в амінокислотному складі білку та, відповідно, змінами його
специфічних якісних характеристик [177, 188]. В результаті цих змін настає
зниження або повна відсутність функціональної активності ферменту. Ці порушення
є причиною вже згаданих муковісцидозу, синдрому Картагенера, Янга, «лінивих
війок» та ін.
В контексті патології, що вивчається, мова йде про дефект ключового
ферменту метаболізму арахідонової кислоти – циклооксигенази. Проведені
дослідження довели зміни рівня циклооксигеназ в поліпозній тканині [110, 190,
191]. Було проведено ряд досліджень по вивченню ролі спадковості в синдромі
непереносимості аспірину: Lockey спостерігав 2 сім'ї, в одній з яких захворюваність
аспіриновою астмою нагадувало аутосомно-рецесивний тип успадкування [191].
Von Maur описав сімейний випадок з імовірно аутосомно-домінантним типом
успадкування астми на фоні непереносимості аспірину [193]. Miller описав випадок
аспіриніндукованї астми у сестер [194]. Були також проведені активні пошуки
дефектного гена, який би міг детермінувати «аспіринову непереносимість».
Дослідження генотипів 198 хворих на аспіринову астму і 274 осіб контрольної групи
виявило кореляцію захворювання з однонуклеотидною заміною гуаніну на аденін в
5'-кінці промотора гена рецептора простагландину E (PTGER2, 14q22), в зоні,
відповідальній за зв’язування з білком STAT1, що активує транскрипцію [195].
Також був виявлений зв’язок аспіринової астми і однонуклеотидної заміни гена
маркера Th1-хелперів (TBX21, 17q21.3). Ця ж заміна корелює і з поліпозом носа [196].
Визначений також гендерно-залежний поліморфізм гена G-765C, який асоціюється з
COX-2, що повязується з більш частим захворюванням на аспіринову астму серед
жінок [197]. Була ще одна спроба пояснити етіопатогенез цього захворювання з
точки зору геномних порушень після визначення надмірної продукції лейкотриєнС4-синтетази, детермінованої геном ОММIМ 208550Р у хворих на аспіринову астму
[198]. Вивчалась також роль гена дипептидил-пептидази 10 (DPP10), який в певний
момент

навіть

був

запропонований

як

генетичний

маркер

аспіринової
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гіперчутливості [199]. Тим не менше, його роль в патогенезі аспіринової
гіперчутливості не доведена.
Дані дослідження фактично визначають поліморфізм так званих «генівкандитатів», а от пошуки дефектного гена аспіринової непереносимості так до
сьогоднішнього дня і не увінчались успіхом, незважаючи навіть на великі за обсягом
популяційні дослідження із включенням кількох тисяч пацієнтів [189, 200, 201].
Невдалі численні спроби знайти ген АТ можна пов’язати з тим, що,
враховуючи особливу ключову роль ЦОГ в обміні жирних кислот (зокрема АК),
можна впевнено сказати, що цей фермент відноситься до мономорфних, тобто
таких, що забезпечують життєво важливі процеси і для них грубі мутації, що
призводять до зміни «анатомії» генома з тяжкими змінами або відсутністю функції,
несумісні

із

життям.

Підтвердженням

цієї

гіпотези

служать

результати

експерементального моделювання на «нокаутних» тваринах. Спроби «вирізати» ген
ЦОГ з геному і, таким чином, вивчити патогенез порушень виявились безуспішними
[106]. А ось у тварин з нокаутом гена ліпоксигенази (5-ЛОГ) розвиток та загальний
стан були нормальними, однак відмічалась резистентність до деяких форм
запалення. У зв’язку з цим розвиток риносинуситу і астми все ж таки пов’язують із
можливим дефектом гену ЦОГ. Тому проводяться дослідження не тільки самого
фермента, а і сполук, синтез яких детермінуються його функцією [202, 203, 204].
В результаті аналізу цих досліджень очевидно, що генетичні події, шо
приводять до зміни активності ЦОГ, скоріш за все пов’язані не з мутаційними
змінами структури відповідного гену, а із іншими механізмами.
Відомо, що зміна генної експресії можлива і без зміни первинної нуклеотидної
послідовності ДНК, чи так званого генетичного коду (тобто мутації) та може
обумовити зміну кількості і якості ферменту [204, 205]. Як правило, такі зміни
сумісні із життям. Вказані зміни відносять до третьої групи молекулярних
дисфункцій, і вони пов’язані з порушенням формування і функції генетично
правильного білка – в даному випадку фермента.
Молекулярні механізми формування структури ферментів пов’язані з
функцією генів-регуляторів [207]. Формування та підтримка білкових молекул в
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належному

стані

складає

невідємну

умову

повноцінного

функціонування

опосередкованих ними фізіологічних процесів. Порушення цих механізмів
призводить до формування генетично правильними білковими молекулами форм,
які істотно відрізняються як по структурі, так і по функціональній активності [207,
209, 210]. При цьому генетичний аппарат не зачіпається. Оскільки механізми
вказаних порушень обумовлені не зміною геному, а модифікацією генної експресії,
їх прийнято називати епігенетичними [211, 216]. Сьогодні під епігенетичними
модифікаціями геному розуміють зміни функції генів, які успадковуються, але не
супроводжуються

порушенням

нуклеотидної

послідовності.

Епігенетичні

модифікації генної активності хоть і призводять до зміни функції геному, але
потенційно зворотні. Дисфункція генів, що кодують модулятори білкової
(ферментативної) функції, можуть виступати причиною хвороб у віці від
новонародженості до старості [187, 204].
На сучасному етапі розвитку науки виявлено ряд епігенетичних феноменів, до
яких, зокрема, належать стан хроматину, інактивація Х-хромосоми, стан ядерцевого
апарату і патологічно змінених ядер [212, 213]. Оскільки традиційні методи
клінічного

дослідження

не

дають

змогу

виявити

глибину

порушень

морфофункціонального стану назальних епітеліоцитів при ПРС, закономірним є
використання цитогенетичного методу. Для вивчення ролі генетичного компоненту
у формуванні поліпозних риносинуситів найбільш зручною і доцільною моделлю є
клітини епітелію слизової оболонки носової порожнини [214, 215].
Отже, в контексті вивчаємої патології, крім невдалих спроб знайти ген
непереносимості аспірину, були отримані дані про низький рівень ЦОГ-1 та високий
ЦОГ-2 в поліпозній тканині хворих із аспіриновою тріадою [110, 190, 191]. Також
отримані дані про надзвичайно широкий поліморфізм генів, що кодують ферменти,
які беруть участь у метаболізмі арахідонової кислоти. До них відностіться гени
LTC4S, ALOX5, PTGER2, PTGER3, ACE, CYSLTR2 [217, 218, 219, 220, 221]. Ці дані
дозволили зробити висновок, що генний поліморфізм може впливати на схильність
до поліпозного риносинуситу і може представляти собою варіанти ризику такого
захворювання.
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Наявність двох різновидів ферменту ЦОГ (ЦОГ-1 та ЦОГ-2) можна розглядати
як варіант генетичного поліморфізму, який визначає схильність до хороб, зокрема
до метаболічних захворювань [222]. Генетичний поліморфізм має в своїй основі
мутаційні процеси і в загальному нешкідливий, оскільки є одним з компонентів
адаптації та забезпечує значні інивідуальні фенотипічні варіації. Однак, зміни
(заміни), що зачіпають амінокислотні складові активних груп або впливають на
здатність

підтримування

структури,

призводять

до

істотного

порушення

функціональної активності первинного продукту діяльності гену – ферменту (в
даному випадку циклооксигенази), з наступним розвитком відповідних захворювань
різного ступеню важкості. В якості прикладу та доказу може слугувати факт, що так
звана конститутивна ЦОГ-1 присутня в активній формі в багатьох органах і
тканинах, включаючи респіраторний, шлунково-кишковий тракт, очі і тромбоцити,
та відповідальна за опосередкування багатьох фізіологічних функцій. Продукти
ЦОГ-1

шляху

метаболізму

арахідонової

кислоти

здійснюють

виразний

органотропний вплив (рис. 1.3) [223, 224, 225]. Ацетилсаліцилова кислота, яка
інгібує циклооксигеназу, блокує цей шлях метаболізму АК. Власне тому, згідно
існуючих поглядів, їй відводиться основна етіологічна роль у виникненні
захворювань (в першу чергу поліпозу та астми), асоційованих із непереносимістю
аспірину.

Інгібіція конститутивної циклооксигенази (ЦОГ-1) призводить до

зменшення вмісту продуктів цього шляху метаболізму. Зокрема, у хворих на астму
на фоні непереносимості аспірину зменшується рівень простагландину E2, ліпоксину
[226, 228]. У пацієнтів з назальним поліпозом змешується кількість простагландинів
і відповідно збільшується рівень лейкотрієнів [230]. Саме ця недостатність є
основною, ключовою, ланкою у розвитку захворювання. Із позиції теоретичного
обґрунтування це положення не пояснює розвиток захворювання поза зв’язком із
прийомом аспірину, його маніфестацію у дорослих та неможливість пояснити
етіопатогенез

захворювання

із

імунологічної

точки

зору.

Маніфестацію

захворювання у жінок у віці після 30 років в певній мірі можна пояснити зміною
епігенетичної активності генів-регуляторів. Вони знаходяться під сильним
регуляторним впливом рівня гормонів, в т.ч. і статевих [177]. Цей механізм відіграє
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провідну роль у формуванні захворювань носової порожнини у вагітних, зокрема
через вплив на реологічні властивості назального секрету [231, 232, 233].
Таким чином, фактично мова йде про порушення ліпідного обміну, оскільки
арахідонова кислота належить до жирних кислот (ЖК). В ліпідному обміні один із
ключових

напрямків

належить

метаболізму

довголанцюгових

(С16–С20)

поліненасичених жирних кислот (лінолева, ліноленова та арахідонова). Ці кислоти
належать до категорії незамінних та входять до складу різноманітних ліпідів.
Біологічна роль незамінних ЖК прояснилася тільки із відкриттям нового класу
біологічно активних речовин: простагландинів, простациклінів, тромбоксанів та
лейкотриєнів, оскільки ЖК є матеріалом для їх синтезу. В зв’язку з цим вони
розглядаються як регулятори життєво важливих функцій і процесів гомеостазу.
Серед всіх ненасичених ЖК найбільшу фізіологічну роль відіграє арахідонова
кислота. ЖК метаболізуються в організмі декількома шляхами: β-окислення жирних
кислот, біосинтез ЖК і тригліцеридів та перетворення ненасичених ЖК [104, 233]
(рис.1.6). Довголанцюгові (С16–С20) жирні кислоти, зокрема арахідонова, беруть
участь в процесі β-окислення з утворенням ацетил-Со-А із подальшим метаболізмом
у цитратному циклі. Клінічній генетиці вже відомо генетично детерміноване,
аспіринзалежне порушення метаболізму довголанцюгових ЖК, що лежить в основі
одного з найбільш часто зустрічаємих у південно-західній Європі порушень
метаболізму ліпідів. Це порушення β-окислення ЖК внаслідок недостатності ацилСоА-дегідрогенази [235]. Клінічно захворювання характеризується рецидивуючими
нападами Рейе-подібного синдрому, який, як відомо, безпосередньо пов’язаний із
прийомом ацетилсаліцилової кислоти. В зв’язку з цим у теперішній час заборонений
прийом АСК, або препаратів, що її містять, при значній гіпертермії, особливо у
дітей. Незважаючи на те, що маніфестація перших клінічних симптомів відбувається
у віці від 7 місяців до 3 років, відмічається їх дебют протягом всього життя. В
цілому дефекти ферментів β-окислення та віддалені наслідки цих порушень вивчені
недостатньо добре та знаходяться в стані подальшого дослідження. Як відомо,
арахідонова кислота може метаболізуватись альтернативними ферментами та,
відповідно, утилізуватись альтернативними шляхами. Один з них контролюється
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Рис.1.6 Шляхи метаболізму ліпідів (за даними Маршала В., 2016 р.)
циклооксигеназами,

інший

шлях

відбувається

за

участі

ліпоксигеназ.

Циклооксигеназний шлях є більш доцільним біологічно і тому вважається
основним.
Згідно етіопатогенезу МЗ, зниження функції ферменту викликає у свою чергу
зміну перебігу біологічних реакцій, які ним забезпечуються, що призводить до
розвитку

так

званого

«генетичного

блоку»

(рис.1.5).

Будь-який

блок

характеризується тим, що всі продукти до його рівня не беруть участі в обміні, а
накопичуються [187, 188]. Накопичені продукти організм прагне переробити і
включає для цього обхідні шляхи. Відомо, що ЦОГ і ЛОГ знаходяться в
конкурентних за субстрат взаємовідносинах, а біологічні ефекти їх метаболітів
переважно альтернативні. Відповідно, при інгібуванні ЦОГ активуюється ЛОГ-шлях
окислення арахідонової кислоти.
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Доведено, що у пацієнтів із «тяжким», тобто аспіринасоційованим, фенотипом
астми

спостерігається

активація

5-ліпоксигенази

–

ключового

ферменту

ліпоксигеназного шляху метаболізму АК [236]. Відмічено збільшення продуктів
саме ліпоксигеназного шляху у таких пацієнтів [230, 237]. Як відомо, кінцевими
продуктами дії ліпоксигеназ є лейкотрієни, які є одним із основних чинників
еозинофільного запалення і, як наслідок, формування поліпозу, в першу чергу
аспіринасоційованого [217, 238]. Лейкотрієни є потужними еозинофільними
хемоатрактантами – еотаксинами. Еотаксини, разом з RANTЕS, відіграють особливу
роль у вибірковій міграції еозинофілів іn vivo та in vitvo. Фактично, в контексті
хронічного запалення було продемонстровано, що еотаксини відповідають за
накопичення еозинофілів в запальних тканинах. Просочування із судинного русла та
накопичення білків плазми у тканинах разом з еозинофільним запаленням, як
проявами біологічних ефектів лейкотриєнів, є основною патогенетичною ланкою
поліпозного росту [218, 238]. Виявлений високий рівень лейкотрієн С4-синтетази у
слизовій оболонці бронхів пацієнтів із аспіриновою астмою [198]. Виявлена також
висока експресія рецепторів до цистеїнілових лейкотрієнів у пацієнтів із
аспіринасоційованим хронічним риносинуситом [219]. Виявлений високий рівень
лейкотрієну Е4 у сечі хворих на аспіриніндуковану астму [239].
Лейкотрієни,

що

утворюються,

володіють

виразною

та

агресивною

біологічною дією, оскільки від 100 до 1000 разів більш активні в порівнянні з ПГ.
Суміш лейкотриєнів С4, Д4 та Е4 до розшифрування була відома під назвою
повільнореагуючої субстанції анафілаксії – SRS-А. Цей комплекс ЛТ викликає
розвиток запальної реакції, яка зберігається тривалий час та асоціюється з
активацією ендотелію та набряком, що спостерігається в гістологічних препаратах.
Таким

чином

реалізується

молекулярно-клітинний

рівень

патогенезу

непереносимості аспірину, як метаболічного захворювання та визначає клінічну
картину захворювань (астма і поліпоз), які асоційовані із непереносимістю аспірину
[189, 241, 242]. Причиною такого положення на теперішній час вважається
«аспіринова» блокада ЦОГ.
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Використаний нами для оцінки патогенезу клініко-патофізіологічний підхід,
який прийнятий в молекулярній медицині, дозволив з великою часткою ймовірності
припустити, що при «блоці» ЦОГ основні патологічні події розігруватимуться в
органах та тканинах, що відчувають на собі сильний фізіологічний вплив
простаноїдів. В першу чергу в слизовій оболонці дихальних шляхів, шлунковокишкового тракту, очей, тромбоцитах (рис.1.3). Така множинність ураження є
однією з основних характерних особливостей МЗ і пов’язана з плейотропністю
мутантних генів. Плейотропія – вплив одного гену на формування декількох ознак.
Це універсальна генетична закономірність, яка безпосередньо стосується клінічних
проявів генетично обумовленої патології. Будь-яка генетично детермінована
хвороба завжди характеризується не одним симптомом, а спеціфічним поєднанням
або комплексом порушень в різних органах та системах. Плейотропія допомагає
з’ясувати взаємозв’язок клінічних симптомів хвороби [177, 188].
Поєднання різних органних уражень визначає особливу семіотику, яка
характеризує організмений рівень патогенезу МЗ. В клініці спадково детермінованої
патології широко розповсюджений синдромологічний аналіз – узагальнений аналіз
всіх фенотипових (клінічних) проявів з метою визначити стабільне поєднання ознак
для встановлення діагнозу. Для вивчаємої нами патології характерна наявність ряду
коморбідних станів, зокрема астми та тромбоцитопатії, а їх механізми не знаходять
логічного пояснення. Вони характерезуються особливою резистентністю до
традиційних методів лікування, мають схильнісь до безперервно рецидивуючого та
прогресуючого перебігу. Однак, вказані патологічні стани та ураження тих чи інших
органів і систем не можуть бути окремими нозологічними одиницями, а носять
синдромальний характер, оскільки поєднані загальними механізмами формування, в
основі яких лежить недостатність конститутивної ЦОГ. Визначення всіх (а не тільки
факту непереносимості аспірину) фенотипових проявів (лабораторних та клінічних)
аспіринасоційованого поліпозу актуально в плані виділення специфічного фенотипу
хворих. Фенотипові ознаки зручні для використання в якості діагностичних та
прогностичних критеріїв і мають велике значення в індивідуалізації лікувальної
тактики.
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Таким чином, аналіз літератури, представлений вище, переконливо показує,
що клініко-патогенетичні особливості поліпозного риносинуситу, асоційованого з
непереносимістю

ацетилсаліцилової

кислоти,

можуть

відповідати

його

характеристикам як метаболічного захворювання. В основі порушення метаболізму
арахідонової

кислоти

може

лежати

генетично

детермінований

дефект

конститутивної ЦОГ. Із врахуванням особливої ролі ферменту в фізіології, дефект
гену, що кодує ЦОГ, не може бути пов’язаний із зміною його «анатомії», оскільки
таки зміни, очевидно, несумісні із життям. Мова йде скоріше про порушення
функції генів-регуляторів, які регулюють синтез білкових молекул ферменту і
визначають його функціональну здатність, тобто про епігенетичні механізми.
Як відомо, функцію ферментів можна оприділити шляхом прямого визначення
його активності. Функцію ферментів можна визначити також і через вивчення
продуктів їх метаболізму. Проникнення в сутність біохімічних порушень дозволяє
створити цілісну картину захворювання, оскільки саме метаболіти відіграють
вирішальну роль у формуванні фенотипу. З цього випливає, що виявлення
біохімічних особливостей метаболізму у всіх його проявах та напрямках, так
званого біохімічного фенотипу, допоможе створити цілісну картину поліпозного
риносинуситу, асоційованого з непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти, як
метаболічного захворювання. Дефіцит кінцевих продуктів ЦОГ-шляху метаболізму
АК – простаноїдів, що володіють виразною органотропною фізіологічною та
протективною активністю, взначає спеціфічний спектр органних уражень. Такий
прояв плейотропії обґрунтовує вивчення ряду захворювань, що поєднанні загальним
етіопатогенезом та служать основою для клінічного їх вивчення, тобто клінічного
етапу дослідження.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження виконано на клінічних базах кафедри оториноларингології з
курсом хірургії голови та шиї ІФНМУ: Івано-Франківській обласній клінічній
лікарні, центральній міській клінічній лікарні, центрі клінічної медицини ІФНМУ.
Деякі лабораторні дослідження проведено в умовах Інституту біології тварин НААН
України (м. Львів).
У відповідності до мети та завдань були обрані дизайн, об’єкт та методи
дослідження.
2.1. Дизайн дослідження
Дослідження було поділено на етапи (рис. 2.1). На першому етапі
проведений комплекс досліджень, які вивчають молекулярно-генетичний рівень
формування

аспіринасоційованого

назального

поліпозу

–

особливості

успадкування, епігенетичні характеристики респіраторних епітеліоцитів, рівень
експресії конститутивної циклооксигенази в слизовій оболонці верхніх дихальних
шляхів та поліпозній тканині. Далі використано клініко-патофізіологічний підхід –
вивчались особливості перебігу біохімічних реакцій, детермінованих шляхами
метаболізму арахідонової кислоти, з визначенням «біохімічного фенотипу»
аспіринасоційованого назального поліпозу.
Наступний етап передбачав вивчення патології на рівні ураження окремих
органів і систем, оскільки поєднання різних органних уражень визначає особливу
семіотику, яка характеризує організмений рівень патології. З цією метою
використано синдромологічний аналіз – узагальнений аналіз усіх фенотипових
(клінічних) проявів із метою визначення стабільного поєднання ознак. Визначення
всіх фенотипових проявів (лабораторних та клінічних) аспіринасоційованого
поліпозу актуальне для виділення специфічного фенотипу хворих. Отже, дизайн
дослідження

визначає

використання

морфологічних

(цитогенетичні,
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імуногістохімічні),

лабораторних,

біохімічних

та

клініко-інструментальних

досліджень.
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ
Мутантний алель

Дефектний ген ЦОГ-1

Патологічний
первинний продукт

Недостатність фермента
конститутивної ЦОГ-1

КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ РІВЕНЬ
Зміна перебігу
фізіологічних реакцій
(генетичний блок)

Переключення
метаболізму АК з ЦОГ
на обхідні шляхи

Патологія всередині
клітини

Накопичення токсичних
сполук «обхідних»
шляхів метаболізму
ОРГАННИЙ РІВЕНЬ

Патологія органів і
систем

Окремі «органні»
клінічні прояви
ОРГАНІЗМЕННИЙ РІВЕНЬ

Системна патологія
(макроорганізм)

Синдром
«недостатності»
конститутивної ЦОГ-1

Рис.2.1 Запропонована концепція механізму формування
аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу
2.2. Об’єкт дослідження
Матеріали, представлені в даній роботі, було отримано в результаті
обстеження 290 хворих віком від 17 до 80 років із діагнозом «поліпозний
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риносинусит» (ПРС). Критерієм включення хворих в дослідження був діагноз ПРС
(J33.0–J33.9 за МКХ-10). Діагноз ПРС верифікували за критеріями, затвердженими
наказом МОЗ України №181 від 24.03.2009 «Про затвердження протоколів надання
медичної допомоги за спеціальністю «Отоларингологія» («Протокол надання
медичної допомоги хворим із хронічним синуситом»). Діагностична програма
передбачала з’ясування скарг, анамнезу захворювання, даних клінічного огляду та
додаткових методів діагностики.
Критеріями не включення пацієнтів слугували відсутність поліпів у порожнині
носа, поліповидна форма росту доброякісних та злоякісних пухлин носа а також
поліпи при муковісцидозі, синдромах Янга та Картагенера.
Розподіл хворих на ХРС за віком і статтю представлений на таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на ХРС за віком і статтю (абс.ч/%)
Вік

Стать

Разом

Чол.

Жін.

17-21

4 (1,38 %)

2 (0,69 %)

6 (2,07 %)

22-35

21 (7,24 %)

12 (4,14 %)

33 (11,38 %)

36-60

116 (40 %)

70 (24,14 %)

186 (64,14 %)

61-80

42 (14,48 %)

23 (7,93 %)

65 (22,41 %)

ВСЬОГО

183 (63,1 %)

107 (36,9 %)

290 (100 %)

Як видно із таблиці 2.1, ПРС переважно зустрічається у осіб зрілого віку (36–
60 років) – 186 хворих (64,14 %). Хворі похилого віку також зустрічаються відносно
часто, їх кількість складає 65 осіб (22,41 %). Кількість хворих молодого віку (22–35
років) складали 33 особи із 290, або 11,38 %. Хворих серед осіб юнацького віку (17–
21 рік) було найменше – 6 із 290, або 2,07 %.
Такий, відносно рівномірний, характер розподілу пацієнтів у крайніх вікових
категоріях, дозволив для зручності роботи розділити пацієнтів з хронічними
риносинуситами на 2 групи: перша – особи юнацького і молодого, друга – зрілого і
похилого віку (таблиця 2.2).
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Таблиця 2.2
Розподіл хворих на ПРС за віком і статтю (абс.ч/%)
Стать

Вік

Разом

Чол.

Жін.

17-35

25 (8,62 %)

14 (4,83 %)

39 (13,45 %)*

36-70

158 (54,48 %)

93 (32,07 %)

251 (86,55 %)

ВСЬОГО

183 (63,1 %)*

107 (36,9 %)

290 (100 %)

Примітка: * — достовірна різниця між групами, р<0,05.
Як видно із таблиці, переважна кількість хворих належить до групи зрілого та
похилого віку, вони складають 86,55 % всіх включених у дослідження. Частка осіб
молодого та юнацького віку складає лише 13,45 %.
Очевидною є тенденція до більшого поширення риносинуситів серед
чоловіків: їх у досліджуваному контингенті було 183 особи (63,1 %), що на 26,2 %
більше ніж жінок – 107 (36,9 %) (таблиця 2.2).
Пацієнтів було розділено на три групи, залежно від клініко-патогенетичного
варіанту ПРС:
 І група – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину – 94
пацієнти (32,41 %);
 ІІ група – поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки носового
дихання – 123 пацієнти (42,41 %);
 ІІІ – асоційований з гіпер-Ig-E-емією – 73 пацієнти (25,17 %).
В І групу включено хворих із верифікованою непереносимістю АСК та інших
НПЗП. Непереносимість аспірину встановлювали спираючись на дані анамнезу, дані
перорального дозованого тесту з аспірином, СКТ тесту з аспірином та дослідження
рівня арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного повітря.
До ІІ групи віднесено хворих, в яких наявні порушення архітектоніки
порожнини носа у вигляді аномалій носової порожнини, носових раковин, чи їх
комбінації і відсутні непереносимість АСК, гіпер-Ig-E-емія.
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В ІІІ групу увійшли хворі з підвищеним рівнем сироваткового загального Ig-E.
2.3. Методи дослідження
2.3.1 Ендориноскопічне обстеження для оцінки стану носової порожнини,
носоглотки, визначення симптомів ХРС проведено всім 290 хворим, включеним в
дисертаційне дослідження.
Огляд порожнини носа. Огляд порожнини носа здійснено за допомогою
ендоскопів фірми ―Storz‖, у положенні хворого сидячи. Перед початком
дослідження пацієнту проводили аплікаційну анестезію розчином місцевого
анестетика з додаванням анемізуючих речовин. Дослідження проведено за
алгоритмом запропонованим Штамбергером (Shtamberger, 1991). Ендоскоп з 30°
оптикою проводили по дну порожнини 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
середнього носового ходу. Ендоскопічне дослідження проводилося під час
первинного огляду, а також в період спостереження при проведенні лікування.
2.3.2 Методи променевої діагностики.
Спіральна комп’ютерна томографія проводилась для уточнення анатомічних
особливостей носової порожнини та приносових пазух, типу та обширності їх
ураження. Її було проведено 150 хворим з діагнозом ПРС: І група – 50 пацієнтів, ІІ
група – 50 пацієнтів, ІІІ группа – 50 пацієнтів.
СКТ проведено на спіральному комп’ютерному томографі «Emotion»
(Siemens). Сканування проводилося за таких умов: U=130 kV, mAs-80, товщина
шару 3 мм, 13–15 зрізів. При аналізі СКТ оцінювали зміни в порожнині носа та
приносових

пазухах

шляхом

вимірювання

товщини

та

денситометричних

показників слизової оболонки порожнини носа, ширину просвіту носових ходів
(відстань між носовою перегородкою і краєм слизової нижньої носової раковини). Із
метою об’єктивної оцінки ефективності лікування аналізували на основі проведення
повторної СКТ приносових пазух «зони інтересу», що зменшувало променеве
навантаження на пацієнтів та порівнювали їх із даними попередньої СКТ.
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Відповідно, при позитивній динаміці пацієнтам рекомендували продовження
консервативного лікування, а при відсутності покращення пропонували оперативне
лікування.
2.3.3 Клініко-генетичні методи досліджень
Для визначення ролі спадкового фактора у розвитку та перебігу поліпозних
риносинуситів у обстежених хворих проведене комплексне клініко-генетичне
дослідження, яке включало клініко-генеалогічний та цитогенетичний методи.
Клініко-генеалогічне дослідження проведено

для визначення внеску

спадковості у формування поліпозних риносинуситів і здійснено у всіх 290 хворих,
що включені у дисертаційне дослідження.
Для встановлення факту спадкової обтяженості до поліпозних риносинуситів
було проведено аналіз родоводів всіх обстежених. Суть методу полягає у з’ясуванні
родинних зв’язків серед близьких і далеких, прямих і опосередкованих, здорових і
носіїв певної ознаки (у нашому випадку поліпоз) родичів. Технічно він зводився до
двох етапів: складання родоводу і генеалогічного аналізу. Збір даних про сім’ю
починали з пробанда – особи, яку досліджували. Факт захворювання членів
родоводу встановлювався на підставі їх клінічного огляду, при його неможливості –
за даними медичної документації, або достовірних даних про захворювання від
членів родини. При складанні родоводу користувались загальноприйнятими
позначеннями (рис. 2.2). Фігури в родоводі розташовували за поколіннями, кожне з
яких займало окремий рядок і позначалось зліва римською цифрою. Всіх індивідів
поколінь розміщували в порядку народження і позначали арабськими цифрами.
Генетичному аналізу піддавали родоводи, що включали не менше як три покоління.
Перше завдання при аналізі родоводу – встановити спадковий характер ознаки.
Після з’ясування спадкового їх характеру встановлювали тип передачі. Якщо ознака
проявлялась в кожному поколінні, незалежно від статі, встановлювали домінантний
тип успадкування. Натомість, коли в родоводах зустрічались повністю здорові
покоління і не прослідковувалась передача ознаки від батьків до дітей,
встановлювали рецесивний тип успадкування.
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Чоловік

жінка здорові
хворі (носії досліджуваної ознаки)
пробанд (індивід з якого почато
обстеження сім’ї)

подружжя

діти (брат і сестри) сибси

Рис. 2.2. Символи, які використовуються при складанні родоводів
До групи не обтяжених генетично пацієнтів включено осіб, у родоводах яких
поліпоз було виявлено вперше, або діагноз захворювання у родичів викликав
сумніви.
Цитогенетичне дослідження проведено для оцінки функціонального стану
геному епітеліоцитів слизової оболонки носової порожнини і здійснено у 30
здорових осіб (контроль) та 70 пацієнтів із яскраво вираженою спадковою
схильністю до захворювання (27 хворих на поліпоз, асоційований з гіпер-Ig-Eемією, 43 пацієнти, хворих на поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину.
Матеріалом для дослідження слугували цитологічні препарати епітеліальних
клітин слизової оболонки носової порожнини (СОНП) здорових осіб та хворих на
поліпозний риносинусит.
Оцінку функціонального стану геному (ФСГ) у всіх досліджуваних
встановлювали за показниками каріограми інтерфазних ядер епітеліоцитів слизової
оболонки носової порожнини. Якість цитологічних мазків залежить від місця та часу
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забору матеріалу. Тому матеріал із носової порожнини отримували шляхом
зішкрібання заокругленою скляною паличкою слизової оболонки медіальної стінки
в проекції переднього кінця середньої носової раковини під контролем ендоскопа в
один і той же час доби (10–11 година ранку). Матеріал зішкрібу поміщали на
предметних скельцях, які після відповідної фіксації забарвлювали за МайнГрюнвальдом і за Фьольгеном у модифікації Ковальчук Л.Є., яка дозволяє виявити
ДНК ядра і РНК ядерець [243]. ДНК фарбувалась у пурпурно-рожевий колір,
інтенсивність якого залежала від ступеня конденсації хроматину, що дозволяло
виявити еу- і гетерохроматин. РНК виявляли за допомогою барвника –
метиленового синього. У кожному препараті досліджували 100 інтерфазних ядер.
Функціональний стан геному інтерфазних ядер епітеліальних клітин носової
порожнини оцінювали за 4-ма показниками: індексу хроматизації (ІХ) – відношення
кількості ядер із перевагою еухроматину до кількості гетерохроматинових ядер;
статевого хроматину (СХ) – (відсоток клітин із гетеропікнотичною Х-хромосомою);
ядерцевого індексу (ЯІ) – (відсоток клітин із ядерцями до загальної кількості
клітин); морфологічно змінених (патологічно змінених) ядер (ПЯ) – (відсоток клітин
із патологічними змінами каріоплазми та каріолеми). До патологічно змінених ядер
відносили кілька типів морфологічно змінених ядер: вакуолізовані, з глибокими
інвагінаціями каріолеми, відсутністю еухроматину, гетеропікнотичні, тощо.
2.3.4

Морфологічне

(імуногістохімічне)

дослідження

проведено

для

визначення рівня експресії конститутивної циклооксигенази і здійснено у 75 хворих
з діагнозом ПРС: І група – 25 пацієнтів, ІІ – 25 пацієнтів, ІІІ – 25 пацієнтів.
Досліджуваний
нейтрального

(операційний)

формаліну

(Ph-7,0)

матеріал
протягом

фіксували

у

24

Після

годин.

10

%

розчині

парафінової

препідготовки шматочки заливали у парафін. Із кожного парафінового блоку на
санному мікротомі робили гістологічні зрізи товщиною 4–5 мкм на предметні скла з
адгезивним

покриттям

(Super

Frost

Plus).

Депарафінізацію

проводили

за

загальноприйнятою методикою. В подальшому препарати для імуногістохімічного
дослідження готовили за наступною методикою [244,245]. Для відновлення епітопів
проводили теплоіндуковане демаскування у цитратному буфері (pH 6,0) на водяній
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бані й у мікрохвильовій печі при температурі 95–98 ºС протягом 10 хв. Блокування
ендогенної пероксидази здійснювали за допомогою пероксидазного блоку протягом
10 хв, блокування неімунологічного зв’язування реагентів – за допомогою Ultra V
Block (Аbcam) протягом 10 хвилин. Наступним етапом проводили інкубацію з
робочими розчинами первинних антитіл – СОХ1 antibody (Аbcam) – титр 1:300 з
тривалістю експозиції 45 хвилин. Для приготування робочих розчинів СОХ1
використовували розчинник антитіл (Antibody Diluent, Аbcam). Протягом 35 хвилин
проводили інкубацію зрізів з кон’югатом антикролячих антитіл з полімером та
пероксидазою хрону (система візуалізації Rabbit Specific HRP Conjugate, Аbcam).
Протягом 10 хвилин зрізи інкубували у готовому (Ready-to-Use) розчині хромогену
–

аміноетилкарбазолу

(AEC

Single

Solution,

Аbcam).

Гістологічні

зрізи

дозабарвлювали гематоксиліном Маєра (DAKO) протягом 40 сек. З метою
контрастування протягом 7 с зрізи витримували у 36 mM розчині аміаку. Тричі по 1
хв промивали у дистильованій воді. Скельця виймали з дистильованої води, на
гістозрізи наносили водне заключне середовище (Faramount, Aqueous Mounting
Mediun, DAKO, Аbcam) та накривали покривними скельцями.
Інтерпретацію отриманих результатів проводили за якісною (незначна (+),
помірна (++) та виражена (+++) експресія антигенів (за інтенсивністю забарвлення
хромогеном) та кількісною характеристиками: визначали, скільки мкм2 припадає на
одну клітину, яка позитивно забарвилась хромогеном в процесі імуногістохімічної
реакції; таким чином, чим більша площа припадає на одну забарвлену клітину, тим
більший дефіцит в тканинах циклооксигенази І. Представлені показники: середнє
арифметичне – (са); медіана – (мед.); стандартне відхилення – (ст.відх.);
мінімум/максимум значень – (мін/макс).
Також

вимірювалась

інтенсивність

забарвлення

хромогеном

за

денситометричними даними з використанням морфометричної програми Image Tool
3,0 for Windows. Для достовірної оцінки денситометричних даних фотографування
гістологічних препаратів здійснювали при однаковому освітленні та при визначеній
для певного збільшення ширині діафрагми. Отримані зображення трансформували у
відтінки сірого у системі RGB та проводили їх аналіз.
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2.3.5 Біохімічне дослідження сироватки крові проведено для визначення
рівня метаболітів «фізіологічних» і «обхідних» шляхів метаболізму арахідонової
кислоти і здійснено у 20 хворих із діагнозом «хронічний поліпозний риносинусит,
асоційований із непереносимістю аспірину» та у 7 соматично здорових донорів
(контроль).
Визначення продуктів пероксидації ліпідів.
Для оцінки процесів пероксидації ліпідів визначали рівень проміжних та
кінцевих метаболітів. До 0,2 мл плазми крові додавали 6 мл суміші гептану та
ізопропанолу (2:1). Пробу ретельно перемішували протягом 15 хв і додавали 1 мл
розчину НСl (рН=2,0), швидко перемішували і відбирали верхню гептанову пробу.
У ній визначали рівень дієнових кон’югатів.
Вміст ТБК-активних продуктів визначали спектрофотометрично за реакцією
тіобарбітурової кислоти з малоновим диальдегідом. При цьому утворюються
забарвлені комплекси, які реєструють при 535 нм і 580 нм за допомогою
спектрофотометру SM 2000.
Концентрацію визначають за формулою:
С = Д535 – Д570

* 16

0,156

Визначення продуктів перекисного окислення білків.
На

ступінь

ушкодження

білкових

молекул

вказують

продукти

окиснювальної модифікації білків. Принцип методу базується на взаємодії
окиснених амінокислотних залишків білків з 2,4-динітрофенілгідразином з
утворенням похідних 2,4-динітрофенілгідразонів, які мають характерний спектр
поглинання.
Аліфатичні

альдегід-динітрофенілгідразони

нейтрального

характеру

характеризуються спектром поглинання в діапазоні 260–558 нм, основного
характеру – в діапазоні 258–264 нм і 428–520 нм. Для аліфатичних кетон-
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динітрофенілгідразонів нейтрального характеру спектр поглинання – 363–367 нм,
основного характеру – 430–434 нм і 524–535 нм.
Визначення фосфоліпідів сироватки крові.
Принцип методу базується на взаємодії фосфатів після мінералізації з
молібдатом амонію в присутності ейконогену. Фосфоліпіди осаджуються
трихлороцтовою кислотою (ТХО) разом з білками крові (3,0 мл дистильованої
води + 0,2 мл сироватки крові + 3,0 мл розчину ТХО). Після центрифугування
впродовж 5 хв надосадову рідину відбирають і до осаду додають 1,0 мл 57 %
розчину перхлоратної кислоти, нагрівають 20–30 хв при t=80 0С до забарвлення
суміші. Об’єм розчину доводять до 7 мл дистильованою водою, додають 1,0 мл
молібдату амонію і 1,0 мл ейконогену. Через 30 хв вимірюють екстинцію при 630–
690 нм проти контролю. Паралельно ставлять стандартну і контрольну проби.
Концентрацію фосфору визначають за формулою:
С = Едосл.

* 3,23 (ммоль/л)

Ест.

Визначення жирнокислотного складу сироватки крові.
Жирнокислотний склад сироватки крові визначали методом капілярної
газорідинної хроматографії на базі лабораторії імунології інституту біології тварин
НААН України (зав. лабораторією – д. вет. н., професор Віщур О.І.) [246].
Жирнокислотний склад загальних ліпідів сироватки крові досліджували на
газовому хроматографі Agilent Technologies 7890 В, обладнаному капілярною
колонкою SP-2560 (100 % biscyanopropyl polysiloxane, Supelco) та полум’яноіонізаційним детектором. Ідентифікацію хроматографічних піків проводили з
використанням індивідуальних стандартних розчинів метилових ефірів жирних
кислот виробництва фірми "Sigma Chemical Co" (США), суміш метилових ефірів
жирних кислот 37 Component FAME Mix Supelco і суміш метилових ефірів
кон’югованої лінолевої кислоти Sigma. Реєстрацію та обробку хроматограм
здійснювали за допомогою комп’ютера з програмним забезпеченням HP Chem
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Station. Індекс насиченості ліпідів визначали за співвідношенням суми насичених
до суми ненасичених жирних кислот. Вивчали фракції наступних жирних кислот:
міристинової, 14:0; пальмітинової, 16:0; стеаринової, 18:0; арахінової, 20:0;
олеїнової, 18:1(ω-9); лінолевої, 18:2 (ω-6); γ-ліноленової, 18:3 (ω-6); α-ліноленової,
18:3 (ω-3); арахідонової (ейкозатетраєнової), 20:4 (ω-6); ейкозапентаєнової, 20:5
(ω-3), докозагексаєнової, 22:6 (ω-3).
Визначення рівня арахідонової кислоти конденсату видихуваного повітря
проводено у 10 здорових осіб (контроль) та 45 пацієнтів (30 жінок і 15 чоловіків) з
поліпозним

риносинуситом,

асоційованим

з

непереносимістю

нестероїдних

протизапальних препаратів. .
Збір конденсату видихуваного повітря (КВП) проводиться в ранкові години,
після дворазового ополіскування ротової порожнини водою. Для збору КВП
використовується

апарат

ECoScreen

(Erich

JAEGER

GmbH,

Німеччина),

забезпечений клапанною системою, яка дозволяє здійснювати вдих з навколишнього
середовища, а видих – в пристрій з конденсацією парів, тобто клапан не дозволяє
змішуватися

вдихуваному

і

видихуваному

повітрю.

Двосторонній

клапан

використовується також як уловлювач слини. Метод ґрунтується на так званому
принципі протитечії. Речовини охолоджуються приблизно до -10

0

С. Збір

проводиться протягом 10 хв в сидячому положенні і спокійному диханні
обстежуваного з середньою частотою 15 за хв. Для виключення носового дихання
використовуються спеціальні затискачі для носа.
Пробірки з матеріалом негайно заморожуються в морозилці при температурі 70 0C. Зібрані зразки зберігаються при даній температурі до проведення аналізів
строком не більше 1 місяця.
Кількісні рівні арахідонової кислоти визначали методом ІФА за допомогою
тест-систем «Uscn scn Life ife Science cience Inc. Wuhan »(США) згідно з
прикладеними інструкціями [247].
2.3.6 Дослідження судинно-тромбоцитарного гемостазу проведено для оцінки
функціонального стану тромбоцитарної ланки гемостазу і здійснено у 150 хворих з
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діагнозом ПРС: І група – 50 пацієнтів (33,3 %), ІІ група – 50 (33,3 %) пацієнтів, ІІІ –
50 (33,3 %) пацієнтів.
Визначення кількості тромбоцитів в мазку крові: кількість тромбоцитів по
відношенню до 1 тис. еритроцитів. Знаючи абсолютне число еритроцитів в 1 мкл
крові, обчислюється кількість кров’яних пластинок в 1 мкл. Межі коливання
числа тромбоцитів у здорових людей становить 180•109–320•109/л.
Дослідження тривалості капілярної кровотечі за методикою Дюке: після
проколу мочки вуха на глибину 3,5–4 мм час кровотечі у нормі становить 3–5 хв.
Дослідження агрегаційної функції тромбоцитів фотометричним методом з
графічною реєстрацією за допомогою аналізатора агрегації тромбоцитів «SOLAR
AP2110». Вивчається швидкість і ступінь зменшення оптичної щільності плазми,
що містить тромбоцити, при змішуванні із агрегуючими агентами. При дії
адреналіну і малих концентрацій аденозиндифосфату в нормі агрегаційна крива
має типовий двофазний характер (рис. 2.3).

Рис. 2.3 Нормальна двохфазова агрегатограма
Перша хвиля віддзеркалює безпосередній вплив агоніста на тромбоцити, а
друга хвиля виникає в результаті «реакції звільнення» з щільних гранул
тромбоцитів адреналіну, аденозиндифосфату, тромбоксану.
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2.3.7 Оцінку ступеня візуалізації операційного поля з точки зору його
безкровності проводено для оцінки ефективності передопераційної підготовки
пацієнтів і здійснено у 70 пацієнтів: група  – 20 пацієнтів – операція без підготовки,
група  – 15 пацієнтів – операція після 5-денної підготовки, група  – 35 пацієнтів
– операція після 10-денної підготовки.
Оцінку якості операційного поля з точки зору його безкровності проведено
за 5-бальною шкалою:
1 бал – візуалізація < 25 % операційного поля, неможливість роботи хірурга;
2 бали – візуалізація 25–50 % операційного поля, наявність кровотечі, яка
значно перешкоджає роботі хірурга;
3 бали – візуалізація 50–75 % операційного поля, наявність дифузної
кровоточивості, яка перешкоджає роботі хірурга;
4 бали – візуалізація 75–100 % операційного поля, наявність точкових
крововиливів, які не перешкоджають роботі хірурга;
5 балів – візуалізація 100 % операційного поля, сухе операційне поле [159].
2.3.7 Функціональні дослідження проведено з метою оцінки функціонального
стану носової порожнини до та в процесі післяопераційної реабілітації і здійснено у
50 хворих: 20 – контрольна група, 30 хворих – досліджувана група.
Визначення пікової швидкості (ПОШ) видиху – назальна пікфлуометрія.
В якості методу об’єктивної оцінки дихальної функції проводилось
дослідження пікової об’ємної швидкості при видиху через ніс [248].
З цією метою використаний пікфлуориметр Vitalograf, що використовується
для визначення пікової об’ємної швидкості повітряного потоку на видиху. Величина
пікової об’ємної швидкості реєструється на шкалі прибора, градуйованій від 50 до
800 поділок і свідчить про об’єм струменя повітря, що пройшов через прибор в
літрах у хвилину.
Методика: пацієнт вводить в один із носових ходів округлу насадку
пікфлуометра, добиваючись щільного її прилягання

до стінок вестибулярного

відділу носа. Цим досягається герметичність з’єднання прибора з носовим ходом.
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Далі, після притискання крила носа пролежної сторони до перегородки,
пропонується хворому зробити три форсованих видихи через носовий хід,
з’єднаний з прибором. Наступний видих робиться з інтервалом в кілька секунд,
необхідних для реєстрації показників прибора. Середнє арифметичне від
отриманих даних і є показником пікової об’ємної швидкості видоху для
досліджуваного носового ходу. Аналогічно проводиться і дослідження прохідності
іншого носового ходу. Сумація даних дослідження кожного носового ходу
свідчить про величину пікової об’ємної швидкості для носа в цілому.
Дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки
порожнини носа.
Дослідження транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки
порожнини носа проведено за допомогою сахаринової проби. Суть методу полягає у
визначенні часу, необхідного для переміщення індикаторної речовини (сахарину) із
носової порожнини у глотку. Методика полягала у нанесенні кристалу сахарину
діаметром 1 мм на верхньомедіальну поверхню нижньої носової раковини,
відступивши 5 мм від її переднього краю у момент затримання дихання пацієнтом.
В подальшому визначали час появи солодкуватого присмаку у ротовій порожнині,
на що вказував сам пацієнт. Досліджували окремо праву та ліву половину носа. В
нормі тест складає 12–15 хвилин. Результат оцінювали наступним чином: 1 ступінь
порушення – 16–30 хв, 2 ступінь – 31–45 хв, 3 ступінь – понад 45 хв. [250].
2.3.8 Методи статистичного аналізу.
Усі кількісні дані перевірено статистично з використанням програмного
забезпечення IBM SPSS Statistics 22.0. Отримані в ході дослідження результати
піддавали статистичній обробці методами варіаційної статистики (середнє
арифметичне, стандартна похибка, середньоквадратичне відхилення, довірчий
інтервал). Вірогідність відмінностей між порівнюваними групами визначали за
допомогою параметричного критерія Ст’юдента.
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Статистичну

перевірку

гіпотез

для

визначення

відмінностей

між

непараметричними ознаками проведено із використанням χ2-критерію та zкритерію.
Кореляційний аналіз проведено на основі визначення параметричного
коефіцієнта кореляції. Достовірність кореляційного зв’язку оцінювали за критерієм
Стьюдента.
Оскільки необхідно було з’ясувати, де саме знаходяться відмінності, тобто які
саме групи відрізняються одна від одної, попри однофакторний дисперсійний аналіз
(який дозволяє зробити загальний висновок про те, чи середні значення
порівнюваних груп значно відрізняються чи не відрізняються) необхідно було
провести попарне порівняння середніх значень досліджуваних груп.

Критерій

Ст’юдента для таких порівнянь не використовується в зв’язку з виникненням ефекту
множинних порівнянь. Для вирішення цієї проблеми (тобто для виконання великої
кількості попарних порівнянь групових середніх без втрати статистичної
потужності) було використано критерій Тьюкі. Порівняння проводили при рівні
значущості р=0,05, тобто при виконанні всіх попарних порівнянь вірогідність
отримання одного чи кількох хибнопозитивних результатів

складає 0,05.

Відповідно, якщо розраховане р при попарному порівнянні р>0,05, робимо
висновок, що групи статистично значущо не відрізнялись за досліджуваним
параметром. Якщо р<0,05, то групи відрізняються [251].
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РОЗДІЛ 3
Клініко-генетичні показники та рівень експресії циклооксигенази у
хворих на поліпозний риносинусит, асоційований із непереносимістю аспірину
Дослідження було поділено на кілька етапів. На першому етапі проведено
комплекс досліджень, які вивчають молекулярно-генетичні аспекти формування
аспіринасоційованого

назального

поліпозу

(рис.

3.1).

Вивчені

особливості

успадкування, епігенетичні характеристики респіраторних епітеліоцитів, рівень
експресії конститутивної циклооксигенази.
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ

Дефектний ген ЦОГ-1

Недостатність фермента
конститутивної ЦОГ-1

КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ РІВЕНЬ

Рис. 3.1 Дослідження молекулярного рівня патогенезу
аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу
3.1. Клініко-генеалогічний аналіз хворих на поліпозні риносинусити
При поглибленому вивченні ПРС стає зрозумілим, що дана патологія
відповідає специфічним ознакам, характерним для полігенних (раніше – хвороби із
спадковою схильністю) або мультифакторних хвороб, а саме: висока частота
захворювання в популяції; клінічний поліморфізм захворювання варіює від
прихованих субклінічних форм до яскраво виражених проявів; особливості
успадкування захворювань не відповідають менделівським закономірностям;
ступінь виразності проявів хвороби залежить від статі і віку хворого, несприятливих
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факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Відомо, що для ПРС
характерний широкий поліморфізм клінічних проявів, що полягає в наявності різних
варіантів перебігу, гістологічних характеристик, кількості уражених пазух,
наявності стертих і атипових форм, різної частоти рецидивування і чутливості до
загальноприйнятих методів лікування. При цьому також відмічається мінливий
характер і клініко-лабораторних, біохімічних та імунологічних параметрів. Таку
клінічну різноманітність неможливо пояснити тільки впливом зовнішніх факторів,
це вказує на те, що розвиток хвороби може бути пов’язаний з індивідуальними
особливостями макроорганізму, в детермінації яких обов’язкову участь беруть
генетичні фактори. Це і визначило мету дослідження, представленого у даній главі,
яка полягає у визначенні внеску спадкової схильності у формування різних клінікопатогенетичних варіантів ПРС. Визначення спадкового фактору актуально в плані
виділення

специфічного

генотипу

хворих.

Генотипові

ознаки

зручні

для

використання в якості діагностичних критеріїв алгоритму комплексної їх
діагностики. Для визначення генотипу використовуються в основному такі критерії,
як тип успадкування та ступінь експресивності патологічних генів.
В дослідження включено 290 хворих віком від 17 до 80 років з діагнозом
«поліпозний риносинусит». Пацієнтів було розділено на три групи:
 І група – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, 94 пацієнти
(32,41 %);
 ІІ група – поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки носового
дихання, 123 пацієнти (42,41 %);
 ІІІ – асоційований з гіпер-Ig-E-емією – 73 пацієнти (25,17 %).
Гендерне співвідношення склало: 183 особи чоловічої статі (63,1 %) і 107 –
особи жіночої статі (36,9 %).
Для оцінки ролі спадкового фактору у розвитку та перебігу захворювання
нами використаний клініко-генеалогічний метод. Детальний аналіз родоводів
пацієнтів, хворих на ПРС, дозволив розділити їх на дві групи: спадково обтяжених і
спадково необтяжених осіб. В групу генетично несхильних пацієнтів включались
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особи, в родоводах яких поліпоз був виявлений вперше, або діагноз захворювання у
родичів викликав сумніви.
При детальному аналізі родоводів обстежених спадкова схильність до
захворювання виявлена у 140 (48,28 %) осіб із 290 пацієнтів із діагнозом ПРС (табл.
3.1). Цікавим є розподіл кількості хворих із спадковою схильністю в досліджуваних
групах. Так, у І групі – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину –
виявлено 84 пацієнти зі спадковою схильністю, що складає 89,36 % від загальної
кількості хворих у групі. У ІІ групі – поліпоз, асоційований з порушенням
аеродинаміки носового дихання – кількість спадково схильних хворих склала 9 (7,32
%) пацієнтів. У ІІІ – поліпоз, асоційований з гіпер-Ig-E-емією – спадкова схильність
виявлена у 47 осіб (64,38 %) (рис. 3.2)
Таблиця 3.1
Розподіл хворих зі спадковою схильністю
в досліджуваних группах (абс.ч./%)
Спадково
схильні

І група
84 (89,36 %)

ІІ група
9 (7,32 %)*

ІІІ група
47
(64,38%)*,**

140 (48,28 %)

Спадково
10 (10,64 %) 114 (92,68 %)*
26 (35,62 %)*, **
150 (51,72 %)
несхильні
всього
94
123
73
290
*
Примітка: – достовірність різниці у порівнянні з першою групою (р<0,05);
**

– достовірність різниці у порівянні з ІІ групою (р<0,05).

Це вказує на те, що в патогенезі риносинуситу у хворих з аспіриновою
непереносимістю та гіпер-Ig-E-емією внесок генетичних факторів відіграє суттєву
роль, на відміну від ІІ групи, де випадки спадкової схильності рідкісні.
Загальна кількість членів родин, проаналізованих в родоводах 140 пробандів
склала 2433 особу. Кількість осіб в родоводах коливалась від 11 до 37, в середньому
17,36 в одному родоводі. Із 2433 осіб, включених в родоводи пацієнтів зі спадковою
схильністю до ПРС, виявлено 436 хворих (17,92 %), включно з пробандами (особи,
яких досліджували).
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Рис. 3.2 Розподіл хворих зі спадковою схильністю
в досліджуваних групах
Спостерігається різниця в кількості хворих осіб в одному родоводі в
досліджуваних групах (табл. 3.2). Найменша кількість хворих в родоводі спадково
схильних пацієнтів спостерігається у ІІ групі, тобто у хворих з порушенням
архітектоніки порожнини носа, у всіх 9 (7,32 %) спадково схильних хворих цієї
групи у родоводі наявні тільки по дві хворі особи (включно з пробандом), а
відповідно загальна кількість хворих в родоводах цієї групи 18 осіб. На відміну від
ІІ групи, у І групі (пацієнти з непереносимістю аспірину) кількість хворих членів
родоводу коливається від 2 до 5 і в середньому складає 3,43 осіб на один родовід.
Загальна кількість хворих у родоводах пацієнтів І групи – 288 осіб. У ІІІ групі
хворих, в яких поліпоз, асоційований з гіпер-Ig-E-емією, кількість хворих членів у
родоводі складає аналогічно, як і в І групі, від 2 до 5, а в середньому 2,77 осіб в
одному родоводі, загальна кількість хворих на ПРС у родоводах включно з
пробандами становить 130 осіб. Різниця в кількості хворих у родоводі вказує нам на
низьку пенетрантність ознаки (ПРС) у ІІ групі, та більш високу в І і ІІІ групах.
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Таблиця 3.2
Кількість хворих у родоводах (абс.ч./%)
І група

ІІ група

ІІІ група

Хворі члени
родоводів
288 (66,06 %)**
18(4,13 %)*
130 (29,82 %)*,**
436
(включно з
пробандами)
Середня к-ть
хворих осіб в
3,43
2
2,77
1 родоводі
Примітка: * – достовірність різниці у порівнянні з першою групою (р<0,05)
**

– достовірність різниці у порівянні з ІІ групою (р<0,05).

Гендерне співвідношення серед усіх 290 досліджуваних хворих трьох груп:
63,1 % чоловіків (183 осіб) і 36,9 % особи жіночої статі (107 осіб), тобто кількість
чоловіків, хворих на ПРС достовірно переважає кількість жінок (р<0,05). У той час
як серед спадково схильних хворих це співвідношення змінюється і дорівнює
49,29 % хворих жінок (69 осіб) та 50,71 % чоловіків (71 особа) (табл. 3.3). Таке
співвідношення свідчить про збільшення частки жінок серед спадково схильних
хворих, на відміну від захворювання в популяції, де кількість хворих чоловіків
достовірно переважає кількість жінок. Гендерне співвідношення серед спадково
схильних осіб має виражені особливості залежно від групи хворих. Так, у І групі у
хворих з непереносимістю аспірину частка спадково схильних жінок складає
54,76 %, спадково схильних чоловіків відповідно 45,24 %. Натомість у ІІ групі у
хворих з порушенням архітектоніки порожнини носа всі 100 % хворих зі спадковою
схильністю – чоловіки. У ІІІ групі, у хворих з Ig-E-асоційованим поліпозом, хворі
чоловіки і жінки із спадковою схильністю розподілились рівномірно: 51,06 % жінок
і 48,94 % чоловіків (рис. 3.3). Вивчення родоводів дозволяє провести аналіз типу
успадкування захворювання. Так, загалом, у родоводах спадкова схильність до ПРС
передавалась за рецесивним типом в 77 родинах з 140 (55 %), в 63 родинах з 140
(45 %) – за домінантним типом (табл. 3.4).
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Таблиця 3.3
Гендерне співвідношення спадково схильних осіб
І група

ІІ група

ІІІ група

всього

Загальна
группа
*
Чоловіки
38 (45,24 %)
9(100 %) 24 (51,06 %) 71(50,71 %) 183 (63,10 %)
Жінки
46 (54,76 %)
0
23 (48,94 %) 69(49,29 %) 107 (36,90 %)*
84
9
47
140
290
*
Примітка: – різниця між чоловіками та жінками достовірна (р<0,05);
Типи успадкування мають свої особливості в різних групах. У групі хворих з
порушенням архітектоніки порожнини носа у всіх спадково схильних хворих
спостерігається рецесивний тип успадкування і лише по 2 хворих в кожному
родоводі (включно з пробандом), що вказує на низьку пенетрантність ознаки в цій
групі та великий внесок середовищних факторів в розвиток патології.

Рис.3.3 Гендерне співвідношення спадково схильних осіб
Найбільш типовий родовід ІІ групи представлений на рис. 3.4 ознака
проявлена тільки в двох поколіннях, наявні два повністю здорові покоління.
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Рис. 3.4 Родовід хворого ІІ групи з рецесивним типом успадкування
У ІІІ групі у хворих з поліпозом, асоційованим з гіпер-Ig-E-емією, переважає
рецесивний тип передачі ознаки – 33 родини (70,21 %), домінантний тип зустрічався
в 2,4 рази рідше – у 14 випадках (29,79 %). Типовий родовід пацієнта ІІІ групи
представлений на рис. 3.5: рецесивний тип передачі ознаки, хворіють особи обох
статей, більше двох хворих осіб в родоводі.
Таблиця 3.4
Типи успадкування ознаки (абс.ч./%)
Домінантний
тип
Рецесивний
тип
Примітка:
**

І група
49 (58,33 %)

ІІ група
0**

ІІІ група
14 (29,79 %)**, ***

Всього
63 (45,00 %)

35 (41,67 %)*

9 (100 %)*, **

33 (70,21 %)*,**, ***

77 (55,00 %)

*

84
9
47
140
– достовірність різниці значень всередині груп (р<0,05);

– достовірність різниці у порівнянні з першою групою (р<0,05)

***

– достовірність різниці у порівянні з ІІ групою (р<0,05).
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У І групі у хворих з ПРС, асоційованим з непереносимістю аспірину,
переважає домінантний тип передачі ознаки – 49 родини (58,33 %), рецесивний тип
зустрічається в 35 родинах з 84 (41,67 %). Особливість цієї групи полягає також у
тому, що в 25 родинах з 84 (29,76 %) зустрічається домінантний тип успадкування за
материнською лінією. Це пов’язано з наявністю в генетиці мультифакторних
захворювань феномена генетичного імпринтингу, який передбачає функціональну
нерівність генетичного матеріалу отриманого від матері і батька.

Рис. 3.5 Родовід хворої ІІI групи з рецесивним типом успадкування
Показовий родовід пацієнтів даної групи представлений на рис. 3.6: хворі
особи наявні в кожному поколінні, прослідковується передача від матері до дитини.
Отже,

проведене

клініко-генеалогічне

дослідження

довело

наявність

спадкової схильності до ПРС майже в половині випадків – у 48,28 % хворих.
Кількість спадково схильних хворих суттєво відрізняється в різних клінічних
групах: для пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом спадкова
схильність характерна в 89,36 % випадків, що на 82,04 % більше, ніж в групі з
порушенням архітектоніки порожнини носа, де спадковість до ПРС виявлена тільки
в 7,32 % випадків.
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Рис.3.6 Типовий родовід хворої І групи з домінантним
типом успадкування за материнською лінією
У пацієнтів з поліпозом, асоційованим з гіпер-Ig-E-емією, спадкова схильність
виявлена в 64,38 % осіб. Залежно від клінічної групи спостерігається різна
пенетрантність ознаки – ПРС. Так, у групі хворих з порушенням аеродинаміки
носового дихання в родоводах спадково схильних осіб наявні лише 2 хворих
включно з пробандом, що говорить про низьку пенетрантність та високу частку
впливу середовищних факторів на розвиток патології порожнини носа в даній групі.
В групах з гіпер-Ig-E-емією та аспіринасоційованим поліпозом спостерігається від 2
до 5 хворих в родоводі, відповідно до групи в середньому 2,77 та 3,43 на один
родовід, що говорить про більш високу пенетрантність ознаки в цих групах та
незначну роль середовищних факторів в їх патогенезі. ПРС – полігенне
захворювання, тому характеризується наявністю різних типів успадкування ознаки:
в ІІ і ІІІ групах переважає аутосомно-рецесивний тип – 100 % у ІІ групі, 70,21 % у ІІІ
групі. У І групі в більшості випадків спостерігається аутосомно-домінантний тип –
58,33 %. Виявлені гендерні відмінності серед спадково схильних осіб. Так, в групі
хворих з порушенням архітектоніки порожнини носа 100 % спадково схильних
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хворих чоловіки, в групі з поліпозом, асоційованим з гіпер-Ig-E-емією, частка
спадково схильних чоловіків та жінок приблизно однакова (51,06 % чоловіків і 48,94
% жінок). В І групі (поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину) частка
спадково схильних жінок зростає: 54,76 % жінок проти 45,24 % чоловіків, у зв΄язку з
чим різниця між кількістю чоловіків та жінок в цій групі нівелюється (р>0,05), що
відрізняється від гендерного співвідношення хворих на ПРС у популяції, де відсоток
захворюваності чоловіків достовірно переважає – 63,1 % проти 36,9 % у жінок
(р<0,05). Збільшення частки жінок у групі з аспіринасоційованим назальним
поліпозом обумовлене явищем генетичного імпринтингу в зв`язку з наявністю у
29,76 % пацієнтів цієї групи передачі ознаки за материнською лінією.
Отже, результати клініко-генеалогічного аналізу підтвердили наявність
спадкової схильності у 48,28 % хворих на ПРС. Внесок спадковості в розвиток
захворювання відрізняється в залежності від клініко-патогенетичного варіанту ПРС:
найвищий у пацієнтів з непереносимістю аспірину і найнижчий

у хворих з

порушенням архітектоніки порожнини носа. Це вказує на неоднорідність форм
всередині однієї нозологічної одиниці, що характерно для патогенезу захворювань з
великим вкладом спадкового фактору. Аналіз родоводів виявив як домінантний, так
і рецесивний тип успадкування, що відповідає генетиці полігенних хвороб. Типи
успадкування відрізняються залежно від клініко-патогенетичного варіанту ПРС.
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3.2. Рівень експресії конститутивної циклооксигенази в тканинах
порожнини носа у пацієнтів з різним типом назального поліпозу
Як відомо, обмін арахідонової (ейкозатетраєнової) кислоти здійснюється
декількома шляхами, в нормі більша частина її метаболізуєтся під дією фермента
циклооксигеназа І (конститутивна циклооксигеназа) з утворенням фізіологічних
простагландинів та тромбоксану. Саме на цьому рівні, на нашу думку, і наявний
«блок» фермента циклооксигенази І, в результаті чого переважна більшість
арахідонової кислоти вимушено метаболізується під дією ферменту ліпоксигеназа з
утворенням

великої

кількості

лейкотрієнів.

Лейкотрієни,

на

відміну

від

«фізіологічних» простагландинів, є потужними медіаторами запалення, тому їх
активний синтез в результаті спотвореного обміну арахідонової кислоти призводить
до розвитку хронічного еозинофільного запалення, яке є доведеним патогенетичним
субстратом утворення назальних поліпів. Таким чином, ацетилсаліциловій кислоті
(а також іншим нестероїдним протизапальним препаратам) відводиться роль не
етіологічного чинника аспіринового назального поліпозу, як це вважалось раніше, а
тригерного фактора, який різко поглиблює генетично обумовлений дефіцит
конститутивної циклооксигенази І і виступає таким чином «спусковим курком»
декомпенсації захворювання і виникнення назальної обструкції, поєднаної з
бронхоспазмом чи астматичним статусом. Для підтвердження цього припущення,
ми провели дослідження біоптатів слизової оболонки та поліпозної тканини хворих
із різним типом назального поліпозу з метою визначення рівня конститутивної
циклооксигенази.
Мета дослідження, представленого в даній главі – з’ясування рівня експресії
конститутивної циклооксигенази в слизовій оболонці та тканинах поліпів залежно
від типу назального поліпозу.
В дослідження включено 75 хворих з діагнозом «поліпозний риносинусит».
Пацієнтів було розділено на три групи:
 І група – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину (АТ), 25
пацієнтів (33,3 %);
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 ІІ група – поліпоз, пов’язаний з порушенням аеродинаміки носового
дихання (АНД), 25 пацієнтів (33,3 %);
 ІІІ – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз, 25 пацієнтів (33,3 %).
Як етап комплексного лікування, всім хворим проведені функціональні
ендоскопічні оперативні втручання. Матеріалом для дослідження слугувала слизова
оболонка порожнини носа і тканина поліпів, які видалялись під час оперативного
втручання. Мікропрепарати готували згідно методики, описаної у розділі 2.
Інтерпретацію отриманих результатів проводили за якісною (незначна (+),
помірна (++) та виражена (+++) експресія антигенів (за інтенсивністю забарвлення
хромогену) та кількісною характеристиками: визначали, скільки мкм2 припадає на
одну клітину, яка позитивно забарвилась хромогеном в процесі імуногістохімічної
реакції. Таким чином, чим більша площа припадає на одну забарвлену клітину, тим
більший дефіцит в тканинах ЦОГ-1. Також виміряно інтенсивність забарвлення
хромогеном за денситометричними даними з використанням морфометричної
програми Image Tool 3,0 for Windows. Для достовірної оцінки денситометричних
даних фотографування гістологічних препаратів здійснювали за однакового
освітлення та за визначеній для певного збільшення ширині діафрагми. Отримані
зображення трансформували у відтінки сірого у системі RGB та проводили їх аналіз.
Як відомо, конститутивна ЦОГ експресується як у цитоплазмі клітин
сполучнотканинної строми поліпів і слизової оболонки, так і в цитоплазмі клітин
епітелію поліпів та слизової оболонки порожнини носа. Такі клітини позитивно
забарвлюються

хромогеном

визначаються

при

в

процесі

мікроскопії

імуногістохімічної

гістопрепаратів

(рис.

реакції

і

легко

3.7–3.10).

При

морфометричному дослідженні визначалась площа епітеліальної чи стромальної
поверхні слизової оболонки чи поліпозної тканини, яка

припадає на одну

забарвлену клітину. Чим більша площа, тим більший дефіцит в тканинах ЦОГ-1.
При

морфометрії

епітеліальної

поверхні

поліпів

у

пацієнтів

із

аспіринасоційованим назальним поліпозом (І група) на одну ЦОГ-позитивну
клітину припадає 7816,4 мкм2 площі епітелію (са 7816,4; мед. 3080,788; ст.відх.
9594,255, мін/макс 0/28949,07), у пацієнтів ІІ групи – 7271,8 мкм2 площі епітелію (са
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7271,8; мед. 7141,76; ст.відх. 1216,580, мін/макс 5606,01/8733,79), у ІІІ групі – 8930,9
мкм2 (са 8930,9; мед. 6542,67; ст.відх. 8411,810, мін/макс 0/32613,60) (таб. 3.5, рис.
3.11).
Таблиця 3.5
Морфометрія епітеліальної поверхні поліпів
і слизової оболонки порожнини носа
Показник

Група

Площа
(мкм2)
7816,4
7271,8

Медіана

стандартне
відхилення
9594,255
1216,580

мін/макс

Морфометрія
І група
3080,788
0/28949,07
епітеліальної
ІІ група
7141,76
5606,01/8733,79
поверхні
ІІІ група
8930,9
6542,67
8411,810
0/32613,60
поліпів
Морфометрія
І група
7905,4
3426,69
11899,308
0/53172,42
епітеліальної
ІІ група
4918,4
3996,76
4135,816 2881,98/12605,74
поверхні
ІІІ група
4583,5
4255,05
2341,113
1710,60/9420,79
СОПН
Примітка: відсутня статистично значуща різниця між групами (р≥0,05)

Рис. 3.7. ЦОГ1 позитивні клітини

Рис. 3.8 ЦОГ1 позитивні клітини

в поліпі при аспіринасоційованому

в слизовій оболонці носа при

поліпозі.

аспіринасоційованому поліпозі.

Забарвлення: імуногістохімічне

Забарвлення: імуногістохімічне

HPR-AEC з анти-ЦОГ1. Зб.: ×200.

HPR-AEC з анти-ЦОГ1. Зб.: ×200.
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Рис. 3.9 ЦОГ1 позитивні клітини

Рис. 3.10 ЦОГ1 позитивні клітини

в поліпі при алергічному поліпозі.

в слизовій оболонці носа при

Забарвлення: імуногістохімічне

алергічному поліпозі.

HPR-AEC з анти-ЦОГ1. Зб.: ×200.

Забарвлення: імуногістохімічне
HPR-AEC з анти-ЦОГ1. Зб.: ×200.

Морфометрія епітеліальної поверхні слизової оболонки порожнини носа
показала наступні показники: у пацієнтів І групи на одну ЦОГ-позитивну клітину
припадає 7905,4 мкм2 (са 7905,4; мед. 3426,69; ст.відх. 11899,308, мін/макс
0/53172,42). У пацієнтів ІІ групи – 4918,4 мкм2 (са 4918,4; мед. 3996,76; ст.відх.
4135,816, мін/макс 2881,98/12605,74) (таб. 3.1, рис. 3.11).
У ІІІ групі пацієнтів – 4583,5 мкм2 площі (са 4583,5; мед. 4255,05; ст.відх.
2341,113, мін/макс 1710,60/9420,79) (таб. 3.5, рис. 3.11). При аналізі статистично
значущих відмінностей між групами за критерієм множинних порівнянь Тьюки при
рівні значимості 0,05, виявлено, що показники морфометрії епітеліальної поверхні
як поліпів, так і слизової оболонки статистично значимо не розрізняються (рзначення від 0,920 до 0,992, тобто р0,05).
Це дає нам можливість стверджувати, що кількість ЦОГ-позитивних клітин як
в епітелії поліпів, так і слизової оболонки не змінюється в залежності від типу
поліпозного риносинуситу. Отримані результати дозволяють припустити, що суттєві
патологічні зміни відбуваються не в епітелії, а в стромі поліпів та слизової
оболонки.
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Рис. 3.11 Результати морфометрії епітеліальної
поверхні поліпів та слизової оболонки, мкм2.
Під час морфометрії строми отримані наступні дані. При дослідженні строми
поліпів на одну ЦОГ-позитивну клітину припадає 56357,7 мкм2 (са 56357,7; мед.
34629,30;

ст.відх.

63044,910,

мін/макс

0/201707,22)

у

групі

пацієнтв

з

аспіринасоційованим назальним поліпозом (І гр.) (таб. 3.6, рис. 3.12). У групі з
поєднанням поліпозного риносинуситу та порушення архітектоніки носової
порожнини (ІІ гр.) – 14685,4 мкм2 (са 14685,4; мед. 12656,12; ст.відх. 8871,681,
мін/макс 3670,68/33553,43). У групі з поліпозним риносинуситом алергічної
природи – ІІІ гр. – 12721,4 мкм2 (са 12721,4; мед. 12324,31; ст.відх. 5780,617,
мін/макс 4314,91/25217,12) (таб. 3.6, рис. 3.12). При морфометрії строми слизової
оболонки визначено, що у І групі площа поверхні гістозрізу на одну ЦОГ-позитивну
клітину склала 27147,9 мкм2 (са 27147,9; мед. 19448,07; ст.відх. 29790,520, мін/макс
0/152357,40) (таб. 3.6, рис. 3.12). У групі з порушенням архітектоніки носової
порожнини (ІІ гр.) – 11371,7 мкм2 (са 11371,7; мед. 7164,49; ст.відх. 10907,248,
мін/макс 4535,07/42688,17). У групі з поліпозним риносинуситом алергічної
природи – ІІІ гр. – 12755,8 мкм2 (са 12755,8; мед. 10391,40; ст.відх. 9758,268,
мін/макс 5953,76/52720,66) (таб. 3.6, рис. 3.12).
При статистичному аналізі даних морфометрії сполучнотканинної строми
поліпів і слизової оболонки між групами за критерієм множинних порівнянь Тьюки
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при рівні значимості 0,05, виявлено, що наявна статистично значуща різниця між І
та ІІ, та між І та ІІІ групами (р<0,05).
Таблиця 3.6
Морфометрія строми поліпів і слизової оболонки порожнини носа
Показник

Площа Медіана стандартне
мін/макс
2
(мкм )
відхилення
Морфометрія
І група
56357,7 34629,30 63044,910
0/201707,22
*
строми
ІІ група
14685,4 12656,12
1216,580
5606,01/8733,79
*
поліпів
ІІІ група
12721,4 12324,31
5780,617 4314,91/25217,12
Морфометрія
І група
27147,9 19448,07 29790,520
0/152357,40
*
строми
ІІ група
11371,7 7164,49
10907,248 4535,07/42688,17
**
СОПН
ІІІ група
12755,8 10391,40
9758,268 5953,76/52720,66
*
Примітка: – наявна статистично значуща різниця з першою групою (р≤0,05);
**

Група

– наявна статистично значуща різниця між групами ІІ і ІІІ (р≤0,05);

Рис. 3.12 Морфометрія строми поліпів та слизової оболонки, мкм 2.
Аналіз отриманих даних морфометрії сполучнотканинної строми поліпів і
слизової оболонки показав в той час, що між ІІ та ІІІ групами немає достовірної
різниці (р0,05). Тобто саме в групі з аспіринасоційованим назальним поліпозом
наявний виражений дефіцит циклооксигенази І в стромі як поліпів, так і слизової
оболонки в порівнянні з поліпозним риносинуситом інших типів (таб. 3.6, рис. 3.12).
Крім розподілу ЦОГ-позитивних клітин в одиниці площі, була досліджена
оптична щільність цитоплазми клітин, які позитивно забарвлювались хромогеном в
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процесі імуногістохімічної реакції. За результатами дослідження встановлено, що
аналогічна тенденція зміни оптичної щільності, як і кількості позитивних клітин,
характерна як для епітеліальної поверхні, так і для сполучнотканинної строми. При
денситометрії ЦОГ-позитивних клітин епітеліальної поверхні поліпів встановлені
наступні показники оптичної щільності: в групі аспіринасоційованого поліпозу –
102,8421 ум.од., у ІІ групі – 98,4 ум.од., у ІІІ групі – 92,1 ум.од. (рис. 3.13).

Рис. 3.13 Денситометрія цитоплазми ЦОГ-позитивних
клітин епітеліальної поверхні
Денситометрія ЦОГ-позитивних клітин епітелію слизової оболонки носової
порожнини показала наступні показники: І гр. – оптична щільність склала 95,7627
ум.од.; ІІ гр. – 94,1 ум.од.; ІІІ гр. – 101,2 ум.од. (рис. 3.13).
Статистична

обробка

отриманих

даних

підтвердила

тенденцію

морфометричного дослідження – немає статистично значущої різниці оптичної
щільності ЦОГ-позитивних клітин епітеліальної поверхні як поліпів, так і слизової
оболонки носової порожнини при різних типах назального поліпозу – р0,05 у всіх
групах (таб. 3.7). При денситометричному дослідженні сполучнотканинної строми
поліпів встановлені наступні показники оптичної щільності ЦОГ-позитивних
клітин: у пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом оптична щільність
склала 130,75 ум.од., у хворих на поліпозний РС, поєднаний з порушенням
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архітектоніки носової порожнини – 104,1 ум.од., у пацієнтів з алергічним назальним
поліпозом – 112,7 ум.од. (рис. 3.13).
Таблиця 3.7
Порівняння груп за показником денситометрія
ЦОГ-клітин епітелію поліпів та слизової оболонки
Показник

(I) Група

(J) Група

Різниця
середніх (I-J)

Стандартна
похибка

Денситометрія
2
4,43
5,582
Група 1
ЦОГ-клітин
3
10,78
4,903
епітелію
Група 2
3
6,35
5,076
поліпів
Денситометрія
2
1,86
4,284
Група 1
ЦОГ-клітин
3
-5,25
4,414
епітелію слиз.
Група 2
3
-7,10
4,94
оболонки
Примітка: * – наявні значущі відмінності між групами (р<0,05);

рзначенн
я
0,708
0,079
0,429
0,901
0,462
0,325

Статистична обробка показала наявність достовірної різниці показників
оптичної щільності між усіма трьома групами: між І і ІІ, між І і ІІІ, а також між ІІ і
ІІІ (таблиця 3.8).
Таблиця 3.8
Порівняння груп за показником денситометрія
ЦОГ-клітин строми поліпів та слизової оболонки
Різниця

Стандартн

р-

середніх (I-J)

а похибка

значення

2

26,62

5,343

0,000*

3

18,01

5,210

0,002*

3

-8,61

3,308

0,027*

2

18,04

3,536

0,000*

3

11,60

3,117

0,001*

3
-6,43
3,695
Група 2
Примітка: * – наявні значущі відмінності між групами (р<0,05);

0,193

Показник
Денситометрія
ЦОГ-клітин
строми поліпів
Денситометрія
ЦОГ-клітин
строми слиз.
оболонки

(I) Група
Група 1
Група 2
Група 1

(J) Група

111

Денситометричне дослідження строми слизової оболонки підтвердило
результати, отримані під час морфометрічного дослідження. У І групі величина
оптичної щільності склала 118,0141 ум.од., у ІІ групі – 100 ум.од., у ІІІ групі – 106,4
ум.од. (рис. 3.14).

Рис. 3.14 Денситометрія цитоплазми ЦОГ-позитивних клітин
сполучнотканинної строми поліпів та слизової оболонки
Статистична обробка показала, що наявна статистично значима різниця між І
та ІІ групами та між І та ІІІ групами, в той час як між ІІ та ІІІ групами достовірної
різниці немає (таблиця 3.8). Денситометричне дослідження показало достовірне
зменшення активності ЦОГ-1 у цитоплазмі клітин сполучнотканинної строми
поліпів та слизової оболонки носової порожнини хворих на апіринасоційований
назальний поліпоз.
Таким чином, за результатами як морфометричного, так і денситометричного
дослідження можна констатувати, що кількість ЦОГ-позитивних клітин та,
відповідно, активність циклооксигенази І в епітелії поліпів та слизової оболонки
порожнини носа статистично значимо не відрізняється у пацієнтів з різним типом
назального поліпозу.
При морфометрії та денситометрії сполучнотканинної строми поліпів та
слизової оболонки виявлений виражений дефіцит ЦОГ-позитивних клітин, а також
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виразне зниження активності ЦОГ-1 у пацієнтів І групи (з аспіринасоційованим
поліпозом) у порівнянні з ІІ та ІІІ групами, в той час як статистично значущої
різниці між ІІ та ІІІ групами хворих не встановлено по показниках морфометрії
строми як поліпів, так і слизової оболонки та денситометрії слизової оболонки.
Отже, дослідження показників сполучнотканинної строми поліпів та слизової
оболонки

підтвердило

гіпотезу

про

зниження

експресії

конститутивної

циклооксигенази у хворих на аспіринасоційований назальний поліпоз.
Наявність достовірної статистичної різниці при дослідженні показників
сполучнотканинної строми поліпів та слизової оболонки і при цьому відсутність
достовірних відмінностей в показниках епітелію вказує нам на те, що саме в
сполучній

тканині

відбуваються

ключові

процеси

патогенезу

поліпозного

риносинуситу, які призводять до формування різних типів захворювання, що
виливається в наявність різних клінічних форм одної патології, різної чутливості до
методів лікування та тенденцію до рецидивування.
Виражене та достовірне зменшення кількості ЦОГ-позитивних клітин і
зменшення їх оптичної щільності можуть слугувати об’єктами досліджень для
морфологічної верифікації дефіциту конститутивної ЦОГ.
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3.3. Функціональний стан геному епітеліальних клітин слизової оболонки
порожнини носа у пацієнтів з різним типом назального поліпозу
Останні досягнення в галузі молекулярної генетики доводять, що зміна генної
експресії (в нашому випадку конститутивної ЦОГ) можлива і без зміни первинної
нуклеотидної послідовності ДНК, чи так званого генетичного коду (тобто мутації)
та може обумовити зміну кількості і якості ферменту. Вказані зміни пов’язані з
порушенням формування і функції генетично правильного фермента. Молекулярні
механізми формування структури ферментів пов’язані з функцією генів-регуляторів.
Формування та підтримка білкових молекул в належному стані складає невід’ємну
умову повноцінного функціонування опосередкованих ними фізіологічних процесів.
Порушення цих механізмів призводить до формування генетично правильними
білковими молекулами форм, які істотно відрізняються як по структурі, так і по
функціональній активності. При цьому генетичний апарат не зачіпається. Оскільки
механізми вказаних порушень обумовлені не зміною геному, а модифікацією генної
експресії, їх прийнято називати епігенетичними. Сьогодні під епігенетичними
модифікаціями геному розуміють зміни функції генів, які успадковуються, але не
супроводжуються порушенням нуклеотидної послідовності.
Проведене клініко-генеалогічне дослідження довело наявність спадкової
схильності для пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом практично в
90 % випадків (89,36 %), у пацієнтів з поліпозом, асоційованим з гіпер-Ig-E-емією,
спадкова схильність виявлена у 64,38 % осіб. Серед пацієнтів з порушенням
архітектоніки порожнини носа, схильність до ПРС виявлена тільки в 7,32 %
випадків. Виявлені також гендерні особливості серед спадково схильних осіб. В
групі пацієнтів, хворих на поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину,
кількість спадково схильних жінок співставима з чоловіками: 54,76 % жінок та 45,24
% чоловіків, що відрізняється від гендерного співвідношення хворих на ПРС в
популяції, де захворюваність чоловіків достовірно переважає жіночу – 63,1 % проти
36,9 %.
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В контексті вивчення ролі епігенетичного компоненту у формуванні
поліпозних риносинуситів найбільш зручною і доцільною моделлю є клітини
епітелію слизової оболонки носової порожнини. Оскільки традиційні методи
клінічного

дослідження

не

дають

змогу

виявити

глибину

порушень

морфофункціонального стану назальних епітеліоцитів при ПРС, закономірним було
продовження обстеження хворих на поліпозний риносинусит із застосуванням
цитогенетичного методу.
Метою дослідження, представленого в цій главі було визначення ступеня
порушення функціонального стану геному у хворих на ПРС із спадковою
схильністю шляхом використання методик цитогенетичного дослідження.
Матеріалом для дослідження слугували цитологічні препарати епітеліальних
клітин слизової оболонки порожнини носа (СОПН) 27 хворих на поліпоз,
асоційований з гіпер-Ig-E-емією, та 43 пацієнтів, хворих на поліпоз, асоційований з
непереносимістю аспірину. Результати, отримані при обстеженні 30 здорових осіб,
були використані нами як контроль.
Функціональний стан геному інтерфазних ядер епітеліальних клітин носової
порожнини

кожного

досліджуваного

оцінювали

з

використанням

ряду

епігенетичних феноменів, до яких зокрема належать індекси хроматизації (ІХ),
гетеропікнотичної Х-хромосоми або статевого хроматину (СХ), ядерцевим (ЯІ) та
патологічних ядер (ПЯ). ФСГ оцінювали після перегляду 100 клітин (ядер) кожного
обстежуваного пацієнта.
Головна увага була зосереджена на тих характеристиках спадкового апарату,
які вказують на активність експресії генів клітин слизової оболонки порожнини
носа. Відомо, що функціонування клітин зумовлено переважно фізичними
механізмами

прогресивної

компактизації/декомпактизації

конденсації
останнього.

хроматину,
Сучасний

співвідношенням

молекулярно-генетичний

аналіз дозволяє виявити в гетерохроматині еволюційно консервативні ансамблі
білків, які виконують функції гетерохроматизації – переходу до неактивної закритої
структури інтерфазного хроматину. Це супроводжується пригніченням експресії
генів. Тому при визначенні функціонального стану геному епітеліоцитів СОПН у
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хворих на ПРС першочергово було проведено аналіз ІХ – відношення ядер з
перевагою активного еухроматину до таких з перевагою інертного гетерохроматину
(табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Показники індексу хроматизації епітеліоцитів слизової оболонки
порожнини носа у спадково схильних на ПРС хворих (M±m)
Показники Гіпер-Ig-E Аспірин
Здорові
р1
р2
р3
чоловіки 0,87±0,05 0,73±0,06 0,91±0,03 р>0,05
р>0,05
р=0,05
жінки
0,83±0,01 0,72±0,04 0,89±0,02 р>0,05
р>0,05
р<0,05
р1 – достовірність різниці між гіпер-Ig-E і аспіринасоційованим ПРС
р2 - достовірність різниці між гіпер-Ig-E і здоровими
р3 - достовірність різниці між аспіринасоційованим ПРС і здоровими
Різниця є достовірною при р≤0,05
Зміни показника хроматизації зареєстровано в усіх обстежених обох груп. У
пацієнтів з гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС ІХ мав недостовірну тенденцію до
зменшення і дорівнював 0,83±0,01 у жінок та 0,87±0,05 умовних одиниць у чоловіків
(р>0,05 в порівнянні зі здоровими незалежно від статі). У пацієнтів із
аспіринасоційованим ПРС він вже достовірно знижувався, причому динаміка була
більш виразною у жінок – відповідно 0,72±0,04 (р≤0,05) та 0,73±0,06 у чоловіків
(р=0,05). Динамічний стан цього показника доводить, що він не пов’язаний з
порушенням структури ДНК, а зумовлений особливим станом хроматину.
Епігенетичний механізм, який контролює при цьому активність генів, здійснюється
через зміни структури хроматину, які тісно пов’язані з метилюванням ДНК.
Метильовані фрагменти ДНК можуть відштовхувати білки, які активують ген, і,
навпаки, притягувати інші білки, які беруть участь у щільній упаковці
модифікованого гена за рахунок зміни структури хроматину. Остання залежить від
взаємодії

ДНК

і

білків

(переважно

гістонів),

що

зумовлюють

динаміку

компактизації-декомпактизації хроматину. Механізми останньої безпосередньо
зв’язані з репресією–дерепресією локалізованих у ньому генів, і навіть встановлено
особливий клас захворювань людини, зумовлений дефектами структури і
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модифікації хроматину – «хроматинові хвороби», зокрема синдром Ретта. Окрім
того, деацетилювання гістонів нуклеосом, так само як і їхнє метилювання, є
важливим компонентом репресії гена. Воно ремоделює структуру хроматину –
підвищує ступінь його компактизації, що веде до репресії генів, локалізованих на
цьому фрагменті хроматину. Саме такий механізм, на нашу думку, лежить в основі
зниження індексу хроматизації (зменшення кількості ядер з перевагою еухроматину)
у хворих і характеризує рівень біологічних процесів, сутність яких полягає в
зниженні здатності ДНК до реплікації і транскрипції залежно від спадкової
схильності.
Водночас

стабільним

морфологічним

відображенням

транскрипції

рибосомних генів, локалізованих в ядерцевих організаторах, є кількість, розмір і
розподіл ядерець. Тому закономірним продовженням оцінки ФСГ було визначення
ЯІ. Для функціональної активності ядерцевого апарату хворих на ХРС характерні
динамічні зміни (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Показники ядерцевого індексу епітеліоцитів слизової оболонки
порожнини носа у спадково схильних на ПРС хворих (M±m)
Показники Гіпер-Ig-E Аспірин
Здорові
р1
р2
р3
чоловіки 11,09±0,63 8,98±0,46 12,65±1,01 р<0,05
р>0,05
р<0,05
жінки
9,95±0,90 8,92±0,66 10,26±0,63 р<0,05
р>0,05
р<0,05
р1 – достовірність різниці між гіпер-Ig-E і аспіринасоційованим ПРС
р2 - достовірність різниці між гіпер-Ig-E і здоровими
р3 - достовірність різниці між аспіринасоційованим ПРС і здоровими
Різниця є достовірною при р≤0,05
У пацієнтів із гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС спостерігалась незначна тенденція
до зниження ЯІ, який дорівнював 9,95±0,90 у жінок та 11,09±0,63 у чоловіків (р>0,05
в порівнянні з здоровими незалежно від статі).
Показники ЯІ знижувались особливо активно при аспіринасоційованому ПРС
– достовірно до 8,98±0,46 у чоловіків і до 8,92±0,66 у жінок (р<0,05 у порівнянні зі
здоровими та гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС незалежно від статі). Такий результат
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свідчить про пригнічення синтезу поліпептидів і узгоджується зі зменшенням
кількості еухроматину, що супроводжується зниженням експресії генів і синтезу
іРНК. Це вказує на пригнічення метаболічної активності клітин.
Навіть при помірній активності транскрипційно-трансляційного апарату
компенсаторні механізми можуть досягати достатнього рівня, якщо дерепресуються
необхідні для функції клітини гени. Саме тому невід’ємною ланкою оцінювання
метаболічного інформаційного потоку в клітині є визначення факультативного
гетерохроматину – СХ (табл. 3.11). Концепція про генний баланс вказує, що для
повноцінного функціонування організму необхідна узгоджена дія повного набору
генів, контрольованих регуляторними послідовностями нуклеотидів, локалізованих
переважно в Х-хромосомі. Тому показник статевого хроматину оцінюється
неоднаково у осіб чоловічої і жіночої статі.
Таблиця 3.11
Показники статевого хроматину епітеліоцитів слизової оболонки
носової порожнини у спадково схильних на ПРС хворих (M±m)
Показники Гіпер-Ig-E Аспірин
Здорові
р1
р2
р3
Чоловіки 4,01±0,36 5,82±0,51 2,76±0,13 р<0,01
р<0,01 р<0,001
Жінки
19,62±0,99 17,08±0,92 28,39±0,83 р>0,05 р<0,001 р<0,001
р1 – достовірність різниці між гіпер-Ig-E і аспіринасоційованим ПРС
р2 - достовірність різниці між гіпер-Ig-E і здоровими
р3 - достовірність різниці між аспіринасоційованим ПРС і здоровими
Різниця є достовірною при р≤0,05
Регуляторна функція сайтів гетеропікнотичної Х-хромосоми у жінок була
достовірно зменшеною порівняно з контролем (28,39±0,83) в 1,4 рази (до
19,62±0,99) при гіпер-Ig-E-асоційованому ПРС і в 1,64 (до 17,08±0,92) – при
аспіринасоційованим ПРС (р<0,001 в обох випадках).
Зареєстровано порушення оптимальних механізмів контролю диференційної
активності генів і в обстежених чоловіків. Про це свідчить зростання індексу СХ,
тобто репресії регуляторних локусів єдиної Х-хромосоми, від нормальних 2,76±0,13
до 4,01±0,36 в осіб, хворих на гіпер-Ig-E асоційований ПРС (р<0,01), а особливо – у
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хворих на аспіринасоційований ПРС – до 5,82±0,51 (р<0,001). Зростання числа
клітин із статевим хроматином у чоловіків і зменшення у жінок свідчить про
порушення механізмів підтримки генного балансу окремих груп клітин. Варто
зазначити, що інактивація двох Х-хромосом – явище летальне. Тому зменшення
показника СХ у жінок та його збільшення в чоловіків у клітинах органа, враженого
патологічним процесом, може свідчити про ступінь тяжкості захворювання.
Важливо було встановити, як при ПРС змінювалася кількість патологічних
ядер. Зміни каріолеми додатково підсилюють конденсацію хроматину, зниження
активності експресії генів і, можливо, сповільнюють вихід зрілої і-РНК у
цитоплазму. Такі механізми зумовлюють порушення наступної трансляції і
посттрансляційних модифікацій поліпептидного ланцюга.
Виявлено, що у чоловіків даний показник був збільшений у порівнянні з
нормою в 1,23 рази (до 28,18±1,21) у хворих з гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС та в 1,4
рази (до 32,02±0,94) – при наявності аспіринасоційованого ПРС (р<0,001в обох
випадках) (таблиця 3.12).
Таблиця 3.12
Показники патологічних ядер епітеліоцитів слизової оболонки носової
порожнини у спадково схильних на ПРС хворих (M±m)
Показники Гіпер-Ig-E Аспірин
Здорові
р1
р2
р3
чоловіки 28,18±1,21 32,02±0,94 22,78±0,61 р>0,05 р<0,001 р<0,001
жінки
31,01±0,64 34,48±1,15 23,12±0,49 р<0,01 р<0,001 р<0,001
р1 – достовірність різниці між гіпер-Ig-E і аспіринасоційованим ПРС
р2 - достовірність різниці між гіпер-Ig-E і здоровими
р3 - достовірність різниці між аспіринасоційованим ПРС і здоровими
Різниця є достовірною при р≤0,05
Аналогічну тенденцію відзначаємо і в жінок. Спостерігаємо достовірне
(р<0,001) збільшення до 31,01±0,64 числа клітин із патологічними ядрами у хворих з
гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС та до 34,48±1,15 у жінок із аспіринасоційованим ПРС.
Отже, поєднане визначення всіх показників ФCГ інтерфазних ядер клітин
СОНП служить об’єктивним критерієм зниження активності транскрипційно-
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трансляційних процесів у спадково схильних до ПРС хворих і особливо у пацієнтів
із аспіринасоційованим ПРС. Кількісні зміни ФСГ проявлялись зменшенням
індексів хроматизації, ядерцевого, гетеропікнотичної Х-хромосоми (у жінок) та
зростанням числа морфологічно змінених ядер і СХ у чоловіків. Вказані зміни є
відображенням порушення регуляторних механізмів транскрипції.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Таким чином, мета досліджень, що вивчають молекулярно-генетичний рівень
патогенезу, полягала насамперед у визначенні внеску спадкової схильності у
формування аспіринасоційованого ПРС. Визначення ролі спадкового фактору
актуально в плані виділення специфічного генотипу хворих. Результати клінікогенеалогічного аналізу підтвердили наявність спадкової схильності у 48,28 %
хворих. Кількість спадково схильних хворих суттєво відрізняється в різних
клінічних групах: для пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом
спадкова схильність характерна в 89,36 % випадків, з порушенням архітектоніки
порожнини носа спадковість до ПРС виявлена тільки в 7,32 % випадків. У пацієнтів
з поліпозом, асоційованим з гіпер-Ig-E-емією, спадкова схильність виявлена в
64,38 % осіб. Частка спадково схильних жінок складає 49,29 % і співставима з
часткою спадково схильних чоловіків – 50,71 %, що відрізняється від гендерного
співвідношення хворих на ПРС в популяції, де захворюваність чоловіків достовірно
переважає жіночу – 63,10 % проти 36,90 %. Збільшення частки хворих жінок
обумовлено переважно домінантниим типом передачі ознаки та явищем генетичного
імпринтингу (передачі ознаки за материнською лінією).
Результати морфометричного і денситометричного дослідження поліпів та
СОПН показали, що кількість ЦОГ-позитивних клітин та, відповідно, активність
циклооксигенази І в епітелії поліпів та слизової оболонки порожнини носа
статистично значимо не відрізняється у пацієнтів з різним типом назального
поліпозу, в той час, як морфологічні дослідження сполучнотканинної строми поліпів
та слизової оболонки виявлений виражений дефіцит ЦОГ-позитивних клітин, а
також

виразне

зниження

активності

ЦОГ1

у

пацієнтів

І

групи

(з

аспіринасоційованим поліпозом) у порівнянні із ІІ та ІІІ групами. Отже, дослідження
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показників сполучнотканинної строми поліпів та слизової оболонки підтвердило
гіпотезу про зниження експресії конститутивної циклооксигенази у хворих на
аспіринасоційований назальний поліпоз.
В контексті визначення ролі епігенетичного компоненту у формуванні
поліпозних риносинуситів було проведене дослідження функціонального стану
геному у хворих на ПРС із яскраво вираженою спадковою схильністю. Поєднане
визначення всіх показників ФCГ інтерфазних ядер клітин СОНП встановило
зниження активності транскрипційно-трансляційних процесів у пацієнтів із
аспіринасоційованим ПРС. Кількісні зміни ФСГ проявлялись зменшенням індексів
хроматизації, ядерцевого, гетеропікнотичної Х-хромосоми (у жінок) та зростанням
числа морфологічно змінених ядер і СХ у чоловіків.
Таким

чином,

вивчення

молекулярно-генетичного

рівня

патогенезу

аспіринасоційованого ПРС визначило роль спадковості у формуванні патології.
Доведено, що вказані порушення не пов’язані із порушенням «анатомії», тобто
мутаційними змінами, а мають епігенетичний характер. Спадкова схильність до
захворювання реалізується через зниження функціональної активності геному, і
пов’язаної з ним зниження експресії конститутивної циклооксигенази слизової
оболонки носової порожнини.
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Кошель И. В. Наследственная склонность к хроническому полипозному
риносинуситу в разных клинических группах по данным клинико-генеалогического
анамнеза / И. В. Кошель // Педиатрия. Восточная Европа. – 2016. – № 3, Т. 4. –– С.
389–398. [252].
Кошель

И.

В.

Зависимость

уровня

экспрессии

конститутивной

циклооксигеназы в тканях полости носа от типа назального полипоза / И. В. Кошель
// Оториноларингология. Восточная Европа. – 2016. – № 1, Т. 6. – С. 20–30. [253]
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Багрій М. М. Структурні зміни назальних поліпів, асоційованих з
бронхіальною астмою / М. М. Багрій, І. В. Кошель, В. І. Попович // Ринологія. –
2017. – № 1. – С. 10–16. [254]
Експресія конститутивної циклооксигенази у пацієнтів з різним типом
назального поліпозу : матеріали щорічної традиційної осінньої конференції
Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-оториноларингологів

[«Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних та онкологічних
захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха»], (Київ, 22–23 вересня 2014 р.) / І.
В. Кошель, М. М. Багрій, Д. Д. Заболотна // Журнал вушних, носових і горлових
хвороб. – 2014. – № 5-с′. – С. 80–81. [255]
Рівень експресії конститутивної циклооксигенази в тканинах порожнини носа
у пацієнтів з різним типом назального поліпозу : матеріали ХІІ з’їзду
отоларингологів України (Львів, 18–20 травня 2015 р.) / І. В. Кошель, М. М. Багрій,
Д. Д. Заболотна // – С. 78. [256]
Спадкова схильність до хронічного поліпозного риносинуситу за даними
клініко-генеалогічного
конференції

аналізу

Українського

:

матеріали

наукового

щорічної

медичного

традиційної

осінньої

товариства

лікарів-

оториноларингологів [«Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в
оториноларингології»], (Київ, 3–4 жовтня 2016 р.) / І. В. Кошель // Журнал вушних,
носових і горлових хвороб. – 2016. – № 5-с′. – С. 71. [257]
Особливості етіопатогенезу аспіринасоційованого назального поліпозу :
матеріали конкурсу молодих вчених щорічної традиційної весняної конференції
Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-оториноларингологів

[«Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у
дорослих та дітей»] (Запоріжжя, 15–16 травня 2017 р.) / Кошель І.В. // Журнал
вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 3-с'. – С. 126-127. [258]
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РОЗДІЛ 4
Біохімічний фенотип хворих на поліпозний риносинусит, асоційований із
непереносимістю аспірину
Методологія дослідження витікає із гіпотези, що аспіринасоційований
назальний поліпоз – метаболічне захворювання. Це послужило основою формування
етапів дослідження. На першому етапі проведений комплекс досліджень, які
вивчають

молекулярно-генетичний

рівень

патогенезу

аспіринасоційованого

назального поліпозу як метаболічного захворювання На другому етапі нами
використаний клініко-патофізіологічний підхід – вивчались особливості перебігу
біохімічних реакцій, детермінованих шляхами метаболізму арахідонової кислоти, з
визначенням «біохімічного фенотипу» аспіринасоційованого назального поліпозу
(рис.4.1).
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ

КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ РІВЕНЬ
Зміна перебігу
фізіологічних реакцій
(генетичний блок)

Переключення
метаболізму АК з ЦОГ
на обхідні шляхи

Патологія всередині
клітини

Накопичення токсичних
сполук «обхідних»
шляхів метаболізму
ОРГАННИЙ РІВЕНЬ

Рис.4.1 Дослідження клініко-біохімічного рівня патогенезу
аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу
Серед існуючих методів вивчення та діагностики метаболічної патології
лабораторні методи займають провідну роль. Лабораторна діагностика в своїй
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основі може бути спрямована на ідентифікацію однієї з декількох ступенів хвороби.
Лабораторні методи дозволяють визначити специфічні метаболіти зміненого обміну,
що утворюються в процесі порушення функції того чи іншого ферменту (біохімічні
методи реєстрації на рівні рідин – кров, сеча, секрет або клітин). Клінікобіохімічний метод спрямований на виявлення біохімічного фенотипу організму – від
первинного до кінцевих метаболітів. Селективні біохімічні програми передбачають
перевірку, уточнення біохімічних аномалій обміну для пацієнтів, у яких
підозрюються генно-детерміновані захворювання.
4.1. Арахідонова кислота конденсату видихуваного повітря та сироватки
крові у хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит
Із позицій запропонованої концепції етіопатогенезу – аспіринасоційований
поліпозний риносинусит пов’язаний із зміною метаболізму арахідонової кислоти і
відноситься до групи метаболічних хвороб. Принципова позиція патогенезу полягає
у наявності ключової його ланки – генетично детермінованого дефекту основного
ферменту метаболізму ненасичених жирних кислот, зокрема арахідонової –
конститутивної циклооксигенази. Нами доведене зниження експресії ЦОГ-1 у
слизовій

оболонці

носової

порожнини

та

поліпах

пацієнтів,

хворих

на

аспіринасоційований поліпозний риносинусит, що приводить до т.зв. «генетичного
блоку»

метаболізму

арахідонової

кислоти

(рис.

4.2).

Будь-яка

блокада

характеризується тим, що всі продукти до рівня блоку не беруть участі в обміні, а
одним з найбільш важливих і ранніх механізмів розвитку патології є накопичення
продуктів, що не приймають участі у метаболізмі, тобто тих, що знаходяться вище
«генетичного блоку». Зниження експресії ЦОГ-1 повинно закономірно призводити
до активного накопичення в організмі арахідонової кислоти, оскільки саме вона є
субстратом для конститутивної ЦОГ. Вищевикладене стало передумовою для
виконання дослідження, представленого в цій главі, метою якого було визначення
рівня арахідонової кислоти конденсату повітря, що видихається, у хворих на
поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину.
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Лінолева
Ейкозапентаєнова
кислоти
кислота

Фосфоліпіди
мембран

Фосфоліпаза А2, С

Арахідонова
кислота

ЦОГ-1

Фізіологічні
простагландини

Рис. 4.2 Метаболізм арахідонової кислоти
В дослідження включено 45 пацієнтів (30 жінок і 15 чоловіків) віком від 25 до
65

років

з

поліпозним

риносинуситом,

асоційованим

з

непереносимістю

нестероїдних протизапальних препаратів. Контрольну групу склали 10 здорових
осіб. Всім учасникам проводилось дослідження конденсату видихуваного повітря
для визначення рівня арахідонової кислоти по методиці, представленій в розділі
матеріал і методи.
На першому етапі дослідження визначення рівня арахідонової кислоти в
жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату повітря, що видихається проведено у
10 здорових осіб. Її кількість у досліджуваному матеріалі невелика і становить
1,5±0,3 нг/мл (M±m, n=10) (табл. 4.1). Результати проведеного нами аналізу у
пацієнтів з поліпозним риносинуситом, асоційованим з непереносимістю аспірину,
показали достовірне збільшення

концентрації арахідонової кислоти. Вміст

арахідонової кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного
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повітря становив 5,03±0,6 нг/мл порівняно з 1,5±0,3 нг/мл у групі здорових. Наявна
статистично значуща різниця між групами при рівні значимості р<0,05.
Таблиця 4.1
Рівень арахідонової кислоти
Назва метаболіту
Контроль
Дослідна група
АК конденсату видихуваного повітря (нг/мл)
1,5±0,3
5,0±0,6*
АК сироватки крові (%)
4,69±0,27
16,99±0,17*
Примітка:*наявна статистично значуща різниця між групами (р<0,05)
Результати проведеного нами дослідження показали також достовірне
збільшення концентрації арахідонової кислоти (20:4, ω-6) сироватки крові у
пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом порівняно із контролем (табл.
4.1). У жирнокислотному спектрі сироватки крові хворих її вміст різко збільшується
до 16,99±0,17 % в порівнянні з 4,69±0,27 % в нормі (р<0,05).
Отримані значення величин вмісту арахідонової кислоти в конденсаті
видихуваного повітря та сироватки крові є чіткою ознакою порушення її
метаболізму та накопичення при хронічному поліпозному риносинуїті, що й
свідчить про наявність аспіринової непереносимості і підтверджує гіпотезу про
«метаболічний» характер патології. Такий метод визначення дає можливість
встановити точний діагноз у всіх хворих з підозрою на наявність аспіринової
непереносимості, особливо до появи повного симптомокомплексу.
Отже, результати проведених досліджень показали достовірне збільшення
концентрації арахідонової кислоти при даній недузі. Вміст арахідонової кислоти в
жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного повітря у хворих на
бронхіальну астму з аспіриновою гіперчутливістю перевищував групи здорових
більш як у 3 рази. Отримані значення величин вмісту арахідонової кислоти в
конденсаті видихуваного повітря є чіткою ознакою порушення її метаболізму та
накопичення, що й свідчить про наявність аспіринової гіперчутливості.
Виявлені закономірності лягли в основу запропонованого нами способу
діагностики аспіринової гіперчутливості шляхом визначення функціонального стану
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метаболізму арахідонової кислоти: патент № 100487 від 25.12.2012 Бюл. № 24,
представленого в розділі 6.
4.2

Жирнокислотний

спектр

сироватки

крові

хворих

на

аспіринасоційований поліпозний риносинусит
Із

позицій

сьогоднішнього

погляду

на

формування

патології

–

аспіринасоційований поліпозний риносинусит пов’язаний із зміною метаболізму
арахідонової кислоти і відноситься до групи метаболічних хвороб. Принципова
позиція патогенезу полягає у наявності ключової його ланки – генетично
детермінованого дефекту основного ферменту метаболізму ненасичених жирних
кислот, зокрема арахідонової – конститутивної циклооксигенази. Як наслідок
заблокованого метаболізму, в організмі накопичується арахідонова кислота, високий
рівень якої визначається у таких біологічних субстратах, як видихуване повітря та
сироватка крові. Будь-який блок характеризується тим, що всі продукти до рівня
блоку не беруть участі у метаболізмі, а накопичуються. Роль накопичених
метаболітів є вирішальною у формуванні біохімічного фенотипу захворювання.
«Розшифровка»

біохімічного

(метаболічного)

фенотипу

захворювання

є

вирішальним фактором у розумінні патогенезу. Природно, що тільки на цій основі
можна цілеспрямовано втручатись у патогенез хвороби.
Метою

дослідження,

представленого

в

цій

главі,

було

вивчення

жирнокислотного спектру сироватки крові у пацієнтів з аспіринасоційованим
назальним поліпозом шляхом визначення вмісту основних представників сімейства
поліненасичених (ПНЖК) та насичених (НЖК) жирних кислот.
В дослідження включено 20 хворих з діагнозом «хронічний поліпозний
риносинусит, асоційований із непереносимістю аспірину». Контроль склали 7
соматично здорових донорів. Всі включені в дослідження особи були співставимі по
віку і статі. Матеріалом для дослідження слугувала сироватка крові, а її
жирнокислотний склад визначали методом капілярної газорідинної хроматографії,
за методикою, представленою в главі матеріали і методи.
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Згідно з патогенезом метаболічних хвороб, «генетичний блок» ЦОГ-1
приводить до пошуку можливих «обхідних» шляхів метаболізму АК і стимулює всі
можливі його напрямки. Одним з найбільш важливих і ранніх є накопичення
продуктів, що не можуть приймати участі у метаболізмі, тобто тих, що знаходяться
вище «генетичного блоку». Тому очевидно, що генетичний блок призводить до
активного накопичення арахідонової кислоти, оскільки саме вона є субстратом для
конститутивної ЦОГ. У жирнокислотному спектрі сироватки крові хворих з
гіперчутливістю до аспірину її вміст різко збільшується до 16,99±0,17 % в
порівнянні з 4,69±0,27 % в нормі (р<0,05) (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Рівень основних представників сімейства НЖК та ПНЖК (%)

Назва і код кислоти

Контроль

Дослідна
група

Насичені жирні кислоти
Міристинова, 14:0
1,14±0,22
1,38±0,13
Пальмітинова, 16:0
16,59±0,52
29,98±2,60*
Стеаринова, 18:0
6,48±0,12
11,42±0,91*
Арахінова, 20:0
0,06±0,009
0,11±0,02*
Поліненасичені жирні кислоти
Олеїнова, 18:1ω-9
11,55±0,86
25,27±0,82*
Лінолева, 18:2 ω-6
29,63±1,63
18,24±3,2*
γ – Ліноленова, 18:3 ω-6
0,21±0,03
0,3±0,1
α – Ліноленова, 18:3 ω-3
0,25±0,02
0,26±0,06
Арахідонова
4,69±0,27
16,99±0,17*
(ейкозатетраєнова), 20:4 ω-6
Ейкозапентаєнова, 20:5 ω-3
18,57±1,94
3,26±0,74*
Докозагексаєнова, 22:6 ω-3
0,46±0,1
1,2±0,42*
Примітка: * – наявна статистично значуща різниця між групами (р<0,05)
Різке збільшення вмісту АК цілком логічно призводить до зменшення рівня
попередників, необхідних для її синтезу, зокрема лінолевої кислоти (рис. 4.2).
Лінолева кислота (18:2, ω-6) є попередником арахідонової, тому їх метаболізм тісно
пов’язаний (рис. 4.3). У жирнокислотному спектрі ліпідів сироватки крові дослідної
групи її кількість зменшувалась до 18,24±3,2 % у порівнянні з 29,63±1,63 % в
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контролі (р<0,05). Різке збільшення рівня арахідонової та зменшення рівня лінолевої
кислоти є тим компенсаторним механізмом, який стабілізує метаболізм

на

проміжних етапах синтезу АК із довголанцюгових жирних кислот сімейства ω-6.
ω-6
лінолева, 18:2 ω-6

ω-3
α-ліноленова, 18:3 ω-3
∆6-десатурція

γ-ліноленова, 18:3 ω-6

стеаридонова, 18:4 ω-3
елонгація

дигомо γ-ліноленова, 20:3 ω-6

ейкозатетраєнова, 20:4 ω-3
∆6-десатурція

арахідонова (ейкозатетраєнова)
20:4 ω-6

елонгація

ейкозапентаєнова, 20:5 ω-3
докозапентаєнова, 22:5 ω-3
докозагексаєнова, 22:6 ω-3

Рис. 4.3 Схема синтезу поліненасичених жирних кислот (за даними Сергеєвої
М.Г., Варфоломеєвої А.Т., 2006)
Проміжним продуктом синтезу АК із довголанцюгових жирних кислот
сімейства ω-6 є γ-ліноленова кислота (18:3, ω-6) (рис. 4.3) Рівень γ-ліноленової
кислоти в сироватці крові пацієнтів залишається практично аналогічним, як і в
контрольній групі (0,21±0,03 %) і складає 0,3±0,1 %. В межах норми залишається
також рівень α-ліноленової кислоти, як джерела для синтезу АК із попередників
класу ω-3 (рис.4.3). Її рівень у сироватці крові пацієнтів складає 0,26±0,06 % проти
0,25±0,02 % у контрольній групі (табл. 4.2).
Ейкозапентаєнова кислота є фактично фінальним попередником арахідонової
(рис. 4.3). Тому видається закономірним достовірно різке зниження її рівня у
пацієнтів дослідної групи до 3,26±0,74 % порівняно із 18,57±1,94 % в контролі
(р<0,05) (табл. 4.2).
Метаболізм жирних кислот із ω-3 похідних, крім арахідонової кислоти, має ще
один напрямок – синтез докозагексаєнової кислоти (22:6 ω-3). В сироватці крові
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пацієнтів відмічається достовірне збільшення вмісту докозагексаєнової кислоти з
0,46±0,1 % в контролі до 1,2±0,42 % у дослідній групі (р<0,05) (табл. 4.2).
Оскільки метаболізм жирних кислот, в тому числі і ω-3, призупиняється, але
не припиняється повністю, то цілком зрозумілим видається достовірне збільшення
вмісту продуктів іншого шляху їх метаболізму, зокрема докозагексаєнової кислоти у
дослідній групі.
До групи поліненасичених жирних кислот, крім ω-3 та ω-6, входять
представники сімейства ω-9, зокрема олеїнова (18:1, ω-9). Як відомо, у нормі ω-3 та
ω-6 ненасичені жирні кислоти перебувають в стані динамічної рівноваги. При
патології, що вивчається, спостерігається різке підвищення вмісту ω-6 (АК) на фоні
нормального вмісту ω-3 кислот. В таких умовах формується відносний дефіцит ω-3
кислот. Таке співвідношення ω-6 і ω-3 має виражене прозапальне спрямування. В
таких умовах посилюється синтез кислот сімейства ω-9, зокрема олеїнової. Її синтез
в організмі посилюється тільки при недостатньому рівні ω-3 чи ω-6 та може
частково заміщати їх у мембранах. У пацієнтів дослідної групи відмічається
достовірне збільшення рівня олеїнової кислоти до 25,27±0,82 % порівняно з
11,55±0,86 % у контрольній групі (р<0,05) (табл. 4.2).
При дослідженні жирнокислотного спектру сироватки крові у пацієнтів
звертає увагу достовірне збільшення вмісту основного спектру насичених жирних
кислот: пальмітинової з 16,59±0,52 % до 29,98±2,60 % (р<0,05), стеаринової, з
6,48±0,12 % до 11,42±0,91 % (р<0,05), арахінової з 0,06±0,009 % до 0,11±0,02 %
(р<0,05) (табл. 4.2). Також мав тенденцію до збільшення рівень міристинової з
1,14±0,22 % в контролі до 1,38±0,13 % в дослідній групі.
Як відомо, фізіологічна дія НЖК в організмі значною мірою є протилежною
відносно ПНЖК, тому таке збільшення можна вважати компенсаторним, основною
метою якого є урівноваження біологічних ефектів, властивих ПНЖК, які порівняно
з насиченими, володіють антагоністичними властивостями.
Отже, отримані результати показали зміни спектру ненасичених жирних
кислот у пацієнтів із аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом, які
полягають в накопиченні АК зі значним (більше як в 4 рази) збільшенням її вмісту.
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Це призводить до зниження рівня її основних попередників – лінолевої та
ейкозапентаєнової кислот. Цей механізм дозволяє втримати на нормальному рівні
проміжні продукти синтезу АК – α- та γ-ліноленову кислоти. Відносний дефіцит ω-3
кислот приводить до збільшення синтезу олеїнової кислоти. Як компенсаторний
механізм нівелювання біологічних ефектів ненасичених жирних кислот і їх
метаболітів, в сироватці крові збільшується вміст насичених жирних кислот, які
володіють альтернативними біологічними ефектами. Виявлений дисбаланс ЖК у
пацієнтів із аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом свідчить про
прозапальну спрямованість обміну ліпідів, що є одним із факторів, який сприяє
безперервно прогедієнтному перебігу захворювання та обумовлює доцільність
пошуку засобів корекції.
Визначені зміни жирнокислотного спектру сироватки крові пацієнтів
підтверджують гіпотезу «генетичного блоку ЦОГ-1» як головної патогенетичної
ланки аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу.
4.3 Метаболіти «обхідних шляхів» обміну жирних кислот у сироватці
крові хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит
Із позицій сьогоднішнього погляду на етіопатогенез – аспіринасоційований
поліпозний риносинусит пов’язаний із генетично детермінованим дефектом
основного ферменту метаболізму ненасичених жирних кислот – конститутивної
циклооксигенази – ЦОГ-1, внаслідок чого в організмі накопичується арахідонова
кислота та інші вільні жирні кислоти, що є передумовою включення «обхідних»
шляхів їх метаболізму (рис. 4.4). Відомо, що високі концентрації вільних жирних
кислот активують утворення вільних радикалів. Вони ініціюють перекисне
окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах, розвиток окислювального стресу, що
характеризується

накопиченням

токсичних

продуктів

ПОЛ,

окислювальної

модифікації і пошкодження молекул білків.
Багато дослідників сходяться на тому, що в основі поліпозного росту лежить
спровокована вільнорадикальним окисленням прозапальна реакція у назальному
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епітелії. Але роль цих процесів в патогенезі поліпозного росту взагалі, а у пацієнтів
із непереносимістю аспірину, зокрема, вивчались несистемно і тому до кінця не
з’ясовані.
Лінолева
Ейкозапентаєнова
кислоти

Фосфоліпіди
мембран

Фосфоліпаза А2, С

Арахідонова
кислота
ЦОГ-1

Фізіологічні
простагландини

Активація
вільнорадикальних
процесів

Пероксидація
білків

Накопичення проміжних
та кінцевих продуктів

Пероксидація
ліпідів

Рис. 4.4 Обхідні шляхи метаболізму арахідонової кислоти
Проте для можливості реалізації лікування по принципу втручання в патогенез
необхідною умовою є розшифровка біохімічного фенотипу захворювання, тобто
знання порушених ланок обміну, всіх біохімічних механізмів, за якими розвивається
патологічний процес. Природно, що тільки на цій основі можна цілеспрямовано
втручатись у патогенез хвороби. Вищевикладене стало передумовою для виконання
дослідження, представленого в цій главі, основною метою якого було вивчення
рівня

метаболітів

основних

ненасичених

жирних

кислот

у

пацієнтів

з

аспіринасоційованим назальним поліпозом
В дослідження включено 20 хворих з діагнозом «поліпозний риносинусит,
асоційований із непереносимістю аспірину». Контроль склали 7 соматично здорових
донорів. Всі включені в дослідження особи були співставимі по віку і статі.
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Матеріалом для дослідження слугувала сироватка крові, а її метаболіти визначали за
методиками, представленими в главі матеріали і методи.
Результати представлених нами в попередній главі досліджень показали
достовірне збільшення рівня арахідонової кислоти сироватки крові у пацієнтів з
аспіринасоційованим назальним поліпозом порівняно із контролем, що підтверджує
гіпотезу «генетичного блоку ЦОГ-1» (табл. 4.2). Зниження функції конститутивної
ЦОГ і накопичення АК приводить до пошуку можливих «обхідних» шляхів її
метаболізму і стимулює всі можливі його напрямки. Одним з найбільш важливих і
ранніх є накопичення продуктів, що не приймають участі у метаболізмі, тобто тих,
що знаходяться вище «генетичного блоку» (рис. 4.4). Нами з’ясовано, що
збільшення вмісту АК цілком логічно призводить до зменшення рівня попередників,
необхідних для її синтезу, зокрема лінолевої кислоти, яка є метаболічним
попередником АК із похідних класу ω-6, та ейкозатетраєнової, яка є метаболічним
попередником АК із класу ω-3. Відмічається достовірно різке зниження їх рівня у
пацієнтів порівняно із контролем (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Рівень основних метаболітів ліпідного обміну
Назва метаболіту
АК сироватки крові (%)
Лінолева кислота (%)
Ейкозатетраєнова (%)
Фосфоліпіди (ммоль/л)
Малоновий діальдегід (нмоль/мл)
ОМБ370 (ммоль/г білка)
ОМБ430 (ммоль/г білка)

Контроль
4,69±0,27
29,63±1,63
18,57±1,94
3,96±0,08
2,77±0,26
3,47±0,09
1,93±0,04

Дослідна група
16,99±0,17*
18,24±3,2*
3,26±0,74*
1,24±0,02*
4,1±0,15*
4,93±0,16*
6,81±0,94*

Примітка:*наявна статистично значуща різниця між групами (р<0,05)
Як відомо, одним із основних джерел АК в організмі є мембранні
фосфоліпіди. Вони є субстратом для фосфоліпаз, зокрема фосфоліпази А 2, в
результаті дії якої із фосфоліпідів вивільняється АК (рис.4.4). Проведені нами
дослідження показали, що у здорових людей рівень фосфоліпідів відповідає
значенню 3,96±0,08 ммоль/л. У пацієнтів з гіперчутливістю до аспірину він
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достовірно, більш ніж у три рази, знижується і становить 1,24±0,02 ммоль/л (табл.
4.3). Отже, надмірне накопичення АК за принципом зворотного зв’язку приводить
до зменшення вмісту фосфоліпідів в сироватці крові як попередників і, відповідно,
зниження активності процесів її вивільнення.
При порушенні обміну арахідонової кислоти циклооксигеназним шляхом
відбувається включення її в інші метаболічні процеси, зокрема вільнорадикальні –
перекисне окиснення, або пероксидацію ліпідів (ПОЛ) (рис. 4.1). У значних
кількостях утворюється малоновий диальдегід (МДА), за його концентрацією в
сироватці крові можна судити про інтенсивність ПОЛ. Згідно з отриманими даними,
у сироватці крові здорових людей концентрація МДА становить 2,77±0,26 нмоль/мл,
при аспіринасоційованому поліпозному риносинуситі вона збільшується до
4,1±0,15 нмоль/мл (табл. 4.3).
Вільнорадикальні процеси свою ушкоджуючу дію проявляють відносно не
тільки ліпідів, а й білків (рис. 4.4). Відомо, що всі ферменти, які забезпечують
нескінченну багатогранну ланку метаболічних та регуляторних процесів, є білками.
Продуктами вільнорадикальних реакцій є окислювальні модифікації білків (ОМБ).
У здорових людей у плазмі крові рівень продуктів ОМБ (альдегідо- і
кетонопохідних) становить: ОМБ370 – 3,47±0,09 ммоль/г білка, ОМБ430 – 1,93±0,04
ммоль/г білка (табл. 4.3). Наші дослідження показали достовірне збільшення
концентрації продуктів окислювальної модифікації білків плазми крові у хворих з
аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом: ОМБ 370 – до 4,93±0,16 ммоль/г
білка, ОМБ 430 – до 6,81±0,94 ммоль/г білка (табл. 4.3).
Отже, отримані результати у пацієнтів, хворих на поліпоз, асоційований із
непереносимістю аспірину, показали різке збільшення (практично в 4 рази) рівня
арахідонової кислоти, зниження рівня її метаболічних попередників, як із похідних
класу ω-6, так і із похідних класу ω-3 кислот. Відмічено також зниження вмісту
вільних фосфоліпідів – основного джерела АК в організмі. Значне підвищення рівня
АК призводить до активації вільнорадикальних процесів і значного зростання рівня
продуктів ПОЛ та ОМБ.
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Високий рівень арахідонової кислоти та активація пероксидації ліпідів та
білків супроводжується накопиченням проміжних та кінцевих токсичних продуктів,
які викликають метаболічну інтоксикацію організму (рис. 4.1). Виразна інтоксикація
є характерною для клінічного перебігу аспіринасоційованого назального поліпозу.
Агресія вільних радикалів по відношенню до білків призводить до зміни їх фізикохімічних властивостей. При цьому ферменти можуть втрачати свої каталітично
активні групи, що призводить до порушення ферментативної активності і
порушення обмінних процесів. Такий механізм може мати місце при вторинному
порушенні синтезу ферментів, які відповідають за метаболізм арахідонової кислоти
(рис. 4.1).
Модифіковані білки не відновлюються, а руйнуються шляхом протеолітичної
деградації. При цьому слід враховувати, що зниження активності ферментів
протеолізу супроводжується підвищенням рівня окислювально модифікованих
білків у клітині. Це сприяє уповільненню процесів протеолізу і апоптозу таких
клітин. Як відомо, уповільнення апоптотичної загибелі, зокрема еозинофілів, є
одним з ключових моментів патогенезу продуктивного процесу при еозинофільному
назальному поліпозі.
Отже, у пацієнтів із аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом
відмічається значне збільшення вмісту АК сироватки крові, що призводить до
зниження рівня її основних метаболічних попередників порівняно з контролем:
лінолевої, ейкозапентаєнової кислоти та фосфоліпідів (1,24±0,02 ммоль/л проти
3,96±0,08). Активація «обхідних» шляхів зокрема вільно радикальних процесів
метаболізму АК, як наслідок блоку ЦОГ-1, приводить до росту, порівняно з
контрольною групою, рівня малонового діальдегіду (4,1±0,15 нмоль/мл проти
2,77±0,26), ОМБ370 (4,93±0,16ммоль/г білка проти 3,47±0,09) та ОМБ430 (6,81±0,94
ммоль/г білка проти 1,93±0,04).
Виявлені

біохімічні

особливості

у

пацієнтів

із

аспіринасоційованим

поліпозним риносинуситом свідчить про прозапальну спрямованість обміну ліпідів,
що є одним із факторів, який сприяє безперервно прогедієнтному перебігу
захворювання, розвитку інтоксикаційного синдрому та обумовлює доцільність
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пошуку засобів корекції. Визначені зміни ліпідного обміну підтверджують гіпотезу
«генетичного блоку ЦОГ-1» як головної патогенетичної ланки аспіринасоційованого
поліпозного риносинуситу.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Таким чином, на даному етапі дослідження було вивчено особливості перебігу
біохімічних реакцій, детермінованих як «прямими», так і «обхідними» шляхами
метаболізму арахідонової кислоти з визначенням «біохімічного фенотипу»
аспіринасоційованого назального поліпозу. Доведене на першому етапі дослідження
зниження експресії ЦОГ-1 у слизовій оболонці носової порожнини та поліпах
пацієнтів, хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит, приводить до
т.зв. «генетичного блоку» метаболізму арахідонової кислоти. Блокада ЦОГ-1
призводить до накопичення продуктів, що не приймають участі у метаболізмі, тобто
тих, що знаходяться вище «генетичного блоку». Результати проведених досліджень
показали достовірне збільшення концентрації арахідонової кислоти при даній
недузі. Вміст арахідонової кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату
видихуваного

повітря

у

хворих

на

бронхіальну

астму

з

аспіриновою

гіперчутливістю перевищував групи здорових більш як у 3 рази, а в
жирнокислотному спектрі сироватки крові хворих її вміст різко збільшується до
16,99±0,17 % в порівнянні з 4,69±0,27 % в нормі (р<0,05). Накопичення АК в
сироватці крові призводить до зниження рівня її основних попередників –
фосфоліпідів, лінолевої та ейкозапентаєнової кислот.
У пацієнтів з гіперчутливістю до аспірину рівень фосфоліпідів достовірно,
більш ніж у три рази, знижується і становить 1,24±0,02 ммоль/л. Отже, надмірне
накопичення АК за принципом зворотного зв’язку приводить до зменшення вмісту
фосфоліпідів в сироватці крові, як попередників і, відповідно, зниження активності
процесів її вивільнення. Цей механізм також дозволяє втримати на нормальному
рівні проміжні продукти синтезу АК – α- та γ-ліноленову кислоти. Відносний
дефіцит ω-3 кислот приводить до збільшення синтезу олеїнової кислоти. Як
компенсаторний механізм нівелювання біологічних ефектів ненасичених жирних
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кислот і їх метаболітів, в сироватці крові збільшується вміст насичених жирних
кислот, які володіють альтернативними біологічними ефектами. Виявлений
дисбаланс ЖК у пацієнтів із аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом
свідчить про прозапальну спрямованість обміну ліпідів, що є одним із факторів,
який сприяє безперервно прогедієнтному перебігу захворювання та обумовлює
доцільність пошуку засобів корекції. Активація «обхідних» шляхів, зокрема
вільнорадикальних процесів метаболізму АК, як наслідок блоку ЦОГ1, приводить до
росту,

порівняно

з

контрольною

групою,

рівня

малонового

діальдегіду

(4,1±0,15 нмоль/мл проти 2,77±0,26), ОМБ370 (4,93±0,16ммоль/г білка проти
3,47±0,09) та ОМБ430 (6,81±0,94 ммоль/г білка проти 1,93±0,04). Високий рівень
арахідонової кислоти та активація пероксидації ліпідів та білків супроводжується
накопиченням проміжних та кінцевих токсичних продуктів, які викликають
метаболічну інтоксикацію організму. Виразна інтоксикація, що обумовлює тяжкість
загального

стану

пацієнтів,

є

характерною

для

клінічного

перебігу

аспіринасоційованого назального поліпозу.
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РОЗДІЛ 5
Клінічний фенотип хворих на поліпозний риносинусит, асоційований із
непереносимістю аспірину
Клініко-біохімічний метод, спрямований на виявлення біохімічного фенотипу
організму і використаний нами в попередньому розділі, допоміг вивчити
молекулярно-клітинний рівень патогенезу поліпозного риносинуситу, асоційованого
з непереносимостю аспірину, як метаболічного захворювання та визначає спектр
коморбідних захворювань. Із цією метою ми використали клініко-патофізіологічний
підхід, який прийнятий в молекулярній медицині. Він дозволив з великою часткою
імовірності припустити, що при «генетичному блоці» ЦОГ основні патологічні
процеси розгортатимуться в органах та тканинах, що відчувають на собі сильний
фізіологічний

вплив

простаноїдів

–

продуктів

«фізіологічного»,

ЦОГ-1

опосередкованого метаболізму АК, в першу чергу слизовій оболонці дихальних
шляхів та тромбоцитах (рис. 5.1).
Така обширність ураження є однією з основних характерних особливостей
метаболічних захворювань і пов’язана з плейотропною дією генів. Плейотропія –
вплив одного гена на формування декількох ознак. Це універсальна генетична
закономірність, яка безпосередньо стосується клінічних проявів широкого спектру
патології. Будь-яка генетично детермінована хвороба завжди характеризується не
одним симптомом, а специфічним поєднанням або комплексом порушень в різних
органах та системах. Тому визначення особливостей аспіринасоційованого поліпозу
в контексті його сталого поєднання з захворюваннями інших органів чи систем
(коморбідними станами), визначення розповсюдженості процесу у носовій
порожнині та приносових пазухах, актуально в плані виділення специфічного
фенотипу хворих, який
Фенотипові

ознаки

характеризує

зручні

для

патологію на рівні

використання

в

якості

макроорганізму.

діагностичних

та

прогностичних критеріїв різних етіопатогенетичних форм поліпозних риносинуситів
і відіграють вирішальне значення в індивідуалізації лікувальної тактики.
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МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ

КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ РІВЕНЬ
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Ендотелій,
тромбоцити
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Дихальні шляхи,
шлунково-кишковий
тракт
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ОРГАННИЙ РІВЕНЬ ПАТОГЕНЕЗУ
Патологія органів і
систем

Окремі «органні»
клінічні прояви
ОРГАНІЗМЕННИЙ РІВЕНЬ

Системна патологія
(макроорганізм)

Синдром
«недостатності»
конститутивної ЦОГ1

Рис 5.1 Патологія органів і систем, виначена
органотропним впливом ейкозаноїдів ЦОГ1 шляху
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5.1 Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на аспіринасоційований
поліпозний риносинусит
Спеціалісти, що вивчали непереносимість аспірину, звернули увагу на те, що
тромбоцити хворих на аспіринову тріаду, на відміну від тромбоцитів здорових
людей, під дією НПЗП активізуються in vitro, що проявляється дегрануляцією клітин
з викидом цитотоксичних і прозапальних медіаторів. Інші клітини периферичної
крові не активуються під дією НПЗП in vitro. На підставі цих даних була
запропонована тромбоцитарна теорія, автори якої припускають, що викликана
НПЗП блокада ЦОГ призводить до пригнічення продукції простагландину Н2, який є
продуктом метаболічного каскаду арахідонової кислоти і сильним агрегуючим та
судинозвужувальним фактором. Зниження рівня цього простагландину відіграє
важливу роль в активації клітин in vitro у хворих на АТ.
Згідно гіпотези, що підлягає доказу, принципова позиція етіології та
патогенезу поліпозу, асоційованого з непереносимістю аспірину, полягає у
генетично детермінованому зниженні експресії (генетичній блокаді) конститутивної
циклооксигенази. Як відомо, АК під дією вказаного ферменту метаболізується з
утворенням фізіологічних простагландинів та тромбоксану, які відіграють значну
роль в регуляції тромбоцитарного гемостазу. Таким чином, саме «генетичний блок»
конститутивної ЦОГ, незалежно від прийому НПЗП, може бути причиною зниження
синтезу ендогенних і активних відносно тромбоцитів факторів.
Як

відомо,

тромбоцити

забезпечують

функціонування

окремої

–

тромбоцитарної – ланки гемостазу. Після пошкодження судинної стінки вони
контактують з колагеном, який є основним стимулятором адгезії і активовані таким
чином тромбоцити прикріплюються до судинної стінки. Паралельно з адгезією
відбувається агрегація тромбоцитів завдяки звільненню з гранул тромбоцитів їх
вмісту. Цей процес відомий під назвою «реакція звільнення». Агрегація і «реакція
звільнення» зумовлена стимуляцією тромбоцитів відповідними ендогенними
агоністами, зокрема тромбоксаном А2 (ТХА2), який є продуктом метаболічного
каскаду арахідонової кислоти і сильним агрегуючим і судинозвужуючим фактором.
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При порушенні синтезу тромбоксану А2 виникають розлади гемостазу, що клінічно
проявляється схильністю до кровотеч.
Бело проведено порівняльне дослідження тромбоцитарної ланки гемостазу у
пацієнтів з різними типами назального поліпозу, представлене у цій главі.
В дослідження включено 150 хворих з діагнозом «хронічний поліпозний
риносинусит». Пацієнтів було розділено на три групи: І група – поліпоз,
асоційований з непереносимістю аспірину, 50 пацієнтів (33,3 %); ІІ група – поліпоз,
пов’язаний з порушенням аеродинаміки носового дихання, 50 пацієнтів (33,3 %); ІІІ
– Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз, 50 пацієнтів (33,3 %). Методи дослідження
судинно-тромбоцитарного гемостазу представлені у відповідній главі.
Розлади
коагуляційного

гемостазу
–

поділяються

коагулопатії

і

на

дві

основні

тромбоцитарного

–

групи:

порушення

тромбоцитопенії

та

тромбоцитопатїї, які суттєво відрізняються клінічною картиною і перебігом
процесу. Різною є також лікувальна тактика при цих захворюваннях. В
диференціальній діагностиці порушень тромбоцитарного гемостазу та коагулопатій
суттєве значення мають дані анамнезу щодо характеру геморагічних проявів.
Найчастішими

проявами

коагулопатій

є

виникнення

обширних

гематом,

крововиливи в суглоби, тривалі кровотечі після порізів, травм, екстракції зуба,
оперативного

втручання.

Такий

тип

кровоточивості

відомий

під

назвою

«гематомний» (табл. 5.1). При аналізі анамнезу стосовно вказаного порушення
гемостазу не виявлено даних «гематомних» порушень в жодного із 150 пацієнтів із
поліпозним риносинуситом.
Для патології мегакаріоцитарного апарату характерно виникнення на шкірі
хворих дрібноточкових петехій та невеликих синяків, спонтанна кровоточивість зі
слизових оболонок (носові кровотечі, кровоточивість ясен), а у жінок — рясні і
тривалі менструації (табл. 5.1).
При детальному вивченні анамнезу у пацієнтів третьої групи (Ig-E-залежний
(алергічний) поліпоз) не виявлено жодних даних, що могли би вказувати на
порушення тромбоцитарного гемостазу.
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Таблиця 5.1
Анамнестичні дані про порушення гемостазу
анамнез
«гематомний»
«петехіальна висипка»
носові кровотечі
кровоточивість ясен
гіперменорея

І група
ні
Рідко (≤20%)
Не часто (≤50%)
Постійно (≥90%)
Постійно (≥90%)

ІІ група
Ні
Ні
Часто (≥50%)
Ні
Ні

ІІІ група
ні
ні
ні
ні
ні

У пацієнтів ІІ групи – поліпоз, пов’язаний з порушенням аеродинаміки
носового дихання – незначні носові кровотечі в анамнезі відмічені більш, ніж у 50%
пацієнтів, що оцінюється нами як симптом, що часто зустрічається (табл. 5.1). У
пацієнтів І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину – досить
рідко (≤20%) зустрічається «петехіальна висипка», трошки частіше, але також
доволі рідко ≤50% носові кровотечі. Часто, практично у всіх пацієнтів (≥90%)
відмічається кровоточивість ясен. Так само часто, практично у всіх пацієнтів
жіночої статі (≥90%), зустрічається гіперменорея – рясні і тривалі менструації (табл.
5.1).
Точний діагноз геморагічного порушення може бути встановлено тільки після
проведення

відповідних

лабораторних

досліджень.

Як

відомо,

традиційне

обстеження включає в себе визначення ряду гематологічних показників, зокрема
вміст еритроцитів та гемоглобіну. Аналіз отриманих результатів показав, що у
пацієнтів, хворих на поліпозний риносинусит, незалежно від групи відмічається
нормальна кількість еритроцитів та гемоглобіну (табл. 5.2).
Патологія мегакаріоцитарного апарату може бути пов’язана із двома
принципово відмінними станами: тромбоцитопенією і тромбоцитопатією. Хоча у
клінічному

відношенні

їх

зв’язує

симптомокомплекс

кровоточивості,

етіопатогенетичні механізми принципово відрізняються зменшеним вмістом
тромбоцитів крові в першому випадку і їх функціональною неспроможністю на фоні
нормального вмісту в другому.
В зв’язку з цим з метою виключення можливої тромбоцитопенічної кровотечі
проводилось визначення кількості тромбоцитів у всіх пацієнтів (табл. 5.2).
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Таблиця 5.2
Дослідження гемостазу
параметри
І група
ІІ група
ІІІ група
12
Еритроцити, х10 /л
3,48±0,36
3,49±0,37
3,42±0,39
Гемоглобін, г/л
125,5±10,60
125,6±10,80
127,4±11,10
9
*
Тромбоцити, 10 /л
298,50±12,24
267,40±11,10 271,50±13,44
*
Час кровотечі (хв)
5,38±0,36
3,84±0,42
3,38±0,36
Агрегація тромбоцитів
пригнічена
норма
норма
*
Примітка: – наявна статистично значуща різниця між групами (р<0,05)
У пацієнтів всіх трьох груп відмічались нормальні кількісні показники
тромбоцитів, однак у пацієнтів І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину, відмічалась тенденція до збільшення кількості тромбоцитів – 298,50±2,24
порівняно з 267,40±2,1 у другій групі та 271,50±2,44 – у третій (наявна статистично
значима різниця між І та ІІ і ІІІ групами) (табл. 5.2).
Час капілярної кровотечі – ще один показник саме судинно-тромбоцитарного
гемостазу, який у нормі становить 3–5 хвилин (табл. 5.2). У пацієнтів ІІ групи –
поліпоз, пов’язаний з порушенням аеродинаміки носового дихання – час капілярної
кровотечі складав 3,84±0,42 хв, ІІІ – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз – 3,38±0,36
хв, тобто не перевищував 4 хвилини, що відповідає нормі. У пацієнтів І групи –
поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину – час кровотечі перевищував
нормальні показники і складав 5,38±0,36 хв, що було клінічним підтвердженням
порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу у пацієнтів вказаної групи (наявна
статистично значима різниця між І та ІІ і ІІІ групами) (табл. 5.2).
Дослідження агрегаційної функції тромбоцитів – метод, що дозволяє
визначити функціональний стан тромбоцитів і визначити саме пов’язану з цим
причину кровоточивості. У пацієнтів ІІ групи – поліпоз, пов’язаний з порушенням
аеродинаміки носового дихання, та ІІІ – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз –
агрегаційна крива має типовий двофазний характер, що відповідає нормі (рис. 5.2).
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Рис. 5.2 Нормальна двохфазова агрегатограма
У пацієнтів І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, на
агрегатограмах відсутні характерні хвилі при нормальному вмісті тромбоцитів
практично у всіх пацієнтів (рис. 5.3).
Таким чином, за даними збору «геморагічного» анамнезу скарги на носові
кровотечі в анамнезі при нормальному вмісті тромбоцитів в крові відмічені у
пацієнтів І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, та ІІ групи –
поліпоз, пов’язаний з порушенням аеродинаміки носового дихання. На наш погляд,
рецидивуючі носові кровотечі у пацієнтів ІІ групи пов’язані з локальними
субатрофічними змінами в слизовій оболонці передніх відділів носової порожнини,
які, як правило, супроводжують анатомічні аномалії внутрішньоносових структур.
На відміну від них, у пацієнтів І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину, носові кровотечі в анамнезі поєднуються з петехіальною висипкою (рідко,
з частотою ≤20 %), а кровоточивість ясен та гіперменорея у жінок є практично
постійним симптомом (частота ≥90 %).
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Рис. 5.3 Агрегатограма пацієнта, хворого на поліпоз
асоційований з непереносимістю аспірину
Це свідчить, що причини кровоточивості мають системний, а не локальний
характер. На системний характер порушення тромбоцитарного гемостазу у хворих І
групи вказують подовжений понад норму час капілярної кровотечі та пригнічення
агрегаційної здатності тромбоцитів при нормальному їх вмісті в крові. На
агрегатограмах цих пацієнтів відсутні характерні хвилі. Під час адгезії не
розвивається перша фаза реакції «вивільнення» із щільних гранул тромбоцитів, що
приводить до відсутності агрегації I. В зв’язку з цим не запускається друга хвиля
реакції «вивільнення» із ά-гранул і блокується агрегація II. Отже, клініколабораторні дані свідчать про функціональну неспроможність тромбоцитів на фоні
нормального їх вмісту у хворих на поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину.
Таким чином, для пацієнтів, з поліпозом, асоційованим з непереносимістю
аспірину характерно:
 наявність в клінічній картині «малих» форм кровоточивості: петехіальна висипка,
незначні кровотечі із слизової оболонки носа і ясен, гіперменорея;
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 нормальний вміст тромбоцитів з тенденцією до збільшення їх кількості порівняно
з поліпозом, пов’язаним із порушенням аеродинаміки носового дихання, та Ig-Eзалежним (алергічним) поліпозом;
 подовжений час капілярної кровотечі;
 порушення агрегації тромбоцитів із відсутністю на агрегатограмах характерних
хвиль при нормальному вмісті тромбоцитів, що свідчить про наявність
специфічної для цих хворих тромбоцитопатії.
Як відомо, тромбоцитопатії – група геморагічних синдромів зумовлених
спадковою або набутою якісною неповноцінністю тромбоцитів. На особливу увагу
заслуговують медикаментозні тромбоцитопатії, а особливо мова йде про інгібітори
циклооксигенази (НПЗП). В контексті патології, що розглядається – назального
поліпозу, асоційованого з непереносимістю аспірину, порушення гемостазу має
схожу клінічну картину, але не пов’язане з прийомом відповідних медикаментів,
оскільки всі із вищеперерахованих препаратів є абсолютно протипоказаними при
цій патології. Механізм кровоточивості пов’язаний з особливостями патогенезу, які
полягають в тому, що в його основі лежать метаболічні порушення, спричинені
«генетичним блоком» конститутивної циклооксигенази (ЦОГ-1) – ключового
ферменту метаболізму ненасичених жирних кислот, зокрема арахідонової. В
результаті виникає значний дефіцит очікуваних після генетичної блокади продуктів,
зокрема ендопероксидів — простагландинів (РGG2 і РGН2), з яких в подальшому
утворюються тромбоксан А2(ТХА2) та простациклін (простагландин І2, РGІ2), які є
сильними агрегуючими і судинозвужуючими факторами (рис. 5.1). При цьому
гіперменорею, незначні кровотечі із слизової оболонки носа і ясен, які
спостерігаються в клінічній картині таких пацієнтів, не можна розцінювати, як
медикаментозні, оскільки мають тривалий перебіг і не зв’язані із прийомом
медикаментів. Вищевказану форму дисфункції тромбоцитів можна назвати
аспіриноподібним синдромом як прояв метаболічної патології – назального
поліпозу, асоційованого з непереносимістю аспірину, та віднести до категорії
захворювань, що супроводжуються дисфункцією тромбоцитів. Для даної форми
тромбоцитопатії характерним є нормальний або підвищений вміст тромбоцитів,

148

продовження часу кровотечі, порушення агрегації тромбоцитів при стимуляції
індукторами (АДФ, адреналін), а також гальмування «реакції звільнення».
5.2 СКТ-семіотика аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу
Враховуючи високу інформативність спіральної комп’ютерної томографії
(СКТ), у пацієнтів, хворих на ПРС, вона могла би виконувати роль не тільки
діагностичного, а і диференційно-діагностичного маркеру. У зв’язку з цим виникає
необхідність порівняльного вивчення даних СКТ у хворих на ПРС, з визначенням
диференціально-діагностичних критеріїв різних форм поліпозних риносинуситів з
метою визначення променево-діагностичних маркерів для діагностики вказаних
процесів.
Метою даного розділу нашого дослідження було визначення особливостей
анатомії носової порожнини та променевої семіотики у пацієнтів з різними формами
ПРС.
В дослідження включено 150 хворих з діагнозом «хронічний поліпозний
риносинусит». Пацієнтів було розділено на три групи: І група – поліпоз,
асоційований з непереносимістю аспірину, 50 пацієнтів (33,3 %); ІІ група – поліпоз,
пов’язаний з порушенням аеродинаміки носового дихання, 50 пацієнтів (33,3 %); ІІІ
– Ig-E-асоційований (алергічний) поліпоз, 50 пацієнтів (33,3 %).
В

процесі

комплексної

діагностики

згідно

до

рекомендацій

«ACR

Appropriateness Criteria Tm» для проведення уточнючої діагностики і планування
лікування всім хворим проведене комп’ютерно-томографічне обстеження носа і
додаткових пазух носа (ДПН) на спіральному комп'ютерному томографі «Еmotion»
(Siemens) з використанням програми Sinus-Spi.
За результатами СКТ-обстеження всі пацієнти всіх розділені в залежності від
ураження пазух (табл. 5.3). Серед пацієнтів всіх трьох груп не зустрічались варіанти
моносинуситів. Переважну більшість хворих склали пацієнти з множинним
ураженням пазух (полісинусит), але не пансинусит – 90 із 150 обстежених. В групу
полісинуситів включені пацієнти з ураженням більше як однієї, але не всіх пазух.
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Таблиця 5.3
Розповсюдження патологічного процесу в пазухах за даними СКТ
(абс.ч./%)
Група /
І
ІІ
ІІІ
к-ть уражених пазух
моносинусит
*,***
*,**
полісинусит
5 (10,00 %)
50 (100,00 %)
35 (70,00 %)*,**,***
Пансинусит
45 (90,00 %)
15 (30,00 %)
*
Примітка: – достовірність різниці значень всередині груп;
**

– достовірність різниці у порівнянні з першою групою (р<0,05);

***

– достовірність різниці у порівянні з ІІ групою (р<0,05).

Найчастіше такий об’єм ураження зустрічався у пацієнтів із поліпозом,
асоційованим із порушенням аеродинаміки носового дихання – практично у всіх
100 % пацієнтів.

Рис. 5.4 СКТ в аксіальній проекції.
Викривлення носової перегородки. Concha bullosa зліва. Назохоанальний
поліп зліва, кіста лівої в/щ пазухи. Поліпи правої гайморової пазухи
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На СКТ-зображеннях цих пацієнтів крім носової порожнини візуалізовувались
ізольовані поліпи в пазухах, переважно верхньощелепових (рис. 5.4). Однак
ізольоване ураження верхньощелепових пазух у таких пацієнтів не зустрічалось.
Найчастіше воно поєднувалось з запальним процесом в решітчастих пазухах.
Як видно із таблиці 5.3, крім пацієнтів із поліпозом, асоційованим із
порушенням аеродинаміки носового дихання, переважну більшість хворих з
ураженням більше як однієї пазухи, але не всіх – полісинусити, склали пацієнти із
Ig-E-асоційованим поліпозом. Таких було 35 із 50 (70 %). Особливістю було
наявність комбінованого ураження верньощелепових і решітчастих пазух. Рідше
патологічним процесом уражались лобні пазухи (рис. 5.5).

Рис. 5.5 СКТ в аксіальній проекції.
Хронічний поліпозний полісинусит
Особливістю даних СКТ дослідження у хворих цієї групи є відсутність
ураження основної пазухи.
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Згідно з сучасною концепцією, у формуванні і прогресуванні хронічних
риносинуситів, в т.ч. і поліпозних, певну роль відіграють внутрішньоносові
структури, зокрема носова перегородка, носові раковини, структури ОМК. Саме
тому і виділений такий клініко-патогенетичний варіант поліпозу, як асоційований із
порушенням аеродинаміки носового дихання. В зв’язку з цим нами проведене
детальне вивчення СКТ-анатомії носа у цих пацієнтів. Виявлено, що практично у
всіх обстежених хворих з полісинуситами визначались порушення нормальної
архітектоніки носової порожнини, які приводили до аеродинамічних зрушень і, на
наш погляд, були причинними у розвитку хронічного запального процесу,
включаючи і Ig-E-залежний. До аеродинамічних порушень в порожнині носа
призводили: викривлення перегородки носа, потовщення перегородки носа, гребені і
шипи перегородки носа, атипове розташування носових раковин, гіпертрофія
слизової носових раковин, concha bullosa і ін. (рис. 5.4). У обстежених пацієнтів
найбільш часто зустрічалися не окремі варіанти цих аномалій, а їх комбінація.
Частіше викривлення носової перегородки комбінувалось з її шипами, гіпертрофією
слизової або аномальними носовими раковинами.
Кількість осіб з наявністю тотального ураження приносових пазух складає 45
(90,00 %) від загальної кількості хворих із аспіринасоційованим поліпозним
риносинуситом. Тотально розповсюджений характер продуктивного процесу
виявлений ще у 15 (30,00 %) хворих із групи із Ig-E-асоційованим поліпозом.
Особливістю даних СКТ-дослідження у цих хворих є ураження практично всіх
навколоносових пазух, включаючи лобну і основну. У всіх пацієнтів з
пансинуситом визначена відповідна рентгенотомографічна картина (рис. 5.6). При
аналізі СКТ у пацієнтів із пансинуситами особливостями слід вважати значну
розповсюдженість процесу в пазухах. В задавнених випадках відмічається
нестримний ріст поліпів з заповненням просвіту синусів і носової порожнинни. В
подальшому розвивається синдром «ремоделювання пазух». Суть «ремоделювання»
полягає в тому, що при тривалому тиску поліпів на стінки пазух виникає порушення
трофіки кісткової тканини, яке зумовлює резорбцію (руйнування) тонких кісткових
перемичок і стінок пазух, особливо решітчастих (рис. 5.6).
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Рис. 5.6 СКТ в аксіальній проекції.
Хронічний поліпозний пансинусит
В таких випадках ендориноскопічне обстеження втрачає свою цінність,
оскільки оглянути просвіт носових ходів або пазух неможливо. Тому ці симптоми
можна виявити тільки при СКТ-дослідженні. Синдром «ремоделювання пазух» на
томограмах у пацієнтів із полісинуситом практично ніколи не фіксувався. На
відміну від групи пацієнтів із поліпозом, асоційованим із порушенням аеродинаміки
носового дихання, та Ig-Е залежним, а групі пацієнтів із аспіринасоційованим
поліпозним риносинуситом візуалізувалось переважно серединне розташування
перегородки, подеколи з незначними її девіаціями в ту чи іншу сторону.
Таким чином, особливістю СКТ-семіотики аспіринасоційованого поліпозного
риносинуситу слід вважати значну розповсюдженість поліпозного процесу у формі
пансинуситу із розвитком симптому «ремоделювання пазух».
Отже, в результаті проведеного дослідження визначені особливості анатомії
носової порожнини та семіотики поліпозних риносинуситів, які можна використати,
як СКТ-маркери. Такими маркерами для пацієнтів із поліпозом, пов’язаним з
порушенням аеродинаміки носового дихання, та Ig-E-асоційованим поліпозом є
ураження пазух у формі полісинуситу, але не пансинуситу, відсутність ураження
основних пазух та наявність аномалій носової порожнини, причому найчастіше
зустрічається їх комбінація. Особливістю СКТ-семіотики аспіринасоційованого
поліпозного риносинуситу слід вважати значну розповсюдженість поліпозного
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процесу у формі пансинуситу з наявністю «ремоделювання пазух». Імовірно, що
описані варіанти СКТ-семіотики можуть зустрічатись і у неповному обсязі,
особливо коли мова йде про пацієнтів молодого віку. Це може свідчити про
початкові

етапи

розвитку

захворювання,

оскільки

згідно

даних

клініко-

анамнестичного обстеження початкові прояви риносинуситу характерні переважно
для осіб молодого віку, однак пік захворюваності все ж таки припадає на зрілий.
Саме цей аспект і обґрунтовує вдосконалення комплексної діагностики для
ідентифікації окремих клініко-патогенетичних варіантів поліпозного риносинуситу.
Як видно із представлених даних, використання радіологічних методів не
може задовольнити клінічну практику високою диференційно-діагностичною
інформативністю. Однак підставою для поглибленого обстеження з метою
визначити непереносимість до аспірину при поліпозних риносинуситах є наявність
дифузного ураження слизової оболонки приносових пазух у вигляді пансинуситу і
наявності симптому «ремоделювання пазух».
В зв’язку з цим розробка способу диференціальної діагностики поліпозного
риносинуситу із використанням СКТ, як найбільш інформативного методу
діагностики є актуальним завданням. Нами запропонований спосіб діагностики
непереносимості до аспірину у хворих з поліпозним риносинуситом з допомогою
спіральної

комп’ютерної

томографії

до

і

після

інтраназального

введення

ацетилсаліцилової кислоти: патент № 78328 від 15.12.2006 Бюл. № 12. Спосіб
діагностики непереносимості аспірину у хворих з поліпозним риносинуситом. / В. І.
Попович, В. М. Рижик, П. Ф. Дудій, Семотюк М. М., Чернюк Н. В., Попович І. В.,
представлений у розділі 6.
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5.3 Клінічний фенотип хворих на поліпозний риносинусит, асоційований
із непереносимістю аспірину
Протягом останніх років ПРС розглядається як гетерогенне захворювання і
незважаючи на велику кількість різносторонніх досліджень, до теперішнього часу
немає єдиної думки про етіологію і патогенез цього процесу. ПРС часто поєднується
з такими тяжкими захворюваннями як бронхіальна астма, непереносимість аспірину,
алергія та інші. Все це підштовхує до думки про неоднорідність групи пацієнтів з
загальним діагнозом «поліпозний риносинусит» і необхідності детального вивчення
різних клінічних варіантів поліпозу носа, тобто клінічних фенотипів захворювання.
Метою дослідження, представленого в цій главі, була оцінка клінічних
особливостей перебігу поліпозного риносинуситу в різних групах пацієнтів і
виділення клінічний фенотип хворих на поліпозний риносинусит, асоційований із
непереносимістю аспірину. Фенотипові ознаки зручні для використання в якості
діагностичних та прогностичних критеріїв. До клінічних особливостей, що
визначають особливості фенотипу, належать: вікові і хронологічні аспекти
захворюваності,

переважання

певної

статі,

поширеність

і

морфологічна

характеристика запального процесу, тип перебігу, типові коморбідні стани,
ефективність його лікування найбільш ефективними загальноприйнятими методами.
В дослідження включено 290 хворих віком від 17 до 80 років з діагнозом
«поліпозний риносинусит» (ПРС). Пацієнтів було розділено на три групи, залежно
від клініко-патогенетичного варіанту ПРС:
 І група – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину – 94
пацієнти (32,41 %);
 ІІ група – поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки носового
дихання – 123 пацієнти (42,41 %);
 ІІІ – асоційований з гіпер-Ig-E-емією – 73 пацієнти (25,17 %).
Всіх пацієнтів на момент включення в дослідження, згідно з класифікацією
вікових періодів, розділено на 2 групи:
перша – особи юнацького і молодого (17–35років) (13,45 %);
друга – зрілого і похилого (36–70 років) віку (86,55 %).
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Очевидною є тенденція до більшого поширення поліпозних риносинуситів
серед чоловіків: їх у досліджуваному контингенті було 183 особи (63,1 %), що на
26,2 % більше ніж жінок – 107 (36,9 %).
В контексті вивчення вікових і хронологічних аспектів захворюваності,
важливим є визначення віку маніфестації залежно від клініко-патогенетичного
варіанту ПРС. Факт встановлення діагнозу поліпозного риносинуситу визначали або
зі слів хворого або за датою встановлення діагнозу згідно з записом в амбулаторній
карті (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Вік встановлення діагнозу ПРС (абс.ч/%)
Група

І

ІІ

ІІІ

17-35

17 (18,09 %)

64 (52,1 %)

53 (72,6 %)

36-70

77 (81,91 %)

59 (47,9 %)

20 (27,4 %)

Вік

Серед хворих І групи – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину –
вперше діагностований у осіб зрілого і похилого віку в переважній більшості
випадків – 77 хворих із 94 (81,91 %). Із 123 хворих ІІ групи – поліпоз, пов’язаний з
порушенням аеродинаміки носового дихання, вікові періоди розділились практично
порівну – 64 (52,1 %) особи юнацького і молодого проти 59 (47,9 %) осіб старшого
віку. Серед хворих ІІІ групи – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз – особи
юнацького і молодого віку склали 53 хворих (72,6 %) (табл. 5.5).
Таким чином, частота хронічних поліпозних риносинуситів у вікових групах
розділилась

дуже

нерівномірно.

Пік

захворюваності

серед

хворих

на

аспіринасоційований поліпоз, в порівнянні з іншими риносинуситами, переважає у
зрілій віковій групі. На молоду вікову групу припадає більшість пацієнтів з Ig-Eзалежним поліпозом. Захворюванісь на поліпоз, асоційований з порушенням
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аеродинаміки носового дихання не має вікової залежності, оскільки хворі
рівномірно розподілились серед осіб молодого і старшого віку.
Стать – один із найважливіших критеріїв, що визначають фенотип. Нами
вивчена захворюваність на різні клініко-патогенетичні варіанти залежно від статі
(рис. 5.7).

Рис. 5.7 Захворюваність на різні типи поліпозу залежно від статі (%)
Очевидною є тенденція до більшого поширення поліпозу у ІІІ та особливо ІІ
групі серед чоловіків. Їх у ІІ групі було 95 осіб із 123 – 77,24 %, та дещо менше у ІІІ
групі – 42 чоловічої статі (57,54 %) із 73 хворих, включених в групу (р<0,05) (рис.
5.7). Серед 94 пацієнтів, хворих на аспіринасоційований поліпоз, кількість осіб
жіночої статі була співставима з кількістю чоловіків: 48 (51,06 %) і, відповідно,
чоловіків 46 (48,94 %). Ці дані суттєво відрізняються від гендерних особливостей
інших груп хворих на ПРС, де захворюваність серед жінок достовірно нижча, ніж
серед чоловіків.
Статево-вікові показники характеризують стан захворюваності на ПРС в
момент первинної діагностики конкретного клініко-патогенетичного варіанту. Але,
імовірно, період недуги у більшості хворих був значно тривалішим, а зверненню до
лікаря

передували

латентний

перебіг,

багаторічна

компенсація

симптомів
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захворювання, зокрема порушеного носового дихання, за рахунок самолікування, чи
банальна байдужість пацієнтів. Проте тривалість захворювання має велике значення
для оцінки клінічних особливостей будь-яких хронічних процесів. Тому нами
проведене вивчення анамнестичної давності хвороби залежно від статі (табл. 5.5,
рис. 5.8).

Рис. 5.8 Анамнестична давність хвороби (%)
Таблиця 5.5
Розподіл хворих за анамнестичною давностю хвороби
в залежності від статі
Анамнестична давність хвороби
< 1 року
1-3 роки
3-5 років
5-10 років
>10 років
Ч (183) 25 (13,66 %) 54 (29,51 %) 50 (27,32 %) 31 (16,94 %) 23 (12,57 %)*
Ж (107) 15 (14,02 %) 34 (31,78 %) 15 (14,02 %)* 18 (16,82 %) 25 (23,36 %)
Примітка: * – достовірність різниці значень всередині груп (р<0,05);
При давності анамнезу до 3-х років не спостерігається достовірної різниці між
чоловіками та жінками. Від 3-х до 5-ти років спостерігається переважання осіб
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чоловічої статі. В інтервалі від п’яти до десяти років анамнестичної давності
захворювання показники вирівнюються: чоловічі достовірно зменшуються на
10,38 % і складають 16,94 %. У жінок вказані показники мають тенденцію до
збільшення (2,8 %) і складають 16,82 %. А от тривалість анамнезу понад 10 років у
жінок достовірно переважає чоловічі показники: 23,36 % проти 12,57 %. Різниця
показників складає 10,79 % (рис. 5.8). Вказана динаміка може свідчити про більш
тяжкий перебіг ПРС у осіб жіночої статі.
Клінічні прояви поліпозу не викликають особливих труднощів у його
розпізнаванні. Класичними ознаками є утруднення носового дихання, виділення з
носа та наявність поліпів у носовій порожнині. Не викликає також особливих
труднощів визначення тривалості захворювання. Але в контексті визначення
фенотипу актуальною проблемою є діагностика об’єму ураження пазух. В зв’язку з
цим діагноз у всіх пацієнтів визначався не тільки на підставі ретельного збору скарг
і анамнезу, клінічного, оториноларингологічного, рутинного рентгенологічного
обстеження, а і з використанням сучасних методик ендоскопічного, комп’ютернотомографічного

дослідження

порожнини

носа,

синусів

та

елементів

остіомеатального комплексу. За результатами обстеження серед хворих І групи –
поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, в переважній більшості випадків
– 90 %, діагностовано тотальне ураження пазух – пансинуїт і у 10 % субтотальне
(табл. 5.3).
Серед пацієнтів ІІ групи – поліпоз, пов’язаний з порушенням аеродинаміки
носового дихання, ураження пазух у всіх випадкавх зустрічались переважно у
вигляді гаймороетмоїдиту, з незначним набряком слизової оболонки інших пазух
одноіменної сторони, що умовно розцінювалось, як полісинусит. Серед хворих ІІІ
групи – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз – кількість хворих з пансинуситом
складала 30 %. У інших 70 % хворих цієї групи діагностувалось множинне двобічне
ураження (табл. 5.3). Приведені дані свідчать про беззаперечне домінування
множинних форм ураження синусів над ізольованими у пацієнтів І та ІІІ груп. Ця
ознака характеризує поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, та Ig-Eзалежний (алергічний) поліпоз, як патологію з тяжким перебігом захворювання.
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Крім ураження пазух по типу пансинуситу, для даної клініко-патогенетичної форми
ПРС характерний ще один радіологічний симптом – «ремодуляція пазух».
Тяжкість перебігу захворювання визначає наявність сталих коморбідних
станів, які з великою частотою асоціюються з тією чи іншою клінікопатогенетичною

формою

ПРС.

Найчастішим

коморбідним

станом,

який

зустрічається у пацієнтів, хворих на поліпозний риносинусит, є бронхіальна астма.
Нами вивчена частота бронхіальної астми у пацієнтів всіх трьох груп (табл. 5.6).
Таблиця 5.6
Коморбідні захворювання у хворих на ПРС (абс.ч/%)
Група

І

ІІ

ІІІ

БА

70 (74,46 %)

0*

28 (38,35 %)*

тромбоцитопатія

94 (100 %)

0

0

Захвор.

Примітка: * – достовірність різниці у порівнянні з першою групою (р<0,05);
В першій групі пацієнтів – поліпоз, асоційований із непереносимістю
аспірину, на бронхіальну астму хворіє 70 (74,46 %) пацієнтів із 94. У групі пацієнтів
із Ig-E-асоційованим поліпозом БА зустрічається в 2,5 рази рідше – 28 (38,35 %) із
73 пацієнтів. Серед пацієнтів ІІ групи – поліпоз, пов’язаний з порушенням
аеродинаміки носового дихання, бронхіальної астми не зустрічалось в жодного
пацієнта.
Проведені нами клініко-лабораторні дослідження свідчать також про
наявність функціональної неспроможності тромбоцитів на фоні нормального їх
вмісту – тромбоцитопатії – у всіх хворих на поліпоз, асоційований з
непереносимістю аспірину. Для них характерно:
 наявність в клінічній картині «малих» форм кровоточивості: петехіальна висипка,
незначні кровотечі із слизової оболонки носа і ясен, гіперменореї;
 подовжений час капілярної кровотечі;
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 порушення агрегації тромбоцитів з відсутністю на агрегатограмах характерних
хвиль при нормальному вмісті тромбоцитів, що свідчить про наявність
специфічної для цих хворих тромбоцитопатії.
Вказаних порушень гемостазу не відмічено у пацієнтів інших двох груп.
Приведені

дані

свідчать

про

беззаперечне

домінування

множинної

коморбідної патології у пацієнтів І групи. Ця ознака характеризує поліпоз,
асоційований з непереносимістю аспірину, як патологію з тяжким перебігом
захворювання.
Тяжкість перебігу суттєво впливає на ефективність лікування. В зв’язку з цим
нами проведено детальне вивчення перебігу захворювання у хворих з тяжким
перебігом, тобто для І та ІІІ груп (табл. 5.7, рис. 5.9).
Таблиця 5.7
Розподіл хворих за анамнестичною давностю хвороби
Анамнестична давність хвороби
0-3 роки
3-5 років
5-10 років
>10 років
І гр
16 (17,02 %) 15 (15,95 %)
19 (20,21 %)
44 (46,81 %)*
ІІІ гр
14 (19,18 %) 34 (46,58 %)* 16 (21,92 %)
9 (12,33 %)
*
Примітка: – достовірність різниці між групами (р<0,05);
Для хворих на Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз (ІІІ група) характерним є
те, що найбільшу частку серед них складають пацієнти з тривалістю захворювання
понад три роки, але не більше десяти – 68,5 %. Кількість хворих з вказаною
тривалістю анамнезу (від трьох до десяти років) у представників групи хворих на
поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину (І група) значно менше –
36,16 %. В інтервалі від трьох до п’яти років тривалість захворювання у цих хворих
не перевищує 15,95 % проти 46,58 % серед хворих на Ig-E-залежний (алергічний)
поліпоз. Різниця в показниках складає 30,63 % (табл. 5.7). В інтервалі від п’яти до
десяти років тривалості анамнезу показники вирівнюються: при Ig-E-залежному
поліпозі зменшуються до 21,92 %, а у пацієнтів з поліпозом, асоційованим з
непереносимістю аспірину, мають тенденцію до збільшення – до 20,21 %.
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Рис. 5.9 Тривалість захворювання залежно від групи (%)
А от тривалість анамнезу понад 10 років у хворих на поліпоз, асоційований з
непереносимістю аспірину, прогресивно зростає і значно переважає показники
хворих на алергійний поліпоз: 46,81% проти 12,33 %. Різниця показників складає
34,48 % (рис. 5.9). Вказана динаміка свідчить про більш тяжкий перебіг
захворювання у хворих на поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, та
більш високу ефективність лікування алергійнозалежних форм захворювання.
Оскільки серед пацієнтів, хворих на поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину, зростає частка жінок, то ці дані корелюють з особливостями
анамнестичної давності. Тривалість анамнезу понад 10 років у жінок достовірно
переважає чоловічі показники: 23,36 % проти 12,57 % (рис. 5.8). Ці дані свідчать про
накопичення в популяції жінок, хворих на тяжкі форми захворювання.
Тривалий анамнез захворювання (більше 10 років) є відображенням
прогредієнтного перебігу поліпозу і поєднується з частим рецидивуванням. У
переважної більшості пацієнтів (понад 70 %) в анамнезі нараховується до 4–5, а
іноді і до 16–20 і більше поліпотомій. Часте рецидивування, в свою чергу, є
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свідченням резистентності до найбільш ефективних методів лікування (хірургічне,
стероїди). Ці ознаки характеризують поліпоз, асоційований з непереносимістю
аспірину, як патологію з особливо тяжким перебігом захворювання.
Аналізуючи вікові та хронологічно-анамнестичні особливості хронічних
поліпозних риносинуситів можна зробити висновки, що пік захворюваності серед
хворих на аспіринасоційований поліпоз переважає у зрілій віковій групі, а кількість
жінок співставима з кількістю чоловіків. Проте, з урахуванням тривалості анамнезу,
дебют захворювання у них імовірно відбувається значно раніше – у молодій віковій
групі, оскільки для представників цієї групи характерною є велика тривалість
анамнезу.
На молоду вікову групу припадає більшість пацієнтів з Ig-E-залежним
поліпозом. Захворюванісь на поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки
носового дихання, не має вікової залежності, оскільки хворі рівномірно
розподіляються серед осіб молодого і старшого віку. Серед пацієнтів цих двох груп
кількість чоловіків переважає жінок. При дебюті захворювання у всіх групах
пацієнтів, клінічні симптоми не мають якихось специфічних проявів і характерні для
проявів ПРС. Переважання серед хворих осіб з тривалим анамнезом, особливо з
частими рецидивами після оперативного лікування, наявністю коморбідних
захворювань може свідчити про накопичення в популяції хворих з тяжким
характером

перебігу

захворювання,

оскільки

їх

особливістю

є

невисока

ефективність лікування і, відповідно, прогресуючий перебіг.
Таким чином, в результаті порівняльного вивчення клінічних особливостей
захворювання, визначений фенотип пацієнтів із поліпозним риносинуситом,
асоційованим з непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти. Його характеризують
наступні показники:
- стать – один із найважливіших критеріїв, що визначають фенотип. Проведені
дослідження засвідчують, що серед хворих на аспіринасоційований назальний
поліпоз зростає частка осіб жіночої статі порівнянно з популяцією (54,76 % проти
36,90 % жінок в популяції);
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- вік – також значущий критерій формування патологічного фенотипу.
Пацієнти з аспіринасоційованим назальним поліпозом належать до зрілої вікової
групи – 36–70 років;
- тяжкість захворювання. Тяжкість захворювання у пацієнтів з поліпозним
риносинуситом, асоційованим з непереносимістю аспірину, характеризується
прогредієнтним,

рецидивуючим

перебігом,

сталою

наявністю

захворювань (БА, тромбоцитопатія). Також характерним

коморбідних

критерієм тяжкості є

тривалий анамнез захворювання, що поряд з рецидивуванням свідчить про
резистентність до найбільш поширених і ефективних методів лікування;
- характер патологічних змін. У всіх пацієнтів із аспіринасоційованим
назальним поліпозом рентгенологічно визначається схильність до тотального
ураження пазух з наявністю симптому «ремодулювання пазух».
Оцінка фенотипових маркерів є особливо важливою при постановці
первинного діагнозу і визначення необхідних додаткових досліджень, особливо в
молодому віці, коли необхідно виділити конкретний клініко-патогенетичний варіант
поліпозу для визначення правильної лікувальної тактики.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Таким

чином,

метою

вивчення

органного

та

організменного

рівня

дисертаційного дослідження було визначення клінічного фенотипу, для чого був
використаний клініко-патофізіологічний підхід. Він дозволив припустити, що при
«генетичному блоці» ЦОГ основні патологічні події розігруватимуться в органах та
тканинах, що відчувають на собі недостатній вплив простаноїдів – продуктів
«фізіологічного», ЦОГ-1 опосередкованого метаболізму АК, сильний фізіологічний
вплив яких проявляється в першу чергу в слизовій оболонці дихальних шляхів та
тромбоцитах. Проведені дослідження встановили, що у пацієнтів з поліпозом,
асоційованим з непереносимістю аспірину, бронхіальна астма зустрічається в 2,5
рази частіше ніж у пацієнтів із Ig-E-асоційованим поліпозом (74,46 % проти 38,35
%). Бронхіальної астми у таких хворих характеризується швидким безперервно

164

прогредієнтним перебігом, резистентністю до традиційних схем лікування, швидким
формуванням стероїдної залежності і інвалідизацією хворих. Ураження судиннотромбоцитарної ланки системи гемостазу, проявлялось наявністю тромбоцитопатії у
даної групи пацієнтів.
З боку носової порожнини та при носових пазух визначені особливості
розповсюдженості

поліпозного

процесу

за

даними

клініко-радіологічного

обстеження. До особливостей СКТ семіотики слід віднести обширне ураження пазух
у формі пансинуситу із наявністю синдрому «ремоделювання пазух». Значна
розповсюдженість процесу у верхніх дихальних шляхах при вивчаємій патології
асоціюється із частим ураженням нижних дихальних шляхів.
В результаті порівняльного вивчення особливостей клінічних проявів,
перебігу, відповіді на традиційні методи лікування, визначений клінічний фенотип
пацієнтів

із

поліпозним

риносинуситом,

асоційованим

з

непереносимістю

ацетилсаліцилової кислоти. Його характеризують наступні показники:
 більша частка осіб жіночої статі (54,76 % проти 36,90 % в популяції);
 переважання хворих зрілого та похилого віку;
 тяжкість

та

тривалість

анамнезу

захворювання,

що

поряд

з

рецидивуванням свідчить про резистентність до найбільш поширених і
ефективних методів лікування;
 схильність до тотального ураження пазух з наявністю симптому
«ремодулювання пазух».
Фенотипові ознаки зручні для використання в якості діагностичних та
прогностичних критеріїв і відіграють вирішальне значення в індивідуалізації
лікувальної тактики.
За матеріалами розділу опубліковано:
Заболотна Д. Д. Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на хронічний
поліпозний риносинусит / Д. Д. Заболотна, І. В. Кошель // Журнал вушних, носових
і горлових хвороб. – 2016. – № 4. – С. 15–22.[270]
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Кошель И. В. Профилактика интраоперационной кровоточивости у пациентов
с аспиринассоциированным полипозным риносинуситом / И. В. Кошель //
Оториноларингология. Восточная Европа. – 2016. – № 4, Т. 6. – С. 559–567.[ 271]
Кошель І. В. Інформативна цінність методів діагностики непереносимості
аспірину у хворих на назальний поліпоз / І. В. Кошель // Журнал вушних, носових і
горлових хвороб. – 2016. – № 2. – С. 39–45. [261]
Кошель І. В. Основні клінічні фенотипи поліпозного риносинуїту // І. В.
Кошель // Галицький лікарський вісник. – 2016. – № 1. – С. 41–45. [272]
Кошель И. В. Возрастные, гендерные и клинические критерии фенотипов
полипозного риносинусита / И. В. Кошель // Педиатрия. Восточная Европа. – 2016. –
№ 2, Т. 4. – С. 239–249. [273]
Визначення основних клінічних фенотипів поліпозного риносинуїту з метою
призначення саліцилателімінуючої дієти : матеріали ХІІ з’їзду отоларингологів
України (Львів, 18-20 травня 2015 р.) / І. В. Кошель, Л. Д. Мигович // 2015. – С. 79–
80. [274]
Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на хронічний поліпозний
риносинусит : матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського
наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів [«Новітні технології в
діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів»],
(Одеса, 16-17 травня 2016 р.) / І. В. Кошель, Д. Д. Заболотна // Журнал вушних,
носових і горлових хвороб. – 2016. – № 3-с'. – С. 51–52. [275]
Особливості етіопатогенезу аспіринасоційованого назального поліпозу :
матеріали конкурсу молодих вчених щорічної традиційної весняної конференції
Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-оториноларингологів

[«Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у
дорослих та дітей»], (Запоріжжя, 15–16 травня 2017 р.) / Кошель І. В. // Журнал
вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – № 3-с'. – С. 126–127. [258]
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РОЗДІЛ 6
Діагностика

непереносимості

аспірину

у

хворих

на

поліпозний

риносинусит
Клінічні прояви ПРС не викликають особливих труднощів у його
розпізнаванні. Але актуальною проблемою є діагностика конкретного клінікопатогенетичного варіанту захворювання, зокрема, асоційованого з непереносимістю
аспірину. В цьому контексті особливо важливою є оцінка фенотипових маркерів,
оскільки цей компонент діагностики хоча і не дає можливості встановити точний
діагноз, проте має велике значення при постановці первинного діагнозу для
визначення

необхідних

додаткових

досліджень,

коли

необхідно

виділити

конкретний клініко-патогенетичний варіант поліпозу і визначення адекватної
лікувальної тактики.
Уточнювальна діагностика гіперчутливості до аспірину особливо важлива,
оскільки вона насамперед дає можливість встановити конкретний тип поліпозу і
досить часто супутньої астми, і також дає інформацію по детальний перелік
поширених лікарських засобів, які заборонено приймати. В таких випадках
необхідні додаткові обстеження для диференційного діагнозу. Рутинна діагностика
«аспіринового» характеру патології ґрунтується переважно на клінічних даних.
Однак клінічні дані, що включають в основному анамнестичні дані стосовно реакції
на аспірин чи саліцилати, а також існуючі методи лабораторної діагностики
непереносимості ацетилсаліцилової кислоти, мають низьку діагностичну значимість.
Тому діагноз аспіринової гіперчутливості на ранніх етапах захворювання, особливо
коли у пацієнта відсутні класичні прояви тріади, пов’язаний із великими
труднощами.
Достатньо високу інформативність для клінічної діагностики має пероральний
провокаційний тест, який був введений до клінічної практики в 70-і рр. Його суть
полягає

у

прийомі

хворим

наростаючих

доз

ацетилсаліцилової

кислоти.

Провокаційна проба є позитивною при появі відчуття задухи, утруднення носового
дихання, ринореї, сльозотечі, зниження ОФВ1 на 15 % від вихідного рівня. Проте
проведення даного тесту є небезпечним, оскільки у пацієнтів часто виникають
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виразні

реакції,

впритул

до

розвитку

астматичного

статусу,

тому

його

використовують лише в спеціалізованих стаціонарах, там де є умови для проведення
невідкладних реанімаційних заходів і в основному для наукових досліджень.
Як альтернатива перорального тесту, у 80-х рр. була введена назальна
провокація

лізин-аспірином

–

розчинною формою аспірину.

Цей

тест

є

безпечнішим, простішим та швидшим у виконанні, порівняно із пероральним, хоча
він є і менш чутливим. Тому пацієнтам з підозрою на гіперутливість до аспірину
після негативної назальної провокації, згідно із сучасними рекомендаціями, слід
проводити пероральну провокацію. В будь-якому випадку всі провокаційні тести
слід проводити під строгим медичним наглядом.
Завданням досліджень, представлених в цій главі, було створення на основі
запропонованої концепції етіопатогенезу нового способу ранньої діагностики
аспіринової гіперчутливості та зменшення на цій основі ризику розвитку
загрозливих ускладнень.
6.1 Метод діагностики аспіринової гіперчутливості з використанням
провокаційного компютерно-томографічного аспіринового тесту
Методика

полягає

у

наступному:

проводять

спіральну

комп’ютерну

томографію лицевого черепа в фронтальній проекції, і оцінюють зміни в порожнині
носа

та

навколоносових

пазухах,

проводять

вимірювання

товщини

та

денситометричних показників слизової оболонки порожнини носа, ширини просвіту
носових ходів (відстань між носовою перегородкою і краєм нижньої носової
раковини). В порожнину носа на обидві нижні носові раковини шляхом інсуфляції
вводять по 5 мг порошку ацетилсаліцилової кислоти. Через 5 годин, повторно
проводять спіральну комп’ютерну томографію порожнини носа в аналогічних
умовах. Кількагодинний інтервал між скануваннями обумовлений повільним
розвитком метаболічних реакцій, а також необхідністю виключити неспецифічний
подразнюючий вплив кислоти на слизову оболонку.
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Порівнюють товщину слизової оболонки порожнини носа та ширину просвіту
носових ходів до і після проведення назального провокаційного тесту з
ацетилсаліциловою кислотою.
При

наявності

поліпозу

неаспіринової

етіології

після

тесту

з

ацетилсаліциловою кислотою стан слизової оболонки не змінюється і топометричні
показники слизової оболонки порожнини носа залишаються без змін (рис. 6.1 а, б).

а)

б)

Рис. 6.1 СКТ пацієнта з поліпозним риносинуситом до а) та після б) провокаційної
проби з ацетилсаліциловою кислотою.
Топометричні показники слизової оболонки порожнини носа без змін
При

наявності

в

обстежуваного

аспіринової

гіперчутливості

після

провокаційного тесту товщина слизової порожнини носа збільшується на 3–5 мм, а
ширина просвіту носових ходів відповідно зменшується (рис. 6.2 а, б).
Всі хворі переносять дослідження задовільно. Приблизно через 1,5–2 години
після інсуфляції аспірину в носову порожнину у хворих посилювались явища
назальної обструкції, в кількох випадках розвивалась помірна ринорея. Дані
симптоми набували максимуму на 5–6 годині дослідження, після чого поступово,
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а)

б)

Рис.6.2 СКТ пацієнта з поліпозним риносинуситом до а) та після б) провокаційної
проби з ацетилсаліциловою кислотою.
Товщина слизової оболонки носових раковин збільшилась на 3 мм, а просвіт
носових ходів відповідно зменшився (проба позитивна)
без додаткового лікування регресували. Рідко у досліджуваних з наявністю
бронхіальної астми виникають явища легкого посилення бронхіальної обструкції,
що не вимагає призначення додаткового лікування.
Таким чином, запропонований нами спосіб диференціальної діагностики
поліпозного риносинуситу дозволив об’єктивно оцінити характер змін слизової
порожнини носа, навколоносових пазух, визначивши їх зв’язок з аспіриновою
гіперчутливістю, що в свою чергу покращує діагностику та вносить корекцію до
вибору адекватного лікування.
Оскільки проведення перорального дозованого тесту пов’язане з високим
ризиком розвитку бронхіальних ускладнень, актуальною є оцінка переносимості
запропонованого

методу

обстеження.

Відмічена

задовільна

переносимість

дослідження, оскільки відмічалось незначне посилення симптомів назальної
обструкції, які поступово, без додаткового лікування, регресували упродовж 10–12

170

годин. Рідко відмічається розвиток легкого бронхоспазму, який не вимагав
додаткових призначень.
Таким
етіопатогенезу

чином,

прийняття

аспіринової

запропонованої

гіперчутливості,

«метаболічної»

дозволило

концепції

запропонувати

нову

неінвазивну і безпечну діагностичну методику. Безпечність вказаної методики
пов’язана з тим, що реакції, які виникають у пацієнтів із метаболічною патологією,
зокрема непереносимістю аспірину, на відміну від алергічної, мають дозозалежний
характер. Незначні дози ацетилсаліцилової кислоти, що вводяться інтраназально, не
викликають виразної системної реакції організму. А ті незначні зміни, що
виникають на слизовій оболонці носової порожнини, реєструються сучасним
високоточним діагностичним методом – спіральною комп’ютерною томографією,
що і забезпечує високу точність діагностики.
6.2 Метод діагностики аспіринової гіперчутливості шляхом визначеня
функціонального стану обміну арахідонової кислоти
В основу нового способу діагностики аспіринової гіперчутливості покладено
визначення функціонального стану метаболізму арахідонової кислоти шляхом
визначення її рівня в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного
повітря. Відповідно до запропонованої концепції етіопатогенезу захворювання, як
наслідок зниження функції ЦОГ-1 блокується ланцюг метаболізму ненасичених
жирних кислот, в першу чергу – арахідонової. Будь-який блок характеризується тим,
що всі продукти до рівня блоку не беруть участь в метаболізмі, що, в свою чергу,
призводить до їх накопичення в організмі. В контексті проблеми, що розглядається,
йдеться зокрема про арахідонову кислоту, оскільки саме вона є основним
субстратом для конститутивної ЦОГ.
Методика полягає у наступному: проводять визначення рівня арахідонової
кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного повітря. Якщо
результати проведеного аналізу у пацієнтів показують достовірне збільшення
концентрації арахідонової кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату
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повітря, що видихається в межах 5,03±0,6 нг/мл, це є чіткою ознакою порушення її
метаболізму та накопичення і свідчить про наявність аспіринової непереносимості
(табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Рівень арахідонової кислоти
непереносимість
аспірину
АК конденсату видихуваного повітря (нг/мл)
1,5±0,3
5,0±0,6*
Примітка:*наявна статистично значуща різниця між групами (р<0,05)
назва метаболіту

Такі

значення

величини

здорові

вмісту

арахідонової

кислоти

в

конденсаті

видихуваного повітря є чіткою ознакою порушення її метаболізму та накопичення
при хронічному поліпозному риносинуситі в комбінації з бронхіальною астмою, що
й свідчить про наявність аспіринової непереносимості. Такий спосіб діагностики дає
можливість

встановити

точний

діагноз

без

використання

небезпечних

провокаційних тестів у хворих з підозрою на наявність аспіринової гіперчутливості,
особливо до появи повного симптомокомплексу аспіринової тріади. Це дозволяє
вважати можливе використання вказаного тесту в клінічних умовах для визначення
порушень метаболізму арахідонової кислоти.
Таким чином, сучасні умови спонукають дослідників до пошуку більш
зручних для використання у клінічних умовах неінвазивних діагностичних тестів.
Перспективним в даному відношенні є дослідження таких біологічних об’єктів як
піт, слина і зокрема, конденсат видихуваного повітря. Вказані методики
використовуються в клініці метаболічних захворювань, зокрема муковісцидозу,
аміноацидурій та ін. Отримані результати вмісту арахідонової кислоти в конденсаті
видихуваного повітря дозволили запропонувати нову неінвазивну і безпечну
діагностичну методику. Наявність статистично достовірної різниці в рівні
арахідонової кислоти між групами здорових та пацієнтів обґрунтовує можливість
використання методики визначення рівня АК в конденсаті видихуваного повітря як
точного і безпечного неінвазивного діагностичного методу.
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6.3. Порівняльна характеристика інформативної цінності і безпечності
сучасних методів діагностики аспіринової гіперчутливості
На основі отриманих даних створені нові способи діагностики аспіринової
гіперчутливості у хворих на ПРС, що дозволить використовувати випереджувальну
лікувальну тактику з метою профілактики загрозливих для життя ускладнень,
значно скоротить фармакоекономічні витрати та термін госпіталізації, покращить
ефективність та дієвість лікування пацієнтів, а значить і якість їх життя.
Метою

дослідження,

представленого

у

цій

главі,

було

порівняння

діагностичної цінності та безпечності традиційних та запропонованих способів
діагностики аспіринової гіперчутливості.
В дослідження включено 45 пацієнтів (30 жінок і 15 чоловіків) віком від 25 до
65 років з діагнозом аспіринова тріада (хронічний поліпозний риносинусит,
бронхіальна астма, асоційовані з непереносимістю нестероїдних протизапальних
препаратів). Усі пацієнти знаходились на стаціонарному лікуванні. Діагностика
непереносимості нестероїдних протизапальних препаратів, крім анамнестичних
даних, проводилась з допомогою перорального дозованого тесту з аспірином,
СКТ-тесту з аспірином, а також визначення функціонального стану метаболізму
арахідонової кислоти.
Пероральний провокаційний тест з ацетилсаліциловою кислотою проводили
після отримання від’ємної реакції на «аспірин-плацебо» (0,64 г білої глини). Далі
хворому призначали ацетилсаліцилову кислоту під язик в наступних дозах: 1-й день
– 10 мг, 2-й день – 20 мг, 3-й день – 40 мг, 4-й день – 80 мг, 5-й день – 160 мг, 6-й
день – 320 мг, 7-й день – 640 мг. Через 30, 60 і 120 хвилин після прийому
ацетилсаліцилової кислоти аналізувались об’єктивні відчуття хворого, дані
аускультації легень і об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1).
Провокаційна проба вважалась позитивною при появі наступних ознак: відчуття
задухи, утруднення носового дихання, ринорея, сльозотеча, зниження ОФВ1 на 15 %
від вихідного рівня.
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Компютерно-томографічний аспіриновий тест проводився після СКТ носа і
приносових пазух шляхом інсуфляції по 5 мг порошку ацетилсаліцилової кислоти в
порожнину носа на обидві нижні носові раковини. Через 5 годин повторно
проводилась СКТ в аналогічних умовах, причому тільки «зони інтересу», що
забезпечує мінімальне променеве навантаження на пацієнта.
Всім пацієнтам, включеним у дослідження, проводилось також дослідження
конденсату видихуваного повітря для визначення рівня арахідонової кислоти.
При цілеспрямованому опитуванні досліджуваних пацієнтів у 25 із 45-ти (55,5
%) була виявлена анамнестично непереносимість нестероїдних протизапальних
препаратів (аспірин, диклофенак, індометацин) (табл. 6.2).
Таблиця 6.2
Діагностична цінність методів діагностики
непереносимості аспірину (абс.ч/%)
Метод
діагностики
Діагностична
цінність
Проте

Анамнез

Пероральний
тест

СКТ-тест

Функціональний
стан обміну АК

25 (55,50 %)

36 (80,00 %)

45 (100,00 %)

45 (100,00 %)

фенотипові

особливості

пацієнтів

вказували

на

можливу

непереносимість аспірину у всіх пацієнтів. Для підтвердження діагнозу у всіх 45
досліджуваних пацієнтів був проведений пероральний провокаційний тест з
ацетилсаліциловою кислотою. Позитивний результат тестування отримано у 36 із 45
(80 %) пацієнтів, включених у дослідження. Провокаційна проба була позитивною в
інтервалі доз 320–640 мг і провокувала відчуття задухи, утруднення носового
дихання, ринорею. Реєструвалось зниження ОФВ1 більше ніж на 15 % від вихідного
рівня. Більшість пацієнтів потребувала додаткового прийому бронходилататорів, які
ними постійно використовувались. У трьох пацієнтів (6,6 %) розвинувся виражений
бронхоспазм, який вимагав призначення ін’єкційних стероїдів. При вивченні
анамнестичних особливостей виявлено, що є залежність виразності клінічних
проявів провокаційної проби від тривалості захворювання та кількості проведених
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оперативних втручань з приводу поліпів. Виразні прояви відмічались у пацієнтів із
анамнестичною тривалістю понад 10 років та кількістю втручань не менше 3-х. У
пацієнтів із тривалістю захворювання менше 3-х років та незначною кількістю
оперативних втручань в анамнезі (1–2) результати перорального дозуємого тесту
були негативними.
СКТ-тест з аспірином було проведено всім 45 пацієнтам, включеним у
дослідження. Підставою для проведення даного дослідження, крім інших показів,
була наявність відповідних СКТ-маркерів: тотальне ураження пазух, наявність
«ремоделювання пазух». Позитивний аспіриновий тест отримано у всіх 45 пацієнтів
(100 %) (табл. 6.2). Всі вони перенесли дослідження задовільно. Приблизно через
1,5–2 години після інсуфляції аспірину посилювались явища назальної обструкції, в
кількох випадках (7 пацієнтів) розвинулась назальна ринорея. Дані симптоми
набували максимуму на 5–6 годині після інсуфляції аспірину, після чого поступово
без додаткового лікування регресували. При повторному СКТ-дослідженні зони
інтересу відмічалось збільшення товщини слизової порожнини носа на 3–5 мм з
відповідним зменшенням просвіту носових ходів.
Визначення функціонального стану метаболізму арахідонової кислоти шляхом
визначення її рівня в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного
повітря проведено також всім 45 пацієнтам. Результати показали достовірне
збільшення концентрації арахідонової кислоти у всіх пацієнтів до 5,03±0,6 нг/мл
порівняно із 1,5±0,3 нг/мл у групі здорових. Отримані значення величин вмісту
арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного повітря є чіткою ознакою
порушення її метаболізму та накопичення, що й свідчить про наявність аспіринової
непереносимості у всіх 45 (100 %) обстежених (табл. 6.2).
Таким чином, у всіх пацієнтів, включених у дослідження було достовірно
діагностовано

непереносимість нестероїдних протизапальних препаратів, як

компоненту аспіринової тріади.
Отже,

результати

традиційного

клініко-анамнестичного

дослідження

дозволили виявити непереносимість аспірину тільки у половини хворих – 25
(55,5 %) із 45-ти, оскільки у них була маніфестна гіперчутливість до аспірину чи
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інших нестероїдних протизапальних середників. У пацієнтів без таких даних
анамнезу діагноз до додаткового дообстеження не був встановлений ні в одному
випадку, незважаючи на те, що всі пацієнти неодноразово спостерігались і в
алерголога, і в оториноларинголога. Такі низькі показники клініко-анамнестичного
дослідження пов’язані, на наш погляд, насамперед з тим, що негативні наслідки
прийому саліцилатів, особливо у стандартних дозах, проявляються як правило через
кілька годин після прийому і полягають поступовому наростанні існуючих
симптомів, тобто розвиваються не за «законами» алергічної реакції, а за
механізмами

«метаболічного

захворювання».

В

зв’язку

з

цим

часто

не

співставляється факт прийому саліцилатів і погіршення стану, оскільки лікарі і
пацієнти орієнтовані на негайні (алергічні) реакції, які розвиваються з іншими
закономірностями і не мають дозозалежного ефекту. Дані, отримані нами, повністю
відповідають літературним і свідчать про високу частку хворих із стертими,
субклінічними та прихованими формами захворювання.
Пероральний дозований тест з аспірином підтвердив діагноз у всіх пацієнтів із
анамнестичними даними, та ще у 11 пацієнтів без даних анамнезу на
непереносимість аспірину – 36 (80 %). Тобто у 11 пацієнтів без даних анамнезу
діагноз непереносимості аспірину був встановлений вперше тільки з використаням
додаткового обстеження.
Всім 45 пацієнтам проведено також СКТ-тест з аспірином та визначення
вмісту арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного повітря. Вказані тести
дозволили виявити аспіринову природу захворювання у всіх 45 пацієнтів (100 %),
включених у дослідження. Таким чином, непереносимість ацетилсаліцилової
кислоти вперше встановлена ще у 9 пацієнтів, у яких діагноз не був підтвердженим
ні даними анамнезу, ні пероральним дозованим тестом.
Таким чином, діагностична цінність клініко-анамнестичного методу складає
55,5 %, перорального дозованого тесту – 80 %, а СКТ-тест з аспірином та
визначення вмісту арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного повітря
показали 100 % діагностичну цінність. Виявлено, що пероральний дозований тест
неінформативний у пацієнтів із тривалістю захворювання менше 3-х років та
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незначною кількістю оперативних втручань в анамнезі (1–2), у яких результати
тесту були негативними, а також пов’язаний із високим ризиком розвитку
ускладнень, що і обмежує його використання в рутинній медичній практиці. Такі
способи діагностики, як СКТ-тест з аспірином та визначення вмісту арахідонової
кислоти в конденсаті видихуваного повітря показали 100 % діагностичну цінність,
що дає можливість встановити точний діагноз у всіх хворих з підозрою на наявність
аспіринової непереносимості, особливо до появи повного симптомокомплексу.
Наявність

достовірної

різниці

в

діагностичній

цінності

обґрунтовує

можливість використання СКТ-тесту з аспірином та визначення вмісту арахідонової
кислоти в конденсаті видихуваного повітря як точних і безпечних неінвазивних
діагностичних методів. Вказані методи діагностики безпечні, не супроводжуються
виразними негативними реакціями і можуть використовуватись в рутинній
діагностиці. Методи вигідно вирізняються від існуючих високою інформативністю
та безпекою.
Отже,

при

хронічному

поліпозному

риносинуситі,

асоційованому

з

непереносимістю аспірину, клініко-анамнестичний метод має вкрай низьку
діагностичну

інформативність,

що

не

перевищує

55,5

%.

Використання

перорального провокаційного тесту піднімає якість діагностики до 80 %, але
пов’язаний з високим ризиком ускладнень і низькою чутливістю у пацієнтів з
нетривалим

анамнезом.

Нові

неінвазивні

методи

діагностики

аспіринової

гіперчутливості у хворих на хронічний поліпозний риносинусит – СКТ-тест з
аспірином та визначення вмісту арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного
повітря відзначається абсолютною безпечністю, високою інформативністю, що
досягає 100 %, дозволяють діагностувати непереносимість аспірину у хворих з
незначними клініко-анамнестичними проявами і не мають протипоказів до
застосування. При хронічному поліпозному риносинуситі первинна діагностика
повинна включати оцінку фенотипу захворювання, оскільки саме його особливості
дозволяють запідозрити непереносимість аспірину і визначити покази для
додаткового обстеження.
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Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Таким чином, незважаючи на те, що ПРС не викликає особливих труднощів в
діагностиці, актуальною залишається проблема діагностики конкретного клінікопатогенетичного варіанту захворювання, зокрема асоційованого з непереносимістю
аспірину. Рутинна діагностика «аспіринового» характеру патології основана
переважно на клінічних даних, однак цей метод має низьку інформативну цінність.
В сучасних умовах для клінічної діагностики використовується пероральний
провокаційний тест, але через можливість розвитку виразної реакції, впритул до
астматичного статусу, використання даного методу можливо лише в умовах
стаціонару і при наявності реанімаційного відділення. Тому, ґрунтуючись на
положеннях

запропонованої

концепції

стосовно

«метаболічного»

характеру

непереносимості аспірину, нами запропонований метод діагностики аспіринової
гіперчутливості з використанням провокаційного компютерно-томографічного
аспіринового тесту. Його суть полягає у порівнянні товщини слизової оболонки
порожнини носа та ширини просвіту носових ходів до і через 5 годин після
інсуфляції 5 мг порошку ацетилсаліцилової кислоти в обидва носові ходи. Тест
відзначається високою безпечністю та високою інформативністю.
В

основу

ще

одного

абсолютно

безпечного

та

легкодоступного

запропонованого нами способу діагностики аспіринової гіперчутливості покладено
визначення функціонального стану метаболізму арахідонової кислоти шляхом
визначення її рівня в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного
повітря. Блок ЦОГ-1 і ланцюга метаболізму арахідонової кислоти призводить до її
накопичення в організмі. Якщо результати проведеного аналізу у пацієнтів
показують

достовірне

збільшення

концентрації

арахідонової

кислоти

в

жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного повітря в межах
5,03±0,6 нг/мл, це є чіткою ознакою порушення її метаболізму та накопичення і
свідчить про наявність аспіринової непереносимості.
Також на даному етапі дослідження було проведене порівняння діагностичної
цінності існуючих і запропонованих методів діагностики. Клініко-анамнестичний
метод має вкрай низьку діагностичну інформативність, що не перевищує 55,5 %.
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Використання перорального провокаційного тесту піднімає якість діагностики до
80 %, але він пов’язаний з високим ризиком ускладнень і низькою чутливістю у
пацієнтів з нетривалим анамнезом. Нові неінвазивні методи діагностики аспіринової
гіперчутливості у хворих на хронічний поліпозний риносинусит – СКТ-тест з
аспірином та визначення вмісту арахідонової кислоти в конденсаті видихуваного
повітря вирізняються абсолютною безпечністю, високою інформативністю, що
досягає 100 %.
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РОЗДІЛ 7
Сучасні підходи до лікування хворих на поліпозний риносинусит,
асоційований з непереносимістю аспірину
Згідно з вітчизняними рекомендаціями (наказ МОЗ України №181 від
24.03.2009), а також рекомендацій European position paper on rhinosinusitis and nasal
polyps (2012), International Consensus Statement on Allergy and Rhinology:
Rhinosinusitis (2016), у більшості пацієнтів провідну роль у лікуванні повинно
відігравати адекватне медикаментозне лікування, а основною метою терапії є
досягнення і підтримка адекватного контролю над хворобою. При його
неефективності показане хірургічне лікування. Найбільшу клінічну ефективність і
безпечність у фармакотерапії показали ендоназальні кортикостероїди в комбінації з
іригаційною терапією, як для базового, так і для післяопераційного лікування з
метою попередження рецидивів. Згідно з сучасними рекомендаціями саме цим
препаратам відводиться ключова роль у фармакотерапії поліпозних процесів,
незалежно від ступеню тяжкості, а використання цих препаратів характеризується
найвищим рівнем доказовості (клас Іа, рівень доказовості А). При тяжкому перебігу
поліпозного процесу, який є характерним для аспіринасоційованого поліпозу,
допускається призначення системних кортикостероїдів. Дискусійними залишаються
рекомендації щодо десенситизації ацетилсаліциловою кислотою, в зв’язку з чим цей
метод в рутинній практиці використовується рідко.
Контроль хвороби визначається як стан, при якому у пацієнтів немає
симптомів, або симптоми не є обтяжливими, при можливості, комбіновані із
здоровою або можливо здоровою слизовою оболонкою та потребують лише
локального лікування. Хоча пацієнти із поліпозом можуть досягти контролю над
хворобою, та більшості пацієнтів із непереносимістю аспірину так і не вдається
цього досягти навіть із максимальною медикаментозною терапією та хірургічним
втручанням. Саме для цієї групи пацієнтів виділено таке поняття, як складний для
лікування риносинусит і це обґрунтовує подальші дослідження в удосконаленні
лікування цієї складної категорії пацієнтів.
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7.1 Ефективність елімінуючої дієтотерапії при аспіринасоційованому
назальному поліпозі
Згідно з запропонованою концепцією аспіринасоційований поліпозний
риносинусит відноситься до групи метаболічних хвороб, а принципова позиція
патогенезу

полягає

у

генетично

детерміновану

дефекті

конститутивної

циклооксигенази. Відповідно до патогенезу МХ, особливу роль виконує дієтичне
лікування, оскільки в контексті патології, що розглядається, воно виконує роль
патогенетичного. Одним із найбільш дієвих механізмів такого лікування є дієтичне
обмеження.
Метою дослідження, представленого в цій главі, було вивчення ефективності
застосування адекватної елімінуючої дієтотерапії у хворих на назальний поліпоз,
асоційований з непереносимістю аспірину.
В дослідження включено 70 пацієнтів із 94 пацієнтів першої групи (48 жінок і
22 чоловіків) віком від 35 до 65 років, хворих на повну аспіринову тріаду (ПРС, БА,
непереносимість НПЗП). Уточнюючу діагностику непереносимості аспірину
проведено з використанням запропонованого нами томографічного (СКТ) тесту з
аспірином (патент № 68530) та визначення функціонального стану метаболізму
арахідонової кислоти (патент № 100487).
Всі досліджувані приймали стандартне консервативне лікування, визначене
відповідними

протоколами.

Для

лікування

БА

призначались

муколітики,

антигістамінні препарати, короткотривала системна та тривала інгаляційна терапія
топічними глюкокортикостероїдами в комбінації з β2-агоністами короткої чи
тривалої дії. Комплексна терапія БА з метою лікування ПРС була доповнена
ендоназальними ГКС в комбінації з іригаційною терапією. Результат ефективності
стандартного лікування по стану носової порожнини оцінювали з інтервалом через
один місяць на основі аналізу динаміки клінічних симптомів за IV-бальною шкалою:
І – відсутність скарг при дослідженні; ІІ – незначні прояви; ІІІ – виражені прояви; IV
– відсутність позитивної динаміки від проведеного лікування. Розміри і
розповсюдження поліпів у носі оцінювали за результатами риноендоскопічного
обстеження з використанням IV – ступеневої шкали оцінювання: I ступінь – поліпи
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не візуалізуються; II ступінь – поліпи візуалізуються в середньому носовому ході; III
ступінь – поліпи візуалізуються за межами середніх носових ходів; IV – ступінь –
поліпи обтурують порожнину носа.
Дизайн дослідження передбачав проведення вказаного лікування протягом 1
місяця всім 70 пацієнтам, з метою отримання максимального клінічного ефекту
базової схеми, рекомендованої протоколами (БА та ПРС). В такому випадку в
подальшому всі зміни можна було співставляти виключно із додатково призначеною
дієтотерапією. Тому після оцінки ефективності одномісячного курсу лікування
пацієнти були розділені на дві групи: 50 пацієнтам (група  або дослідна) лікування
доповнили строгою дієтотерапією, яка передбачала повну відмову від використання
нестероїдних протизапальних препаратів, теофедрину, теофіліну, но-шпи (містить
барвник з аспіриноподібним впливом – тартразин) та максимальне обмеження
продуктів, що містять природні чи штучні саліцилати. До них відносяться клюква,
малина, смородина, цитрусові, виноград і вироби з нього, консервовані вироби,
продукти, що містять оцет, продукти з тривалим терміном зберігання, що містять
консерванти, харчовий барвник Е-102 (тартразин), алкогольні напої – вино, коньяк,
шампанське, пиво. Інші 20 пацієнтів (група  або контрольна) продовжувала
призначене комплексне лікування. Оцінку вираженості клінічних симптомів у всіх
пацієнтів порівнювали ще через один місяць.
Оцінка «оториноларингологічних» скарг пацієнтів на початку дослідження
показала, що найчастішими скаргами було значне порушення носового дихання, або
його повна відсутність, зниження нюху, періодичний головний біль, підвищена
втомлюваність, слизисті виділення з носа. За даними сумарної виразності
суб’єктивних клінічних проявів згідно IV-бальної шкали клінічних проявів стан усіх
70 хворих (100 %) оцінили в III бали (рис. 7.1). При оцінці ступеню поширення
поліпозного процесу за даними риноендоскопії, у 45 хворих (64,2 %) було відмічено
III ступінь, а у 25 хворих (35,8 %) – IV ступінь поширення поліпозу (рис. 7.2).
Поліпозні розростання супроводжувались «подушкоподібним» набряком слизової
оболонки в усіх носових ходах.
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Таблиця 7.1
Динаміка клінічних симптомів та регресії поліпів на І етапі лікування

Виразність
субєктивних
клінічних
проявів

бали
І
ІІ
ІІІ
ІV

До лікування
0
0
70 (100 %)
0

Після лікування
0
45 (64,29 %)*
25 (35,71 %)*
0

Значення р
0,0000000001
0,0000000001

Ступінь
І
0
0
поширення
ІІ
0
4 (5,71 %)*
0,0212
поліпозного
ІІІ
45 (64,29 %)
46 (65,71 %)
0,4296
процесу
ІV
25 (35,71 %)
20 (28,57 %)
0,1827
*
Примітка:
– достовірність різниці кількості проявів захворювання і ступеня
поширення до і після лікування (р<0,05);
Характеризуючи результати першого – 1-місячного – етапу лікування цих
пацієнтів (70 осіб), потрібно відмітити, що позитивна динаміка симптомів
захворювання спостерігалась у більшості хворих (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Динаміка клінічних симптомів, %
Зменшення виділень з носа, головного болю, покращення сну відмітили 45
пацієнти (64,29 %). Згідно з шкалою суб’єктивної симптоматики їх стан оцінювався
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в ІІ бали. У 25 хворих (35,71 %) клінічний стан оцінювався у ІІІ бали. Покращення
суб’єктивного стану пов’язували з зменшенням «подушкоподібного» набряку
слизової оболонки носової порожнини, зокрема нижньої носової раковини, і
покращення функції носового дихання. Але при риноендоскопічному обстеженні
розміри поліпозних розростань практично у всіх випадках залишились без виразних
змін: у 20 хворих (28,57 %) відмічалась IV ступінь поліпозу, 46 (65,71 %) – ІІІ
ступінь, у 4 пацієнтів (5,71 %) визначили ІІ ступінь розповсюдження поліпів (рис.
7.2).

Рис. 7.2. Динаміка регресії поліпів, %
Після оцінки загального і локального стану, пацієнти розділені на дві групи.
Одна з них – група , або дослідна, в яку включено 50 осіб, як доповнення до
комплексного лікування дотримувалась строгої дієтотерапії. Інші 20 пацієнтів
(група

 або контрольна) продовжували призначене комплексне лікування без

дієтичного обмеження.
За результатами контрольного огляду через 30 днів додаткової дієтотерапії у
пацієнтів І групи (дослідна група) спостерігали значне покращення клінічних
симптомів (відсутність виділень з носа, покращення носового дихання) (табл. 7.2).
Виразність клінічних симптомів за IV-бальною шкалою у 8 хворих (16,00 %)
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оцінено в І бал (відсутність скарг) (р=0,0015) (рис. 7.1). Незначні клінічні прояви
інтенсивністю у ІІ бали оцінено у 32 (64,00 %) хворих. Клінічні прояви
інтенсивністю у ІІІ бали, що відповідає вираженим проявам, зафіксовано у 10
хворих (20,00 %) (р=0,0373). Розміри та розповсюдження поліпів за результатами
риноендоскопічного обстеження у хворих із додатковою дієтотерапією: у 14 хворих
(28,00 %) – ІІ ступінь поліпозу (поліпозна тканина візуалізується в середньому
носовому ході) (р=0,0017), у 32 хворих (64,00 %) – ІІІ ступінь поліпозу, що
відповідає наявності поліпів за межами середнього носового ходу, у 4 (8,00 %)
хворих – IV ступінь поліпозу (поліпи виповнюють носові ходи) (р=0,0046) (табл.
7.2). Також у пацієнтів дослідної групи на фоні проведеного лікування відмічено
позитивну динаміку клінічних симптомів бронхіальної астми.
Таблиця 7.2
Динаміка клінічних симптомів та регресії поліпів з використанням
дієтотерапії
бали

До лікування

Після
Значення р
лікування
Виразність
Дослідна
І
0
8 (16,00 %)*
0,0015
субєктивних
група
ІІ
32 (64,00 %)
32 (64,00 %)
0,5000
*
клінічних
ІІІ
18 (36,00 %)
10 (20,00 %)
0,0373
проявів
ІV
0
0
Контрольна
І
0
1 (5,00 %)
0,1555
група
ІІ
13 (65,00 %)
15 (75,00 %)
0,2450
ІІІ
7 (35,00 %)
4 (20,00 %)
0,1440
ІV
0
0
Ступінь
Дослідна
І
0
0
поширення
група
ІІ
3 (6,00 %)
14 (28,00 %)*
0,0017
поліпозного
ІІІ
33 (66,00 %)
32 (64,00 %)
0,4169
*
процесу
ІV
14 (28,00 %)
4 (8,00 %)
0,0046
Контрольна
І
0
0
група
ІІ
1 (5,00 %)
2 (10,00 %)
0,2741
ІІІ
13 (65,00 %)
16 (80,00 %)
0,1440
ІV
6 (30,00 %)
2 (10,00 %)
0,0569
*
Примітка: – достовірність різниці кількості проявів захворювання і ступеня
поширення до і після лікування (р<0,05);
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У пацієнтів контрольної групи через 30 днів статистично достовірної динаміки
покращення клінічних симптомів не відмічалось. Динаміку клінічних симптомів за
IV-бальною шкалою у 1 хворого (5,00 %) оцінено в І бал (р=0,1555). Незначні
клінічні прояви інтенсивністю у ІІ бали оцінено у 15 (75,00 %) хворих (р=0,2450).
Клінічні прояви інтенсивністю у ІІІ бали, що відповідає вираженим проявам,
зафіксовано у 4 хворих (20,00 %) (р=0,1440) (рис. 7.1). Розміри та розповсюдження
поліпів за результатами риноендоскопічного обстеження: у 2 хворих (10,00 %) – ІІ
ступінь поліпозу (поліпозна тканина візуалізується в середньому носовому ході)
(р=0,2741), у 16 хворих (80,00 %) – ІІІ ступінь поліпозу, що відповідає наявності
поліпів за межами середнього носового ходу (р=0,1440), у 2 (10,00 %) хворих – IV
ступінь поліпозу (поліпи виповнюють носові ходи) (р=0,0569) (табл. 7.2). На фоні
проведеного лікування у пацієнтів контрольної групи не відмічено видимої
позитивної динаміки клінічних симптомів бронхіальної астми.
Таким

чином,

стандартне

комплексне

лікування,

показало

невисоку

ефективність у пацієнтів, хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит.
У більшості пацієнтів (45 із 70, або 64,29 %) відзначається незначне суб’єктивне
покращення із ІІІ до ІІ балів за IV-бальною шкалою за критерієм покращення
загального самопочуття та носового дихання, а у 18 хворих (35,71 %) відсутня
динаміка суб’єктивного покращення. Незначне суб’єктивне покращення корелює з
незначною регресією поліпозної тканини в результаті проведеного лікування.
Тільки у 4 із 70 хворих (5,71 %) вдалося добитись регресії поліпів до ІІ ступеня,
коли поліпозна тканина візуалізується тільки в середньому носовому ході.
Зменшення кількості хворих із IV ступенем поліпозу (поліпи виповнюють носові
ходи) на 7,14 % – із 35,71 % до 28,57 % статистично недостовірне (р=0,1827)
(табл. 7.2).
Отже, доповнення стандартного лікування дієтотерапією (дослідна група),
показало кращі результати у порівнянні із контрольною групою. Через місяць
лікування із строгим дієтичним обмеженням у 16,00 % пацієнтів відмічали
відсутність суб’єктивних скарг при обстеженні (р=0,0015). На 16 % (із 36,00 % до
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20,00 %) зменшилась частка хворих із ІІІ ступенем виразності суб’єктивних
клінічних проявів (р=0,0373).
Аналогічну тенденцію відзначаємо при оцінці ступеня регресії поліпозної
тканини в порожнині носа. У групі із додатковою дієтотерапією частка пацієнтів із
II ступенем поліпозних розростань (поліпи візуалізуються в середньому носовому
ході) збільшилась на 22 % (із 6,00 до 28,00 %) (р=0,0017). Кількість пацієнтів із IV
ступенем поліпозних розростань (обтурують порожнину носа) у дослідній групі
зменшилась до 8,00 % у порівнянні із 28,00 % перед призначенням додаткової
дієтотерапії (р=0,0046).
У пацієнтів контрольної групи через місяць лікування без дієтичного
обмеження тільки 5 % пацієнтів відмічали відсутність суб’єктивних скарг при
обстеженні. Статистично недостовірно (із 35,00 % до 20,00 %) порівняно з
дослідною групою зменшилась частка хворих із ІІІ ступенем виразності
суб’єктивних клінічних проявів (р=0,1440). Аналогічна тенденція відмічається при
оцінці ступеня регресії поліпозної тканини. Частка пацієнтів із II ступенем
поліпозних розростань (поліпи візуалізуються в середньому носовому ході)
збільшилась статистично недостовірно на 5 % (із 5,00 до 10,00 %) (р=0,2741).
Таким чином, дотримання пацієнтами дієтичних обмежень сприяє стабілізації
перебігу захворювання і підвищенню ефективності фармакотерапії. Результати
проведеного дослідження дозволяють зробити висновок щодо ефективності
дієтотерапії як методу патогенетичного лікування хворих на аспіринасоційований
назальний поліпоз. Отримані результати підтверджують запропоновану гіпотезу про
«метаболічний» характер непереносимості аспірину.
7.2 Регресія носових поліпів при лікуванні антагоністами лейкотрієнових
рецепторів хворих на аспіринову тріаду
Поліпозний риносинусит (ПРС) як компонент аспіринової тріади відрізняється
більш тяжким та рецидивуючим перебігом і меншою ефективністю стандартного
консервативного та хірургічного лікування порівняно із іншими типами поліпозу.
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Згідно з гіпотезою в основі аспіринової непереносимості лежить порушення
метаболізму арахідонової кислоти. Внаслідок блоку циклооксигенази активується
ліпоксигеназний шлях метаболізму, що супроводжується надлишковим синтезом
лейкотрієнів. У пацієнтів із непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти в поліпах
носа і слизовій оболонці нижніх дихальних шляхів виявляють істотно підвищені
рівні пептидолейкотрієнів. В даний час велике значення в терапії БА та середньотяжкого чи тяжкого алергічного риніту надається препаратам, здатним впливати на
синтез лейкотрієнів. Механізм дії більшості препаратів цієї групи оснований на
протидії ефектам лейкотрієнів на рівні їх рецепторів. Антагоністи лейкотрієнових
рецепторів блокують лейкотрієни D4, Е4, під їх впливом зменшується концентрація
медіаторів запалення в зоні його розвитку. Вони блокують ефекти, що виникають
під впливом аспірину. В проведених дослідженнях додавання антагоністів
лейкотрієнів до терапії аспіринової астми (АА) призводить до вираженого, в
порівнянні з плацебо, покращення об’єму форсованого видиху, показників пікової
швидкості видиху, зменшення нічних нападів. Антагоністи лейкотрієнових
рецепторів схвалені для лікування алергічного риніту та БА у дорослих та дітей з 6
років. На жаль, на сьогоднішній день немає достатніх доказових даних про
ефективність вказаних препаратів по відношенню до поліпів, асоційованих із
непереносимістю аспірину. Дослідження ефективності використання інгібіторів
лейкотрієнових рецепторів у цієї категорії пацієнтів стримуються відсутністю
відповідної індикації в інструкції по використанню препаратів цього класу. В
зв’язку з цим, метою роботи, представленої у цій главі, було вивчення регресії
поліпів носа при фармакотерапії БА у хворих на аспіринову тріаду з використанням
антагоністів лейкотрієнових рецепторів.
В дослідження включено 55 із 94 пацієнтів першої групи віком від 25 до 65
років з діагнозом аспіринова тріада (БА, непереносимість НПЗП, ПРС). Для
лікування БА призначались муколітики, антигістамінні препарати, тривала
інгаляційна терапія топічними глюкокортикостероїдами в комбінації з β 2-агоністами
короткої чи тривалої дії. Комплексна терапія БА була доповнена ендоназальними
ГКС в комбінації з іригаційною терапією. Вказані пацієнти були розділені на дві
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групи. До  групи увійшли 33 пацієнта (дослідна група), яким комплексна терапія
була доповнена антагоністами лейкотрієнових рецепторів (монтелукаст 10 мг 1 раз
на добу). До  групи (контрольна) увійшли 22 пацієнта, яким проводилось базове
лікування.
Таблиця 7.3
Динаміка клінічних симптомів та регресії поліпів з використанням
антилейкотрієнових препаратів
бали

До лікування

1 міс.
значення р
лікування
Виразність
Дослідна
І
0
10 (30,30 %)* 0,00029843493
субєктивних
група
ІІ
0
23 (69,70 %)* 0,00000000141
клінічних
ІІІ
33 (100,00 %)
0*
0,000000000001
проявів
ІV
0
0
Контрольна
І
0
0
група
ІІ
0
17 (77,27 %)* 0,00000007070
ІІІ
22 (100,00 %)
5 (22,73 %)* 0,00000007070
ІV
0
0
Ступінь
Дослідна
І
0
8 (24,24 %)* 0,00127564031
поширення
група
ІІ
0
18 (54,54 %)* 0,00000032634
поліпозного
ІІІ
20 (60,60 %)
7 (21,21 %)* 0,00056770823
процесу
ІV
13 (39,39 %)
0*
0,00002866787
Контрольна
І
0
0
група
ІІ
0
2 (9,09 %)
0,07387934578
ІІІ
12 (54,54 %)
11 (50,00 %) 0,38139338137
ІV
10 (45,45 %)
9 (40,91 %)
0,38042896586
*
Примітка: – достовірність різниці кількості проявів захворювання і ступеня
поширення до і після лікування (р<0,05);
Оцінка ефективності лікування проводилась через один місяць на основі
аналізу динаміки клінічних «назальних» симптомів за IV-бальною шкалою: І –
відсутність скарг і об’єктивних симптомів при дослідженні; ІІ – незначні прояви; ІІІ
– виражені прояви; IV – відсутність позитивної динаміки від проведеного лікування.
Розміри

і

розповсюдження

поліпів

у

носі

оцінювали

риноендоскопічного обстеження з використанням IV

за

результатами

– ступеневої шкали

оцінювання: I ступінь – поліпи не візуалізуються, але наявні при СКТ дослідженні;
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II ступінь – поліпи візуалізуються у середньому носовому ході; III ступінь – поліпи
візуалізуються за межами середніх носових ходів; IV – ступінь – поліпи обтурують
порожнину носа.
Для об’єктивізації ступеня регресії поліпів при оцінці ефективності лікування
проводили повторне СКТ-обстеження носа та приносових пазух із включенням в
дослідження «зони інтересу», що зменшувало променеве навантаження на пацієнтів.
Ефективність

оцінювали

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) в динаміці (до та після одномісячного
лікування).
Для оцінки віддалених результатів лікування із використанням інгібіторів
лейкотрієнових рецепторів була проведена оцінка результатів за критерієм розмірів і
розповсюдження поліпів з використанням IV – ступеневої шкали оцінювання через
три та п’ять місяців після завершення лікування.
Оцінка скарг пацієнтів на початку дослідження показала, що найчастішими
скаргами було порушення носового дихання, або його повна відсутність, зниження
нюху, періодичний головний біль, підвищена втомлюваність, слизисті виділення з
носа. За даними клінічних симптомів усіх 33 хворих (100 %, дослідна група) по IVбальній шкалі клінічних проявів оцінили в III бали (табл. 7.3, рис. 7.3).
Практично у всіх пацієнтів була необхідність використання топічних
деконгестатів, принаймі 1 раз на добу (на ніч). При риноендоскопії у 20 хворих
(60,60 %) було відмічено III ступінь, та у 13 хворих (39,39 %) – IV ступінь
поширення поліпозу з подушкоподібним набряком слизової оболонки в усіх
відділах носової порожнини (табл. 7.3, рис. 7.4). За результатами СКТ-обстеження у
21 (63,64 %) пацієнтів групи  були наявні зміни, що характеризують процес як
пансинусит, а у 12 (36,36 %) – зміни у всіх, крім лобних, приносових пазухах.
За даними оцінки клінічних симптомів всіх пацієнтів другої групи (22 хворих,
100 %) по IV-бальній шкалі клінічних проявів оцінили в III бали (табл. 7.3).
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Вираженість клінічних
симптомів

1 група

2 група

Рис. 7.3 Динаміка клінічних проявів обстежених пацієнтів, %
Як і в першій групі, практично у всіх пацієнтів цієї групи була необхідність
використання топічних деконгестатів принаймі 1 раз на добу (на ніч).

При

риноендоскопії 12 хворих (54,55 %) було відмічено ІІІ ступінь, та в 10 (45,45 %) – ІV
ступінь поширення поліпозу (рис. 7.4).

1 група

2 група

Рис. 7.4 Динаміка показників риноендоскопії обстежених пацієнтів, %
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За результатами СКТ-обстеження у 15 (68,18 %) пацієнтів групи  були зміни,
які характеризувались як пансинусит, а в 7 (31,82 %) – зміни виявлені у всіх, крім
лобних, приносових пазухах.
За результатами проведеного лікування (через 30 днів), у 33 пацієнтів І групи
(дослідна група) спостерігали покращення клінічних симптомів (відсутність
виділень з носа, покращення носового дихання, відсутність потреби в топічних
деконгестантах). Динаміку клінічних симптомів за IV-бальною шкалою у 23
(69,70 %) хворих оцінено у ІІ бали, що відповідає незначним проявам
(р=0,00000000141), а в 10 (30,30 %) в І бал (відсутність скарг) (р=0,00029) (табл. 7.3).
Розміри

та

розповсюдження

поліпів

за

результатами

риноендоскопічного

обстеження оцінено: 7 хворих (21,21 %) – ІІІ ступінь поліпозу (р=0,00056), 18 (54,55
%) хворих – ІІ ступінь поліпозу, що відповідає наявності поліпів у межах середнього
носового ходу (р=0,0000003), 8 хворих (24,24 %) – І ступінь поліпозу (поліпозна
тканина не візуалізується) (р=0,00127) (табл. 7.4) За даними контрольного
СКТ-обстеження

спостерігалась

позитивна

динаміка

патологічного

процесу

(зменшення об’єму поліпозної тканини у носових ходах, зменшення набряку
слизової оболонки, збільшення просвіту загальних носових ходів). Також у
пацієнтів дослідної групи на фоні проведеного лікування відмічено позитивну
динаміку клінічних симптомів бронхіальної астми.
Характеризуючи ІІ – контрольну – групу пацієнтів (22 особи), потрібно
відмітити, що слабо позитивна динаміка симптомів захворювання спостерігалась
практично у всіх хворих, а саме: зменшення виділень з носа, зменшення головного
болю, покращення сну: 17 хворих (77,27 %) – ІІ бали (р=0,00000007), 5 хворих
(22,73 %) – ІІІ бали (р=0,00000007), що в свою чергу зв’язано з зменшенням
«подушкоподібного» набряку слизової оболонки (табл. 7.3). Однак, за даними
риноендоскопічного обстеження величина поліпозних

розростань статистично

достовірно не змінилась: 9 хворих (40,91 %) – IV ступінь (р=0,3804), 11 (50,00 %) –
ІІІ ступінь (р=0,3813), 2 пацієнти (9,09 %) – ІІ ступінь розповсюдження поліпів
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(р=0,0738) (табл. 7.3). За даними СКТ відмічалась відсутність позитивної динаміки
регресії патологічного процесу.
У всіх пацієнтів в процесі лікування не спостерігалось жодних побічних
ефектів терапії: алергічних реакцій, порушень зі сторони шлунково-кишкового
тракту та гепатобіліарної системи, у всіх відмічено добру переносимість
призначеного лікування.
Таким чином, безпосередні результати лікування пацієнтів  групи (дослідна
група), яким додатково до базової терапії був включений інгібітор лейкотрієнових
рецепторів, показали виражену достовірну регресію суб’єктивних назальних проявів
поліпозу у всіх 100 % пацієнтів (до повної відсутності симптомів у 30,30 % хворих і
до незначних проявів у 69,70 % (р<0,05)) та зменшення його вираженості за даними
динамічного риноендоскопічного обстеження і СКТ. У пацієнтів ІІ групи
(контрольної) застосоване лікування привело до незначної позитивної динаміки
суб’єктивних назальних проявів поліпозу, однак достовірно не вплинуло на
величину поліпозних розростань у порожнині носа та приносових пазухах при
повторному

проведенні

риноендоскопії

та

СКТ.

Результати

проведеного

дослідження доводять високу безпосередню ефективність за критерієм регресії
«поліпозної»

суб’єктивної

симптоматики

та

об’єктивних

критеріїв

оцінки

практично у 80 % пацієнтів додаткового призначення антилейкотрієнових
препаратів.
Як відомо, критерієм оцінки ефективності лікування слугують не тільки
безпосередні, а і віддалені результати лікування. Для оцінки віддалених результатів
лікування із використанням інгібіторів лейкотрієнових рецепторів, була проведена
оцінка результатів по критерію розмірів і розповсюдження поліпів з використанням
IV-ступеневої шкали оцінювання через три та п’ять місяців після завершення
лікування (табл. 7.4, рис. 7.5).
За результатами проведеної оцінки ефективності лікування через 3 місяці у 33
пацієнтів І групи (дослідна група) розміри та розповсюдження поліпів за
результатами риноендоскопічного обстеження оцінено: 3 хворих (9,09 %) – IV
ступінь (р=0,0381), 11 хворих (33,33 %) – ІІІ ступінь поліпозу (р=0,1344), 17 (51,52
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%) хворих – ІІ ступінь поліпозу (р=0,4025), що відповідає наявності поліпів у межах
середнього носового ходу, 2 хворих (6,06 %) – І ступінь поліпозу (поліпозна тканина
не візуалізується) (р=0,0197 ) (табл. 7.4).

100

80

24,24

6,06
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1 ступінь поліпозу

60,6
51,52

2 ступінь поліпозу
54,55
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54,55
40

3 ступінь поліпозу
4 ступінь поліпозу

33,33
39,39

20

30,3

21,21

9,09
0
До лікування

Безп. ефект.

3 міс.

5 міс.

Рис. 7.5 Динаміка показників риноендоскопії
пацієнтів І групи у віддаленому періоді, %
Ще через два місяці, тобто через п’ять місяців після завершення лікування
розміри та розповсюдження поліпів складали: 10 хворих (30,30 %) – IV ступінь
(р=0,0002), 18 хворих (54,55 %) – ІІІ ступінь поліпозу (р=0,0026), 5 (15,15 %) хворих
– ІІ ступінь поліпозу (р=0,0003), що відповідає наявності поліпів у межах середнього
носового ходу (табл. 7.4, рис. 7.5). Пацієнтів із І ступенем поліпозу, тобто коли
поліпозна тканина не візуалізується, не реєструвалось.
Отже, оцінка віддалених результатів лікування пацієнтів  групи (дослідна
група), яким додатково до базової терапії був включений інгібітор лейкотрієнових
рецепторів,

показала

нестійку

регресію

поліпозу

за

даними

динамічного

риноендоскопічного обстеження. Уже через три місяці при збереженні практично
ідентичної кількості пацієнтів із ІІ ступенем поліпозу, відмічається значне
зменшення – на 18,18 % пацієнтів із І ступенем (р=0,0197), та зростання на 9,09 %
пацієнтів із ІV ступенем поліпозу (р=0,0381). Через п’ять місяців спостереження
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пацієнти із І ступенем поліпозного росту уже відсутні (р=0,0012), у 15,15 %
пацієнтів відмічається ІІ ступінь поліпозного росту (р=0,0003), з 21,21 % до 54,55 %
зростає кількість пацієнтів з ІІІ ступенем поліпозного росту (р=0,0026) і відмічається
зростання числа пацієнтів із тотальним – IV ступенем поліпозного росту – 30,30 %
(р=0,0002) (табл. 7.4).
Таблиця 7.4
Динаміка показників риноендоскопії
пацієнтів І групи у віддаленому періоді
ба
ли

До
лікування

1 міс.
лікування

3 міс.
після
завершенн
я
лікування
8 (24,24 %) 2 (6,06 %)*
18 (54,55 %) 17 (51,52
%)
7 (21,21 %)
11 (33,33
%)
0
3 (9,09 %)*

Значен
ня р1

5 міс.
після
завершенн
я
лікування
Ступінь І
0
0,0197
0*
пошире ІІ
0
0,4025
5 (15,15
ння
%)*
поліпоз ІІІ 20 (60,60
0,1344
18 (54,55
ного
%)
%)*
процесу ІV 13 (39,39
0,0381
10 (30,30
%)
%)*
Приітка: Примітка: * – достовірна різниця з першою групою (р<0,05);
р1 – достовірність різниці між результатами лікування на 3 міс;
р2 – достовірність різниці між результатами лікування на 5 міс.

Значе
ння р2

0,0012
0,0003
0,0026
0,0002

Таким чином, доповнення стандартного лікування бронхіальної астми в складі
синдрому аспіринової тріади антагоністами лейкотрієнових рецепторів дозволило
при оцінці безпосередніх результатів зменшити вираженість суб’єктивних проявів
аспіринасоційованого назального поліпозу із ІІІ балів до ІІ, що відповідає незначним
клінічним проявам у 69,70 % хворих, а у 30,30 % хворих до І балу (відсутність
скарг) (р<0,05). Зменшення вираженості суб’єктивних проявів корелює з динамікою
зменшення

розмірів

та

розповсюдження

поліпів

за

результатами

риноендоскопічного обстеження та СКТ. Однак високий клінічний ефект лікування
зберігається нетривалий час. Уже через три місяці, а особливо через п’ять
відмічається прогресування поліпозного росту, що супроводжується значним
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приростом пацієнтів із значним розповсюдженням поліпозу. Виявлені особливості
обумовлюють тривале використання інгібіторів лейкотрієнових рецепторів.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок щодо ефективності
призначення

терапії

антагоністами

лейкотрієнових

рецепторів

як

методу

патогенетичного лікування хворих на аспіринасоційований назальний поліпоз.
Висока ефективність лікування з використанням інгібіторів лейкотрієнових
рецепторів пояснюється тим, що ключовою ланкою патогенезу аспіринової тріади і,
відповідно аспіринасоційованого назального поліпозу, є порушення метаболізму
арахідонової кислоти і активація ліпоксигеназного шляху її метаболізму, що
супроводжується надлишковим синтезом лейкотрієнів. В зв’язку з тим, що
етіотропної терапії не існує, то вплив на ключову ланку патогенезу по ефективності
прирівнюється до такого лікування і тому вирізняється високою ефективністю.
Особливості патогенезу аспіринасоційованого поліпозного риносинусинуситу як
метаболічного захворювання пояснюють нетривалий клінічний ефект від лікування і
обґрунтовують використання тривалого лікування.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Отже, згідно з сучасними рекомендаціями, основною метою терапії при
поліпозному риносинуситі, асоційованому із непереносимістю аспірину, є не
виліковування захворювання, а досягнення і підтримка адекватного контролю над
ним.

Ключова

роль

в

фармакотерапії

поліпозних

процесів

відводиться

ендоназальним (топічним) кортикостероїдам в комбінації з іригаційною терапією.
При тяжкому перебігу поліпозного процесу допускається призначення системних
кортикостероїдів, та, на жаль, пацієнтам із непереносимістю аспірину так і не
вдається

досягти

контролю

над

медикаментозною

терапією.

В

захворюванням
якості

додаткової

навіть

із

максимальною

лікувальної

процедури

рекомендують десенситизацію ацетилсаліциловою кислотою, але десенситизація не
приводить до регресії поліпів, не зменшує потреби в глюкокортикоїдах чи інших
препаратів.
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Відповідно до патогенезу МХ, особливу роль в лікуванні виконує дієтичне
обмеження, оскільки в контексті патології, що розглядається, воно виконує роль
патогенетичного лікування. Основна мета дієтичного обмеження направлена на
зменшення надходження в організм продуктів харчування, що мають високий вміст
природніх

саліцилатів.

Доповнення

стандартного

лікування

дієтотерапією

дозволило підвищити ефективність лікування хворих на аспіринасоційований
назальний поліпоз на 16 % за критерієм відсутності суб’єктивних скарг (0 %
контрольна та 16,00 % дослідна) (р<0,05) і на 18 % (10,00 % контрольна та 28,00 %
основна) за критерієм регресії поліпозної тканини в порожнині носа до другого
ступеня (р<0,05). Дотримання пацієнтами дієтичних обмежень сприяє стабілізації
перебігу захворювання і підвищенню ефективності фармакотерапії.
В даний час велике значення в терапії середньо-тяжкого чи тяжкого
алергічного риніту та БА надається препаратам, здатним впливати на синтез
лейкотрієнів. На жаль, на сьогоднішній день немає достатніх доказових даних про
ефективність вказаних препаратів по відношенню до поліпів, асоційованих із
непереносимістю аспірину. Дослідження ефективності використання інгібіторів
лейкотрієнових рецепторів у цієї категорії пацієнтів стримуються відсутністю
відповідної індикації у інструкції по використанню препаратів цього класу. В
зв’язку з цим було проведено вивчення регресії поліпів носа при фармакотерапії БА
у хворих на аспіринову тріаду з використанням антагоністів лейкотрієнових
рецепторів. Доповнення стандартного лікування бронхіальної астми в складі
синдрому аспіринової тріади антагоністами лейкотрієнових рецепторів дозволило
при оцінці безпосередніх результатів зменшити вираженість суб’єктивних проявів
аспіринасоційованого назального поліпозу із ІІІ балів до ІІ, що відповідає незначним
клінічним проявам у 69,70 % хворих, а у 30,30 % хворих до І балу (відсутність
скарг) (р=0,0002). Зменшення вираженості суб’єктивних проявів корелює з
динамікою зменшення розмірів та розповсюдження поліпів за результатами
риноендоскопічного обстеження та СКТ. Висока ефективність лікування з
використанням інгібіторів лейкотрієнових рецепторів пояснюється тим, що
ключовою

ланкою

патогенезу

аспіринової

тріади

і,

відповідно,
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аспіринасоційованого

назального

поліпозу,

лежить

порушення

метаболізму

арахідонової кислоти і активація ліпоксигеназного його шляху, що супроводжується
надлишковим синтезом лейкотрієнів.
Отримані дані дозволяють зробити висновок щодо ефективності призначення
дієтотерапії і терапії антагоністами лейкотрієнових рецепторів як методів
патогенетичного лікування хворих на аспіринасоційований назальний поліпоз,
оскільки етіотропної терапії непереносимості не існує.
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Кошель І. В. Ефективність елімінуючої дієти при аспіринасоційованому
назальному поліпозі / І. В. Кошель // Ринологія. – 2016. – № 2. – С. 48–53. [280]
Кошель И. В. Регрессия полипов носа при лечении антагонистами
лейкотриеновых рецепторов пациентов с аспириновой триадой / И. В. Кошель, В. И.
Попович, Л. Д. Мигович // Оториноларингология. Восточная Европа.– 2017. – № 1,
Т. 7. – С. 115–122. [281]
Аспіринова тріада. Рекомендації до дієтотерапії : матеріали щорічної
традиційної весняної конференції Українського наукового медичного товариства
оториноларингологів

[«Фармакотерапія

та

хірургічні

методи

лікування

в

оториноларингології»], (Полтава, 19–20 травня 2014 р.) / І. В. Кошель, В. І. Попович,
Т. І. Шатернікова [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2014. – №
3-с′ – С. 93. [282]
Застосування комбінованих препаратів в терапії риносинуситу, асоційованого
з непереносимістю аспірину :

матеріали

ХII

з’їзду

оториноларингологів

України (Львів, 18–20 травня 2015р.) / В. І. Попович, І. В. Кошель, Л. Д. Мигович //
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. –№ 3-с'. – С. 122–123. [283]
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РОЗДІЛ 8
Периопераційна

терапія

хворих

на

поліпозний

риносинусит

з

непереносимістю аспірину
8.1

Профілактика

інтраопераційної

кровоточивості

у

хворих

на

поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину
Особливу роль в лікуванні поліпозу відводять хірургічному втручанню.
Безумовно, в контексті лікування ПРС, асоційованого з непереносимістю аспірину,
хірургічне втручання, навіть найрадикальніше, усуває тільки прояви хвороби, але не
причину і є по своїй суті симптоматичним методом лікування. Мета оперативного
втручання – відновлення носового дихання, видалення поліпозної тканини,
максимальне збереження слизової оболонки. В якості методики вибору на
сьогоднішній день використовується функціональна ендоскопічна ендоназальна
хірургія (FESS). Ендоскопічні мікрохірургічні втручання дозволяють ретельно
видалити поліпи, що створює оптимальні умови для попередження раннього
рецидиву. Зважаючи на малоінвазивність оперативного втручання, ендоскопічна
хірургія достатньо складна і вимагає крім високої майстерності хірурга певних умов
її проведення, зокрема «сухого» операційного поля. Тому основною вимогою до
передопераційної підготовки хворих на аспіринасоційований поліпоз є профілактика
можливих операційних і післяопераційних ризиків, до яких безумовно відносяться
кровотечі.
Профілактика інтраопераційної кровоточивості, особливо при виконанні
ендоскопічних втручань, є актуальним завданням, оскільки навіть незначна
кровотеча

значно

погіршує

умови

їх

виконання.

Метою

досліджнення,

представленого в цій главі, було визначення кількісних і якісних характеристик
системи тромбоцитарного гемостазу у хворих на поліпозний риносинусит з
непереносимістю аспірину в процесі передопераційної підготовки з використанням
амінокапронової кислоти (АКК) для профілактики інтраопераційної кровоточивості.
АКК використовують як симптоматичний засіб при кровоточивості, зумовленій
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тромбоцитопенією і якісною неповноцінністю тромбоцитів (дисфункціональна
тромбоцитопенія).
В дослідження включено 70 пацієнтів віком від 24 до 70 років (середній
52,48±0,85) із 94 пацієнтів першої групи з діагнозом «хронічний поліпозний
риносинусит, асоційований із непереносимістю аспірину». Із них жінок було 42 осіб
(60,00 %), чоловіків – 28 (40,00 %). Всім пацієнтам, як етап комплексного лікування,
виконано хірургічне втручання за методикою FESS. Показами до оперативного
лікування були неефективність консервативного лікування поліпозу. Всі хірургічні
втручання виконані під загальним знеболенням, одним кваліфікованим хірургом, з
участю одного анестезіолога.
В передопераційному періоді проводилось визначення кількості тромбоцитів у
всіх 70 пацієнтів. У всіх відмічались нормальні показники тромбоцитів, середні
показники склали 298,50±12,24 (табл. 8.1).
Таблиця 8.1
Передопераційне дослідження гемостазу
Параметри
Пацієнти
Норма
9
Тромбоцити, 10 /л
298,50±12,24
200–400
*
Час кровотечі (хв)
5,38±0,36
3–5
Агрегація тромбоцитів
пригнічена
норма
*
Примітка: – статистично значуща різниця між групами (р<0,05);
Час капілярної кровотечі з мочки вуха – показник саме судиннотромбоцитарного гемостазу, який в нормі складає 3–5 хвилин. У пацієнтів з
поліпозом, асоційованим із непереносимістю аспірину, час кровотечі перевищував
нормальні показники і складав 5,38±0,36 хв, що було клініко-лабораторним
підтвердженням порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу у пацієнтів даної
групи (табл. 8.1).
Дослідження агрегаційної функції тромбоцитів – метод, що дозволяє оцінити
функціональний стан тромбоцитів і визначити пов’язану саме з цим причину
кровотечі. У пацієнтів з поліпозом, асоційованим із непереносимістю аспірину, на
агрегатограмах відсутні характерні хвилі при нормальному вмісті тромбоцитів
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практично у всіх хворих, що свідчить про порушення тромбоцитарного гемостазу
(рис. 8.1)

Рис. 8.1 Агрегатограма хворого
на аспіринасоційований назальний поліпоз
Таким чином, на порушення тромбоцитарного гемостазу при поліпозі,
асоційованому з непереносимістю аспірину, вказують подовжений час капілярної
кровотечі та пригнічення агрегаційної здатності тромбоцитів при нормальному їх
вмісті у циркулюючій крові. На агрегатограмах цих пацієнтів відсутні характерні
хвилі. Під час адгезії не розвивається фаза реакції «вивільнення» із щільних гранул
тромбоцтів, що призводить до відсутності агрегації І. В зв’язку цим не запускається
друга хвиля «вивільнення» з ά-гранул та блокується агрегація ІІ. Таким чином,
відмічається пригнічення агрегаційної здатності тромбоцитів. Клініко-лабораторні
дані свідчать про функціональну неповноцінність тромбоцитів на тлі їх нормального
вмісту, тобто про наявність тромбоцитопатії у хворих на поліпоз, асоційований з
непереносимістю аспірину.
Всі 70 пацієнтів були поділені на три групи:
група  – 20 пацієнтів – операція без гемостатичної терапії;
група  – 15 пацієнтів – операція після 5-денної гемостатичної терапії;
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група  – 35 пацієнтів – операція після 10-денної гемостатичної терапії.
В якості профілактики операційної кровоточивості 50 пацієнтам була
призначена АКК згідно інструкції по застосуванню (500 мг 4 рази на добу, per оs,
під час або після їжі, запиваючи водою). Контрольне дослідження тромбоцитарного
гемостазу проводились через 5 та 10 днів від початку прийому препарату.
При дослідженні вмісту тромбоцитів через 5 та 10 днів від початку прийому
АКК відмічаються стабільно нормальні показники, як і в нормі: 287,40±11,1та
290,50±10,44 відповідно (немає статистично значущої різниці між показниками як
до, так і в процесі лікування) (табл. 8.2).
Таблиця 8.2
Передопераційне дослідження гемостазу в динаміці
Параметри
До лікування
5 днів
10 днів
9
Тромбоцити, 10 /л
298,50±12,24
287,40±11,1 290,50±10,44
Час кровотечі (хв)
5,38±0,36
4,96±0,42
3,84±0,36*
Примітка: * – статистично значуща різниця між групами (р<0,05);
Визначення

тривалості

капілярної

кровотечі

показало

тенденцію

до

покращення показника через 5 днів після початку лікування: 5,38±0,36 та 4,96±0,42
відповідно (немає статистично значущої різниці між показниками). На десятий день
час кровотечі нормалізувався і склав 3,84±0,36 хв (є статистично значуща різниця
між показниками як до, так і через 5 днів лікування) (табл. 8.2).
Актуальним завданням при оцінці ефективності передопераційної підготовки
є визначення якості операційного поля з точки зору його безкровності. Методи
оцінки кровоточивості, які використовуються в загальній хірургії для виконання
цього завдання, не відповідають вимогам ринологічної ендоскопічної хірургії,
оскільки призначені для оцінки ступеню масивних операційних крововтрат.
Нами використаний метод оцінки якості хірургічного поля за 5-бальною
шкалою з точки зору його безкровності (1 бал – візуалізація < 25 % операційного
поля, неможливість роботи хірурга; 2 бали – візуалізація 25–50 % операційного
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поля, наявність кровотечі, яка значно перешкоджає роботі хірурга; 3 бали –
візуалізація 50–75 % операційного поля, наявність дифузної кровоточивості, яка
перешкоджає роботі хірурга; 4 бали – візуалізація 75–100 % операційного поля,
наявність точкової кровоточивості, яка не перешкоджає роботі хірурга; 5 балів –
візуалізація 100 % операційного поля, сухе операційне поле).
Якість операційного поля оцінювалась у пацієнтів без запропонованої
підготовки, а також через 5 та 10 днів її проведення (табл. 8.3).
Таблиця 8.3
Оцінка якості операційного поля залежно
від терміну передопераційної підготовки (бали)
Параметр

Без
підготовки
(n 20)

5 днів
(n 15)

10 днів
(n 35)

Якість операційного
поля (бал)

2

3

4

Якість операційного поля без попередньої підготовки з використанням АКК
оцінювалась в 2 бали, тобто втручання виконувалось в умовах значної
кровоточивості, яка значно перешкоджає роботі хірурга. Після 5-денної підготовки
якість операційного поля оцінювалась в 3 бали, тобто втручання виконувалось в
умовах незначної дифузної кровоточивості, яка незначно перешкоджає роботі
хірурга (таблиця 8.3). Під час втручання хірургом періодично використовувались
методи тимчасової зупинки кровотечі (турунди із судинозвужуючими середниками
в комбінації з лідокаїном). Після 10-денної підготовки втручання виконувалось в
умовах якісної візуалізації операційного поля, яке дозволило виконати без технічних
труднощів увесь об’єм запланованого оперативного втручання (табл. 8.3).
Таким чином, в результаті проведеного дослідження відмічається висока
ефективність 10-денного курсу передопераційної підготовки з використанням
амінокапронової кислоти пацієнтів з ПРС, асоційованим з непереносимістю
аспірину.
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В контексті патології, що розглядається, порушення гемостазу спричинені
«генетичним блоком» конститутивної циклооксигенази (ЦОГ-1). В результаті
виникає значний дефіцит очікуваних після генетичної блокади продуктів, зокрема
ендопероксидів – простагландинів (РGG2 і РGН2), з яких в подальшому утворюються
тромбоксан А2 (ТХА2) та простациклін (простагландин І2, РGІ2), які є сильними
агрегуючими і судинозвужуючими факторами. Саме ці дані і визначають
використання у пацієнтів засобів, що впливають на функціональну спроможність
тромбоцитів, а не на тромбоцитогенез. Обґрунтуванням призначення АКК є дані, що
вона сенсибілізує тромбоцитарні рецептори до тромбіну, тромбоксану А 2 та інших
ендогенних

агрегатів.

кровоточивості,

Її

використовують

зумовленій

як

тромбоцитопенією

симптоматичний
і

якісною

засіб

при

неповноцінністю

тромбоцитів (дисфункціональна тромбоцитопенія).
Як відомо, тромбоцити – дрібні безядерні клітини і являють собою фрагменти
цитоплазми мегакаріоцитів із сталим обміном речовин. Термін життя тромбоцитів
не перевищує 10 днів, а порушення його функціональної активності, тобто
тромбоцитарного гемостазу, зберігається все його життя, оскільки всі його обмінні
процеси у зв’язку з відсутністю ядра практично не міняються. Саме тому у пацієнтів
зберігаються порушення тромбоцитарного гемостазу на 5 день від початку прийому
АКК. Нормалізація часу кровотечі, тобто функції тромбоцитів відмічається тільки
на 10 день лікування, тобто тоді, коли в циркулюючій крові з’являється нова
генерація «лікованих» тромбоцитів. В зв’язку з цим оперативні втручання у
пацієнтів із поліпозом, асоційованим із непереносимістю аспірину, слід проводити
не раніше цього терміну з моменту призначення передопераційної підготовки.
Таким чином,

вивчені

клініко-лаборатоні

показники

тромбоцитарного

гемостазу хворих на поліпоз, асоційований із непереносимістю аспірину. Їх
характеризують подовжений час капілярної кровотечі, порушення агрегаційної
здатності тромбоцитів на фоні нормального їх вмісту в периферичній крові. В
процесі передопераційної підготовки з використанням амінокапронової кислоти з
метою профілактики інтраопераційної кровоточивості відмічена відсутність її
впливу на кількісні показники тромбоцитів та нормалізації часу кровотечі на 5 день
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лікування. Вказані показники нормалізовувались на 10 день лікування, що знайшло
своє відображення у високій якості операційного поля під час оперативного
втручання. В зв’язку з цим рекомендований термін передопераційної підготовки
повинен складати не менше 10 днів.
8.2

Рання

післяопераційна

реабілітація

хворих

на

поліпозний

риносинусит з непереносимістю аспірину
Навіть бездоганне з технічної точки зору хірургічне втручання в самостійному
варіанті малоефективне, і в переважній більшості випадків (до 75–80 %) приводить
до виникнення раннього рецидиву поліпозу. Тому більшість дослідників даної
проблеми одностайні в переконанні, що основним і визначальним є комплексний
підхід, головними компонентами якого на сучасному етапі є адекватне хірургічне
втручання в комбінації з протирецидивним медикаментозним лікуванням.
Навіть сучасні мініінвазивні ендоскопічні втручання супроводжуються
реактивними явищами в післяопераційному періоді. Умовно їх можна об’єднати під
назвою

«гострий

післяопераційний

(травматичний)

риносинусит»,

який

проявляється такими морфологічними та функціональними змінами слизової
оболонки, як пошкодження миготливого епітелію, набряк і ексудація, зміна
реологічних характеристик носового секрету, зниження циліарної активності
миготливого епітелію. На фоні цих змін у ранньому післяопераційному періоді
розладнується

процес

фізіологічної

регенерації

слизової

оболонки.

Тому

післяопераційний період доцільно розділити на два принципово відмінних етапи:
ліквідація явищ післяопераційного «травматичного» риносинуситу та призначення
протирецидивного лікування.
Виходячи з цього, основною вимогою до ведення раннього післяопераційного
періоду є досягнення якнайшвидшої ліквідації вищезгаданих реактивних явищ і
спрямування процесу регенерації слизової оболонки в фізіологічне русло, оскільки
це є запорукою сприятливого перебігу післяопераційного періоду, раннього
призначення протирецидивної терапії, що є вагомою передумовою попередження
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рецидивів

хвороби

у

майбутньому.

Це

і

визначило

мету

дослідження,

представленого в даній главі: оцінка ефективності схем ранньої післяопераційної
реабілітації у хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит.
В дослідження включено 50 хворих віком від 24 до 70 років (середній
52,48±0,85) з діагнозом «хронічний поліпозний риносинусит, асоційований із
непереносимістю аспірину», яким як етап комплексного лікування, виконано
хірургічне втручання за методикою FESS. Хіріргічне втручання виконувалось в
задовільних умовах (візуалізація 3–4 бали), що дало можливість виконати втручання
з мінімальною травматизацією тканин.
Прооперованих хворих було поділено на дві групи:
контрольна група (К): 20 хворих, що отримували

з першого для

післяопераційного періоду стандартну терапію: (туалет, анемізація носової
порожнини, іригаційна терапія водними сольовими розчинами);
досліджувана група (Д): 30 хворих, що в комплексі з базовою терапією
(туалет, анемізація носової порожнини, іригаційна терапія водними сольовими
розчинами) отримували препарат BNO 101 згідно інструкції (2 драже або 50 крапель
тричі на день) з першого дня післяопераційного періоду.
Клінічна оцінка ефективності проводилась за динамікою скарг хворих на
закладеність носа в 1-й, 3-й та 7-й день післяопераційного періоду. Суб’єктивне
покращення стану реєструвалось у випадку, коли виразність скарг не порушувала
якість життя.
Оцінка функції мукоциліарної транспортної системи (МТС) проводилась за
допомогою сахаринового тесту. Для цього крупинку харчового сахарину діаметром
1–1,5 мм поміщали на нижню носову раковину, відступивши 1 см від її переднього
кінця. Пацієнт робить один ковтальний рух в хвилину до появи відчуття
«солодкого» в роті. Час від моменту нанесення до появи відчуття «солодкого»
вважається часом мукоциліарного транспорту. В нормі він складає до 12–15 хвилин.
Оцінка функції МТС проводилась на 1-й, 3-й та 7-й день післяопераційного періоду.
Інструментальна оцінка носового дихання проводилась з використанням
назальної пікфлуометрії – визначення пікової швидкості (ПОШ) видиху – на 1-й,
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3-й, 7-й та 10-й день післяопераційного періоду. Вимірювання проводились
триразово з допомогою модифікованого пікфлуориметра Vitalograf до та після
анемізації слизової оболонки носової порожнини. Враховувався середній показник.
Середні нормативні показники, визначені на здорових, складали 185–205 л/хв для
однієї ніздрі. При аналізі даних вираховувався відсоток відхилення показників,
отриманих у хворих, відносно нормативних. Показник не вираховувався, якщо його
значення було нижче 60 л/хв, тобто граничної чутливості прибору.
Під час розгляду скарг хворих нами в першу чергу бралося до уваги
утруднення носового дихання, або закладеність носа. Скарги хворих оцінювались по
кожній клінічній групі окремо (табл. 8.4), їх динаміка в процесі лікування
проілюстрована на рис. 8.2.
Таблиця 8.4
Динаміка утруднення носового дихання
1 день після опер. 3 день після опер. 7 день після опер.
дослідна
29 (96,67 %)
18 (60,00 %)*
0*
контрольна
20 (100,00) %
17 (85,00 %)
3 (15,00 %)
значення р
0,2047
0,0293
1,0143
*
Примітка: – статистично значуща різниця між групами (р<0,05);

Рис. 8.2 Динаміка утруднення носового дихання (група/день)
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Утруднення носового дихання в перший день післяопераційного періоду
виявилось найбільш розповсюдженою ознакою і зустрічалося практично у всіх
хворих обох груп – 100 % контрольної та 96,67 % дослідної (табл. 8.4). Регресію
цього клінічного симптому відзначали вже на третю добу післяопераційної
реабілітації, його частота у контрольній групі складала 85,00 % (17 особи із 20), а в
дослідній – 60,00 % (18 пацієнтів із 30). Різниця між групами достовірна (р=0,0293).
На 7-у добу післяопераційного періоду носове дихання значно покращилось у
більшості – 17 із 20 (85,00 %) хворих контрольної групи та у всіх 30 (100,00 %)
пацієнтів досліджуваної (р=0,0143). Констатовано достовірну різницю в підсумках
лікування хворих дослідної та контрольної груп в контексті відновлення носового
дихання на 3-й і 7-й день післяопераційного періоду (табл. 8.4). Таким чином,
нормалізація реології носового слизу, а також збалансована протизапальна та
протинабрякова дія компонентів препарату зумовили швидшу (в порівнянні з
контролем) нормалізацію утрудненого носового дихання у хворих дослідної групи.
При вивченні стану транспортної функції миготливого епітелію слизової
оболонки носа на 1-й день післяопераційного періоду у всіх пацієнтів був ІІІ ступінь
її порушення (табл. 8.5, рис. 8.3).

Рис. 8.3 Динаміка відновлення транспортної
функції миготливого епітелію
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Таблиця 8.5
Динаміка відновлення транспортної
функції миготливого епітелію за даними сахаринового тесту
1 день після
3 день після
7 день після
опер.
опер.
опер.
дослідна
63,1±8,92
32,6±4,14
18,8±0,81
контрольна
62,3±9,31
38,6±5,84
21,6±1,12*
Примітка: * – статистично значуща різниця між групами (р<0,05);
У контрольній групі середнє значення сахаринового тесту складало 62,3±9,31
хвилини, в дослідній – 63,1±8,92 хвилини, відмінності у середніх значеннях
сахаринової проби між групами до початку лікування були статистично не
достовірними (р>0,05) (рис. 8.3). У процесі лікування було констатовано поступове
скорочення часових показників сахаринового тесту. У контрольній групі на 3-й день
сахариновий тест складав 38,6±5,84 хвилин (ІІ ступінь порушення транспортної
функції). Через 7 днів після початку лікування значення сахаринового тесту у
хворих цієї групи склало 21,6±1,12 хвилин (І ступінь порушення транспортної
функції) (рис. 8.3).
Дещо кращими виявилися результати лікування хворих дослідної групи. У
пацієнтів на 3-й день післяопераційного періоду сахариновий тест складав 32,6±4,14
хвилини. Ці показники були дещо кращими, ніж у контрольній групі, проте говорять
тільки про тенденцію до покращення, оскільки різниця між групами не достовірна
(р>0,05 порівняно з контролем). На 7-й день лікування показники мукоциліарного
транспорту в дослідній групі покращилися до рівня І ступеня порушення –
сахариновий тест складав 18,8±0,81 хв. Різниця з контрольною групою достовірна,
р<0,05) (рис. 8.3).
Отже, результати дослідження мукоциліарного кліренсу продемонстрували,
що

лікування пацієнтів дослідної групи завершилось

достовірно

кращим

відновленням транспортної функції миготливого епітелію порожнини носа
порівняно з

хворих контрольної групи. Результати лікування хворих дослідної

209

групи мали тенденцію до покращення вже на третю добу і виявилися достовірно
кращими на сьому добу після початку лікування (р<0,05).
Хірургічне лікування аспіринового поліпозу є по своїй суті симптоматичним
методом, а основна мета втручання – полегшення симптомів назальної обструкції.
Проте суб’єктивне відчуття покращення носового дихання не може бути
повноцінним критерієм ефективності даного лікування, оскільки після повної
назальної обструкції навіть незначне суб’єктивне полегшення носового дихання
досить

позитивно

сприймається

пацієнтами.

Тому

динаміка

перебігу

післяопераційного періоду була об’єктивізована з використанням назальної
пікфлуометрії. При аналізі даних вираховувався відсоток відхилення показників,
отриманих у хворих, відносно нормативних, визначених у здорових осіб (табл. 8.6,
рис. 8.4).
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Рис.8.4 Динаміка відновлення носового дихання
за даними назальної пікфлуометрії
Як видно із рисунка, у всіх хворих обох груп

у перший день

післяопераційного періоду відзначали явище повної назальної обструкції. Після
анемізації слизової оболонки носової порожнини покращання назальної прохідності
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відмічали також усі без винятку хворі. Але, за даними пікфлуометрії, показники
назальної прохідності були майже наполовину гірші від нормативної: 45,8±2,1 % у
дослідній і 45,6±2,2 % у контрольній групі (рис. 8.4).
Таблиця 8.6
Динаміка відновлення носового дихання
за даними назальної пікфлуометрії, (% )

дослідн
а

1 день
після
опер.
0
45,8±2,1

3 день після
опер.

7 день
після опер.

10 день після опер.

До анем
30,2±1,7
45,2±2,1
65,8±2,16
Після
62,4±2,1
65,8±2,12
67,3±1,98
анем
контрол
До
0
23,3±1,5*
36,1±1,8* 45,3±1,79*(0,000000
ьна
анемізаціі
(р=0,0038)
(р=0,002)
0001)
Після
45,6±2,2
62,2±2,05
65,4±2,15
65,8±2,32
анемізаціі
%
*
Примітка: – статистично значуща різниця між групами (р<0,05);
На третій день післяопераційної реабілітації пацієнти обох груп уже
відзначали суб’єктивне покращання носового дихання. При об’єктивній оцінці в
контрольній групі без анемізації показники ПОШ видиху були 23,3±1,5 % від
нормативної. У групі, де до схеми лікування був включений «BNO 101», показники
швидкості видиху без анемізації були трохи кращі – 30,2±1,7 % від нормативної
(різниця між групами достовірна, р=0,0038). Після анемізації в обох групах ці
показники значно покращились – до 62,4±2,1 % від нормативної в дослідній і до
62,2±2,05 % в контрольній (рис. 8.4).
На сьомий день післяопераційного періоду паралельно із суб’єктивним
покращанням носового дихання покращувались показники назальної пікфлуометрії
без анемізації в обох групах хворих. Але в дослідній групі її результати були
кращими від контрольної: 45,2±2,1 % проти 36,1±1,8 % відповідно (різниця між
групами достовірна, р=0,002). Після анемізації показники обох груп практично не
відрізнялись як між собою, так і від результатів попередніх вимірювань: 65,8±2,12 %
в дослідній і 65,4±2,15 % в контрольній (рис. 8.4).
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На 10-й день післяопераційного періоду показники швидкості назального
видиху в дослідній групі майже повністю відповідали тим, що були отримані після
анемізації слизової оболонки носової порожнини: 65,8±2,16 % проти 67,3±1,98 %,
проте до нормативних так і не наблизились. У контрольній групі показники пікової
швидкості назального видиху без анемізації були гіршими від дослідної: 45,3±1,79
% проти 65,8±2,21 % (різниця між групами достовірна, р=0,0000000001). Аналогічно
в контрольній групі показники без анемізації були гіршими від показників,
отриманих після анемізації – 66,2±2,32 % (рис. 8.4).
Таким чином, динаміка відновлення пікової об’ємної швидкості назального
видиху у пацієнтів, до схеми лікування яких був включений «BNO 101», була
швидшою, ніж у пацієнтів контрольної групи. На 10-й день післяопераційного
періоду показники відповідали необхідним, тобто тим, що отримувались після
ретельної анемізації носової порожнини. У контрольній групі темпи її відновлення
були гіршими, і на 10-й день вони так і не досягнули необхідних.
Однак необхідні показники ПОШ видиху в обох групах були значно нижчими
за нормативні, що свідчить про необхідність подальшого лікування вказаних
хворих, тобто призначення протирецидивної терапії.
Таким чином, методика післяопераційної терапії з включенням препарату
«BNO 101» у хворих на поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю
аспірину, забезпечує швидше, в порівнянні із контрольною групою, покращення
функції носового дихання по критерію суб’єктивних скарг. Незважаючи на значне
суб’єктивне покращання носового дихання, показники пікової об`ємної швидкості
видиху нижчі від нормативних на 34,2 % у дослідній і на 54,7 % у контрольній
групі. Це свідчить про необхідність подальшого лікування, що відображає
специфіку етіопатогенезу аспіринасоційованого поліпозу. Розроблена схема ранньої
післяопераційної реабілітації забезпечує швидшу, ніж у контролі, нормалізацію
транспортної функції миготливого епітелію.
Отже, результати досліджень продемонстрували, що у хворих дослідної групи,
яким у післяопераційному періоді додатково до базової терапії призначався
препарат «BNO 101», динаміка відновлення функції носового дихання і
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мукоциліарного транспорту виявилась найбільш інтенсивною. На нашу думку,
поєднання системної дії компонентів препарату із топічними засобами дозволило
ефективно вплинути на основні ланки патогенезу післяопераційного риносинуситу в
порівнянні з одним тільки місцевим лікування у пацієнтів контрольної групи.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Отже, особливу роль в лікуванні поліпозу, асоційованого з непереносимістю
аспірину, відіграє функціональна ендоскопічна хірургія, яка вимагає «сухого»
операційного

поля,

в

той

час,

як

хірургічні

втручання

з

приводу

аспіринасоційованого поліпозу характеризуються значною кровоточивістю. Були
вивчені клініко-лаборатоні показники тромбоцитарного гемостазу хворих на
поліпоз, асоційований із непереносимістю аспірину, які характеризувались
подовженим часом капілярної кровотечі, порушенням агрегаційної здатності
тромбоцитів на фоні нормального їх вмісту в периферичній крові. В процесі
передопераційної підготовки з використанням амінокапронової кислоти з метою
профілактики інтраопераційної кровоточивості відмічена відсутність її впливу на
кількісні показники тромбоцитів та нормалізації часу кровотечі на 5 день лікування.
Вказані показники нормалізовувались на 10 день лікування, що знайшло своє
відображення у високій якості операційного поля під час оперативного втручання. В
зв’язку з цим рекомендований термін передопераційної підготовки повинен
складати не менше 10 днів.
Навіть сучасні мініінвазивні ендоскопічні втручання супроводжуються
реактивними явищами в післяопераційному періоді, на фоні яких у ранньому
післяопераційному періоді розладнується процес фізіологічної регенерації слизової
оболонки. Тому ліквідація явищ післяопераційного, «травматичного», риносинуситу
створює умови для найшвидшого призначення протирецидивного лікування. Була
запропонована методика післяопераційної терапії з додатковим включенням до
базової терапії препарату «BNO 101» у хворих на поліпозний риносинусит,
асоційований з непереносимістю аспірину. Методика післяопераційної терапії з
включенням препарату «BNO 101» у хворих на поліпозний риносинусит,

213

асоційований з непереносимістю аспірину, забезпечує швидше, в порівнянні з
контрольною групою, покращення функції носового дихання за критерієм
суб’єктивних скарг. Незважаючи на значне суб’єктивне покращання носового
дихання, показники пікової об’ємної швидкості видиху нижчі від нормативних на
34,2 % у дослідній і на 54,7 % у контрольній групах, що свідчить про необхідність
подальшого

лікування,

аспіринасоційованого

що

поліпозу.

відображає
Розроблена

специфіку

схема

ранньої

етіопатогенезу
післяопераційної

реабілітації забезпечує швидшу, ніж у контролі, нормалізацію транспортної функції
миготливого епітелію.
Отже, результати досліджень продемонстрували, що у хворих дослідної групи,
яким у післяопераційному періоді додатково до базової терапії призначався
препарат «BNO 101», динаміка відновлення функції носового дихання і
мукоциліарного транспорту виявилась найбільш інтенсивною. На нашу думку,
поєднання системної дії компонентів препарату із топічними засобами дозволило
ефективно вплинути на основні ланки патогенезу післяопераційного риносинуситу в
порівнянні з одним тільки місцевим лікування у пацієнтів контрольної групи.
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в наступних
публікаціях:
Кошель

І.

В.

Рання

післяопераційна

реабілітація

хворих

на

аспіринасоційований поліпозний риносинусит / І. В. Кошель // Фітотерапія.
Науково-практичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 22–27.[ 284]
Кошель И. В. Профилактика интраоперационной кровоточивости у пациентов
с аспиринассоциированным полипозным риносинуситом / И. В. Кошель //
Оториноларингология. Восточная Европа. – 2016. – № 4, Т. 6. – С. 559–567. [271]
Зміни показників суб’єктивної симптоматики та риноскопічної картини у
хворих на хронічні риносинуїти в процесі ранньої післяопераційної реабілітації :
матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського наукового
медичного

товариства

оториноларингологів

присвяченої

110-річчю

з

дня

народження професора О.С. Коломійченка [«Стандарти діагностики та лікування в
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оториноларингології»], (Ялта, 12–13 травня 2008 р.) / В. І. Попович, О. І. Савчук, В.
М. Ванченко, Н. М. Кудерська, І. В. Попович // Журнал вушних, носових і горлових
хвороб. – 2008. – № 3-с′. – С. 98–99. [285]
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Узагальнення результатів дослідження
Хронічний

риносинусит

відноситься

до

широко

розповсюджених

захворювань. ХРС, який визначається як «ураження пазух, що триває понад 3 місяці
на рік», діагностується від 10,9 % до 15,5 % всього населення провідних країн
Європи та Сполучених Штатів та протягом багатьох років вважається другим за
поширеністю серед усіх хронічних хвороб [11, 12, 13, 15]. В Україні у 2014 році
діагноз хронічного запального захворювання верхніх дихальних шляхів вперше
встановлений 183 337 пацієнтам, а захворюваність складала 427,3 випадки на
100000 населення [18]. Визначення хронічного риносинуситу передбачає наявність
назальних поліпів або назального поліпозу. Хворі на ХРС із НП складають 4 % від
загальної кількості пацієнтів, які звертаються до алергологів [26, 27]. Дане
захворювання виявляється у 15–25 % оториноларингологічних хворих [24, 25].
Проблема ХРС з НП за останні десятиріччя набула особливої гостроти і є однією з
актуальних проблем української, європейської і світової медицини.
Хронічний

РС

із

поліпозом

носа

супроводжується

непереносимістю

ацетилсаліцилової кислоти від 25 до 65 % випадків [38, 81, 82]. В переважній
більшості випадків поліпоз на фоні непереносимості аспірину асоціюється з
бронхіальною астмою [78, 83]. Серед пацієнтів, хворих на ХРС із НП,
гуперчутливість до аспірину мають 14–22 %, при поєднанні поліпозу і БА – досягає
65 % [84]. При цьому синдромі кожен компонент хвороби чинить свою руйнівну дію
на здоров’я і якість життя пацієнта. Останні дані з Центрів із контролю і
профілактики захворювань показують, що близько 13 % населення страждає на ХРС
і 15 % пацієнтів з ХРС із НП мають непереносимість ацетилсаліцилової
кислоти [85].
Зв’язок між підвищеною чутливістю до аспірину, бронхіальною астмою (БА)
та назальним поліпозом був описаний M. Widal et al. ще у 1922 р. [75]. У 1968 р., в
міру накопичення досвіду, M. Samter, R. Beers виділили синдром «аспіринова
тріада» (поєднання БА, риносинуситу (переважно поліпозного) та непереносимості
АСК), який проявляється нападами задухи, а також блокадою носу та ринореєю [76].
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Згодом було показано, що інші НПЗП можуть викликати схожі клінічні прояви [77].
Сьогодні

загальноприйнятим

є

термін

«аспірин-індуковане

респіраторне

захворювання» (aspirin-exacerbated respiratory disease, AERD) [78]. Відносно недавно
в літературі запропоновано поняття «респіраторне захворювання індуковане НПЗП»
(nonsteroidal-anti-inflammatory

drugs

–

NSAIDs-exacerbated

respiratory disease

(NERD), що визначає не тільки патогенетичний зв’язок ураження дихальної
системи, але і виділяє інші НПЗП як тригер розвитку цього захворювання.
Рецидивуючий поліпоз, асоційований із аспіриновою непереносимістю,
найчастіше розвивається в жінок у віці після 30 років. ХРС і формування поліпозу
належать до ранніх проявів «аспіринової тріади», можуть спостерігатися задовго до
появи першого нападу ядухи (астми) і досить часто, при умові вчасного виявлення,
іменується, як «неповна тріада». Пацієнт хворіє на поліпозний риносинусит
протягом кількох років до першого епізоду реакції, що викликана прийомом
аспірину. Доведено, що виразність реакції має дозозалежний характер, тобто чітко
відповідає дозі препарату. Реакція виникає впродовж кількох годин після прийому
препарату, а бронхообструктивний синдром, що вперше розвивається у таких
хворих, може привести до розвитку астматичного статусу і навіть до летального
наслідку [86,87]. В зв’язку з цим до 11 % таких пацієнтів були пацієнтами
відділення

невідкладної

допомоги

[81].

Поліпозу

носа,

асоційованому

із

непереносимістю аспірину, властиве вперте рецидивування. Пацієнти із відносно
тривалим анамнезом захворювання не менше 3–5 разів (рідше до 15–20 разів)
піддавались поліпотомії. Поліпотомія часто стає фактором, який ініціює напади
астми, а також часто погіршує клінічні прояви та тяжкість риносинуситу. Ця форма
поліпозу відрізняється особливою резистентністю до традиційних методів лікування
та більш тяжким, прогресуючим перебігом.
Аналізуючи характер непериносимості ацетилсаліцилової кислоти у хворих
із ПРС можна зробити висновки, що:


підвищена чутливість до аспірину та інших нестероїдних
протизапальних препаратів є набутим станом і зберігається при утриманні
від прийому препаратів;
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виразність реакції має дозозалежний характер, тобто, на відміну
від алергії, чітко відповідає дозі препарату;



патологічні процеси у верхніх і нижніх дихальних шляхах
розвиваються навіть в умовах відсутності прийому НПЗП, а навіть
одноразовий прийом приводить до маніфестації захворювання;



у деяких пацієнтів можуть з’являтися симптоми ураження тільки
носа і/або бронхіального дерева в один період часу і повна класична
астматична тріада в інший час.
Основні клінічні прояви назального поліпозу різної етіології не мають

суттєвих відмінностей, тому чітке диференціювання ПРС з непереносимістю
аспірину від інших форм у конкретного пацієнта особливо актуальне. Однак існуючі
тести використовуються обмежено, оскільки лабораторні та інгаляційні тести мають
низьку інформативну цінність [131, 132]. Пероральний провокаційний тест має
суттєві протипокази в зв’язку із низьким рівнем безпеки [129, 130]. Низька безпека і
інформативність діагностичних тестів пов’язані з тим, що в їх основі лежить
існуюча концепція патогенезу, як «гіперчутливості» до аспірину, що очевидно не
відповідає істинному механізму. Саме вона лежить і в основі лікувальних схем.
Тому прийняті принципи лікування ПРС, асоційованого з непереносимістю
аспірину, практично не відрізняється від лікування інших клініко-патогенетичних
форм поліпозу, зокрема Ig-E-залежного. Існує загальноприйнятий стандарт
консервативної терапії ПРС, викладений в міжнародних керівництвах і прийнятий в
Україні. В нього входять іригаційна терапія, топічні та системні кортикостероїди, а
зміст лікування полягає в усуненні симптомів поліпозу. В останні роки появились і
нові підходи до лікування, які включають аспіринову десенситизацію [139, 140, 141,
142]. Разом з тим, десенситизація не відрізняється високою ефективністю, оскільки
не приводить до регресії поліпів, не зменшує потреби в глюкокортикоїдах чи інших
препаратах [145]. У більшості випадків отримати стійку ремісію не вдається, а
незначна ефективність запропонованих схем і, зокрема, десенситизації, з існуючих
позицій патогенезу не знаходить пояснення.
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Хірургічне лікування пропонується як крайня міра. Методом вибору є
ендоскопічна ендоназальна функціональна хірургія – FESS [153]. Хірургічні
втручання у цих пацієнтів характеризуються значною кровоточивістю як під час
операції, так і в післяопераційному періоді, що значно ускладнює умови їх
проведення [156]. Оперативне лікування малоефективне і в переважній більшості
випадків (до 75–80 %) приводить до виникнення раннього рецидиву поліпозу і
погіршенню перебігу захворювання, причому кожна наступна операція скорочує
«світлі проміжки» між ними.
Таким чином, незважаючи на те, що гіперчутливість до аспірину відома науці
вже майже сотню років, на сьогодні відсутня загальноприйнята цілісна концепція її
формування,

а

механізм

поліпозного

риносинуситу,

асоційованого

із

непереносимостю аспірину, остаточно не розшифрований. Не з’ясовано, чому
ураження дихальних шляхів виникає у хворих при відсутності прийому аспірину чи
інших НПЗП, а навіть одноразовий їх прийом приводить до різкого погіршення
перебігу вже існуючої патології. До сьогоднішнього дня не з’ясовані причини
швидкого

прогресування

захворювання

і

формування

глюкокортикоїдної

резистентності у хворих, які виключили прийом аспірину і подібних йому сполук.
Не знаходять пояснення механізм та взаємозв’язок ПРС, БА, порушення
тромбоцитарного гемостазу, асоційованих з непереносимістю аспірину. Залишається
незрозумілим, чим можна пояснити тяжкість, поліморфізм і своєрідність клінічних
проявів поліпозного риносинуситу, асоційованого із непереносимостю аспірину, що
характеризуються як особливо резистентні до традиційних методів лікування, в т.ч.
хірургічного, мають схильність до безперервно прогредієнтного, рецидивуючого
перебігу.
До недавнього часу розглядались алергічні механізми розвитку захворювання.
Була запропонована концепція, згідно з якою причиною аспіринасоційованого
поліпозу є прийом АСК, або її похідних (НПЗП) на тлі гіперчутливості до неї. Проте
визначальна роль алергії була сильно перебільшена і сьогодні роль алергічних
факторів

у

виникненні

аспіринової

тріади

виглядає

сумнівно,

оскільки

гіперчутливість або непереносимість АСК неможливо пояснити імунологічними
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механізмами, а визначити сенсибілізацію до вказаного препарату ні при НП, ні при
БА не вдається [86, 102]. Те, що захворювання провокує не тільки аспірин, але і
деякі інші фармакологічні агенти, які відрізняються за хімічною структурою, робить
малоймовірним припущення про імунологічну перехресну реактивність. Однак, всі
ці сполуки володіють однією особливістю – вони пригнічують фермент
циклооксигеназу і здатні впливати на синтез ейкозаноїдів. Ейкозаноїдами називають
продукти метаболізму ненасичених жирних кислот, зокрема арахідонової [103, 104].
Найбільш принциповим є роздвоєння метаболізму АК на два альтернативні шляхи,
які

каталізуються

різними

ферментами:

циклооксигеназою

(ЦОГ)

і

5-

ліпоксигеназою (5-ЛОГ). ЦОГ і ЛОГ працюють в умовах конкурентних (за субстрат,
тобто арахідонову кислоту) взаємовідносин. Тому продукти ЦОГ шляху (ПГ) і 5ЛОГ (ЛТ) шляху проявляють у багатьох відношеннях альтернативні біологічні
ефекти. Загальними їх властивостями є переважна дія на судинну стінку, гладкі
м’язи та значний хемотаксичний ефект [122]. В умовах «блокади» ЦОГ
ацетилсаліциловою кислотою активується ліпоксигеназний шлях метаболізму АК
[121]. ЛТ реалізують свій біологічний ефект в тканинах, що через відповідні
патохімічні та патофізіологічні механізми проявляється розвитком запального
процесу у всій площині дихального тракту [122, 123]. Саме цьому запаленню і
відводиться

основна

патогенетична роль

у

розвитку

аспіринасоційованого

поліпозного риносинуситу [124]. Однак такий погляд на формування захворювання
не дає відповіді на ключове запитання причинності, адже всі зміни дихальної
системи розвиваються поза прийомом аспірину, а навіть одноразовий прийом
препарату приводить до маніфестації вже сформованої патології.
Представляє інтерес тромбоцитарна теорія патогенезу [112]. Спеціалісти
звернули увагу на те, що тромбоцити хворих на аспіринову тріаду під дією НПЗП
активізуються in vitro, що проявляється дегрануляцією клітин з викидом
цитотоксичних

і

прозапальних

медіаторів.

Автори

тромбоцитарної

теорії

припускають, що зниження рівня простагландину Н2 відіграє важливу роль в
активації клітин in vitro у хворих на АТ [113, 114]. Існує також гіпотеза про провідну
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роль стафілококового суперантигену, який визначається у 62 % пацієнтів із ПРС з
аспіриновою гіперчутливістю [98].
Було проведено ряд досліджень по вивченню ролі генетичного фактору в
непереносимості аспірину. Встановлено, що аспіринова астма має аутосомнорецесивний та імовірно аутосомно-домінантний тип успадкування [191, 193, 194]. З
урахуванням цих даних були проведені активні пошуки дефектного гена, який би
міг детермінувати «аспіринову непереносимість» [195, 197, 198]. Тим не менше,
роль

мутацій

будь-якого

із

генів-кандидатів

в

патогенезі

аспіринової

гіперчутливості не доведена. Разом з тим, отримані чисельні дані про надзвичайно
широкий поліморфізм генів, що кодують ферменти, які беруть участь у метаболізмі
арахідонової кислоти. До них відносяться гени гени LTC4S, ALOX5, PTGER2,
PTGER3, ACE, CYSLTR2 [217, 218, 219, 220, 221].
Таким чином, незважаючи на велику кількість різносторонніх досліджень, до
теперішнього

часу

немає

єдиної

думки

про

механізми

формування

аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу. При цьому сучасні дослідження
достатньо переконливо доводять, що ця форма поліпозного риносинуситу суттєво
відрізняється від інших форм не тільки за клінічним перебігом, але й за характером
відповіді місцевих тканин на хірургічне та медикаментозне лікування. Однак
спільною для всіх дослідників думкою є те, що поліпозний риносинусит,
асоційований із непереносимістю аспірину, відноситься до захворювань, лікування
яких відрізняється невисокою ефективністю навіть при використанні гормонів [57,
58]. Рецидиви після хірургічного лікування поліпозного риносинуситу досягають
60–80 %. При цьому у 20 % хворих рецидиви назального поліпозу розвиваються вже
через 1 місяць після операції, у 42 % – через рік, а у 81 % – через 2 роки [24, 59, 60,
61].
З точки зору сучасних знань, НП розглядається як гетерогенне захворювання.
Спостерігається широка різноманітність морфологічних характеристик, варіантів
клінічного перебігу, різна чутливість до загальноприйнятих методів лікування,
наявність коморбідної патології, зокрема нижніх дихальних шляхів, але все це
об’єднано в одному діагнозі «поліпозного риносинуситу». Однак таке визначення не
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може адекватно відображати патофізіологічне різноманіття цієї обширної групи
пацієнтів. В зв’язку з цим EPOS – 2012 у заключному – 9 розділі «Потреби
досліджень та стратегії пошуку» ставить ряд стратегічних завдань:


визначити мінімальні критерії оцінки для проведення ендотипування і

фенотипування;


зрозуміти епігенетичну регуляцію хвороб верхніх дихальних шляхів;



розробити класифікацію фенотипів/ендотипів ХРС;



зрозуміти зв’язок між ХРСзНП і хворобами нижніх дихальних шляхів;



брати до уваги відповідь на стандартні процедури для проведення

ендотипування і фенотипування [3].
В контексті цих завдань, визначення всіх (а не тільки факту непереносимості
аспірину) типових проявів (лабораторних та клінічних) аспіринасоційованого
поліпозу актуально в плані виділення специфічного ендо/фенотипу хворих.
Ендо/фенотипові ознаки зручні для використання в якості діагностичних та
прогностичних критеріїв і відіграють вирішальне значення в індивідуалізації
лікувальної тактики.
Частково

до

фенотипових

ознак

аспіринасоційованого

поліпозного

риносинуситу можна віднести особливості клінічного перебігу:


непереносимість аспірину;



наявність поліпозного процесу в носі;



безперервно проградієнтний, рецидивуючий характер перебігу;



резистентність до традиційних методів лікування.
При оцінці характерних для аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу

ознак стає очевидним, що дана патологія відповідає специфічним ознакам,
характерним для полігенних (раніше – хвороби із спадковою схильністю), а саме:
висока частота захворювання в популяції; широкий клінічний поліморфізм
захворювання, що полягає в наявності різних варіантів перебігу від прихованих
субклінічних форм до яскраво виражених проявів, кількості уражених пазух, частої
наявності коморбідних захворювань, особливості успадкування захворювань не
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відповідають менделівським закономірностям; ступінь виразності проявів хвороби
залежить від статі і віку хворого та ряд інших. Таку клінічну різноманітність
неможливо пояснити з точки зору сучасних поглядів на етіопатогенез, це вказує на
те, що розвиток хвороби може бути пов’язаний з індивідуальними особливостями
макроорганізму, в детермінації яких обов'язкову участь беруть генетичні фактори
[182, 187, 221].
Подібними клінічними характеристиками володіє ціла група генетично
обумовлених захворювань і синдромів, об’єднаних в групу метаболічних
захворювань. Згідно сучасних поглядів на молекулярну патологію, в основі МЗ
лежить генетично детерміноване порушення формування та функціонування
ензимів [182, 187, 188]. В контексті вивчаємої патології мова йде про дефект
ключового ферменту метаболізму арахідонової кислоти – циклоксигенази, причому
генетичні події, шо приводять до зміни активності ЦОГ, скоріш за все, пов’язані не з
мутаційними змінами структури відповідного гену, які так і не виявлені при низці
наполегливих досліджень, а із іншими механізмами.
Відомо, що зміна генної експресії можлива і без зміни так званого генетичного
коду (тобто мутації) і ці зміни пов’язані з порушенням формування і функції
генетично правильного білка – в даному випадку ферменту [183, 205, 206].
Молекулярні механізми формування структури ферментів пов’язані з функцією
генів-регуляторів [207]. Оскільки механізми вказаних порушень обумовлені не
зміною

геному,

а

модифікацією

генної

експресії,

їх

прийнято

називати

епігенетичними [211, 216]. Епігенетичні модифікації генної активності хоча і
призводять до зміни функції геному, але потенційно зворотні. Дисфункція генів, що
кодують модулятори ферментативної функції, можуть виступати причиною хвороб
у віці від новонародженості до старості, а одним з найяскравіших прикладів такої
патології в ринології є риніт вагітних [231, 232, 233].
В контексті вивчаємої патології була запропонована гіпотеза про можливі
епігенетичні механізми порушення функції ЦОГ, яка є ключовим ферментом
метаболізму арахідонової кислоти. З точки зору нашої гіпотези, порушення
метаболізму АК при аспіринасоційованому поліпозі є наслідком функціональної
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недостатності конститутивної циклооксигенази (ЦОГ1), яка обумовлена зміною
активності кодуючого її гену. Згідно гіпотези, саме ця недостатність є основною,
ключовою, ланкою у розвитку захворювання. Із позиції теоретичного обґрунтування
це положення цілком логічно обумовлює розвиток захворювання поза зв’язком із
прийомом аспірину, його маніфестацію у дорослих, безперервно проградієнтний,
рецидивуючий характер перебігу, наявність сталого поєднання коморбідних
захворювань, резистентність до традиційних методів лікування та неможливість
пояснити етіопатогенез захворювання з імунологічної точки зору. Таким чином,
фактично мова може йти про порушення ліпідного обміну, оскільки арахідонова
кислота належить до жирних кислот.
Все вищесказане і обумовлює актуальність дослідження.
Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на поліпозний
риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину, шляхом вивчення
механізмів формування захворювання і на цій основі покращення методів
діагностики та комплексної терапії.
Завдання:
1.

Вивчити особливості успадкування, цитогенетичні характеристики, рівень

експресії конститутивної циклооксигенази слизової оболонки носа і поліпозної
тканини у хворих на ПРС, асоційований з непереносимістю аспірину.
2.

Визначити рівень арахідонової та інших жирних кислот, особливості ліпідно-

білкового обміну та з’ясувати «біохімічний» ендофенотип хворих на ПРС,
асоційований з непереносимістю аспірину.
3.

Провести аналіз і виявити особливості клінічної та рентгенологічної

семіотики, а також виявити характерний спектр уражень органів і систем,
комбінованих з поліпозним риносинуситом, асоційованим з непереносимістю
аспірину.
4.

Визначити «клінічний» фенотип поліпозного риносинуситу, асоційованого з

непереносимістю аспірину.
5.

Створити методики безпечної і точної діагностики непереносимості аспірину

у хворих на ПРС і впровадити принцип індивідуального комплексного обстеження.
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6.

Оцінити результати лікування поліпозного риносинуситу, поєднаного з

непереносимістю аспірину, з використанням елімінаційної та антилейкотрієнової
терапії.
7.

Вивчити кількісні і функціональні параметри тромбоцитів, їх зв’язок з

інтраопераційною кровоточивістю та розробити методику її профілактики.
8.

З’ясувати

особливості перебігу післяопераційного періоду та розробити

методику ранньої післяопераційної реабілітації при хірургічному лікуванні хворих
на ПРС, асоційований з непереносимістю аспірину.
Таким чином, гіпотеза, відображена у меті і завданнях відображає
методологію дослідження, яка основана на тому, що ПР, асоційований з
непереносимістю АСК, – метаболічне захворювання. Принципові позиції його
формування можна уявити наступним чином (рис. 9.1).
Згідно з гіпотезою генетичні порушення призводять до первинного, не
пов’язаного

з

дією

аспірину,

зниження

рівня

експресії

конститутивної

циклооксигенази, що обумовлює пошкодження ключової ланки метаболізму
арахідонової кислоти і характеризуються як «генетичний блок». Так розгортається
молекулярний рівень формування захворювання. Порушення функції ферменту
викликають зміни у перебігу нормальних біохімічних процесів, зокрема метаболізму
довголанцюгових поліненасичених жирних кислот, в першу чергу арахідонової, з
накопиченням токсичних сполук «обхідних шляхів» метаболізму. Таким чином
реалізується молекулярно-клітинний рівень патогенезу непереносимості аспірину.
Надлишок продуктів «обхідних шляхів» та недостатність очікуваних продуктів
«фізіологічного шляху» метаболізму жирних кислот визначає характер органних
уражень. Поєднання різних органних уражень визначає особливу семіотику, яка
характеризує організмений рівень патогенезу. Такий погляд на шляхи формування
ПРС, асоційованого з непереносимістю аспірину, послужив основою напрямків
пошуку доказів гіпотези і саме тому системний підхід до вивчення проблеми став
методологічною основою проведеного дослідження. Дослідження було поділене на
етапи.

225
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ
Дефектний ген ЦОГ-1
Недостатність фермента
конститутивної ЦОГ-1 (блок)

КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ

Переключення метаболізму АК
з ЦОГ на обхідні шляхи

Накопичення токсичних сполук
«обхідних» шляхів метаболізму

ОРГАННИЙ РІВЕНЬ
Окремі «органні»
клінічні прояви

ОРГАНІЗМЕННИЙ РІВЕНЬ
Системні прояви (синдром «недостатності»
конститутивної ЦОГ-1)

Рис. 9.1 Етапи і шляхи формування аспіринасоційованого поліпозного
риносинуситу
На

першому етапі

молекулярно-генетичний

проведено
рівень

комплекс

фомування

досліджень,
захворювання:

які

вивчають

особливості

успадкування, цитогенетичні характеристики респіраторних епітеліоцитів, рівень
експресії конститутивної циклооксигенази в слизовій оболонці та тканинах поліпів
з визначенням ендогенотипу аспіринасоційованого назального поліпозу. В
подальшому

для

вивчення

клітинно-біохімічного

рівня

патогенезу

було

використано клініко-патофізіологічний підхід – вивчались особливості перебігу
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біохімічних реакцій, детермінованих шляхами метаболізму арахідонової кислоти з
визначенням «біохімічного ендофенотипу» аспіринасоційованого назального
поліпозу. Наступний етап передбачав вивчення патології на рівні ураження
окремих органів і систем, оскільки поєднання різних органних уражень визначає
особливу семіотику, яка характеризує організмений рівень патології. З цією метою
використано

синдромологічний

аналіз

–

узагальнений

аналіз

всіх

ендофенотипових (лабораторних та клінічних) проявів з метою визначення
стабільного поєднання ознак. Визначення ендофенотипових проявів актуально в
плані виділення специфічного фенотипу аспіринасоційованого поліпозу, що
характеризує організменний рівень патогенезу. В подальшому на основі нової
концепції механізмів розвитку захворювання було визначено нові підходи до
діагностики

та

лікування

пацієнтів

на

аспіринасоційований

поліпозний

риносинусит.
Отже, дизайн дослідження визначає використання загально-клінічних
(скарги,

анамнез,

об’єктивний

огляд,

ендоскопія

носової

порожнини),

радіологічних (спіральна комп’ютерна томографія носа та приносових пазух),
клініко-генеалогічних, цитологічних (функціональний стан геному епітеліоцитів),
імуногістохімічних (експресія конститутивної циклооксигенази), біохімічних
(спектр жирних кислот, показники ліпідно-білкового обміну), функціональних
(агрегація тромбоцитів, функція МТС, носового дихання), статистичних методів.
В дослідження включено 290 хворих віком від 17 до 80 років з діагнозом
«поліпозний риносинусит». Пацієнтів було розділено на три групи: І група –
поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, 94 пацієнти (32,41 %); ІІ група
– поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки носового дихання, 123
пацієнти (42,41 %); ІІІ – асоційований з гіпер-Ig-E-емією – 73 пацієнти (25,17 %).
Гендерне співвідношення склало: 183 особи чоловічої статі (63,10 %) і 107 – особи
жіночої статі (36,90 %).
Мета

досліджень,

які

вивчають

молекулярно-генетичні

механізми

формування захворювання, полягала насамперед у визначенні внеску спадкової
схильності у формування аспіринасоційованого ПРС. Визначення ролі спадкового
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фактору актуально в плані виділення специфічного генотипу хворих. Генотипові
ознаки зручні для використання в якості діагностичних критеріїв алгоритму
комплексної їх діагностики. Для визначення генотипу використовуються в
основному такі критерії, як тип успадкування та ступінь експресивності
патологічних генів. З цією метою нами використаний клініко-генеалогічний метод.
В І групі – поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину – виявлені 84
пацієнта із спадковою схильністю, що складає 89,36 % від загальної кількості
хворих в групі. В ІІ групі – поліпоз, асоційований з порушенням аеродинаміки
носового дихання – кількість спадково схильних хворих склала 9 (7,32 %) пацієнтів.
В ІІІ – поліпоз, асоційований з гіпер-Ig-E-емією – спадкова схильність виявлена у
47 осіб (64,38 %). Із 2433 осіб, включених у родоводи пацієнтів із спадковою
схильністю до ПРС, виявлено 436 хворих (17,92 %). Найменша кількість хворих у
родоводі спадково схильних пацієнтів спостерігається серед хворих з порушенням
архітектоніки порожнини носа: у всіх 9 (7,32 %) спадково схильних хворих цієї
групи у родоводі наявні тільки по дві хворі особи (включно з пробандом), а
відповідно загальна кількість хворих у родоводах цієї групи 18 осіб. На відміну від
ІІ групи, у групі пацієнтів з непереносимістю аспірину кількість хворих членів
родоводу коливається від 2 до 5 і в середньому складає 3,43 осіб на один родовід.
Загальна кількість хворих у родоводах пацієнтів І групи – 288 осіб. В ІІІ групі
хворих, в яких поліпоз асоційований з гіпер-Ig-E-емією, кількість хворих членів у
родоводі складає аналогічно, як і в І групі, від 2 до 5, а в середньому 2,77 осіб в
одному родоводі, загальна кількість хворих на ПРС у родоводах включно з
пробандами становить 130 осіб. Різниця в кількості хворих у родоводі вказує нам на
низьку пенетрантність ознаки (ПРС) у ІІ групі, та високу в І і ІІІ групах, що вказує
на незначну роль середовищних факторів в їх патогенезі.
Гендерне співвідношення серед всіх 290 досліджуваних хворих трьох груп
вказує на переважання осіб чоловічої статі: 63,10 % чоловіків (183 осіб) і 36,90 %
жінок (107 осіб) тобто кількість чоловіків, хворих на ПРС, достовірно переважає
кількість жінок (р<0,05). В той час як серед спадково схильних хворих це
співвідношення змінюється і дорівнює 49,29 % хворих жінок (69 осіб) та 50,71 %
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чоловіків (71 особа) (табл. 3.3). Таке співвідношення свідчить про збільшення
частки жінок серед спадково схильних хворих, на відміну від захворювання в
популяції, де кількість хворих

чоловіків достовірно переважає кількість жінок.

Гендерне співвідношення серед спадково схильних осіб має виражені особливості
залежно від групи хворих. Так, у І групі, у хворих з непереносимістю аспірину,
частка спадково схильних жінок складає 54,76 %, спадково схильних чоловіків
відповідно 45,24 %. На противагу у ІІ групі, у хворих з порушенням архітектоніки
порожнини носа, всі 100 % хворих зі спадковою схильністю – чоловіки. В ІІІ групі, у
хворих з Ig-E-асоційованим поліпозом,

хворі чоловіки і жінки зі спадковою

схильністю розподілились рівномірно: 51,06 % жінок і 48,94 % чоловіків.
Типи успадкування мають свої особливості в різних групах. У групі хворих з
порушенням архітектоніки порожнини носа у всіх спадково схильних хворих
спостерігається рецесивний тип успадкування. У ІІІ групі у хворих з поліпозом,
асоційованим з гіпер-Ig-E-емією, переважає рецесивний тип передачі ознаки – 33
родини (70,21 %), домінантний тип зустрічався в 2,4 рази рідше – у 14 випадках
(29,79 %). У І групі, у хворих з ПРС, асоційованим з непереносимістю аспірину,
переважає домінантний тип передачі ознаки – 58,33 %, рецесивний тип
зустрічається в 41,67 %. Особливість даної групи полягає також в тому, що
успадкування відбувається за материнською лінією в 29,76 %.
Таким чином, результати клініко-генеалогічного аналізу підтвердили
наявність спадкової схильності у 89,36 % пацієнтів з непереносимістю аспірину. У
І групі (поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину) частка спадково
схильних жінок зростає: 54,76 % жінок проти 45,24 % чоловіків, в зв’язку з чим
різниця між кількістю чоловіків та жінок в цій групі нівелюється (р>0,05), що
відрізняється від гендерного співвідношення хворих на ПРС в популяції, де
захворюваність чоловіків достовірно переважає жіночу – 63,1 % проти 36,9 %
(р<0,05). Збільшення частки жінок в групі з аспіринасоційованим назальним
поліпозом обумовлене явищем генетичного імпринтингу в зв’язку з наявністю у
29,76 % пацієнтів даної групи передачі ознаки за материнською лінією.
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В контексті визначення ролі епігенетичного компоненту у формуванні
поліпозних риносинуситів найбільш зручною і доцільною моделлю є клітини
епітелію слизової оболонки носової порожнини. Оскільки традиційні методи
клінічного

дослідження

не

дають

змогу

виявити

глибину

порушень

морфофункціонального стану назальних епітеліоцитів при ПРС, закономірним
було

продовження

обстеження

хворих

на

поліпозний

риносинусит

із

застосуванням цитогенетичного методу, а метою дослідження, було визначення
ступеня порушення функціонального стану геному у хворих на ПРС із яскраво
вираженою спадковою схильністю, тобто у пацієнтів із Ig-E-асоційованим та
аспіринасоційованим ПРС. Функціональний стан геному інтерфазних ядер
епітеліальних клітин носової порожнини оцінювали з використанням ряду
епігенетичних феноменів, до яких зокрема належать індекси хроматизації (ІХ),
гетеропікнотичної Х-хромосоми або статевого хроматину (СХ), ядерцевим
індексом (ЯІ) та патологічних ядер (ПЯ). Таким чином, увага була зосереджена на
тих характеристиках спадкового апарату, які вказують на активність експресії
генів клітин слизової оболонки носової порожнини.
Зміни показника хроматизації у пацієнтів з Ig-E-асоційованим ПРС мали
недостовірну тенденцію до зменшення в порівнянні із здоровими незалежно від
статі. У пацієнтів із аспіринасоційованим ПРС він достовірно знижувався
порівняно зі здоровими, причому динаміка була більш виразною у жінок

–

відповідно 0,72±0,04 (р≤0,05) та 0,73±0,06 у чоловіків (р=0,05). Динамічний стан
цього показника доводить, що він не пов’язаний з порушенням структури ДНК, а
зумовлений особливим станом хроматину. Епігенетичний механізм, який
контролює при цьому активність генів, здійснюється через зміни структури
хроматину, які полягають у щільній упаковці модифікованого гена за рахунок
зміни структури, тобто компактизації-декомпактизації хроматину. Механізми
останньої безпосередньо зв’язані з репресією-дерепресією локалізованих у ньому
генів, саме такий механізм, на нашу думку, лежить в основі зниження індексу
хроматизації у хворих і характеризує рівень біологічних процесів, сутність яких
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полягає в зниженні здатності ДНК до реплікації і транскрипції, в залежності від
спадкової схильності.
Аналогічно у пацієнтів із Ig-E-асоційованим ПРС спостерігалась незначна
тенденція до зниження ЯІ. Показники ЯІ знижувались особливо активно при
аспіринасоційованому ПРС – достовірно до 8,98±0,46 у чоловіків і до 8,92±0,66 у
жінок (р<0,05 в порівнянні з здоровими та гіпер-Ig-E-асоційованим ПРС
незалежно від статі). Такий результат свідчить про пригнічення синтезу
поліпептидів

і

супроводжується

узгоджується
зниженням

зі

зменшенням

експресії

генів.

кількості
Це

еухроматину,

вказує

на

що

пригнічення

метаболічної активності клітин.
Навіть при зниженій активності транскрипційно-трансляційного апарату
компенсаторні

механізми

можуть

досягати

достатнього

рівня,

якщо

дерепресуються необхідні для функції клітини гени. Саме тому невід’ємною
ланкою оцінювання метаболічного інформаційного потоку в клітині є визначення
статевого хроматину (СХ). Регуляторна функція сайтів гетеропікнотичної Ххромосоми у жінок була достовірно в 1,4 рази зменшеною порівняно з контролем
(до 19,62±0,99) при гіпер-Ig-E-асоційованому ПРС і в 1,64 (до 17,08±0,92) – при
аспіринасоційованим ПРС (норма 28,39±0,83, р<0,001 в обох випадках).
Зареєстровано порушення оптимальних механізмів контролю диференційної
активності генів і у обстежених чоловіків. Про це свідчить зростання індексу СХ,
тобто репресії регуляторних локусів єдиної Х-хромосоми, від нормальних
2,76±0,13 до 4,01±0,36 у осіб, хворих на гіпер-Ig-E-асоційований ПРС (р<0,01), та
особливо у хворих на аспіринасоційований ПРС – до 5,82±0,51 (р<0,001).
Зростання числа клітин із статевим хроматином у чоловіків і зменшення у жінок
свідчить про порушення механізмів підтримки генного балансу окремих груп
клітин. Варто зазначити, що інактивація двох Х-хромосом – явище летальне. Тому
зменшення показника СХ у жінок та його збільшення у чоловіків в клітинах
органа, враженого патологічним процесом, може свідчити про ступінь тяжкості
захворювання.
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Важливо було встановити, як змінювалась кількість патологічних ядер. Зміни
каріолеми додатково підсилюють конденсацію хроматину і зниження активності
експресії генів. Виявлено, що в чоловіків даний показник був збільшений в
порівнянні з нормою в 1,23 рази (до 28,18±1,21) у хворих з Ig-E-асоційованим ПРС
та в 1,4 рази (до 32,02±0,94) – при наявності аспіринасоційованого ПРС (р<0,001 в
обох випадках). Аналогічна тенденція відзначається і в жінок. Відмічається
достовірне збільшення до 31,01±0,64 числа клітин з патологічними ядрами у хворих
Ig-E-асоційованим ПРС та до 34,48±1,15 у жінок із аспіринасоційованим ПРС.
Таким чином, поєднане визначення всіх показників ФCГ інтерфазних ядер
клітин СОНП служить об’єктивним критерієм зниження активності транскрипційнотрансляційних процесів у пацієнтів із аспіринасоційованим ПРС. Кількісні зміни
ФСГ проявлялись зменшенням індексів хроматизації, ядерцевого, гетеропікнотичної
Х-хромосоми (у жінок) та зростанням числа морфологічно змінених ядер і СХ у
чоловіків.
Таким
визначило

чином,
внесок

вивчення
спадкової

молекулярно-генетичного
схильності

та

пов’язаного

етапу
з

дослідження

ним

зниження

функціональної активності геному, тобто епігенетичних порушень, назальних
епітеліоцитів у формування аспіринасоційованого ПРС.
Серед існуючих методів вивчення та діагностики метаболічної патології
методи, що спрямовані на визначення рівня експресії ферментів, займають провідну
роль. Така діагностика в своїй основі спрямована на ідентифікацію однієї з
ключових ланок хвороби. З цією метою ми провели дослідження біоптатів слизової
оболонки та поліпозної тканини хворих із різним типом назального поліпозу з
метою визначення рівня експресії конститутивної циклооксигенази. Як відомо,
конститутивна ЦОГ експресується як у цитоплазмі клітин сполучнотканинної
строми поліпів і слизової оболонки, так і в цитоплазмі клітин епітелію поліпів та
слизової оболонки порожнини носа. Такі клітини позитивно забарвлюються
хромогеном в процесі імуногістохімічної реакції і легко визначаються при
мікроскопії гістопрепаратів. При морфометричному дослідженні визначалась площа
епітеліальної чи стромальної поверхні слизової оболонки чи поліпозної тканини, яка
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припадає на одну забарвлену клітину. Чим більша площа, тим більший дефіцит в
тканинах циклооксигенази І.
Отримані результати показують, що кількість ЦОГ-позитивних клітин як в
епітелії поліпів, так і слизової оболонки не змінюється незалежно від типу
поліпозного риносинуситу і дозволяє припустити, що суттєві патологічні зміни
відбуваються не в епітелії, а в стромі поліпів та слизової оболонки. Отримані дані
морфометрії сполучнотканинної строми поліпів і слизової оболонки показали, що
при дослідженні строми поліпів на одну ЦОГ-позитивну клітину припадає 56357,7
мкм2 (са 56357,7; мед. 34629,30; ст.відх. 63044,910, мін/макс 0/201707,22)
стромальної поверхні в групі пацієнтів із аспіринасоційованим назальним
поліпозом, 14685,4 мкм2 (са 14685,4; мед. 12656,12; ст.відх. 8871,681, мін/макс
3670,68/33553,43) у групі з поєднанням поліпозного риносинуситу та порушення
архітектоніки носової порожнини та 12721,4 мкм2 (са 12721,4; мед. 12324,31;
ст.відх. 5780,617, мін/макс 4314,91/25217,12) у групі з поліпозним риносинуситом
алергічної природи. Аналогічні дані отримані при морфометрії строми слизової
оболонки. В групі пацієнтів із аспіринасоційованим назальним поліпозом площа
поверхні гістозрізу на одну ЦОГ-позитивну клітину склала 27147,9 мкм2 (са
27147,9; мед. 19448,07; ст.відх. 29790,520, мін/макс 0/152357,40). У групі з
порушенням архітектоніки носової порожнини – 11371,7 мкм2 (са 11371,7; мед.
7164,49; ст.відх. 10907,248, мін/макс 4535,07/42688,17), у групі з поліпозним
риносинуситом алергічної природи – 12755,8 мкм2 (са 12755,8; мед. 10391,40;
ст.відх.

9758,268,

мін/макс

5953,76/52720,66).

Аналіз

отриманих

даних

морфометрії сполучнотканинної строми поліпів і слизової оболонки показав, що
наявна статистично значуща різниця між І та ІІ, та між І та ІІІ групами (р<0,05), в
той же час між ІІ та ІІІ групами немає достовірної різниці (р0,05). Тобто саме в
групі з аспіринасоційованим назальним поліпозом наявний виражений дефіцит
циклооксигенази І в стромі як поліпів, так і слизової оболонки в порівнянні з
поліпозним риносинуситом інших типів.
Крім розподілу ЦОГ-позитивних клітин в одиниці площі, була досліджена
оптична щільність з використанням денситометрії цитоплазми клітин, які
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позитивно забарвлювались хромогеном в процесі імуногістохімічної реакції. За
результатами дослідження встановлено, що аналогічна тенденція зміни оптичної
щільності, як і кількості позитивних клітин, характерна для епітеліальної поверхні,
оскільки немає статистично значимої різниці оптичної щільності ЦОГ-позитивних
клітин епітеліальної поверхні як поліпів, так і слизової оболонки носової
порожнини при різних типах назального поліпозу.
При денситометричному дослідженні сполучнотканинної строми поліпів
встановлені наступні показники оптичної щільності ЦОГ-позитивних клітин: у
пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом оптична щільність склала
130,75 ум.од., у хворих на поліпозний РС, поєднаний з порушенням архітектоніки
носової порожнини – 104,1 ум.од., у пацієнтів з алергічним назальним поліпозом –
112,7 ум.од. Статистична обробка показала наявність достовірної різниці показників
оптичної щільності між всіма трьома групами: між І і ІІ, між І і ІІІ, а також між ІІ і
ІІІ (р<0,05). Денситометричне дослідження строми слизової оболонки підтвердило
результати, отримані під час морфометричного дослідження. У І групі величина
оптичної щільності склала 118,0141 ум.од., у ІІ групі – 100 ум.од., у ІІІ групі – 106,4
ум.од. Статистична обробка показала, що наявна статистично значима різниця між І
та ІІ групами та між І та ІІІ групами (р<0,05), в той час, як між ІІ та ІІІ групами
достовірної різниці немає (р0,05). Таким чином, денситометричне дослідження
показало

достовірне

зменшення

активності

ЦОГ-1

у

цитоплазмі

клітин

сполучнотканинної строми поліпів та слизової оболонки носової порожнини хворих
на апіринасоційований назальний поліпоз.
Наявність достовірної статистичної різниці при дослідженні показників
сполучнотканинної строми поліпів та слизової оболонки і при цьому відсутність
достовірних відмінностей в показниках епітелію вказує на те, що саме в сполучній
тканині відбуваються всі ключові процеси формування аспіринасоційованого
поліпозного риносинуситу.
Таким чином, проведені на цьому етапі дослідження чітко визначили внесок
спадкового компоненту, пов’язаного з ним зниження функціональної активності
геному назальних епітеліоцитів і, як наслідок, зменшення експресії конститутивної
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циклооксигенази

у

формування

ендогенотипу

поліпозного

риносинуситу,

асоційованого з непереносимістю аспірину. Визначені зміни не пов’язані із
мутаційними змінами геному (генетичного коду), а визначаються епігенетичними
зрушеннями, що тягнуть за собою зниження функціонального стану геному і, як
наслідок, зниження експресії конститутивної циклооксигенеази (ЦОГ-1).

Так

розгортається молекулярний механізм формування захворювання. Зниження рівня
конститутивної

циклооксигенази

обумовлює

пошкодження

ключової

ланки

метаболізму арахідонової кислоти і характеризуються як «генетичний блок».
Генетичний блок призводить до змін у перебігу нормальних біохімічних процесів,
зокрема метаболізму довголанцюгових поліненасичених жирних кислот, в першу
чергу арахідонової. Таким чином реалізується наступний – молекулярно-клітинний
етап формування ПРС, асоційованого із непереносимістю аспірину.
Серед існуючих методів вивчення та діагностики метаболічної патології,
пов’язаної зі спадковістю, біохімічні методи займають провідну роль. Біохімічні
методи дозволяють визначити специфічні метаболіти зміненого обміну, що
утворюються в процесі порушення функції того чи іншого ферменту, а в контексті
патології, що вивчається – конститутивної циклооксигенази. Клініко-біохімічний
метод спрямований на визначення біохімічного фенотипу організму – від
первинного до кінцевих метаболітів. Селективні біохімічні програми передбачають
перевірку, уточнення біохімічних аномалій обміну для пацієнтів, у яких
підозрюються метаболічні захворювання.
Будь-яка блокада характеризується тим, що всі продукти до рівня блоку не
беруть участі в обміні, а одним з найбільш важливих і ранніх механізмів розвитку
патології є накопичення продуктів, що не приймають участі у метаболізмі, тобто
тих, що знаходяться вище «генетичного блоку». Накопичені продукти організм
прагне переробити і шукає для цього обхідні шляхи. Але ці шляхи найчастіше
закінчуються утворенням і накопиченням токсичних сполук. Таким чином
розгортається клітинний рівень патогенезу. Роль накопичених метаболітів є
вирішальною у формуванні біохімічного і, як наслідок, клінічного фенотипу
захворювання.

«Розшифровка»

біохімічного

(метаболічного)

фенотипу
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захворювання є вирішальним фактором у розумінні механізмів формування
захворювання і його клінічних проявів (рис. 9.2). Вищевикладене стало
передумовою для виконання біохімічного етапу дослідження, метою якого було
визначити рівень арахідонової кислоти і продуктів її метаболізму у хворих на
поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину.

Лінолева
Ейкозапентаєнова
кислоти
кислота

Фосфоліпіди
мембран

Фосфоліпаза А2, С

Арахідонова
кислота
ЦОГ-1

Фізіологічні
простагландини

Активація
вільнорадикальних
процесів

Пероксидація
ліпідів

Пероксидація
білків

Накопичення
проміжних та кінцевих
продуктів

Метаболічна
інтоксикація

Рис. 9.2 Обхідні шляхи метаболізму арахідонової кислоти
Арахідонова кислота (ейкозотетраєнова, С20: 4) належить до незамінних
жирних кислот, дає початок великій групі паракринних гормонів – ейкозаноїдів.
Арахідонова кислота, яка надходить з їжею або утворюється з лінолевої кислоти,
включається до складу мембранних фосфоліпідів і може вивільнятися з них в
результаті дії фосфоліпази А2 або фосфоліпази С (рис. 9.2). Далі циклооксигеназою
каталізується синтез простаноїдів, а продуктами цього процесу є «фізіологічні»

236

простагландини Д, Е, F1, а також тромбоксан [ТХА2] і простациклін [ПГI2]. Функції
ейкозаноїдів різноманітні: вони викликають скорочення гладких м’язів і звуження
кровоносних судин (Р, G, F2, L) або навпаки – розслаблення гладких м’язів і
розширення судин (Р, G, Е2). Тромбоксан ТХА2 синтезується переважно в
тромбоцитах і стимулює їх агрегацію в місці пошкодження судин. Простацикліни
утворюються в стінках кровоносних судин і є сильними інгібіторами агрегації
тромбоцитів.
Очевидно, що «генетичний блок» призводить до активного накопичення
продуктів до його рівня, зокрема арахідонової кислоти, оскільки саме вона є
субстратом для конститутивної ЦОГ (рис. 9.2). Результати проведеного нами
дослідження

у

пацієнтів

з

поліпозним

риносинуситом,

асоційованим

з

непереносимістю аспірину, показали достовірне збільшення рівня арахідонової
кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного повітря, який
становив 5,03±0,6 нг/мл порівняно з 1,5±0,3 нг/мл в групі здорових. Наявна
статистично значуща різниця між групами при рівні значимості р<0,05. Проведене
нами дослідження показало також достовірне збільшення концентрації арахідонової
кислоти сироватки крові у пацієнтів з аспіринасоційованим назальним поліпозом. У
жирно-кислотному спектрі сироватки крові хворих її вміст різко збільшується до
16,99±0,17 % в порівнянні з 4,69±0,27 % в нормі (р<0,05).
Різке збільшення вмісту АК цілком логічно призводить до зменшення рівня
попередників, необхідних для її синтезу, зокрема лінолевої кислоти. Лінолева
кислота є попередником арахідонової із похідних класу ω-6, тому їх метаболізм
тісно пов’язаний (рис. 9.2). У жирно-кислотному спектрі ліпідів сироватки крові
дослідної групи її кількість зменшувалась до 18,24±3,2 % в порівнянні з 29,63±1,63
% у контролі (р<0,05). Ейкозапентаєнова кислота також є фактично фінальним
попередником арахідонової, але на відміну від лінолевої із класу ω-3.

Тому

видається закономірним достовірно різке зниження її рівня у пацієнтів дослідної
групи до 3,26±0,74 % порівняно із 18,57±1,94 % в контролі (р<0,05). Різке
збільшення рівня арахідонової та зменшення рівня лінолевої та ейкозапентаєнової
кислот є тим компенсаторним механізмом, який стабілізує метаболізм

на
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проміжних етапах синтезу АК із довголанцюгових жирних кислот сімейства ω-6 та
ω-3.
Метаболізм жирних кислот із ω-3 похідних крім напрямку арахідонової
кислоти має ще один – синтез докозагексаєнової кислоти (22:6 ω-3). В сироватці
крові пацієнтів відмічається достовірне збільшення вмісту докозагексаєнової
кислоти з 0,46±0,1 % в контролі до 1,2±0,42 % у дослідній групі (р<0,05).
Збільшення вмісту докозагексаєнової кислоти у дослідній групі видається цілком
зрозумілим, оскільки метаболізм жирних кислот, в тому числі із похідних ω-3, хоч і
призупиняється, але не припиняється повністю і це є ще один компенсаторний
механізм саморегуляції патологічно зміненого обміну жирних кислот.
До групи поліненасичених жирних кислот крім ω-3 та ω-6 входять
представники сімейства ω-9, зокрема олеїнова (18:1, ω-9). Як відомо, в нормі ω-3 та
ω-6 ненасичені жирні кислоти перебувають в стані динамічної рівноваги. При
патології, що вивчається, спостерігається різке підвищення вмісту ω-6 (АК) на фоні
нормального вмісту ω-3 кислот. В таких умовах формується відносний дефіцит ω-3
кислот. Таке співвідношення ω-6 і ω-3 має виражене прозапальне спрямування. В
таких умовах компенсаторно посилюється синтез кислот сімейства ω-9, зокрема
олеїнової. Її синтез в організмі посилюється тільки при недостатньому рівні ω-3 чи
ω-6 та може частково заміщати їх у мембранах. У пацієнтів дослідної групи
відмічається достовірне збільшення рівня олеїнової кислоти до 25,27±0,82 %
порівняно з 11,55±0,86 % у контрольній групі (р<0,05).
Як компенсаторний механізм нівелювання біологічних ефектів ненасичених
жирних кислот і їх метаболітів, в сироватці крові збільшується вміст насичених
жирних кислот, які володіють альтернативними біологічними ефектами. При
дослідженні жирнокислотного спектру сироватки крові звертає увагу достовірне
збільшення вмісту основного спектру насичених жирних кислот: пальмітинової з
16,59±0,52 % до 29,98±2,60 % (р<0,05), стеаринової, з 6,48±0,12 % до 11,42±0,91 %
(р<0,05), арахінової з 0,06±0,009 % до 0,11±0,02 % (р<0,05). Також мав тенденцію до
збільшення рівень міристинової з 1,14±0,22 % в контролі до 1,38±0,13 % в дослідній
групі.
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Виявлений дисбаланс ЖК у пацієнтів із аспіринасоційованим поліпозним
риносинуситом свідчить про прозапальну спрямованість обміну ліпідів, що є одним
із факторів, який сприяє безперервно прогедієнтному перебігу захворювання.
Одним із основних джерел АК в організмі є мембранні фосфоліпіди. Вони є
субстратом для фосфоліпаз, зокрема фосфоліпази А2, в результаті дії якої із
фосфоліпідів вивільняється АК (рис. 9.2). Проведені нами дослідження показали, що
у здорових людей рівень фосфоліпідів відповідає значенню 3,96±0,08 ммоль/л. У
пацієнтів з гіперчутливістю до аспірину він достовірно, більш ніж у три рази,
знижується і становить 1,24±0,02 ммоль/л. Отже, надмірне накопичення АК за
принципом зворотнього зв’язку приводить до зменшення вмісту фосфоліпідів в
сироватці крові, як попередників і, відповідно, зниження активності процесів її
вивільнення.
Виявлені нами біохімічні прояви можуть служити також одним з аргументів,
що

пояснюють

низьку

ефективність

стероїдної

терапії

у

пацієнтів

з

аспіринасоційованим ПРС в порівнянні з алергічним. Основою механізму дії
гормональних засобів є інгібування глюкокортикоїдами вивільнення АК шляхом
інактивації фосфоліпази А2. Фактично, метаболічна інактивація фосфоліпаз
внаслідок генетичного блоку цілком логічно пояснює гормональну резистентність,
оскільки зменшується кількість субстрату для глюкокортикоїдів.
При порушенні метаболізму арахідонової кислоти по циклооксигеназному
шляху відбувається включення її в інші метаболічні процеси, зокрема вільно
радикальні – перекисне окиснення, або пероксидацію ліпідів (ПОЛ) (рис.9.2). У
значних

кількостях

утворюється

малоновий

диальдегід

(МДА),

за

його

концентрацією в сироватці крові можна судити про інтенсивність ПОЛ. Згідно
наших даних, у сироватці крові здорових людей концентрація МДА становить
2,77±0,26 нмоль/мл, при аспіринасоційованому поліпозному риносинуситі вона
достовірно збільшується до 4,1±0,15 нмоль/мл (р<0,05). Вільнорадикальні процеси
свою ушкоджуючу дію проявляють не тільки у відношенні до ліпідів, а і до білків
(рис. 9.2). Продуктами вільнорадикальних реакцій є окислювальні модифікації
білків (ОМБ). У здорових людей в плазмі крові рівень продуктів ОМБ (альдегідо- і
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кетонопохідних) становить: ОМБ370 – 3,47±0,09 ммоль/г білка, ОМБ430 – 1,93±0,04
ммоль/г білка. Наші дослідження показали достовірне збільшення концентрації
продуктів

окислювальної

модифікації

білків

плазми

крові

у

хворих

з

аспіринасоційованим поліпозним риносинуситом: ОМБ370 – до 4,93±0,16 ммоль/г
білка, ОМБ430 – до 6,81±0,94 ммоль/г білка (р<0,05).
Відомо, що всі ферменти, які забезпечують нескінченну багатогранну ланку
метаболічних та регуляторних процесів, є білками. Агресія вільних радикалів по
відношенню до білків призводить до зміни їх фізико-хімічних властивостей. При
цьому ферменти можуть втрачати свої каталітично активні групи, що призводить до
порушення ферментативної активності і порушення обмінних процесів. Такий
механізм може мати місце при вторинному порушенні синтезу ферментів, зокрема
ЦОГ, які відповідають за метаболізм арахідонової кислоти (рис. 9.2).
рівень

арахідонової

кислоти

та

активація

пероксидації

ліпідів

Високий
та

білків

супроводжується накопиченням проміжних та кінцевих токсичних продуктів, які
викликають метаболічну інтоксикацію організму (рис. 9.2). Виразна інтоксикація,
що обумовлює тяжкість загального стану пацієнтів, є характерною для клінічного
перебігу аспіринасоційованого назального поліпозу.
Модифіковані білки не відновлюються, а руйнуються шляхом протеолітичної
деградації. При цьому слід враховувати, що зниження активності ферментів
протеолізу супроводжується підвищенням рівня окислювально модифікованих
білків у клітині. Це сприяє уповільненню процесів протеолізу і апоптозу таких
клітин. З фізіологічним апоптозом безпосередньо пов'язана також функція
фосфоліпаз. Зменшення активності фосфоліпази призводить до порушення
апоптотичних процесів, тобто природної смерті клітин, оскільки саме цей механізм
забезпечує вивільнення фосфоліпідів і АК. Проведені нами цитогенетичні
дослідження переконливо показують збільшення числа апоптотичних клітин (по
критерію морфологічно змінених ядер) в слизовій оболонці порожнини носа. Таким
чином, інактивація фосфоліпаз із збільшенням оксидних модифікацій білків може
бути ще одним механізмом затримки фізіологічного апоптозу, а ці процеси, поряд з

240

накопиченням еотаксинів (зокрема ЛТ), є провідними у формуванні поліпозного
росту.
«Генетичний блок» конститутивної ЦОГ і пошук обхідних шляхів метаболізму
АК стимулює всі можливі його напрямки. Одним з найбільш важливих і
основоположних, що відіграють важливу роль в патогенезі аспіринової тради, є
ліпоксигеназний шлях з утворенням особливого класу біологічно-активних сполук –
лейкотрієнів. Згідно літературних даних у пацієнтів із аспіринасоційованим
фенотипом астми спостерігається активація 15-ліпоксигенази – ключового ферменту
ліпоксигеназного щляху метаболізму АК [236]. Відмічено збільшення продуктів
саме ліпоксигеназного шляху у таких пацієнтів [237]. Як відомо, кінцевими
продуктами дії ліпоксигеназ є лейкотрієни, які є одним із основних чинників
еозинофільного запалення і, як наслідок, формування поліпозу, в першу чергу
аспіринасоційованого [217, 238]. Лейкотрієни є потужними еозинофільними
хемоатрактантами – еотаксинами. Еотаксини, разом з RANTЕS, відіграють особливу
роль у вибірковій міграції еозинофілів іn vivo та in vitvo. Фактично, в контексті
хронічного запалення було продемонстровано, що еотаксини відповідають за
накопичення еозинофілів в запальних тканинах. Просочування із судинного русла та
накопичення плазмених білків у тканинах разом з еозинофільним запаленням, як
проявами біологічних ефектів лейкотрієнів, є основною патогенетичною ланкою
поліпозного росту [218, 239]. Виявлений високий рівень лейкотрієн-С(14)-синтетази
у слизовій оболонці бронхів пацієнтів із аспіриновою астмою [198]. Виявлена також
висока експресія рецепторів до цистеніїлових лейкотрієнів у пацієнтів із
аспіринасоційованим хронічним риносинуситом [219]. Виявлений високий рівень
лейкотрієну Е-4 у сечі хворих на аспіриніндуковану астму [240].
Окрім стимуляції ліпоксигеназного шляху утилізації арахідонової кислоти,
організм «відшукує» й інші. Активізація ЦОГ-2 шляху метаболізму є ще одним з
них. Внаслідок надлишкового накопичення АК активізується фермент ЦОГ-2. Як
відомо, на відміну від конститутивної ЦОГ-1, експресія ЦОГ-2 значно посилюється
при запаленні, внаслідок чого вона називається запальною [109, 110, 111]. Отже,
аналізуючи формування біохімічного фенотипу аспіринасоційованого поліпозного
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риносинуситу

як

метаболічного

захворювання,

слід

очікувати

підвищення

активності ЦОГ-2 як наслідок активізації обхідного шляху. За даними Picado
C.(2001), Mullol J. (2002), Gosepath J. (2004) та інших, в поліпозній тканині хворих з
непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти виявлено збільшення рівня ЦОГ-2 у
порівнянні з хворими, які переносять аспірин [110, 190, 191].
Таким чином, формування аспіринасоційованого ПРС починається на
молекулярному рівні, а основною його біохімічною ланкою є клітинний рівень.
Розшифрований біохімічний фенотип сприяє розумінню процесів, що відбуваються
в клітині. Це важливо в плані визначення головної ланки в ланцюзі виникаючих
порушень, що визначає розвиток інших етапів хвороби. Визначення «головної
ланки» – «генетичного блоку» фізіологічного метаболізму арахідонової кислоти
дозволяє чітко інтерпретувати біохімічну картину. Суть біохімічних змін полягає в
накопиченні АК зі значним збільшенням її концентрації. Це призводить до
зменшення

вмісту

її

попередників

(лінолева,

ейкозапентаєнова

кислота,

фосфоліпіди) з одного боку та очікуваних фізіологічно активних продуктів
(простаноїдів) з іншого. «Генетичний блок» призводить до стимуляції «обхідних
шляхів» з накопиченням токсичних метаболітів (ПОЛ, ОМБ), біологічні ефекти яких
є основними факторами розвитку хронічного еозинофільного запалення і
прогресивно наростаючої метаболічної інтоксикації, що визначає тяжкість
захворювання. Це дало можливість обґрунтувати особливості клінічного перебігу,
пояснити неефективність існуючих методів лікування. Дефект конститутивної ЦОГ
лежить

в

основі

ланцюга

причинно-наслідкових

відносин

між

різними

структурними та метаболічними порушеннями, що виникають в організмі і визначає
органний і організменний етапи формування захворювання (рис. 9.1). Суть
досліджень, проведених на цьому етапі, зводилась до визначення клінічного
фенотипу.
З цією метою нами використаний клініко-патофізіологічний підхід, який
прийнятий в молекулярній медицині. Він дозволив з великою часткою імовірності
припустити, що при «генетичному блоці» ЦОГ основні патологічні події
розігруватимуться в органах та тканинах, що відчувають на собі недостаток
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простаноїдів – продуктів «фізіологічного», ЦОГ-1 опосередкованого метаболізму
АК, сильний фізіологічний вплив яких проявляється в першу чергу в слизовій
оболонці дихальних шляхів та тромбоцитах (рис. 9.3).
МОЛЕКУЛЯРНИЙ, КЛІТИННО-БІОХІМІЧНИЙ РІВЕНЬ РІВЕНЬ

Арахідонова кислота
О2

ЦОГ-1

Простагландини G2,H2

Ізомерази, специфічні для тканин
Простациклін

Ендотелій,
тромбоцити

Тромбоксан А2

Тромбоцити

Простагландин D2
Дихальні шляхи,
шлунково-кишковий
тракт

Простагландин F2а
Матка, дихальні
шляхи, очі

ОРГАННИЙ РІВЕНЬ

Патологія окремих «органів» та систем

Рис 9.3 Патологія органів і систем, виначена
органотропним впливом ейкозаноїдів ЦОГ1 шляху
Така закономірність ураження є однією з основних характерних особливостей
метаболічних захворювань і пов’язана з плейотропною дією генів. Плейотропія –
вплив одного гену на формування декількох ознак. Це універсальна закономірність,
яка безпосередньо стосується клінічних проявів генетично обумовленої патології.
Тому визначення особливостей аспіринасоційованого поліпозу в контексті
розповсюдженості процесу у носовій порожнині та приносових пазухах, його
сталого поєднання з захворюваннями інших органів чи систем (коморбідними
станами) є актуальним.
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В

результаті

розповсюдженості

проведеного

поліпозного

дослідження

процесу

за

визначені

даними

особливості

клініко-радіологічного

обстеження. До цих особливостей семіотики слід віднести значну розповсюдженість
поліпозного процесу в носовій порожнині. За даними СКТ характерним є обширне
ураження пазух у формі пансинуситу з наявністю синдрому «ремоделювання
пазух». Значна розповсюдженість процесу у верхніх дихальних шляхах при
вивчаємій патології асоціюється із частим ураженням нижних дихальних шляхів, що
є цілком очікуваним і логічним з точки зору запропонованої концепції (рис. 9.3).
Найчастішим клінічно значимим коморбідним станом, який зустрічається у
пацієнтів, хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит, є бронхіальна
астма. Бронхіальна астма у таких пацієнтів, як і поліпоз носа, характеризується
швидким безперервно прогредієнтним перебігом, резистентністю до традиційних
схем лікування, швидким формуванням стероїдної залежності і інвалідизацією
хворих.
Для пацієнтів, хворих на ПРС, асоційований з непереносимістю аспірину,
характерним і цілком логічним є ураження судинно-тромбоцитарної ланки системи
гемостазу, яке проявляється:


наявністю у більш як 90 % пацієнтів в клінічній картині «малих» форм

кровоточивості: петехіальна висипка, незначні кровотечі зі слизової оболонки носа
і ясен, гіперменорея у жінок;


нормальним вмістом тромбоцитів з тенденцією до збільшення їх кількості

порівняно з поліпозом, пов’язаним із порушенням аеродинаміки носового дихання,
та Ig-E-залежним (алергічним) поліпозом;


подовженим до 5,38±0,36 хв порівняно із 3,84±0,42 хв у нормі часом

капілярної кровотечі (р<0,05);


порушенням

агрегації

тромбоцитів

із

відсутністю

на

агрегатограмах

характерних хвиль при нормальному вмісті тромбоцитів, що свідчить про наявність
специфічної для цих хворих тромбоцитопатії.
Як відомо, наявність сталих коморбідних станів, які зі значною частотою
асоціюються з тією чи іншою патологією, характеризує тяжкість перебігу
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захворювання і разом з іншими критеріями визначає особливості фенотипу.
Фенотипові

ознаки

зручні

для

використання

в

якості

діагностичних

та

прогностичних критеріїв і мають вирішальне значення в індивідуалізації лікувальної
тактики.
У результаті порівняльного вивчення особливостей клінічних проявів,
перебігу, відповіді на традиційні методи лікування, визначено клінічний фенотип
пацієнтів

із

поліпозним

риносинуситом

асоційованим

з

непереносимістю

ацетилсаліцилової кислоти. Його характеризують наступні показники:
o

стать – один із найважливіших критеріїв, що визначають фенотип. Проведені

дослідження засвідчують, що серед хворих на аспіринасоційований назальний
поліпоз зростає частка осіб жіночої статі порівнянно з популяцією (54,76 % проти
36,90 % жінок у популяції);
o

вік – також значущий критерій формування патологічного фенотипу.

Пацієнти з аспіринасоційованим назальним поліпозом належать до зрілої вікової
групи – 36–70 років.
o

тяжкість захворювання. Характерним критерієм тяжкості перебігу є тривалий

анамнез захворювання, що поряд з рецидивуванням свідчить про резистентність до
найбільш поширених і ефективних методів лікування. Тяжкість захворювання також
визначає наявність сталих коморбідних станів. Бронхіальна астма зустрічається у
74,46 % пацієнтів. Тромбоцитопатія – зустрічається у 100 % хворих. Для неї
характерно:
- наявність в клінічній картині «малих» форм кровоточивості: петехіальна
висипка, незначні кровотечі із слизової оболонки носа і ясен, гіперменорея;
- значна кровоточивість при проведенні хірургічних втручань;
- подовжений час капілярної кровотечі;
-порушення

агрегації

тромбоцитів

із

відсутністю

на

агрегатограмах

характерних хвиль при нормальному вмісті тромбоцитів, що свідчить про наявність
специфічної для цих хворих тромбоцитопатії.
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o

характер патологічних змін. У всіх пацієнтів із аспіринасоційованим

назальним поліпозом рентгенологічно визначається схильність до тотального
ураження пазух з наявністю симптому «ремоделювання пазух»;
o

тяжкість перебігу. Тривалий анамнез захворювання (більше 10 років) у

пацієнтів з аспіринасоційованим ПРС є відображенням прогредієнтного перебігу і
поєднується з частим рецидивуванням і зменшенням «світлих» проміжків після
кожної

наступної операції. У переважної більшості пацієнтів в анамнезі

нараховується до 4–5, а іноді і до 16–20 та більше поліпотомій. Часте рецидивування
є свідченням резистентності до найбільш ефективних методів лікування (хірургічне,
стероїди).
Ці ознаки характеризують поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину,
як патологію з особливо тяжким перебігом захворювання. Аналогічними
характеристиками володіють і часто поєднувані коморбідні захворювання: БА та
тромбоцитопатія.
Оцінка фенотипових маркерів є особливо актуальною при постановці
первинного діагнозу і визначення необхідних додаткових досліджень, особливо в
молодому віці, коли необхідно виділити конкретний клініко-патогенетичний варіант
поліпозу.
Клінічні прояви ПРС не викликають особливих труднощів у його
розпізнаванні. Але актуальною проблемою є діагностика конкретного клінікопатогенетичного варіанту захворювання, зокрема асоційованого з непереносимістю
аспірину. Рутинна діагностика «аспіринового» характеру патології основана
переважно на клінічних даних. Однак клінічні дані, що включають в основному
відомості анамнезу стосовно реакції на аспірин чи саліцилати, а також існуючі
методи лабораторної діагностики непереносимості ацетилсаліцилової кислоти
мають низьку діагностичну значимість [126, 127]. Тому діагноз аспіринової
гіперчутливості на ранніх етапах захворювання, коли у пацієнта відсутні класичні
прояви тріади, пов’язаний із великими труднощами, а інформативна цінність цих
даних низька [128]. В цьому контексті особливо важливою є оцінка фенотипових
маркерів, оскільки цей компонент діагностики хоча і не дає можливості встановити
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точний діагноз, проте має велике значення для визначення необхідних додаткових
досліджень при постановці точного діагнозу. В сучасних умовах для клінічної
діагностики використовується пероральний провокаційний тест, який був введений
до клінічної практики в 70-і рр. [129, 130]. Проте проведення даного тесту є
небезпечним, оскільки у пацієнтів часто виникають виразні реакції, впритул до
розвитку астматичного статусу, тому його використовують лише в спеціалізованих
стаціонарах, там де є умови для проведення невідкладних реанімаційних заходів і в
основному для наукових досліджень. Як альтернатива перорального тесту, у 80-х рр.
була введена назальна провокація лізин-аспірином – розчинною формою аспірину
[131, 132]. Цей тест є безпечнішим, простішим та швидшим у виконанні, порівняно
із пероральним, хоча він є і менш чутливим, тому після негативної назальної
провокації слід проводити пероральну провокацію. Грунтуючись на положеннях
запропонованої концепції стосовно «метаболічного» характеру непереносимості
аспірину, нами було запропоновано метод діагностики аспіринової гіперчутливості з
використанням провокаційного компютерно-томографічного аспіринового тесту
(патент № 78328 від 15.12.2006 Бюл. № 12. Спосіб діагностики непереносимості
аспірину у хворих з поліпозним риносинуситом. / В. І. Попович, В. М. Рижик, П. Ф.
Дудій, Семотюк М. М., Чернюк Н. В., Попович І. В.)[277]. Його суть полягає у
порівнянні товщини слизової оболонки порожнини носа та ширини просвіту
носових ходів до і через 5 годин після інсуфляції 5 мг порошку ацетилсаліцилової
кислоти в обидва носові ходи. При наявності в обстежуваного аспіринової
гіперчутливості після провокаційного тесту товщина слизової порожнини носа
збільшується на 3–5 мм, а ширина просвіту носових ходів відповідно, зменшується.
Тест характеризується високою безпечністю, оскільки у пацієнтів відмічалось
незначне посилення симптомів назальної обструкції, які поступово, без додаткового
лікування, регресували упродовж 10–12 годин, а легкий бронхоспазм розвивається
рідко і не вимагає додаткових призначень. Тест відзначається також високою
інформативністю, оскільки незначні зміни, що виникають на слизовій оболонці
носової порожнини реєструються сучасним високоточним діагностичним методом –
спіральною комп’ютерною томографією, що і забезпечує високу точність
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діагностики.
В

основу

ще

одного

абсолютно

безпечного

та

легкодоступного

запропонованого нами способу діагностики аспіринової гіперчутливості покладено
визначення функціонального стану метаболізму арахідонової кислоти шляхом
визначення її рівня в жирнокислотному спектрі ліпідів конденсату видихуваного
повітря (патент № 100487 від 25.12.2012 Бюл. № 24. Спосіб діагностики аспіринової
гіперчутливості

у

хворих

на

бронхіальну

астму

шляхом

визначення

функціонального стану метаболізму арахідонової кислоти. / В. І. Попович, М. М.
Островський, О. І. Варунків, І. В. Кошель)[278].
Відповідно до запропонованої концепції етіопатогенезу захворювання, блок
ЦОГ-1 і ланцюга метаболізму арахідонової кислоти призводить до її накопичення в
організмі. Якщо результати проведеного аналізу у пацієнтів показують достовірне
збільшення концентрації арахідонової кислоти в жирнокислотному спектрі ліпідів
конденсату видихуваного повітря в межах 5,03±0,6 нг/мл, це є чіткою ознакою
порушення її метаболізму та накопичення і свідчить про наявність аспіринової
непереносимості. Такий спосіб діагностики відрізняється високою інформативністю
та безпечністю і дає можливість встановити точний діагноз без використання
небезпечних провокаційних тестів.
Ми провели порівняння діагностичної цінності існуючих і запропонованих
методів діагностики. Клініко-анамнестичний метод має вкрай низьку діагностичну
інформативність, що не перевищує 55,50 % і то, як правило при розгорнутій картині
«аспіринової тріади». Використання перорального провокаційного тесту піднімає
якість діагностики до 80,00 %, але він пов’язаний з високим ризиком ускладнень і
низькою чутливістю у пацієнтів з нетривалим анамнезом. Нові неінвазивні методи
діагностики аспіринової гіперчутливості у хворих на хронічний поліпозний
риносинусит – СКТ-тест з аспірином та визначення вмісту арахідонової кислоти в
конденсаті видихуваного повітря – відзначаються абсолютною безпечністю,
високою інформативністю, що досягає 100,00 %, дозволяють діагностувати
непереносимість аспірину у хворих з незначними клініко-анамнестичними проявами
і не мають протипоказів до застосування. При поліпозному риносинуситі,
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асоційованому із непереносимістю аспірину, первинна діагностика повинна
включати оцінку фенотипу захворювання, оскільки саме його особливості
дозволяють запідозрити непереносимість аспірину і визначити покази для
додаткового обстеження.
Основною метою терапії при поліпозному риносинуситі, асоційованому із
непереносимістю аспірину, є не виліковування захворювання (поки що це
неможливо), а досягнення і підтримка адекватного контролю над ним. Контроль
хвороби визначається як стан, при якому у пацієнтів немає симптомів, або симптоми
не є обтяжливими, при можливості, комбіновані із здоровою або можливо здоровою
слизовою оболонкою та потребують лише локального лікування. Правильна рання
постановка діагнозу є особливо важливою, оскільки одним із найбільш важливих
моментів в досягненні контролю над цією тяжкою патологією є недопущення
надходження в організм аспірину чи його похідних. Однак на сьогоднішній день
зрозуміло, що провідну роль в лікуванні повинна відігравати адекватна
фармакотерапія. Згідно міжнародних і вітчизняних рекомендацій, ключова роль в
фармакотерапії

поліпозних

процесів

відводиться

ендоназальним

(топічним)

кортикостероїдам в комбінації з іригаційною терапією (рівень рекомендацій клас Іа,
доказовості А) [3, 125, 134, 135]. При тяжкому перебігу поліпозного процесу, який є
характерним

для

аспіринасоційованого

поліпозу,

допускається

призначення

системних кортикостероїдів [57, 136, 137]. Хоча пацієнти із поліпозом і можуть
досягти контролю над хворобою, та більшості пацієнтів із непереносимістю
аспірину так і не вдається цього досягти навіть із максимальною медикаментозною
терапією. Низьку ефективність глюкокортикостероїдної терапії можна пояснити
тим,

що

внаслідок

генетично

детермінованого

дефекту

конститутивної

циклооксигенази відбувається надмірне накопичення АК, яке за принципом
зворотнього зв’язку приводить до зменшення рівня фосфоліпідів в сироватці крові,
як її попередників шляхом інактивації фосфоліпази А2. Основою механізму дії
гормональних засобів є інгібування глюкокортикоїдами вивільнення АК шляхом
інактивації фосфоліпази А2. Фактично метаболічна інактивація фосфоліпаз
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внаслідок генетичного блоку цілком логічно пояснює гормональну резистентність,
оскільки зменшується кількість субстрату для глюкокортикоїдів.
В якості додаткової лікувальної процедури рекомендують десенситизацію
ацетилсаліциловою кислотою [139, 140, 141, 142]. Разом з тим, десенситизація не
приводить до регресії поліпів, не зменшує потреби в глюкокортикоїдах чи інших
препаратів [145]. Десенситизація не впливає на перебіг захворювання, в зв’язку з
чим її проведення виправдане тільки у хворих з необхідністю прийому аспірину для
лікування інших супутніх захворювань (наприклад, ревматоїдного артриту або
серцево-судинних захворювань) при відсутності адекватної альтернативи [146].
Невисоку ефективність десенситизації можна також пояснити з точки зору
запропонованої концепції. Що ж лежить в основі хоча і незначного, але позитивного
впливу десенситизації на симптоми? Як відомо, існують два ізоферменти:
конститутивна ЦОГ-1 і ЦОГ-2, яка синтезується при запаленні [109, 110, 111]. Як
наслідок дефекта ЦОГ-1 виникають описані вже порушення, які ініціюють
формування хронічного запалення. Вже самі по собі ці процеси можуть бути
причиною збільшення експресії ЦОГ-2. Але основна активація ЦОГ-2 відбувається
при стимуляції всіх можливих «обхідних» шляхів метаболізму АК. Про це свідчить
її високий вміст у тканинах поліпів [110, 190, 191]. Таким чином, продукти
метаболізму «запальної» ЦОГ-2 сприяють розвитку вторинного запалення, оскільки
є його медіаторами. Аспірин є неселективним, тобто універсальним антагоністом
ЦОГ. Як відомо, ефекти від прийому аспірину у пацієнтів із його непереносимістю
мають дозозалежний характер, а мінімальні дози препарату, що приймаються для
десенситизації, не викликають клінічно значимих симптомів, але впливають на
простагландини ЦОГ-2 шляху. На цьому фоні відбувається клінічно незначне
покращення симптоматики в зв’язку із впливом на вторинні запальні механізми.
Таким чином, погляд на патогенгез з позицій «метаболічного захворювання»
дозволив пояснити механізми і незначну ефективність десенситизації аспірином. Та,
власне, це було замічено і емпірично, тому вказаний метод не знайшов широкого
розповсюдження.
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Відповідно до патогенезу МХ, особливу роль в лікуванні виконує дієтичне
обмеження, оскільки в контексті патології, що розглядається, воно виконує роль
патогенетичного лікування. Одним із найбільш дієвих механізмів такого лікування є
не тільки обмеження прийому засобів, що містять АСК чи її похідні, а обмеження
дієтичне, основна мета якого направлена на зменшення надходження в організм
продуктів харчування, що мають високий вміст природніх саліцилатів. До них
відносяться клюква, малина, смородина, цитрусові, виноград і вироби з нього,
консервовані вироби, продукти, що містять оцет, продукти з тривалим терміном
зберігання, що містять консерванти, харчовий барвник Е-102 (тартразин), алкогольні
напої – вино, коньяк, шампанське, пиво, тощо.
Таким чином, доповнення стандартного лікування дієтотерапією, показало
кращі результати в порівнянні із контрольною групою. Через місяць лікування із
строгим дієтичним обмеженням у 16,00 %

пацієнтів відмічали відсутність

суб’єктивних скарг при обстеженні (р=0,0015). На 16 % (із 36,00 % до 20,00 %)
зменшилась частка хворих із ІІІ ступенем виразності суб’єктивних клінічних проявів
(р=0,0373). Аналогічна тенденція відмічається при оцінці ступеню регресії
поліпозної тканини в порожнині носа. У групі із додатковою дієтотерапією частка
пацієнтів із II ступенем поліпозних розростань (поліпи візуалізуються у середньому
носовому ході) збільшилась на 22 % (із 6,00 до 28,00 %) (р=0,0017). Кількість
пацієнтів із IV ступенем поліпозних розростань (обтурують порожнину носа) у
дослідній групі зменшилась до 8,00 % у порівнянні із 28,00 % перед призначенням
додаткової дієтотерапії (р=0,0046). Дотримання пацієнтами дієтичних обмежень
сприяє стабілізації перебігу захворювання і підвищенню ефективності стандартної
фармакотерапії. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок
щодо ефективності дієтотерапії як методу патогенетичного лікування хворих на
аспіринасоційований назальний поліпоз. Отримані результати підтверджують
запропоновану гіпотезу про «метаболічний» характер непереносимості аспірину.
В даний час велике значення в терапії середньо-тяжкого чи тяжкого
алергічного риніту та БА надається препаратам, здатним впливати на синтез
лейкотрієнів. Механізм дії більшості препаратів цієї групи оснований на протидії
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ефектам лейкотрієнів на рівні їх рецепторів. В експерименті вони здатні блокувати
ефекти, що виникають під впливом аспірину [152]. В Україні дозволені до
застосування інгібітори лейкотрієнових рецепторів. Вони схвалені для лікування
алергічного риніту та БА у дорослих та дітей з 6 років. На жаль, на сьогоднішній
день немає достатніх доказових даних про ефективність вказаних препаратів у
відношенні поліпів, асоційованих із непереносимістю аспірину [147, 148].
Дослідження ефективності використання інгібіторів лейкотрієнових рецепторів у
цієї категорії пацієнтів стримуються відсутністю відповідної індикації у інструкції
по використанню препаратів цього класу. В зв’язку з цим, було проведено вивчення
регресії поліпів носа при фармакотерапії БА у хворих на аспіринову тріаду з
використанням антагоністів лейкотрієнових рецепторів.
Доповнення стандартного лікування бронхіальної астми в складі синдрому
аспіринової тріади антагоністами лейкотрієнових рецепторів показало виражену
достовірну регресію суб’єктивних назальних проявів поліпозу у всіх 100 % пацієнтів
(до повної відсутності симптомів у 30,30 % хворих і до незначних проявів у 69,70 %
(р<0,05))

та

зменшення

його

вираженості

риноендоскопічного обстеження і СКТ

за

даними

динамічного

У пацієнтів ІІ групи (контрольної)

застосоване лікування привело до незначної позитивної динаміки

суб’єктивних

назальних проявів поліпозу, однак достовірно не вплинуло на величину поліпозних
розростань у порожнині носа та приносових пазухах при повторному проведенні
риноендоскопії та СКТ. Результати проведеного дослідження доводять високу
безпосередню ефективність за критерієм регресії «поліпозної» суб’єктивної
симптоматики та об’єктивних критеріїв оцінки практично у 80 % пацієнтів при
додатковому призначенні антилейкотрієнових препаратів.
Однак високий клінічний ефект лікування зберігається не тривалий час. Уже
через три місяці при збереженні практично ідентичної кількості пацієнтів із ІІ
ступенем поліпозу, відмічається значне зменшення – на 18,18 % пацієнтів із І
ступенем (р=0,0197), та зростання на 9,09 % пацієнтів із ІV ступенем поліпозу
(р=0,0381). Через п’ять місяців спостереження пацієнти із І ступенем поліпозного
росту уже відсутні (р=0,0012), у 15,15 % пацієнтів відмічається ІІ степень
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поліпозного росту (р=0,0003), з 21,21 % до 54,55 % зростає кількість пацієнтів із ІІІ
ступенем поліпозного росту (р=0,0026) і відмічається зростання числа пацієнтів із
тотальним – IV ступенем поліпозного росту – 30,30 % (р=0,0002). Виявлені
особливості обгрунтовують тривале використання інгібіторів лейкотрієнових
рецепторів.
Висока ефективність лікування з використанням інгібіторів лейкотрієнових
рецепторів пояснюється тим, що ключовою ланкою патогенезу аспіринової тріади і,
відповідно,

аспіринасоційованого

назального

поліпозу,

лежить

порушення

метаболізму арахідонової кислоти і активація ліпоксигеназного його шляху, що
супроводжується надлишковим синтезом лейкотрієнів. Отримані дані дозволяють
зробити

висновок

щодо

ефективності

призначення

терапії

антагоністами

лейкотрієнових рецепторів як методу патогенетичного лікування хворих на
аспіринасоційований

назальний

поліпоз,

оскільки

етіотропної

терапії

непереносимості не існує. В таких умовах вплив на ключову ланку патогенезу по
ефективності прирівнюється до етіотропного лікування і тому вирізняється високою
ефективністю.
Особлива роль в лікуванні поліпозу, асоційованого з непереносимістю
аспірину, відводиться хірургічному втручанню. Безумовно, в контексті лікування
ПРС хірургічне втручання, навіть найрадикальніше, усуває тільки прояви хвороби,
але не причину і є по своїй суті симптоматичним методом лікування. І все ж таки
поліпи треба видаляти, оскільки в іншому випадку неможливо відновити хворому
носове дихання. Методикою вибору є FESS [153, 154]. Ендоскопічне втручання
вимагає «сухого», тобто безкровного, операційного поля. Однак, як відомо,
хірургічні втручання з приводу аспіринасоційованого поліпозу характеризуються
значною кровоточивістю [156]. Проведені нами дослідження підтвердили наявність
тромбоцитопатії практично у 100 % хворих. Тому основною вимогою до
передопераційної підготовки є профілактика інтраопераційної кровоточивості з
метою забезпечення якості (безкровності) операційного поля рівня 4–5 балів, що
передбачає візуалізацію від 75 % операційного поля (наявність незначних
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крововиливів, які не перешкоджають роботі хірурга) до візуалізації 100 %
операційного поля (сухе операційне поле) [159].
В якості профілактики операційної кровоточивості нами використовувалась
амінокапронова кислота (АКК). Обгрунтуванням її використання були покази
інструкції по застосуванню, згідно яких її використовують як симптоматичний засіб
при кровоточивості, зумовленій тромбоцитопенією і якісною неповноцінністю
тромбоцитів

(дисфункціональна

тромбоцитопенія).

АКК

призначали

згідно

інструкції (500 мг 4 рази на добу, per оs, під час або після їжі, запиваючи водою).
Оцінка ефективності передопераційної підготовки проводилась через 5 та 10 днів
прийому препарату. При оперативному втручанні якість операційного поля без
попередньої підготовки з використанням АКК оцінювалась в 2 бали, тобто
втручання

виконувалось

в

умовах

вираженої

кровоточивості,

яка

значно

перешкоджає роботі хірурга. Після 5-ти денної підготовки якість операційного поля
оцінювалась в 3 бали, тобто втручання виконувалось в умовах незначної дифузної
кровоточивості, яка незначно перешкоджає роботі хірурга. Після 10-ти денної
підготовки втручання виконувалось в умовах якісної візуалізації операційного поля,
яке дозволило виконати без технічних труднощів увесь об’єм запланованого
оперативного втручання.
В результаті проведеного дослідження відмічається висока ефективність саме
10-ти денного курсу передопераційної підготовки з використанням амінокапронової
кислоти. Як відомо, тромбоцити – дрібні безядерні клітини і являють собою
фрагменти цитоплазми мегакаріоцитів із сталим обміном речовин. Термін життя
тромбоцитів не перевищує 10 днів, а порушення його функціональної активності,
тобто тромбоцитарного гемостазу зберігається все його життя, оскільки всі його
обмінні процеси у зв’язку з відсутністю ядра практично не міняються. Порушення
функціональної спроможності тромбоцитів виникає внаслідок значного дефіциту
очікуваних після генетичної блокади ЦОГ продуктів, зокрема тромбоксану
А2(ТХА2) та простацикліну (простагландин І2, РGІ2), які є сильними агрегуючими і
судинозвужуючими факторами. Нормалізація функції циркулюючих тромбоцитів
відмічається тільки на 10-й день лікування, тобто тоді, коли в циркулюючій крові
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зникає «стара» генерація тромбоцитів і з’являється нова – «лікованих» тромбоцитів.
Саме тому у пацієнтів зберігаються порушення тромбоцитарного гемостазу і
інтраопераційна кровоточивість через 5 днів від початку прийому АКК. В зв’язку з
цим

оперативні

втручання

у

пацієнтів

із

поліпозом,

асоційованим

із

непереносимістю аспірину, рекомендується проводити не раніше цього терміну з
моменту призначення передопераційної підготовки.
Навіть бездоганне з технічної точки зору хірургічне втручання в самостійному
варіанті малоефективне і в переважній більшості випадків (до 75–80 %) приводить
до виникнення раннього рецидиву поліпозу. Тому більшість дослідників даної
проблеми одностайні в переконанні, що основним і визначальним є комплексний
підхід, головними компонентами якого на сучасному етапі є адекватне хірургічне
втручання в комбінації з протирецидивним медикаментозним лікуванням [163, 164,
165].
Навіть сучасні мініінвазивні ендоскопічні втручання супроводжуються
реактивними явищами в післяопераційному періоді. На фоні цих змін у ранньому
післяопераційному періоді розладнується процес фізіологічної регенерації слизової
оболонки. Тому післяопераційний період доцільно розділити на два принципово
відмінних,

але

тісно

пов’язаних

між

собою,

етапи:

ліквідація

явищ

післяопераційного, «травматичного», риносинуситу, що створить умови для
найшвидшого призначення протирецидивного лікування [160].
Запропонована нами методика післяопераційної терапії з додатковим
включенням до базової терапії препарату «BNO 101» у хворих на поліпозний
риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину, забезпечує швидше, в
порівнянні із контрольною групою, покращення функції носового дихання за
критерієм суб’єктивних скарг. Однак суб’єктивне відчуття покращення носового
дихання не може бути повноцінним критерієм ефективності даного лікування,
оскільки після повної назальної обструкції навіть незначне суб’єктивне полегшення
носового дихання досить позитивно сприймається пацієнтами. Тому динаміка
перебігу післяопераційного періоду була об’єктивізована з використанням назальної
пікфлуометрії. Суб’єктивне покращання носового дихання супроводжується
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достовірним

покращенням

показників

пікової

об’ємної

швидкості

видиху

починаючи з третього дня. На 10-й день лікування показники ПОШ в дослідній
групі складають 65,8±2,16 % від нормативних, що достовірно краще від 45,3±1,79 %
у контролі (різниця між групами достовірна, р=0,0000000001). Неповне відносно
нормативних,

відновлення

показників

ПОШ

відображає

специфіку

аспіринасоційованого поліпозу і обґрунтовує необхідність раннього початку
протирецидивної терапії. Разом з покращенням функції носового дихання
проходило відновлення транспортної функції миготливого епітелію. У пацієнтів
дослідної групи починаючи з 3-ого післяопераційного періоду сахариновий тест
складав 32,6±4,14 хвилини. Ці показники були дещо кращими ніж в контрольній
групі, проте говорять тільки про тенденцію до покращення, оскільки різниця між
групами недостовірна (р>0,05 порівняно з контролем). На 7-й день лікування
показники мукоциліарного транспорту в досліджній групі покращились до рівня І
ступеню порушення – сахариновий тест рівнявся 18,8±0,81 хв. Різниця з
контрольною групою достовірна, р<0,05. Швидке відновлення функціональної
здатності носової порожнини свідчить про ліквідацію реактивних післяопераційних
явищ і забезпечує швидке призначення протирецидивної терапії, зокрема топічними
кортикостероїдами.
Отже,

взаємозв’язок

механізмів

формування

захворювання

при

аспіринасоційованому поліпозному риносинуситі проявляється на молекулярному,
клітинному, органному і організменному рівнях. Теоретично спрогнозовані і
з’ясовані нами дані дозволяють переглянути існуючі уявлення про механізми
формування

цього

захворювання,

згідно

яких

причиною

захворювання

є

гіперчутливість до ацетилсаліцилової кислоти. В роботі показано, що причиною
захворювання є первинне, не залежне від прийому аспірину чи інших препаратів
цього класу, генетично детерміноване зниження активності конститутивної
циклооксигенази, яке приводить до порушення метаболізму ліпідів, зокрема
арахідонової кислоти (свідоцтво на наукове відкриття №383 від 12.10.2009р.
«Закономірний зв'язок між розвитком хронічного аспіринового поліпозного
риносинуситу і порушенням метаболізму арахідонової кислоти в організмі

256

людини»)

[279].

Це

положення

лежить

в

основі

розуміння

формування

аспіринасоційованого поліпозного риносинуситу як генетично детермінованого
метаболічного захворювання. Це відкрило принципово нові підходи до вивчення і
інтерпретації генетичних, біохімічних і клінічних особливостей патології, що
вивчається.
Так, значним науковим досягненням є з’ясування генетичних механізмів
порушення функції ключового ферменту метаболізму АК – конститутивної
циклооксигенази та «розшифровка» біохімічного фенотипу захворювання. Спроби
знайти мутований (мажорний) ген ЦОГ або змоделювати в експерименті його
нокаут не увінчались успіхом. Нашими дослідженнями показано, що в основі
порушень лежить не зміна первинної нуклеотидної структури ДНК (кода) гена ЦОГ,
що враховуючи особливу роль цього фермента у фізіології очевидно є несумісним з
життям, а порушення функції генів-регуляторів. Тобто розлад епігенетичної
регуляції є причиною порушення функцій ЦОГ і формує біохімічний і клінічний
фенотип захворювання.
Існуючі уявлення про механізм захворювання не дозволяли зробити значущі
висновки про те, що лежить в основі хронічного еозинофільного запалення
дихальних шляхів, наявності спектра специфічних органних уражень, прогресивнопрогредієнтного перебігу, резистентності до найбільш ефективних стандартних
методів лікування і найголовніше – гіперчутливості до ацетилсаліцилової кислоти.
Проведене теоретичне обґрунтування, лабораторні і клінічні дослідження дозволили
виділити основну, ключову ланку механізму формування аспіринасоційованого ПРС
і однозначно інтерпретувати зміни на молекулярному, клітинному, органному і
організм енному рівнях.
Одним із найбільш значущих, невідомих раніше факторів розвитку
аспіринасоціованого поліпозного риносинуситу є первинний і нестимульований
аспірином «генетичний блок» конститутивної ЦОГ. Цей механізм включає обхідні
шляхи метаболізму АК і, як наслідок, накопичення їх метаболітів (жирні кислоти,
лейкотрієни, продукти перекисних модифікацій жирів і білків і ін.). Біологічні
ефекти цих метаболітів обумовлюють формування метаболічно детермінованого
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еозинофільного запалення. Відсутність внаслідок «блоку» простагландинів –
очікуваних продуктів фізіологічного ЦОГ-1 шляху метаболізму АК, які є
фізіологічними антагоністами лейкотрієнів, повинно розглядатись як фактор, що
сприяє швидкому прогресуванню захворювання, безперервно прогредієнтному його
перебігу, резистентності до стандартних методів лікування. Дефіцит внаслідок
«генетичного блоку» очікуваних продуктів метаболізму – простаноїдів, що
володіють виразною органотропною фізіологічною і проективною активністю,
визначає також специфічний спектр органних уражень. Такі прояви плейотропного
ефекту гена ЦОГ обгрунтовують наявність тотального ураження приносових пазух,
бронхіальної астми, тромбоцитопатії, які повинні розглядатись не як супутні
захворювання, а об’єднані загальним механізмом формування складові елементи
одного синдрому – первинної недостатності конститутивної ЦОГ (рис. 9.1).
В умовах прогресивного накопичення токсичних метаболітів внаслідок
«генетичного блоку» ЦОГ, додаткове введення аспірину, що є її інгібітором,
приводить до значного погіршення лабораторної і клінічної симптоматики і
характеризує стан як метаболічний криз, який невірно сьогодні розцінюється як
гіперчутливість до аспірину.
Особливістю метаболічних захворювань є наявність безсимптомного періоду,
який по різному триває у різних індивідів. Відомо, що аспіринасоційований поліпоз
рідко зустрічається у дитячому чи молодому віці. Маніфестація симптоматики, як
правило відбувається у віці після 30 років, що визначається епігенетичними
механізмами розвитку, які в свою чергу сильно залежать від гормональної
активності макроорганізму у конкретного індивіду. Але це на перший погляд. Для
фенотипу цього захворювання характерним є довготривалий період до моменту
встановлення діагнозу, коли істинне захворювання приховувалось під личиною
хронічного або алергічного, вазомоторного чи якого іншого риніту. Інакше кажучи,
ознаки проявляються ще з самого початку «помилки» обміну, але, як правило, не
адекватно оцінені. Правильний діагноз, і то далеко не завжди, встановлюється при
повній маніфестації захворювання, що, на жаль, є пізнім. В той же час рання
діагностика дасть можливість проводити своєчасне і ефективне лікування. Оцінка
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механізму формування аспіринасоційованого ПРС послужила концептуальною
основою розробки нових високоточних, специфічних і безпечних методів
діагностики (патенти на винахід № 78328 від 15.12.2006 та № 100487 від
25.12.2012)[277, 278].
Отримані дані відкривають нові можливості в лікуванні. На жаль, для жодного
метаболічного порушення ще не розроблена корекція генетичних дефектів – тобто
генна молекулярна терапія. Проте питання про етіотропне лікування не знімається,
оскільки епігенетичні порушення, що лежать в основі захворювання, хоч і
успадковуються, але потенційно зворотні. І чим глибше будуть знання в цій області,
тим частіше буде підніматись питання про радикальне лікування генетично
детермінованих метаболічних порушень. Однак лікування будь яких захворювань, в
т.ч. і метаболічних, по принципу втручання в патогенез завжди ефективне. Для
можливості їх реалізації необхідною умовою є розшифровка біохімічного фенотипу
захворювання, тобто знання порушених ланок обміну, всіх біохімічних механізмів,
за якими розвивається генетично детермінований патологічний процес – від
аномального генного продукту до клінічної картини захворювання. Природньо, що
саме на цій основі можна цілеспрямовано втручатись у процес формування хвороби,
а таке лікування фактично рівнозначне етіологічному, оскільки хоча і не усувається
першопричина – тобто мутантний ген, але ланцюг патологічного процесу і,
відповідно, патологічний фенотип (хвороба) не прогресує і приймає контрольований
перебіг.
Виявлені закономірності формування патології створили передумови для
зміни класифікаційних підходів до ПРС, асоційованого із непереносимістю
аспірину. Як відомо, це захворювання відноситься до некласифікованих. Не існує в
класифікації хвороб нозологічної одиниці, яка би об’єднувала поліпоз, астму,
тромбоцитопатію,

непереносимість

аспірину.

Нове

розуміння

механізмів

формування дозволяє охарактеризувати захворювання як синдром первинної
недостатності конститутивної ЦОГ і віднести це тяжке захворювання до групи
спадкових порушень обміну жирних кислот. З таких позицій патологічні стани
окремих органів і систем при цьому захворюванні не є окремими нозологічними
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одиницями, а мають синдромальний характер, оскільки об’єднані спільним
патогенезом, в основі якого лежить первинна недостатність конститутивної ЦОГ.
Нові класифікаційні підходи будуть обґрунтуванням для створення нових
підходів до лікування, пошуку препаратів і засобів, здатних цілеспрямовано
впливати на окремі ланки патогенезу і перебіг захворювання в цілому.
ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової
проблеми підвищення ефективності лікування хворих на поліпозний риносинусит,
асоційований

з

непереносимістю

аспірину,

шляхом

вивчення

механізмів

формування захворювання і покращення на цій основі методів діагностики та
комплексної терапії.
1.

Встановлено роль спадковості у формуванні поліпозного риносинуситу,

асоційованого із непереносимістю аспірину, яка характеризується наявністю
спадкової схильності в 89,36 % хворих (р<0,05), з переважно домінантним (58,33 %
(р<0,05)) типом успадкування в 29,76 % випадків за материнською лінією та
супроводжується достовірними змінами функціонального стану геному назальних
епітеліоцитів: зменшенням індексів хроматизації до 0,72±0,04 у жінок та 0,73±0,06 у
чоловіків (р<0,05 відносно здорових осіб), ядерцевого індексу до 8,98±0,46 у
чоловіків і 8,92±0,66 у жінок (р<0,05 відносно здорових осіб), зменшенням індексу
гетеропікнотичної Х-хромосоми до 17,08±0,92 у жінок та зростання до 5,82±0,51 у
чоловіків (р<0,05 відносно інших груп), а також зростанням морфологічно змінених
ядер до 32,02±0,94 у чоловіків та до 34,48±1,15 у жінок (р<0,05 відносно інших
груп).
2.

Визначено зниження активності конститутивної ЦОГ у пацієнтів із

поліпозним риносинуситом, асоційованим із непереносимістю аспірину, що
проявляється достовірним збільшенням на одну ЦОГ-позитивну клітину площі
стромальної поверхні поліпів – до 56357,7 мкм2 та слизової оболонки - до 27147,9
мкм2 і зменшенням денситометричної оптичної щільності ЦОГ-позитивних клітин
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строми поліпів до 130,75 ум.од. та до 118,0141 ум.од. строми слизової оболонки
носової порожнини (р<0,05).
3.

Ідентифіковано біохімічний ендофенотип аспіринасоційованого поліпозного

риносинуситу, який характеризується достовірним збільшенням рівня арахідонової
кислоти сироватки крові до 16,99±0,17 % та конденсату видихуваного повітря до
5,0±0,6 % (р<0,05), зниженням рівня її метаболічних попередників: лінолевої до
18,24±3,2 %, ейкозапентаєнової кислот до 3,26±0,74 % та фосфоліпідів до 1,24±0,02
ммоль/л (р<0,05), достовірним збільшенням рівня метаболітів «обхідних» шляхів її
метаболізму: докозагексаєнової кислоти до 1,2±0,42 %, олеїнової кислоти до
25,27±0,82 % (р<0,05), малонового діальдегіду до 4,1±0,15 нмоль/мл, ОМБ370 до
4,93±0,16 ммоль/г білка та ОМБ430 до 6,81±0,94 ммоль/г білка (р<0,05). Виявлені
біохімічні особливості свідчать про прозапальну спрямованість обміну ліпідів, а як
компенсаторний механізм відзначено достовірне збільшення вмісту основного
спектру насичених жирних кислот: пальмітинової до 29,98±2,60 %, стеаринової до
11,42±0,91 %, арахінової до 0,11±0,02 % (р<0,05).
4.

Вивчено

клінічні

особливості

аспіринасоційованого

поліпозного

риносинуситу, які характеризуються значною виразністю суб'єктивних проявів: IIIIV бали згідно з IV-бальною шкалою у 100,00 % пацієнтів; значною
розповсюдженістю поліпозу: III ступінь у 64,00 %, IV ступінь у 36,00 %.
Особливостями СКТ-семіотики слід вважати домінування пансинуситів (90,00 %) із
наявністю симптому «ремоделювання пазух». Значна розповсюдженість процесу
асоціюється із частим рецидивуванням (4–5 поліпотомій) і зменшенням «світлих
проміжків» між операціями у 70,00 % пацієнтів, високою частотою бронхіальної
астми (74,46 %) та тромбоцитопатії (100,00 %) (р<0,05 відносно інших груп).
Особливості клінічної, СКТ-семіотики, наявність сталих коморбідних станів
характеризують захворювання як патологію з особливо тяжким перебігом.
5.

Визначено

клінічний

фенотип

аспіринасоційованого

поліпозного

риносинуситу, який характеризують наступні показники: збільшення частки хворих
жінок порівнянно з популяцією (54,76 % проти 36,90 % жінок у популяції),
переважання осіб зрілого і похилого віку (81,91 %) (р<0,05 відносно інших груп), із
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тривалим анамнезом (66,00 %), схильність до тотального ураження носової
порожнини та пазух з наявністю симптому «ремоделювання пазух» (90,00 %)
(р<0,05 відносно інших груп), поєднання з бронхіальною астмою (74,46 %) (р<0,05
відносно інших груп), наявність в клінічній картині «малих» форм кровоточивості, у
жінок – гіперменореї (90,00 %), подовжений час капілярної кровотечі та порушення
агрегації тромбоцитів (100,00 %), значна кровоточивість при проведенні хірургічних
втручань (100,00 %) (р<0,05 відносно інших груп). Оцінка фенотипу є важливою при
постановці первинного діагнозу і визначення необхідних методів уточнювальної
діагностики.
6.

Вивчено механізми формування поліпозного риносинуситу, асоційованого з

непереносимістю АСК, в основі якого лежить первинне, не стимульоване аспірином,
зниження

активності

конститутивної

ЦОГ,

що

включає

«обхідні»

шляхи

метаболізму арахідонової кислоти з накопиченням метаболітів, біологічні ефекти
яких обумовлюють формування метаболічно детермінованого еозинофільного
запалення. Додаткове введення АСК, яка є інгібітором ЦОГ, приводить до значного
погіршення клінічної симптоматики, що характеризується як метаболічний криз,
який сьогодні неправильно розцінюється як гіперчутливість до аспірину.
7.

Ґрунтуючись

на

визначених

механізмах

формування,

розроблено

та

апробовано методи уточнювальної діагностики з використанням провокаційного
комп'ютерно-томографічного аспіринового тесту та визначенням функціонального
стану

обміну

арахідонової

кислоти.

Доведено

високу

безпечність

та

інформативність – до 100,00 % – запропонованих методів порівняно із 55,50 %
клініко-анамнестичного методу та 80,00 % перорального провокаційного тесту з
аспірином (р<0,05).
8.

Доповнення стандартного лікування поліпозного риносинуситу, асоційованого

з непереносимістю аспірину, елімінаційною дієтотерапією дозволило підвищити
ефективність лікування на 16 % за критерієм відсутності суб’єктивних скарг
(р=0,0015) і на 16 % за критерієм регресії поліпозної тканини (р=0,0373). Додаткова
антилейкотрієнова терапія дозволила зменшити вираженість суб’єктивних проявів
до рівня незначних у 69,70 % хворих (р=0,00000000141), а у 30,30 % – до їх
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відсутності (р=0,00029), регресію поліпів до ІІ ступеня відмічено у 54,55 % хворих
(р=0,0000003), а у 24,24 % (в контролі 0%) відзначено повну регресію поліпів
(р=0,00127).
9.

У хворих на поліпозний риносинусит, асоційований із непереносимістю

аспірину, відзначаємо достовірне, до 5,38±0,36 хв, подовження часу капілярної
кровотечі та порушення агрегації тромбоцитів із відсутністю характерних хвиль на
агрегатограмах при нормальному їх вмісті, що забезпечує виражену інтраопераційну
кровоточивість у 100 % пацієнтів. 10-денне призначення амінокапронової кислоти
дозволяє нормалізувати порушені показники тромбоцитарного гемостазу та
забезпечити високу якість операційного поля (5 балів, 75–100 % візуалізації)
(р<0,05).
10.

Запропонована методика післяопераційної терапії у хворих на поліпозний

риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину, забезпечує швидке
відновлення функціональних показників (покращення ПОШ видиху до 65,8±2,16 %
від

нормативної

(р=0,0000000001)

та

нормалізацію

транспортної

функції

миготливого епітелію за критерієм сахаринового тесту (18,8±0,81 хв проти 21,6±1,12
в контролі (р<0,05)) і забезпечує ранній, вже з сьомого дня, початок
протирецидивної терапії.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.

При

комплексному

обстеженні

хворих

на

поліпозні

риносинусити

обов'язковою є оцінка фенотипових маркерів непереносимості аспірину, які
включають: збільшення частки хворих жінок порівнянно з популяцією,
переважання

осіб

із

тривалим

анамнезом,

тенденцію

до

тотального

розповсюдження поліпозу в носовій порожнині та пазухах, поєднання з
бронхіальною

астмою,

наявність

у

клінічній

картині

«малих»

форм

кровоточивості, у жінок – гіперменореї, вперте рецидивування поліпозу зі
скороченням «світлих проміжків» між операціями, значна кровоточивість при
проведенні хірургічних втручань. Оцінка фенотипу обов’язково повинна включати
детальний збір анамнезу для встановлення можливої непереносимості аспірину чи
інших НПЗП та спадкової схильності. При оцінці СКТ звертають увагу на
наявність пансинуситу і симптому «ремоделювання пазух».
2.

Виявлені фенотипові маркери визначають несприятливий прогноз перебігу

захворювання і є підставою для проведення уточнювальної діагностики
непереносимості

аспірину,

яка

комп'ютерно-томографічного

включає

аспіринового

використання
тесту

або

провокаційного
дослідження

функціонального стану обміну арахідонової кислоти шляхом її визначення у
конденсаті видихуваного повітря.
3.

При з’ясуванні наявності аспіринової гіперчутливості паралельно з

загальноприйнятою фармакотерапією слід використовувати додаткові лікувальні
заходи і, відповідно, забезпечити індивідуалізацію схем комплексного лікування. З
урахуванням цього слід розробляти заходи для недопущення надходження в
організм медикаментів, що містять НПЗП, та застосовувати елімінуючу діє
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тотерапію. За наявності коморбідної бронхіальної астми в комплекс лікування
необхідно включати інгібітори лейкотрієнових рецепторів.
4.

При невисокій ефективності комплексної фармакотерапії і наявності показів

до хірургічного втручання передопераційне обстеження обов’язково повинне
включати визначення часу капілярної кровотечі за методикою Дюке та
агрегаційної спроможності тромбоцитів і призначення не менш як 10-денної
передопераційної підготовки з використанням амінокапронової кислоти для
профілактики інтраопераційної кровоточивості.
5.

Для забезпечення швидкої регресії післяопераційних реактивних змін

слизової оболонки з першого дня післяопераційного періоду необхідно призначати
ранню реабілітацію, що разом із заходами місцевого характеру включає
комплексні

фітонірингові

препарати

із

системною

протизапальною,

протинабряковою, антисептичною та відновлюючою реологію назального слизу
дією. Після ліквідації реактивних післяопераційних явищ рекомендовано
якнайшвидше призначення протирецидивної терапії поліпозного риносинуситу.
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