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АНОТАЦІЯ
Лупир А. В. Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної
аутовакцини

у

протирецидивному

лікуванні

хворих

на

поліпозний

риносинусит. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина) виконана в
Харківському національному медичному університеті, - ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», Київ, 2017.
Дисертація присвячена патогенетичному обґрунтуванню застосування
бактеріальної аутовакцини як нового наукового напрямку оптимізації
протирецидивного лікування поліпозного риносинуситу.
У роботі проаналізовано сучасні тенденції розвитку наукових
досліджень у напрямку вивчення існуючих підходів, способів і прийомів
лікування хворих на поліпозний риносинусит та доведено необхідність
розробки й впровадження нових форм протирецидивного лікування при
риносинуситах.
Проведено

клініко-експериментальне

дослідження

особливостей

перебігу поліпозного риносинуситу у 300 пацієнтів з інфекційно-запальним
варіантом

захворювання

в

період

2000–2016 років.

За

допомогою

імуноморфогістохімічного та мікробіологічного досліджень встановлено
провідну роль мікробних асоціацій в патогенезі поліпозного риносинуситу
при формуванні імунного запалення і визначено їх вплив на слизову
оболонку порожнини носу та на показники місцевого та загального
імунітету.
У хворих на поліпозний риносинусит переважає давність анамнезу від 2 до
4 років (у 29,5 % пацієнтів, φ≥2,3, р<0,05) на тлі супутньої патології
бронхолегеневої системи (у 48,0 %, φ≥2,7, р<0,05), викривлення носової
перегородки (у 47,3 % хворих, φ≥2,6, р<0,05). У ранговій структурі причин
поліпозного риносинуситу найвищі позиції займають інфекційно-запальні
захворювання верхніх дихальних шляхів (49,6 %).
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На долікувальному етапі у хворих на поліпозний риносинусит у порожнині
носу та ротоглотці серед умовно-патогенних мікроорганізмів найбільш часто та з
більшим популяційним рівнем зустрічаються: S. aureus (у 60,0 % хворих, φ≥2,5,
р<0,05), група інших ентеробактерій (26,7 %, φ≥2,4, р<0,05), C. albicans (25,0 %,
φ≥2,3, р<0,05), S. pyogenes (20,7 %, φ≥2,7, р<0,05), K. pneumoniae (18,3 %, φ≥2,7,
р<0,05). У третини хворих існує сенсибілізація до мікробних алергенів, про що
свідчить титр специфічного імуноглобуліну Е до антигенів S. aureus (р<0,05
відносно контролю) та K. pneumoniae (в 11 разів частіше, ніж у контролі, р<0,01).
Патогенетичне значення у розвитку поліпозного риносинуситу мають
зміни місцевого імунітету (зниження вмісту секреторного імуноглобуліну A у 3,5
рази, р<0,05; лактоферину — у 3 рази, р<0,05; інтерферону-γ — у 2,8 рази, р<0,05
при значному зростанні імуноглобуліну G у ротоглотковому секреті, р<0,01
відносно здорових осіб) та загального імунітету із розвитком гіперчутливості на
мікробні антигени на тлі зниження функціональної активності Т-лімфоцитів в 1,5
рази, р<0,05; зростанням питомої ваги В-лімфоцитів у 2,7 разів, р<0,05;
імуноглобуліну М у 2,5 разів, р<0,05; імуноглобуліну G у 1,5 рази, р<0,05;
зниження імуноглобуліну А у 3,8 разів (р<0,01); підвищення циркулюючих
імунних комплексів у 2,6 разів у межах середньостатистичної норми (р<0,05);
збільшення концентрації інтерлейкіну-1β у 2 рази (р<0,05); зменшення рівня
інтерферону-γ у 2,7 разів (р<0,01) відносно референтних значень.
У хворих на поліпозний риносинусит в епітелії поліпозної тканини у
великій щільності експресуються TLR2, які стимулюються грам-позитивними
бактеріями

(у

першу

ліпополісахаридами

чергу

S. aureus)

грам-негативних

та

TLR4,

які

мікроорганізмів

стимулюються
(K. рneumoniaе).

Підвищення щільності TLR2 та TLR4 асоційовано з активацією Т-лімфоцитів
CD4+, збільшенням продукції імуноглобуліну E та еозинофілії, що лежить в
основі гіперреактивності епітеліальної тканини носу та стимуляції росту поліпів.
Місцевими

морфологічними

особливостями

патогенезу

імунного

запалення при поліпозному риносинуситі є залучення великої кількості
еозинофілів і Т-лімфоцитів із супресивною та цитотоксичною функцією, носіїв

4
HLA-Dr антигену та плазматичних клітин-продуцентів імуноглобулінів M, G, E.
В поліпозній тканині відбувається переключення гліколізу на анаеробний шлях,
що обумовлює зміну активності ферментів і призводить до енергодефіцитних та
дисметаболічних явищ.
Експериментальними дослідженнями in vitro та in vivo доведено більш
виражений

імуномодулюючий

вплив

інактивованої

корпускулярної

бактеріальної аутовакцини на фенотипічні та функціональні властивості
алогенних

лімфоцитів

піднебінних

мигдаликів,

фактори

клітинного

і

гуморального імунітету у експериментальних тварин у порівнянні з лізатом
мікроорганізмів (фагоцитарний показник 58,2±5,8 проти 55,5±5,6 відповідно,
р<0,05; титр антитіл до стрептолізину-О 5,4±0,5 проти 4,0±0,4 відповідно, р<0,05;
лейкоцитоз 9,7±0,9 проти 8,2±0,8 відповідно, р<0,05; Рівень антистрептолізинуО, log2 1,85±0,2 проти 0,5±0,1 відповідно, р<0,05; антитіла до антигенів S. aureus,
log2 6,5±0,7 проти 4,7±0,5 відповідно, р<0,05; антитіла до антигенів K.
pneumoniae, log2 7,0±0,7 проти 5,0±0,5 відповідно, р<0,05).
У поліпозній тканині хворих на поліпозний риносинусит застосування
бактеріальної аутовакцини супроводжується значним зниженням активності
ключових

ферментів

гліколізу —

гексокінази

(на

42,9 %,

р<0,05),

фосфофруктокінази (на 45,1 %, р<0,05) та лактатдегідрогенази (на 17,4 %,
р<0,05), що свідчить про поліпшення тканинного метаболізму та підсилення
лімфоплазмоцитарно-макрофагальної інфільтрації зі зростаючою активністю Тхелперів та макрофагів, плазмоцитарною трансформацією В-лімфоцитів в
клітини-продуценти імуноглобулінів M, G та носії HLA-Dr.
Використання бактеріальної аутовакцини за розробленою методикою
призводить до санації слизової оболонки порожнини носу з перевагою
нормомікрофлори над умовно-патогенною мікрофлорою: зменшення виявлення
S. aureus, C. albicans у 2,3 рази (р<0,05), K. pneumoniae в 2,5 рази (р<0,05), що
призводить до поліпшення функції носового дихання, нюхової функції,
зменшення скарг хворих на поліпозний риносинусит. При цьому констатовано
кращий ефект запропонованої нами терапії у групі пацієнтів, які отримують
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лікування вперше (φ≥2,7; р<0,05).
Позитивні

зміни

у

мікробному

пейзажі

хворих

при

лікуванні

аутовакциною перед хірургічним втручанням супроводжуються вираженою
десенсибілізацією і зниженням рівнів специфічних імуноглобулінів Е до
мікробних антигенів (до S. aureus у 1,5 рази, р<0,05; до K. pneumoniae у 2 рази,
р<0,05),

сприяють

активації

захисних

факторів

загального

імунітету

(відновленню функціональної активності Т-лімфоцитів у 1,6 разів, р<0,05;
збільшенню рівня інтерферону-γ у 2,3 рази, р<0,05; зниженню вмісту нейтрофілів
у 1,3 рази, р<0,05; концентрації інтерлейкіну-1β у 1,8 разів, р<0,05 та популяції Влімфоцитів у 1,75 разів, р<0,05, а також відновленню рівнів імуноглобулівнів A,
M, G до контрольних значень) та місцевого імунного захисту (підвищення вмісту
лактоферину у 9,2 разів р<0,01; інтерферону-γ у 2,2 разів, р<0,05; секреторного
імуноглобуліну A у 3,1 разів, р<0,05 та зменшення імуноглобуліну G до
контрольного рівня, р<0,01).
Порівняно до інших схем лікування поліпозного риносинуситу після
застосування бактеріальної аутовакцини за запропонованою методикою
визначено наявність кращого ефекту за більшою кількістю пацієнтів з
безрецидивним періодом понад 3 роки: на 20,0 % порівняно з лікуванням
протимікробними препаратами (φ=2,7; р<0,01) та на 18,3 % — із застосуванням
топічного кортикостероїду (φ=2,4; р<0,01). При цьому доведено більшу
ефективність аутовакцинації у групі хворих, що отримують лікування вперше:
встановлено наявність більш пролонгованого терміну безрецидивного періоду у
порівнянні з пацієнтами, що

лікуються повторно —

менше випадків

рецидивування на першому році на 30,0 % (φ=2,4; р<0,01) та більший відсоток в
період один–три роки на 33,6 % (φ=2,8; р<0,01). В 10-річному катамнезі метод
демонструє більшу ефективність у порівнянні зі стандартним лікуванням та
застосуванням топічного кортикостероїду за тривалістю ремісії, частотою
рецидивів, кількістю операцій, комп’ютернотомографічними даними.
За бальною шкалою після застосування бактеріальної аутовакцини
спостерігався значно кращий ефект порівняно до інших схем лікування
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поліпозного риносинуситу. Через рік відсутність поліпозу (0 балів) у вперше
виявлених хворих визначено у 73,3 % пацієнтів, що на 33,3 % більше, ніж при
застосуванні топічного кортикостероїду і на 30,0 % — відносно стандартної
терапії (φ≥3,2; р<0,01). Три бали після аутовакцинації відзначали лише у 6,7 %
хворих, що на 16,7 % менше, ніж після топічного кортикостероїду та стандартної
терапії (φ=2,2; р<0,05). Через три роки відсутність рецидивів відзначали на
20,0 % більше у порівнянні зі стандартною терапією (φ=2,5; р<0,01) та на
16,7 % — з топічним кортикостероїдом (φ=2,2; р<0,05). Поліпоз на рівні трьох
балів був на 16,7 % менше у порівнянні зі стандартною терапією (φ=2,2; р<0,05)
та на 13,4 % з топічним кортикостероїдом (φ=1,8; р<0,05).
Таким чином, експериментальними дослідженнями in vitro та in vivo
доведено

більш

виражений

корпускулярної

бактеріальної

мікроорганізмів.

Встановлено

імуномодулюючий
аутовакцини
сенсибілізацію

у

вплив

інактивованої

порівнянні
хворих

на

з

лізатом

поліпозний

риносинусит до мікробних збудників хронічного риносинуситу, таких як
S. aureus, K. pneumoniaе та ін., і виявлено характер відхилень в імунному
статусі, клінічних проявах та фізіологічних показниках, видовому складі
мікрофлори слизової оболонки носу, імуногістохімічній та біохімічній
картинах поліпозної тканини під впливом комбінованого лікування з
використанням бактеріальної аутовакцини. У порівнянні з існуючими
методиками лікування визначено ефективність використання бактеріальної
аутовакцини та доведено значимість видового складу мікрофлори порожнини
носу в розвитку продуктивного хронічного процесу при поліпозному
риносинуситі. Також доведено гіпосенсибілізуючу дію аутовакцини в
відношенні мікробних алергенів (зниження рівнів антитіл та специфічного
імуноглобуліну E, кількості еозинофілів). За результатами дослідження
розроблено оригінальну авторську методику комбінованого лікування хворих
на поліпозний риносинусит із застосуванням бактеріальної аутовакцини з
доведенням її ефективності у порівнянні зі стандартною терапією та
лікуванням топічним кортикостероїдним препаратом у відповідності з
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комплексною

оцінкою

клінічних,

фізіологічних,

інструментальних,

мікробіологічних, імунологічних показників і відсутністю рецидивів в
катамнезі. Доведено ефективність запропонованого методу лікування на
процес перебігу поліпозного риносинуситу у вперше виявлених хворих.
Розроблений прогностичний протокол дозволяє здійснити прогнозування
ефективності застосування бактеріальної аутовакцини.
Загалом, робота містить теоретичні основи, що спрямовані на
вирішення проблеми підвищення ефективності лікування хворих на
поліпозний риносинусит шляхом обґрунтування нового перспективного
методу протирецидивного лікування.
Ключові слова: поліпозний риносинусит, бактеріальна аутовакцина,
протирецидивна терапія, системний та місцевий імунитет, вперше виявлені
пацієнти, повторно ліковані хворі, прогнозування.
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SUMMARY
Lupyr А. V. Pathogenetic substantiation of bacterial autovaccine use in antirelapse therapy of patients with polypous rhinosinusitis. – Qualifying scientific
work on the manuscript.
The thesis for the degree of doctor of medical sciences, specialty 14.01.19,
otorhinolaryngology (222 – Medicine) was performed at the Kharkiv National
Medical University, - SI "O. S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of
National Academy of Medical Sciences of Ukraine" Kyiv, 2017.
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The thesis is dedicated to pathogenetic grounding of bacterial autovaccine
use as novel scientific direction for optimization of anti-relapse therapy of
polypous rhinosinusitis.
Modern tendencies of scientific researches have been studied in the direction
of treatment of patients with polipous rhinosinusitis and the necessity of
development and introduction of new forms of anti-relapse treatment in
rhinosinusitis was proved.
Clinico-experimental research of peculiarities of the course of polipous
rhinosinusitis has been conducted in 300 patients with infectious-inflammatory
variant of the disease in 2000–2016. Using immunomorphohistochemical and
microbiological investigations, a leading role of microbe associations has been
stated in the pathogenesis of polipous rhinosinusitis. During formation of
immunological inflammation the influence of them on the nasal mucous membrane
and paramenters of local and general immunity has been revealed.
In patients with polypous rhinosinusitis the anamnesis duration varies from 2 to 4
years (in 29.5 % of patients, р<0.05) on the background of accompanying
bronchopulmonary pathology (in 48.0 %, р<0.05), nasal septum deviation (in 47.3 % of
patients, р<0.05). In causes range structure of pulypous rhinosinusitis highest positions
are occupied by infectious-inflammatory diseases of upper respiratory tract (49,6 %).
Before treatment in patients with polypous rhinosinusitis in nasal cavity and
oropharyngeal region among opportunistic microorganisms most often and in highest
quantities are met: S. aureus (in 60.0 % of patients, р<0.05), group of other
enterobacteries (26.7 %, р<0.05), C. albicans (25.0 %, р<0.05), S. pyogenes (20.7 %,
р<0.05), K. pneumoniae (18.3 %, р<0.05). In one-third part of patients sensibilization
to microbe allergens persists, this is proved by specific immunoglobulin E titer to
S. aureus (р<0.05) and K. pneumoniae (р<0.01).
Pathogenetic role in development of polypous rhinosinusitis is played by
changes in local immunity (decrease of secretory immunoglobulin A in 3.5 times,
р<0.05; lactoferin — in 3 times, р<0.05; interferon-γ — in 2.8 times, р<0.05 with
significant growth of immunoglobulin G level in oropharyngeal secretion, р<0.01
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comparing with norm) and general immunity with development of hypersensitivity on
microbes antigens on the background of decrease in functional activity of Тlymphocytes in 1.5 times, р<0.05; growth of В-lymphocytes contents in 2.7 times,
р<0.05; immunoglobulin М in 2.5 times, р<0.05; immunoglobulin G in 1.5 times,
р<0.05; decrease of immunoglobulin А in 3.8 times (р<0.01); increase in circulating
immune complexes in 2.6 times in range of average norm (р<0.05); increase in
concentration of interleukin-1β in 2 times (р<0.05); decrease of interferon-γ level in 2.7
times (р<0.01) is essential.
In patients with polypous rhinosinusitis TLR2 stimulated by gram-positive
bacteries (most of all S. aureus) express in polyp epithelium in high density, and TLR4
stimulated by lipopolysaccharides of gram-negative microorganisms (K. рneumoniaе).
Increase in density of TLR2 and TLR4 is associated with activation of Т-lymphocytes
CD4+, increase in production of immunoglobulin E and eosinophilia, this grounds the
hyperreactivity of nasal epithelial tissue and stimulation of polyps growth.
Local morphological peculiarities of immune inflammation pathogenesis in
polypous rhinosinusitis is involvement of big amount of eosinophils and Т-lymphocytes
with suppressive and cytotoxic function, carriers of HLA-Dr antigen and plasmatic
cells-producers of immunoglobulins M, G, E. Switch of glycolysis to anaerobic
pathway occurs in polypous tissue causes changes in enzymes activity and leads to
energodeficient and dysmetabolic problems.
Experimental studies in vitro and in vivo proved extended immunomodeling
influence of inactivated corpuscular bacterial autovaccine on phenotypic and functional
capabilities of allogenic tonsillar lymphocytes, factors of cellular and humoral
immunity in experimental animals comparing with microorganisms lysate (phacytic
index 58.2±5.8 against 55.5±5.6 accordingly, р<0.05; antibodies to streptolysin-О titer
5.4±0.5 against 4.0±0.4 accordingly, р<0.05; leukocytosis of 9.7±0.9 against 8.2±0.8
accordingly, р<0.05; level of antistreptolysin-О, log2 1.85±0.2 against 0.5±0.1
accordingly, р<0.05; antibodies to S. aureus antigens, log2 6.5±0.7 against 4.7±0.5
accordingly, р<0.05; antibodies to K. pneumoniae antigens, log2 7.0±0.7 against
5.0±0.5 accordingly, р<0.05).
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In polypous tissue of patients with polypous rhinosinusitis the use of bacterial
autovaccine is accompanied by significant decrease of key glycolysis enzymes
activity — hexokinase (by 42.9 %, р<0.05), phosphofructokinase (на 45.1 %, р<0.05)
and lactatedehydrogenase (by 17.4 %, р<0.05), this proves improvement of tissue
metabolism and increase of lymphocytic-macrophageal infiltration with growing
activity of Т-helpers and macrophages, plasmocytic transformation of В-lymphocytes
into cells-producers of immunoglobulins M, G and carriers of HLA-Dr.
Use of bacterial autovaccine according to developed methodics leads to sanation
of nasal cavity mucous membrane with prevaliling of normal microflore above
opportunistic microflore: decrease in reveal of S. aureus, C. albicans in 2.3 times
(р<0.05), K. pneumoniae in 2.5 times (р<0.05), this leads to improvement of nasal
breathing function, smell function, decrease in complaints from patients with polypous
rhinosinusitis. Better effect of proposed therapy in primary patients has been revealed
(φ≥2.7; р<0.05).
Positive changes in microbeal profile in group of treatment with autovaccine
before surgical operation are accompanied by expressed desensibilization and decrease
in levels of specific immunoglobulins Е to microbeal antigens (S. aureus in 1.5 times,
р<0.05; to K. pneumoniae in 2 times, р<0.05), promote activation of defensive factors
of general immunity (restoration of functional activity of Т-lymphocytes in 1.6 times,
р<0.05; increase in interpheron-γ level in 2.3 times, р<0.05; decrease of neutrophils
contents in 1.3 times, р<0.05; of interleukin-1β in 1.8 times, р<0.05 and population of
В-lymphocytes population in 1.75 times, р<0.05, and also restoration of
immunoglobulins A, M, G levels to control values) and local immunity (increase of
lactoferrin contents in 9.2 times, р<0.01; of interferon-γ in 2.2 times, р<0.05; of
secretory immunoglobulin A in 3.1 times, р<0.05 and decrease of immunoglobulin G
to control level, р<0.01).
Comparing with other treatment schemes for polypous rhinosinusitis, after use of
bacterial autovaccine by proposed methodics better effect has been detected by the fact
of more patients with no-relapse period over 3 years: on 20.0 % comparing with
treatment with antimicrobial preparations (φ=2.7; р<0.01) and on 18.3 % — with use of
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topical corticosteroid (φ=2.4; р<0.01). Higher efficacy of autovaccination has been
proved in group of patients with primary treatment: more prolonged no-relapse was
stated comparing with patients of secondary treatment — less amount of relapse cases
in first year on 30.0 % (φ=2.4; р<0.01) and higher percentage in the period of one-three
years on 33.6 % (φ=2.8; р<0.01). In ten-years catamnesis the method shows higher
efficacy comparing with standard treatment and use of topical corticosteroid by
duration of remission, frequency of relapses, operations quantity, computer tomography
data.
By points scale after use of bacterial autovaccine much better effect was revealed
comparing with other treatment schemes for polypous rhinosinusitis. In one year
absence of polyposis (0 points) in primary revealed patients was proved in 73.3 % of
patients, this is by 33.3 % more than in use of topical corticosteroid and by 30.0 % —
comparing with standard therapy (φ≥3.2; р<0.01). Three points after autovaccination
have stated only 6.7 % of patients, this is by 16.7 % less than after topical corticosteroid
and standard therapy (φ=2.2; р<0.05). In three years absence of relapses was stated by
20,0 % more comparing with standard therapy (φ=2.5; р<0.01) and by 16.7 % — with
topical corticosteroid (φ=2.2; р<0.05). Polyposis on the level of three points was by
16.7 % less comparing with standard therapy (φ=2.2; р<0.05) and by 13.4 % with
topical corticosteroid (φ=1.8; р<0.05).
By experimental

studies

in

vitro

and

in vivo

more

expressed

immunomodulating influence was proved for inactivated corpuscular bacterial
autovaccine comparing with lysate of mocroorganisms. Sensibilization of patients
with polypous rhinosinusitis to microbial agents of the disease, such as S. aureus,
K. pneumoniaе et al. was stated, and character of shifts in immune status, clinical
manifestations

and

physiological

parameters,

nasal

mucosa

microflore,

immunohistochemical and biochemical pictures of polipous tissue under the
influence of combined treatment with use of bacterial autovaccine was revealed.
Comparing with usual treatment methods the efficacy of bacterial autovaccine use
was revealed and the importance of microre presentation in nasal cavity was
proved in the development of productive chronic process in polypous
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rhinosinusitis. Also, hyposensibilization action of autovaccine regarding microbial
allergens (decrease of antibodies and specific immunoglobulin E levels,
eosipophils count). By results of the study an original author method of combined
treatment of patients with polypous rhinosinusitis was developed with use of
bacterial autovaccine with proving of its efficacy comparing with standard therapy
and treatment with topical corticosteroid preparation in accordance with complex
evaluation of clinical, physiological, instrumental, microbial, immunological
parameters and absence of relapses in catamnesis. The efficacy of proposed
treatment method was proved in relation to course of polypous rhinosinusitis in
primary revealed patients. Developed prognostic protocol lets prognose the
efficacy of bacterial autovaccine use.
Thus, more intensive immunomodulatory action of inactivated corpuscular
bacterial autovaccine has been proved in experimental researches in vitro and in
vivo comparing with microorganisms lysate. The sensibilization of patients with
polypous rhinosinusitis to microbes S. aureus, K. pneumoniaе etc. has been noted,
the character of deviations in the immunity, clinical signs and physiological
parameters,

microflore

structure,

immunohistochemical

and

biochemical

characteristics of polipous tissue have been studied under the action of combined
treatment with use of bacterial autovaccine. In comparison with known treatment
methods the efficacy of bacterial autovaccine has been studied and the significance
of nasal microflore structure in the development of productive chronic process in
polipous rhinosinusitis has been stated. The hyposensibilization action of
autovaccine against microbial antigens has been revealed (with decrease in titers of
antibodies and specific immunoglobulin E).
The original author method of combined treatment of patiens with polipous
rhinosinusists has been created with use of bacterial autovaccine with proving of
its efficacy comparing with antibacterial therapy and treatment with topical
corticosteroid praparation basing on complex evaluation of clinical, physiological,
instrumental, microbiological, immunological parameters and absence of relapses
in catamnesis. The exceptional efficacy of the method has been proved in primary-
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revealed patients. The developed prognostic protocol allowes to objectivise the
prognosis of efficacy of abacterial autovaccine.
In general, dissertation includes the theoretical basics aimed on the solvation
of the problem of treatment efficacy improvement for patiens with polipous
rhinosinusitis by grounding the new perspective method of anti-relapse treatment.
Keywords: polipous rhinosinusitis, bacterial autovaccine, anti-relapse
treatment, systemic and local immunity, primary-revealed patients, repeatedlytreated patients, prognosis.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АТФ

— аденозинтрифосфат

БА

— бронхіальна астма

ВДШ

— верхні дихальні шляхи

ВЩП

— верхньощелепні пазухи

ГК

— гексокіназа

ГРЗ

— гострі респіраторні захворювання

ДНК

— дезоксирибонуклеїнова кислота

ІВЛ

— індекс взаємодії лімфоцитів

ІКВ

— інактивована корпускулярна вакцина

ІЛ

— інтерлейкін

ІФН

— інтерферон

КС

— кортикостероїд

КТ

— комп’ютерна томограма

КУО

— колонієутворюючі одиниці

КФК

— креатинфосфокіназа

ЛДГ

— лактатдегідрогеназа

ЛМ

— лізат мікроорганізмів

ЛПС

— ліпополісахариди

МКА

— моноклональні антитіла

ПГ

— простагландин

ПЕТ

— поліетмоїдотомія

ПН

— поліпоз носу

ПНП

— приносові пазухи

ПОЛ

— перекисне окиснення ліпідів

ПРС

— поліпозний риносинусит

ПЦК

— природні цитотоксичні кілери

РГС

— ротоглотковий секрет

СІТ

— специфічна імунотерапія
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ТКС

— топічний кортикостероїд

ФГМЛ

— фактор гальмування міграції лейкоцитів

ФФК

— фосфофруктокіназа

ХПР

— хронічний поліпозний риносинусит

ХР

— хронічний риносинусит

ЦІК

— циркулюючі імунні комплекси

CD

— кластер диференціації

HLA

— головний комплекс гістосумісництва

Ig

— імуноглобулін

PAS

— periodic acid Schiff (ШИК)-реакція

Тh1

— Т-хелпери першого типу

Тh2

— Т-хелпери другого типу

Th0

— наївні Т-хелпери

TLR

— толл-подібні рецептори

φ

— емпіричний кут Фішера
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ВСТУП
Актуальність теми. Поліпозний риносинусит (ПРС) є однією зі складних
проблем

сучасної

ринології.

Це

захворювання

відноситься

до

найрозповсюджених і постійно зростаючих в загальній структурі патології ЛОР
органів [1, 2, 3]. Воно має істотну питому вагу серед людей працездатного віку,
призводить до розвитку захворювань дихальних шляхів і внутрішніх органів [4,
5, 6, 7, 8, 9]. Крім того, запропоновані методи протирецидивної терапії ПРС

недостатньо ефективні, зокрема, недостатньо поліпшують якість життя пацієнтів
[10, 11, 12].
До цього часу основним методом лікування хворих на ПРС залишається
хірургічний [13, 14]. Однак він не гарантує відсутність рецидивів захворювання.
Багато вчених шукають і розробляють нові засоби та методи протирецидивної
терапії. Існує велика кількість методик із застосуванням різних фізичних
факторів [15], антибактеріальних, гіпосенсибілізуючих, судинозвужуючих,
гіпотензивних та сечогінних препаратів, ферментів, сорбентів, імуномодуляторів,
гормональних препаратів як місцевої, так і системної дії [16, 17, 18, 19, 20].
Механізми утворення і рецидивування поліпів носа пов’язані з багатьма
факторами, які залишаються не з’ясованими до кінця і зараз [5, 6, 7]. На
сьогоднішній день існує понад десяток теорій розвитку поліпів. Найбільш
визнаною є запальна теорія [21, 22, 23], теорія суперантигенів [24, 25, 26], які
перекликаються з узагальненими теоріями етіопатогенезу поліпозу носа (ПН),
висунутими J. M. Bernstein [23] та гіпотезами інших дослідників [27, 28].
Згідно запальній теорії, яку було запропоновано ще на початку минулого
століття [29], поліпоз порожнини носа є реакцією на хронічне запалення, що
призводить до гіперплазії та гіпертрофії слизової оболонки, тобто назальний
поліпоз є кінцевою стадією хронічного запального процесу [30, 31, 32, 33].
Важливим

аспектом

запального

ґенезу

ПРС

є

роль

мікробних

суперантигенів, які спроможні активувати специфічні ланки імунітету без
попереднього процесингу антигенпрезентуючими клітинами, це обумовлює
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одночасну активацію великої кількості Т-хелперів і призводить до каскаду
імунореактивних та в кінці-кінців проліферативних змін [24, 25, 26].
Безсумнівно, основоположним фактором, який запускає та підтримує
хронічне

запалення,

є

мікрофлора

верхніх

дихальних

шляхів,

що

підтверджується раніше проведеними дослідженнями [11, 22, 34, 35, 36, 37]. Усе
різноманіття гіпотез хронічного ПРС базується на наявності триґерного фактора
інфекційного генезу (бактерій, грибів [38], вірусів), у результаті якого страждає
місцева імунна відповідь у слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів [39, 40,
41, 42, 43]. Надлишкова продукція інтерлейкінів (ІЛ) 5, та 8, ростових факторів;
еозинофільна інфільтрація тканин, локальний синтез загального імуноглобуліну
(Ig) E здатні викликати тривале повільно перебігаюче хронічне запалення з
руйнуванням тканини, ремоделюванням слизової оболонки й утворенням поліпів
[34, 44, 45, 46]. Головний еозинофільний білок, що виділяється з гранул
еозинофілів, впливає і на електролітний обмін епітеліальних клітин, блокуючи
натрієві насоси й підсилюючи вихід іонів хлору з клітини [47, 48, 49]. У
результаті розвивається інтерстиціальний набряк [34]. Незважаючи на складність
патофізіологічних механізмів і широке коло етіологічних факторів, багато
дослідників вважають, що одним з головних моментів поліпоутворення є
мікробна алергія [50, 51, 52, 53].
З огляду на все вищевказане, актуальною є проблема протирецидивного
лікування ПРС, патофізіологічні механізми якого перебігають із активною
участю імунологічних, нейровегетативних і нейроендокринних зрушень [23, 36,
50, 54].
Дотепер немає стандарту для лікування ПРС, який спроможний повністю
забезпечити видужання й запобігти рецидивуванню ПН. Пошук нових підходів
до лікування ПРС є актуальним не тільки через часті рецидиви, але й через
велику

поширеність

цього

захворювання.

Нові

досягнення

медицини

полегшують лікування й дозволяють домогтися кращих результатів. Сучасні
знання про патогенез запалення слизової оболонки досить переконливо доводять
розмаїтість форм запалення, що може перебігати з утворенням поліпів, але по
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своїй суті відрізнятися за імуноморфологічною картиною, клінічним перебігом та
за характером відповіді місцевих тканин і всього організму на хірургічний і
медикаментозний вплив [55, 56, 57, 58, 59].
Враховуючи те, що, згідно найбільш визнаній запальній теорії з
урахуванням

гіпотези

про

роль

бактеріального

суперантигену,

дане

захворювання є проявом імунного запалення, у розвитку якого провідну роль
відіграють

мікроорганізми,

становить

інтерес

використання

вакцинації

бактеріальною аутовакциною у протирецидивному лікуванні ПРС, що є
найбільш етіологічно обґрунтованим. Тим більше, що цей принцип лікування
відповідає сучасним уявленням про виникнення імунного запалення, яке
визначається морфофункціональною організацією слизової оболонки носу та
приносових пазух (ПНП) і станом власної імунної системи слизових оболонок
[27, 28, 60, 61, 62, 63].
Таким чином, недостатня ефективність лікування ПРС при наявності
суперечливих даних щодо мікробіоценозів, невизначеність клініко-лабораторних
та патогенетичних особливостей цього захворювання і відсутність адекватних
схем лікування та профілактики рецидивів визначає необхідність подальшого
дослідження нових патогенетичних методів лікування. Перспективи щодо їх
застосування й визначають актуальність нашого дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано у відповідності з комплексним планом
Харківського національного медичного університету та науково-дослідною
роботою кафедри оториноларинології за темами: «Можливості використання
імуномодулюючих комплексів у реабілітації хворих з патологією ЛОР-органів.»
(державний

реєстраційний

№

0103U004541),

«Медикаментозні

та

немедикаментозні фактори в реабілітації хворих з ЛОР-патологією та
асоційованих з нею соматичних захворювань» (державний реєстраційний
№ 0108U005253). Здобувач є виконавцем зазначеної науково-дослідної роботи.
Мета роботи — оптимізація протирецидивного лікування поліпозного
риносинуситу шляхом патогенетичного обґрунтування застосування у ньому
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бактеріальної аутовакцини.
Завдання дослідження.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання.
1. Провести

клінічне

дослідження

поліпозного

ринусинуситу

з

визначенням особливостей його перебігу.
2. Здійснити поглиблене вивчення мікробіоценозів слизової оболонки
порожнини носу та ротоглотки у хворих на поліпозний риносинусит як фактора,
що сприяє виникненню рецидиву захворювання.
3. Дослідити

імунологічні

показники

у

хворих

з

поліпозним

риносинуситом і основні загальноморфологічні, імуногістохімічні та біохімічні
характеристики поліпозної тканини.
4. З’ясувати
корпускулярної

в

експерименті

бактеріальної

ефективність

аутовакцини

на

впливу

інактивованої

показники

імунологічної

реактивності у порівнянні з лізатом мікроорганізмів.
5. Обґрунтувати

ефективність

використання

аутовакцини

у

протирецидивному лікуванні хворих на ПРС шляхом оцінки динаміки
патоморфологічних та біохімічних змін поліпозної тканини.
6. Розробити оригінальну методику комплексного лікування ПРC із
використанням аутовакцини з метою запобігання рецидивування й дослідити
вплив запропонованого способу лікування на клінічні, фізіологічні, імунологічні
показники та характеристики зміни мікробіоценозів слизової оболонки носу і
ротоглотки.
7. Провести

порівняльне

дослідження

ефективності

комбінованого

лікування ПРС із застосуванням, на фоні стандартної терапії, аутовакцини за
різними схемами введення, топічного кортикостероїду у вперше виявлених
пацієнтів та у хворих з рецидивуючим перебігом захворювання, як у
найближчому, так і у віддаленому періодах після лікування.
Об’єкт дослідження — поліпозний риносинусит.
Предмет дослідження — ретроспективна та проспективна характеристика
поліпозного риносинуситу; мікробіоценоз слизової оболонки порожнини носу;
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морфологічні, імуногістохімічні та біохімічні особливості поліпів; стан місцевого
та загального імунітету у хворих на поліпозний риносинусит; імунні реакції в
умовах застосування бактеріальної аутовакцини в експерименті; комплекс змін
(морфологічних, імуноморфологічних та біохімічних) поліпозної тканини при дії
бактеріальної аутовакцини; клінічні, мікробіологічні, фізіологічні показники,
стан місцевого та загального імунітету і показники рецидивування поліпозу в
найближчому та віддаленому періодах після комплексного лікування пацієнтів з
ПРС із застосуванням бактеріальної аутовакцини за різними схемами,
стандартного

лікування

та

ендоназального

введення

топічного

кортикостероїдного препарату.
Методи дослідження — суцільний та вибірковий методи спостереження із
застосуванням серійного, типологічного, механічного, медико-соціологічного,
клінічного, бібліографічного та інших методів збору інформації; загальноклінічні
та

інструментальні

методи

дослідження,

лабораторні

(мікробіологічні,

імунологічні, біохімічні, цитологічні, гістоморфологічні, імуноморфологічні) та
методи статистичного аналізу результатів отриманих даних.
Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проспективного
рандомізованого контрольованого дослідження надано клініко-патогенетичне та
статистичне обґрунтування концепції підвищення ефективності лікування
хворих на ПРС за рахунок імунокорекції патологічних змін методом
доопераційного

проведення

вакцинації

інактивованою

корпускулярною

бактеріальною аутовакциною.
Новітнім досягненням дослідження стали виявлені шляхом системної
оцінки в динаміці лікування із застосуванням бактеріальної аутовакциної зміни
місцевого імунітету (вмісту секреторного Ig A, лактоферину, ІФН-γ, Ig G у
ротоглотковому секреті) та загального імунітету (параметрів гіперчутливості на
мікробні антигени, функціональної активності Т-лімфоцитів, питомої ваги Влімфоцитів, рівнів Ig М, Ig G, Ig А, ЦІК, концентрації ІЛ-1β, рівня ІФН-γ).
В контексті мікробіологічної теорії розвитку поліпів носу уперше
показано, що при ПРС в епітелії поліпозної тканини у великій щільності
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експресуються TLR2, які стимулюються грам-позитивними бактеріями (S. aureus
тощо) та TLR4, які стимулюються ліпополісахаридами грам-негативних
мікроорганізмів (зокрема, K. рneumoniaе). Підвищення щільності TLR2 та TLR4
асоційовано з активацією Т-лімфоцитів хелперів, збільшенням продукції Ig E та
еозинофілії, що лежить в основі гіперреактивності епітеліальної тканини носу та
росту поліпів.
Вперше

деталізовано

місцеві

морфологічні

особливості

імунного

запалення при ПРС, що полягають у залученні чисельних еозинофілів і
Т-лімфоцитів із супресивною та цитотоксичною функцією, носіїв HLA-Dr
антигену та плазматичних клітин-продуцентів Ig M, Ig G, Ig E, при цьому у
поліпозній тканині відбувається переключення гліколізу на анаеробний шлях, що
обумовлює зміну активності ферментів і призводить до енергодефіцитних та
дисметаболічних

явищ.

Застосування

ж

бактеріальної

аутовакцини

супроводжується значним зниженням активності ключових ферментів гліколізу
— гексокінази, фосфофруктокінази та лактатдегідрогенази, що свідчить про
поліпшення тканинного метаболізму та підсилення лімфоплазмоцитарномакрофагальної інфільтрації зі зростаючою активністю Т-хелперів та макрофагів,
плазмоцитарною трансформацією В-лімфоцитів в клітини-продуценти Ig M, Ig G
та носії HLA-Dr.
Уперше

доведено

більш

виражений

імуномодулюючий

вплив

інактивованої корпускулярної бактеріальної аутовакцини на фенотипічні та
функціональні властивості алогенних лімфоцитів піднебінних мигдаликів,
фактори клітинного і гуморального імунітету у експерименті порівняно з лізатом
мікроорганізмів.
Вперше застосування інактивованої бактеріальної аутовакцини знайшло
фундаментальне обґрунтування саме у періоді перед проведенням хірургічного
втручання, базуючись на встановленій сенсибілізації хворих на ПРС до антигенів
мікробних збудників (переважно S. aureus, K. рneumoniaе, S. pyogenes) та
виявленому видовому складі мікрофлори слизової оболонки носу, характері
відхилень в імунному статусі, клінічних проявах, фізіологічних показниках,
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імуногістохімічній та біохімічній картинах поліпозної тканини під впливом
комбінованого лікування з використанням бактеріальної аутовакцини, а також у
порівнянні із застосуванням топічного кортикостероїду, стандартної терапії.
Знайшло подальший розвиток визначення значимості видового складу
мікрофлори порожнини носу у розвитку продуктивного хронічного процесу при
ПРС і, базуючись на цьому, експериментальним шляхом оцінено характер
імуномодулюючого

впливу

мікробних

препаратів

з

переважанням

імуномодулюючої дії інактивованої аутовакцини. Використання бактеріальної
аутовакцини за розробленою методикою призводить до санації слизової
оболонки порожнини носу з перевагою нормомікрофлори над умовнопатогенною мікрофлорою що сприяє поліпшенню функції носового дихання,
нюхової функції, зменшення скарг хворих на ПРС. Доведено гіпосенсибілізуючу
дію аутовакцини щодо до мікробних алергенів за зниженням рівню специфічного
Ig E.
Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано, розроблено
і апробовано нову концепцію протирецидивного лікування, засновану на
застосуванні

інактивованої

бактеріальної

корпускулярної

вакцини

у

протирецидивному лікуванні пацієнтів з ПРС, уточнено конкретну переважну
схему її застосування.
Винайдено шляхи підвищення ефективності протирецидивного лікування
хворих на ПРС при використанні нової методики комбінованого лікування за
допомогою бактеріальної аутовакцини у комплексі з хірургічним втручанням, що
підвищує ефективність (за даними клінічних, імунологічних, мікробіологічних,
імуноморфогістохімічних та біохімічних показників) лікування та сприяє
попередженню рецидивування поліпозу, нормалізації патологічних змін (Пат.
58378 Україна, МПК7 А61В10/00. Спосіб лікування хворих на поліпозний
риносинусит / Заболотний Д. І., Лупир А. В., Журавльов А. С.; власник патенту
Харківський національний медичний університет. – № 2002129905; заявл.
10.12.02; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7). Запропонований метод протирецидивного
лікування поліпозного риносинуситу не викликає ускладнень та будь-яких
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реакцій чи розладів як під час його проведення, так і у віддаленому періоді.
З метою визначення показань до застосування бактеріальної аутовакцини
запропоновано конкретні критерії доцільності вивчення мікробіоценозів слизової
оболонки порожнини носу, системних та місцевих імунологічних показників
перед оперативним лікуванням у контингенті пацієнтів із частими ГРЗ,
переохолодженнями, слизово-гнійними виділеннями із носу, однобічним
характером поліпозу, відсутністю чіткого алергологічного анамнезу та
еозінофілії.
Запропоновано засіб прогностичної оцінки ефективності аутовакцини із
застосуванням розробленого протоколу, який враховує клінічні, епідеміологічні,
мікробіологічні, імунологічні, патоморфологічні дані.
Впровадження результатів дослідження в практику. Запропоновані
методики використання протирецидивної терапії ПРС та дослідження змін
імунного статусу, мікрофлори порожнини носа, клінічних і біохімічних проявів у
ході лікування впроваджено на базі комунального закладу охорони здоров’я
(КЗОЗ) «Обласна клінічна лікарня — центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф» м. Харкова, КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня
№ 30», державного закладу «Дорожня клінічна лікарня станції Харків СТГО
«Південна залізниця», центральних районних лікарень Харківської області.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою
науковою працею автора. Ним проаналізовано вітчизняну та зарубіжну
літературу з даної проблеми, самостійно обґрунтовано мету і програму
дослідження, сформульовано методологію його проведення. Автор особисто
проводив відбір хворих з ПРС для дослідження, повністю здійснював їх
обстеження та лікування і динамічне спостереження. Здобувач особисто
проводив забір матеріалу для мікробіологічних та лабораторних досліджень, брав
участь у проведенні експериментів на тваринах. Самостійно проводив
статистичну обробку матеріалу, аналіз і узагальнення результатів дослідження.
Дисертантом особисто сформульовано висновки та практичні рекомендації для
впровадження в практику охорони здоров’я, написано й оформлено дисертацію.
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було
викладено й обговорено на міжнародному, національному, галузевому та
регіональному рівнях, зокрема: на XXIV міжнародному конгресі міжнародної
академії патології (Амстердам, 2002); на міжнародній конференції «Сучасні
технології діагностики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів та
вуха» (Київ, 2004); на ІІ національному конгресі з імунології, алергології та
імунореабілітації на тему «Сучасні досягнення клінічної імунології й
алергології» (Київ–Миргород, 2007); на Х, XI та ХІІ з’їздах оториноларингологів
України (Судак, 2005, 2010; Львів, 2015); на щорічних конференціях
Українського наукового медичного товариства оториноларингологів (Чернівці,
2002; Дніпропетровськ, 2003, 2015; Київ, 2004, 2009, 2011; Харків, 2004; Місхор,
2006, 2007; Черкаси, 2008; Ялта, 2008; Севастополь 2009, 2013; Полтава, 2014;
Одеса, 2016); на засіданнях Харківського обласного наукового медичного
товариства

оториноларингологів

(2002–2016);

на

науково-практичній

конференції «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2002, 2004).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 39 наукових праць,
у тому числі 23 публікації у фахових виданнях, внесених до переліку наукових
спеціалізованих видань, затверджених ДАК МОН України, з них 6 статей у
виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до
міжнародних наукометричних баз, одноосібно 12, та 15 публікацій в тезах
доповідей наукових з’їздів, конгресів та науково-практичних конференцій;
отримано 1 деклараційний патент України на винахід.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 362
сторінках машинописного тексту і складається з титульного аркуша, анотації,
змісту, переліку умовних позначень, основної частини, списку використаних
джерел, який містить 381 посилання, у тому числі 145 кирилицею та 236 –
латиницею, додатку. Роботу ілюстровано 50 таблицями та 44 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ: ПИТАННЯ КЛІНІКИ, ЕТІОЛОГІЇ ТА
ПАТОГЕНЕЗУ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ
(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Клініко-епідеміологічні

особливості,

етіопатогенез

поліпозного

риносинуситу
Проблема ПРС у зв’язку з його поширеністю залишається однією з
найважливих в оториноларингології [59, 64, 65, 66]. В даний час більше ніж 15,0–
25,0 % осіб з ЛОР-патологією виражають скарги, які розцінюються як прояв
хронічного ПРС [67]. Тривалий перебіг хронічного поліпозного риносинуситу
(ХПР), який супроводжується значним зниженням або втратою працездатності,
вагоме зростання числа причин, що супроводжують дану патологію також
роблять свій внесок у актуальність дослідження даної проблеми. Не зважаючи на
значні результати досліджень в цій галузі, досі частота цього захворювання не
знижується, тому актуальність питань у напрямку розробки найбільш дієвого
стандарту лікування ПРС у цій численній групі пацієнтів досить очевидна [68].
Окрім цього постає питання дослідження особливостей ХПР серед різних
контингентів населення і в різних регіонах країни, оскільки чітких клінікоепідеміологічних даних щодо цього на сьогоднішній день немає. Отримання цієї
інформації дозволить розробляти найбільш ефективні заходи втручання у
процесс лікування і профілактики ПРС.
Окремі відомості про частоту ПН в загальній популяції відомі завдяки
декільком епідеміологічним дослідженням, які засвідчили частоту 2,0–4,0 % з
тенденцією до зростання зі збільшенням віку пацієнта [28].
Також в роботі деяких авторів піднімалися питання характеристики ПРС за
віком, статевим складом хворих і питомою вагою ПН в загальній структурі ЛОРпатології; за даними цих авторів, поліпи частіше трапляються в носі у чоловіків,
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астматиків і осіб похилого віку [69, 70, 71, 72, 73], особливо на фоні обтяженого
анамнезу [74], але існують відомості, що середній вік початку цього
захворювання складає приблизно 42 роки, що на 7 років більше, ніж середній вік
початку астми [75], а також про відсутність визначальної ролі коморбідності у
розвитку ПРС [76].
За даними інших епідеміологічних досліджень, проведених в різних
країнах, поширеність ПРС коливається в межах від 1 % до 40 % [28, 77]. Проте,
дані про захворюваність ПРС, що базуються на зверненні пацієнтів, жодною
мірою не відображають дійсної поширеності даної хвороби, оскільки не
враховується величезна кількість осіб, що не звернулися за медичною
допомогою, та осіб, в яких були початкові прояви хвороби і тих, у кого не був
вірно встановлений діагноз лікарем. У зв’язку з цим, несвоєчасність діагностики
очевидна. Так, у Росії лише 18 % пацієнтів звертаються до фахівців протягом
першого року після появи ранніх симптомів хвороби, у 30 % випадків інтервал
між появою симптомів і встановленням діагнозу складає 2 роки, у 43 % — 3
роки, а у 10 % пацієнтів, що хворіють на ПРС, до верифікації етіології
захворювання триває 4 роки і більше. За даними епідеміологічних досліджень,
проведених

в

різних

клімато-географічних

регіонах,

поширеність

ПН

коливається в межах від 3,3 % до 35,0 % і в середньому складає 16,5 % [28, 77]. В
цілому епідеміологічні дослідження дозволяють зробити висновок, що від 10 %
до 25 % населення страждає на ПН.
Окрім цього, епідеміологічні дослідження доводять, що захворюваність
поліпозом за минуле сторіччя виросла в десятки разів [78]. Так, поширеність
полінозу носу, що веде до поліпозу, у Швейцарії в 1926 р. була менше 1,0 %; Цей
показник збільшився до 4,4 % у 1958 р., до 9,6 % у 1985 р. і до 13,5 % у 1993 р.
Дослідження, проведені в Росії, свідчать про те, що захворюваність на поліпоз
зросла у 4–6 разів і пік її приходиться на вік 38–55 років. Ряд спостережень
показали, що поліпоз частіше зустрічається в місті, ніж у сільській місцевості.
Японські дослідники пов’язують ці відмінності зі зростаючим забрудненням
повітря в містах вихлопними газами автомобілів, що узгоджується й з даними
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інших авторів [59, 79]. Проте, в Англії поширеність поліпозу в містах та
індустріальних зонах нижча, ніж в сільській місцевості. Різниця в захворюваності
між міським і сільським населенням в Швейцарії, яка у 1926 р. була досить
значною, в даний час практично не відрізняється.
Результати багаторічних спостережень свідчать про те, що більш висока
захворюваність на ПРС відмічається у екологічно несприятливих регіонах, але і
це не дозволяє у повній мірі свідчити про наявність прямого причинного зв’язку
між забрудненням повітря промисловими викидами та вихлопними газами і
захворюванням на поліпоз. Цілий ряд ознак, які включають расові і соціальні
ознаки, генетично детерміновані ознаки, зокрема місце народження, вік,
величина сім’ї і порядковий номер дитини в ній, куріння матері і характер
вигодовування, можуть впливати у майбутньому на захворюваність на ПН [80,
81, 82].
Наявність ПРС може провокувати розвиток інших захворювань дихальних
шляхів та вуха. Встановлено, що у 7 % дітей поліпозно змінена слизова оболонка
носа є сприяючим чинником для розвитку гострого і хронічного середнього
отиту, а в 15 % випадків — хронічного риносинуситу (ХР). Симптоми
поліпозного риніту присутні у 88 % хворих на бронхіальну астму (БА); 78 %
таких хворих мають підвищені рівні сироваткових Ig Е до основних
аероалергенів. Таким чином, дане захворювання істотно впливає на рівень якості
життя хворих і може бути передвісником розвитку важчих захворювань верхніх
дихальних шляхів (ВДШ), нерідко обумовлюючи інвалідність пацієнта.
Що стосується етіопатогенезу даної патології, то слід відзначити, що,
згідно результатам багаторічних клінічних світових досліджень, поліпоз носа і
приносових пазух слід розглядати як синдром, що зустрічається у осіб, схильних
до гіперергічної специфічної реакції [28]. Цієї ж точки зору дотримуються й
сучасні науковці [83]. До теперішнього часу немає єдиної думки про етіологію і
патогенез поліпозу в порожнині носа і ПНП, однак домінують три основні теорії
їх виникнення: інфекційно-алергічна; аутоімунна; нервово-трофічна.
Багатофакторність

захворювання,
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поліпоутворення, виникнення рецидивів в різні терміни після лікування вказують
на необхідність поглибленого вивчення етіології та патогенезу даного
захворювання. Вивчення етіопатогенетичних чинників захворювання, виявлення
значущих причин його утворення дозволить зробити правильний вибір стратегії
та тактики лікування.
У 1999 р. С. В. Рязанцев представив свою етіологічну і патогенетичну
концепцію розвитку поліпозу носу і приносових пазух, стверджуючи, що для
утворення поліпів у порожнині носу необхідне поєднання двох умов — наявність
порушення біологічних процесів в організмі та дії чинників зовнішнього
середовища (мікробних антигенів, алергенів, полютантів). Перша умова розвитку
поліпозу носу та ПНП характеризувалася наявністю біологічних зрушень в
організмі у практично здорових людей, у яких вони можуть бути вродженими та
набутими. До групи таких порушень на рівні організму автори віднесли
особливості функціонального стану вегетативної нервової системи, включаючи
реактивність її парасимпатичного відділу [84]. Ці особливості нервової системи є
основою для зміни механізму нервово-ендокринної регуляції імунного
гомеостазу. Дані про конкретний їх характер поки залишаються дуже
суперечливі, але те, що вони мають місце, підтверджуються рядом досліджень
[85]. Також до субклітинних біологічних зрушень може бути віднесене
збільшення вмісту дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) в ядрах клітин
епітелію слизової оболонки рецидивуючих поліпозних розростань [86].
Відносно дії факторів оточуючого середовища автори відводять значну
роль механічному подразненню слизової оболонки тютюновим димом, впливу
температурного чинника, вологості навколишнього повітря [28]. Але, на жаль,
роль чинників навколишнього середовища в розвитку поліпів носу залишається і
на данний момент не достатньо вивченою.
На сьогоднішній день етіологія ПН є однією з дискутабельних тем. Не
дивлячись на велику кількість наукових робіт, етіологія поліпів носа залишається
однією з найбільш нерозв’язаних питань у оториноларингології.
Найбільш вірогідні причини розвитку поліпозних розростань у носі
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розділяють на екзогенні та ендогенні. До перших відносять інфекції та чинники
навколишнього середовища, до других — генетичні чинники. Так, DrakeLee A. B. (1992) та інші дослідники вважають, що утворення поліпів пов’язане з
генетичною схильністю [87]. Генетичні дослідження свідчать про існуючий
зв’язок між генетичним поліморфізмом ряду антигенів головного комплексу
гістосумісництва (HLA) і ПН. Так, Khlifi R. et al. (2016) [88] виявили генетикосередовищну взаємодію між ERCC2, ERCC3, XRCC1 та контактом з кадмієм
щодо виникнення поліпів у носі. Результати даних досліджень і розвиток поліпів
носа при генетично детермінованих захворюваннях вказують на істотну роль
генетичної схильності.
Серед чималої кількості пояснень та теорій розвитку ПН визнання
отримала роль інфекційного чинника. Найменш вивчено вірусну етіологію,
найбільше — грибкову та бактеріальну [89, 90, 91]. У 1991 році було висунуто
теорію вірусної етіології поліпів носу, згідно якій вони розвиваються у декілька
етапів: вірусної інфекції, персистенції вірусу, персистентної антигенної
стимуляції, ПН. За допомогою ДНК-гібридизації шукали віруси (аденовірус,
вірус герпесу і вірус Епштейна-Барр). Однак цих вірусів при ПН не виявили.
Проте, в результаті численних досліджень автори отримали вагомі дані, що
відсутність вірусів у тканинах не виключає гіпотезу значної їх ролі при ПН на
ранніх стадіях та можливість відігравання «пускової» ролі появи поліпів [8].
Застосування нових методів дослідження дозволило отримати вагомі докази на
користь впливу вірусів на виникнення ХПР, зокрема, наявність вірусних
антигенів за результатами вірусологічного дослідження. Найчастіше визначалися
респіраторно-синцитіальний вірус, далі за низхідною — вірус парагрипу,
аденовірус та вірус грипу. В дослідженнях С. З. Піскунова та співавт. (1997) у 10
хворих із 72 виявлено змішану вірусну інфекцію. У 42 хворих вірусні антигени,
виявлені у виділеннях з порожнини носа та верхньощелепних пазух (ВЩП),
співпадали.
Останні роки роль грибкової етіології ПН є об’єктом багатьох дискусій
серед ринологів [92, 93, 94, 95]. Важливим діагностичним критерієм є виявлення
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грибів при мікробіологічному дослідженні, ідентифікація алергічного слизу у
поєднанні з ПН, та відсутність інвазивного грибкового захворювання.
Відомо, що нормальний склад мікрофлори може бути присутнім лише при
нормальному фізіологічному стані організму. Як тільки в організмі трапляються
патологічні зміни, то змінюються склад і властивості мікрофлори (розвиваються
дисбіотичні явища), порушуються її локальні і системні функції.
В макроорганізму завжди є біотопи, мікробіоценоз яких представлений
постійно присутніми видами бактерій (головною, або нормальною, автохтонною,
індігенною,

резидентною

мікрофлорою) —

90 %,

а

також

додатковою

(супутньою, факультативною) — близько 10 % і транзиторною мікрофлорою
(випадковими видами, аллохтонною, залишковою мікрофлорою) — 0,01 %. При
цьому кожен біотоп має свої види автохтонної (нормофлора), факультативної і
транзиторної мікрофлори [96, 97, 98, 99]. Однак, такий розподіл вкрай умовний,
оскільки можливий перехід мікрофлори з одного з наведених вище угрупувань в
інший.
У літературі наводяться дані на користь того, що при ПРС відбувається
порушення мікробіоценозу слизової оболонки порожнини носу і ПНП [100, 101].
Мікробіоценози є цілісними екологічними системами, які зберігаються за
рахунок постійної динамічної рівноваги між мікрофлорою і макроорганізмом
[102]. Характер симбіозу між мікробами і людиною змінюється залежно від
стану здоров’я господаря і видового складу ценозу [103]. Доведено, що активація
аутофлори відбувається при впливі на організм людини різних ушкоджуючих
чинників (переохолодження, перегрівання, стресу, втоми тощо), у зв’язку з чим
умовно-патогенні

мікроорганізми

набувають

патогенних

властивостей

і

викликають розвиток захворювань. Відомі результати досліджень [103] свідчать,
що

пригнічення

факторів

природного

імунітету

викликає

порушення

асоціативних зв’язків у мікробіоценозах і призводить до дисбактеріозів, змін
біологічних властивостей мікробів аутофлори. Деякі автори стверджують, що до
хронічного поліпозного етмоїдиту приєднуються вторинні інфекції, а також
спостерігаються безсимптомні форми вторинної персистуючої інфекції, яка

44
викликає прогрес захворювання [104]. У роботі Т. Ю. Запорожець (2009) [100]
встановлено, що при хронічному поліпозному етмоїдиті наявність мікробних
асоціацій переважала над бактеріальною монокультурою (78,3 % і 21,7 %
відповідно), а найбільш часту кількість видів мікроорганізмів складали
трикомпонентні асоціації (у 46,8 %). У хворих на хронічний поліпозний етмоїдит
відмічалася умовнопатогенна флора, але постійними були стафілококи двох
видів (S. epidermidis і S. aureus), з них переважав S. epidermidis (до 54,0 %
випадків).
У зв’язку з тим, що мікробний чинник може бути визначальним у розвитку
ХПР [105], ряд дослідників [35, 37] більш поглиблено вивчали стани
антимікробних та імунопатологічних гуморальних реакцій. Аналіз даних з
проблеми ХПР [35] свідчив про підвищення титрів антитіл до антигенів βгемолітичного стрептококу, протеїну А золотистого стафілококу і протеогліканів
клебсієли: у 50 % досліджень переважали підвищені титри антитіл до антигенів
стрептококу, у 30 % — до антигенів золотистого стафілококу і в 20 % — до
клебсієли, що підтверджує думку, висловлену раніше низкою дослідників про
провідну роль мікробного чинника у розвитку ПРС [37].
Відомості

[65,

106]

про

бактеріальні

збудники

рецидивуючих

риносинуситів свідчать про переважання асоціацій патогенних мікроорганізмів
над монокультурою і про збільшення кількості штамів, резистентних до
антибіотиків. Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень, що
підтверджують переважання умовно-патогенної мікрофлори (75,3 %) з високою
засіяністю тканин — 106–107 колонієутворюючих одиниць (КУО) на мл.
Труднощі фундаментального вивчення патогенезу ПН обумовлені двома
причинами. По-перше, невідомо, як численні клінічні різновиди збудника
захворювання співвідносяться з його патогенезом. По-друге, незрозуміло, чи слід
вважати ПН місцевим захворюванням або локальним проявом певної системної
патології. Існує велика кількість супутніх захворювань, при яких частота
поліпозу вища, ніж у загальній популяції. За даними літератури, в загальній
популяції поширеність ПН чимала, що робить цю патологію одним із хронічних
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захворювань ВДШ, які зустрічаються найчастіше. Частота ПН зростає у хворих
на БА (7–15 %), муковісцидоз (39–96 %), а також при непереносимості аспірину.
Захворювання, при якому відмічається поєднання ПРС, БА та непереносимість
ацетилсаліцилової кислоти, отримало в літературі назву «Астматична тріада»,
«Аспіринова тріада», синдром Відаля або тріада Самтера [107, 108]. Частота
непереносимості ацетилсаліцилової кислоти, що зустрічається серед пацієнтів з
рецидивуючим поліпозним етмоїдитом і супутньою БА, за результатами
проведеного аналізу, складає 90,6 % [109]. За даними Levy J. і співавт. (2016)
[110], чутливість до аспірину займає вагоме місце в етіології хронічного ПРС.
Виявлено, що під впливом аспірину та інших саліцилових похідних блокується
фермент циклооксигенеза і активується ліпооксигеназний шлях метаболізму
арахідонової кислоти. Внаслідок цього утворюються лейкотрієни, які й
обумовлюють подальший механізм розвитку ХПР [111].
Щодо нервовотрофічної концепції походження ПРС, провідну роль
відводять нейровегетативним дисфункціям, вважаючи, що в утворенні поліпів
носу головним чинником є нейродистрофічна перебудова слизової оболонки
ПНП; проте, деякі автори дотримуються іншої точки зору і розцінюють поліпи як
особливу форму прояву дистрофії слизової оболонки порожнини носу, пов’язану
з

порушенням

вегетативної

іннервації

[85].

Багатофакторність

теорії

етіопатогенезу ПРС, а також особливості функціонального стану вегетативної
нервової системи віднесені до біологічних дефектів організмового рівня, які
можуть служити основою для порушення імунного гомеостазу і подальших
патологічних перебудов слизової оболонки порожнини носу і ПНП. Проте, ці
думки донині не мають переконливих морфологічних доказів.
Шустова Т. І. та співавт. (2000) всупереч загальноприйнятим уявленням
щодо відсутності іннервації поліпів, використовуючи гістохімічні дослідження,
довела наявність адренергічних нервових волокон як на судинах, так і у стромі
поліпів. Проте, вегетативна інервація поліпів істотно відрізняється від
вегетативної іннервації незміненої слизової оболонки порожнини носа. Крім
того, адренергічні нервові структури поліпів верхньощелепної пазухи пов’язані з
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кровоносними судинами. Вони розташовуються в підепітеліальному шарі та у
сполучній стромі поліпів. За даними морфологічних досліджень Рязанцева С. В.
(1991), набряковий і залозисто-кістозний типи носових поліпів — це «молоді
форми», а фіброзний тип — «старі» поліпи, що знаходяться у стадії остаточної
тканинної реакції з переважанням процесів проліферації фібробластів і
колагенових волокон, а за отриманими Шустовою Т. І. (2000) гістохімічними
даними, у поліпоутворенні, крім інших відомих чинників, беруть участь
адренергічні нервові волокна і терміналі. Автори вважають, що формування
поліпів є наслідком патологічної адаптації до дії того чи іншого подразника, а
ступінь їх зрілості обумовлений трофічним станом його складових тканин. Ці
дослідження доводять, що формування нервового апарату поліпів є механізмом,
який припиняє подальший розвиток патологічної адаптації.
Отримані дані мали підтвердження в дослідженнях, які показали, що в
поліпах, які містять активно функціонуючі адренергічні нервові структури,
переважали зміни репаративно-гіперпластичного характеру, зокрема часткова
або повна втрата адренергічних впливів, що призводить до нейродистрофічних
змін епітеліальної і сполучної тканини в ділянці поліпозних розростань слизової
оболонки ПНП [112].
Тривалий період часу в оториноларингології однією з дискутабельних
проблем серед дослідників було питання про іннервацію слизової оболонки
порожнини носа і ПНП у нормі і при ПРС. На думку Кишеневської В. Г. (1966), у
носових поліпах є два нервових сплетіння, розташованих під епітелієм і у товщі
слизової оболонки, а нервові волокна сполучної тканини поліпів часто йдуть
разом із судинами і обплітають їх, утворюючи густі навколосудинні сплетіння.
Крім того, автор описує закінчення нервових волокон під епітелієм, на судинах, у
залозах і кістах, відносячи їх до рецепторних структур, і підкреслює, що
нервовий апарат поліпів зберігає основні риси нервового апарату нормальної
слизової оболонки придаткових порожнин носу. Переважна більшість нервових
волокон і закінчень мають звичайну структуру, в небагатьох виявляються зміни
проліферативного характеру, без дегенеративних змін.
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Також досить значущими з проблеми ХПР є дослідження, присвячені ролі
розбалансування гомеостазу у вигляді порушення обміну електролітів у
епітеліальних клітинах слизової оболонки порожнини носу. У результаті
багатоцентрового дослідження було доведено, що при ХПР відбуваються істотні
зміни в натрієвому та калієвому обміні, які найвірогідніше зумовлені
перебудовою в нейрогуморальній регуляції цих процесів в організмі хворих
[113].
Різні вчені розцінюють ПРС як інфекційно-алергічне захворювання [114,
115]. Саме інфекція, на їхню думку, є одним із важливих факторів у етіології та
патогенезі захворювання. Патогенні мікроорганізми (зокрема, S. aureus та K.
pneumoniae), що потрапили в просвіт ПНП, сприяють активації лейкоцитів
(нейтрофілів, еозинофілів, лімфоцитів) і притягненню їх в слизову оболонку носа
та пазух. Лейкоцити інфильтрують тканини слизових оболонок і намагаються
знищити антигени шляхом вироблення вільних радикалів, лізосомальних
ферментів і токсичних білків — еозинофільного катіонного протеїну (ECP),
головного білка з лужними властивостями (MBP), що чинять пошкоджуючу дію
на епітеліальні клітини [116, 117]. Крім того, лейкоцити продукують численні
прозапальні

цитокіни,

хемокіни

і

фактори

росту:

ІЛ-5,

ІЛ-8,

колонієстимулюючий фактор росту гранулоцитів і макрофагів, хемокін RANTES,
білок ростового регуляторного онкогена α та інші медіатори запалення. Тим
самим лейкоцити аутокринним чином подовжують власне життя і сприяють
залученню в слизову оболонку ПНП нових еозинофілів, лімфоцитів,
плазматичних клітин і нейтрофілів. Ці клітини в свою чергу синтезують
медіатори запалення — і відбувається формування порочного кола: запалення
стає хронічним, патологічним, а токсини золотистого стафілокока і клебсієли
діють як імунні стимулятори або суперантигени [119, 118].
Особливістю біологічних ефектів суперантигенів є те, що активація Тхелперів чи супресорів відбувається без участі антигенпрезентуючої клітини.
Вони неспецифічно зв’язуються з варіабельною частиною бета-ланки Тклітинного

розпізнавального

рецептора,

не

залежать

від

антигенної
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специфічності HLA, спричинюючи одночасну активацію великої кількості Тклітин, потенційно в кілька разів більшої, ніж процесований антиген [68].
Мета-аналіз результатів дванадцяти досліджень, що загалом включали 340
випадків ПРС і 178 осіб контролю, маючи на меті оцінку ролі суперантигенної
стимуляції у розвитку захворювання, показав, що цей агент є фактором ризику
ПРС і асоціюється з тяжкістю захворювання [25].
Показано

спроможність

альфа-токсину,

продукованого

S.

aureus,

провокувати клітинну реакцію із розвитком поліпів порожнини носа і ПНП; ці
ефекти, особливо зниження експресії ІЛ-10 вважають важливим аспектом
механізмів розвитку ПРС [118].
Встановлено ключову роль секреторної фосфоліпази А2 у механізмах
розвитку

суперантиген-стимульованих

назальних

поліпів

і

доведено

ефективність кортикостероїдів щодо її інгібіції [24]. З іншого боку, відомо, що
суперантиген-опосередковані

імунні

реакції

можуть

лежати

в

основі

резистентності до глюкокортикоїдів [26].
Одним з потенційних напрямків лікувальної тактики в аспекті блокування
суперантигенних ефектів при ПРС — заходи, спрямовані нейтралізацію ІЛ-5 і,
таким чином, зменшення експресії ІЛ-4 й пригнічення Т-хелперів 2 типу та ІФНγ і пригнічення Т-хелперів 1 типу [119].
Згідно сучасним уявленням, вроджений імунітет є вельми спеціалізованим
відділом імунної системи, який має рецепторний апарат, і взаємодія якого з
консервативними,

загальними

компонентами

зовнішньої

оболонки

мікроорганізмів (пептідогліканом, флагеліном джгутиків, ліпополісахаридами
(ЛПС) та іншими структурами, які відсутні в організмі людини) призводить до
потужної активації механізмів специфічного (адаптивного) імунітету [120, 121].
Рецептори вродженого імунітету (патерн-розпізнаючі рецептори, PRR) для
бактерій представлені в першу чергу Толл-подібними рецепторами (TLR) від 1–
10. Останні широко поширені в клітинах макроорганізму, їх експересію виявлено
на макрофагах, дендритних клітинах, гранулоцитах, лімфоцитах, клітинах
епітелію та ендотелію. Вони активують специфічні гени, експресія яких
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контролює механізми, що забезпечують деструкцію патогенів. У результаті
активації через TLR виникає широкий спектр біологічних реакцій — від індукції
синтезу прозапальних цитокінів (фактора некрозу пухлин, ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-12) та
інтерферонів (які забезпечують реалізацію реакцій вродженого імунітету та в
подальшому направляють розвиток адаптивної імунної відповіді) до експресії
костимулюючих молекул, що сприяють активації Т-лімфоцитів і стимулюють
розвиток адаптивної імунної відповіді. Дефекти в системі TLR можуть
приводити

до

розвитку

інфекційних

захворювань,

аутоімунної

та

алергопатології. Надмірна активація сигнального каскаду від TLR асоційована з
розвитком запальних захворювань і може викликати гіперпроліферацію тканин
[122].

Основними

з

TLR,

важливими

для

розпізнавання

паттернів

мікроорганізмів, є TLR 2 та TLR 4. Так, TLR 2 розпізнає структури
мікроорганізмів, які мають у своєму складі ліпопротеїни, зімозан, пептидоглікан,
ліпотейхоєві кислоти та взаємодіє в першу чергу з грампозитивними
мікроорганізмами (стафілококи, стрептококи); основним лігандом для TLR 4 є
ЛПС грамнегативних бактерій. Отже, у хворих на ПРС підвищена експресія TLR
може вказувати на посилену активацію та підготовку до специфічної відповіді
клітинних механізмів адаптаційного імунітету за наявності в слизовій оболонці
носа мікроорганізмів-тригерів [123].
У результаті дії різних інфекційних та неінфекційних подразників у
слизовій оболонці носа і ПНП виникають патологічні зміни, що спричиняють
хронічний поліпозний процес. Оскільки в основі цих явищ при ініціації
канцерогенезу нерідко присутні дисрегенераційні зміни слизової оболонки носа,
поліпи носа протягом тривалого часу розглядалися як набряклі фіброми, хоча,
згідно сучасній точці зору, їх пухлинна природа не визнається. Згідно існуючим
морфологічним канонам, в онкологічному сенсі носові поліпи заслуговують на
увагу [124]. Зокрема, через зовнішню подібність до багатьох доброякісних
пухлин носа, а також до деяких злоякісних новоутворень на ранніх стадіях їх
розвитку. Згідно з результатами досліджень, хвилеподібна деформація базальної
мембрани започатковує утворення в слизовій оболонці носа фіброваскулярних
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стеблинок, де кожен її вигин «підтягує» до себе капіляри, які надалі
гіперплазують, формуючи капілярний клубочок. Останнє робить можливим
розвиток пухлин судинного ґенезу. Тому онкоморфологія декларує вірогідність
виявлення у типовому поліпі судинних новоутворень. Лише перехідноклітинний
поліп морфогенетично небезпечний щодо започаткування росту інвертованої
папіломи. Проте, деякі автори не виключають можливість злоякісної метаплазії
епітелію клітин решітчастого лабіринту і поліпів. Як один з методів ранньої
діагностики використовували спектрофотометрію, оцінюючи різницю вмісту
ДНК в ядрах епітеліальних клітин здорової слизової оболонки носу та тканини
поліпу.
Також, дослідження останніх років продемонстрували важливу роль різних
ростових чинників у генезі ПРС, особливо на ранніх стадіях формування поліпів
під впливом статевих гормонів. Парфьонова Е. В. (1986 р.) показала в
експерименті на щурах, що в нюховому епітелії присутні цитозольні рецептори
естрогену двох типів, що співпадає з такими в матці.
Згідно теорії, висунутої Tos М. (1990) [125], формування поліпа
починається з виникнення незакритого епітеліального дефекту, в який
«провалюється» Lamina propria і починається утворення поліпа з подальшим
формуванням штопороподібних залоз, які збільшують розміри поліпа.
Дослідження, проведені Биковою В. П. (1998) [27], свідчать про зміни, що
відбуваються в епітелії хворих ПРС: при зменшенні кількості слизово-серозних
залоз відмічається збільшення келихоподібних клітин у респіраторному епітелії,
що в більшій мірі спостерігається в покривному епітелії поліпів. Подібна
метаплазія епітелію зі зростанням трубчастих залоз спостерігається в матці під
час вагітності, крім того, метаболіти естрогену змінюють структуру колагену, що
у свою чергу, сприяє пролапсу Lamina propria. Дисбаланс естрогену, за даними
Бикова В. Л.

(1993),

впливає

на

дозрівання

епітелію,

експресію його

поверхневого шару, а також утворення лігандів, які сприяють адгезії грибкової
мікрофлори, що зустрічається при ПРС у 90 %. Саме грибкова мікрофлора
викликає найбільш серйозні пошкодження епітеліального шару, які не можуть
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загоїтися самостійно.
Предметом широкого обговорення ендокринної регуляції росту і розвитку
поліпів носа стало питання про вплив естрогену на тонус периферичних судин,
біоелектричні властивості клітинної мембрани, а також на трансмембранну іонну
проникність [126], що і призводить до наслідків, описаних Bernstein J. [23].
Згідно багатофакторній теорії, запропонованій Рязанцевим С. В. [28],
гіперреактивність слизової оболонки порожнини носу викликає ріст і розвиток
поліпів. Ці дані отримали підтвердження і в дослідженнях Заболотного Д. І. та
Яремчук С. Е. (2002) [126]. Було встановлено, що збільшення кількості
рецепторів естрогену викликає специфічну реакцію з боку слизової оболонки
порожнини носу, яка проявляється у збільшенні кількості келихоподібних клітин
за рахунок зниження кількості клітин миготливого епітелію, рості і розвитку
трубчастих залоз, порушенні дозрівання епітелію і формуванні лігандів, що
сприяють адгезії патогенної мікрофлори, особливо S. aureus та C. albicans. Це
призводить до формування епітеліального дефекту, який не загоюється. Зміна
структури колагену під впливом естрогену сприяє пролапсу Lamina propria.
Набряки, що виникли внаслідок біоелектричних змін в мембрані під дією
естрогену, а також зростання трубчастих залоз сприяють збільшенню розмірів
поліпа. В результаті збільшення розмірів поліпів змінюється фізіологічна
функція носу, що призводить до ослаблення вентиляційної здатності, газообміну
в легенях, розвитку гіпоксії і гіперкапнії. Вищезгадані дані явилися підставою
для вивчення стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантної
системи мембран еритроцитів і сироватки крові пацієнтів з ХПР. Результати
дослідження показали, що

у хворих активується процес ланцюгових

вільнорадикальних реакцій ПОЛ, що виражається у достовірному підвищенні
гемолізу еритроцитів на 30 %. Посилення ПОЛ підтримується зниженням
активності глутатіонпероксидази на 31,8 %, глутатіонредуктази — на 21,5 %. Ці
зміни дозволяють аргументувати доцільність включення антиоксидантів в
патогенетичну терапію ХПР [127].
Останні роки вивчається стан ліпідного обміну у зв’язку з важливою
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роллю,

яку

відіграють

порушення

регуляції

процесів

обміну

і

вільнорадикального ПОЛ у патогенезі ПРС. Значущими для дослідження
проблеми ХПР виявився гістологічний аналіз [128, 129]. Ці дослідженнями
визначили необхідність спроби класифікувати поліпи носа за гістологічними
особливостями. Виникнення поліпозних змін слизової оболонки з формуванням
у майбутньому поліпів носа і приносових пазух можна розглядати як
продовження розвитку продуктивного процесу внаслідок імунопатологічних змін
при хронічних інфекційно-алергічних риносинуситах. Зокрема, на думку
Піскунова Г. З. (1999), найбільш поширений тип — набряклі еозинофільні поліпи
(інфекційно-алергічні), які складають 80–90 % від усіх поліпів. Набряковий тип
поліпів морфологічно характеризується набряком, наявністю великої кількості
опасистих клітин у епітелії, потовщенням базальної мембрани слизової
оболонки, лейкоцитарною інфільтрацією, переважно еозинофільною. Другий
гістологічний тип поліпів — фіброзно-запальний, який характеризується
хронічним запаленням у тканині і метаплазією покривного епітелію. При
третьому типі поліпів спостерігається гіперплазія серозно-слизових залоз.
Четвертому типові поліпів властива атипова будова строми. Низка інших авторів
також виявила, що гістоморфологічні ознаки свідчили на користь алергічної
перебудови

і

проявлялися

інфільтрацією

плазматичними

клітинами,

еозинофілами, макрофагами з розвитком судинних змін, а також з наявністю у
стромі грануляційної тканини, фіброзованних власних шарів слизової оболонки,
опасистих клітин з ознаками дегрануляції [27]. В поліпах визначалися хімічні
медіатори: гістамін, протеази, чинник активації тромбоцитів, простагландини,
лейкотрієни, норепінефрин, нейропептид Х, субстанція Р, фактор некрозу
пухлин, вазоактивний інтерстиціальний пептид, трансформуючий фактор росту.
Так, встановлено, що антрохоанальний поліп є проявом особливої форми
верхньощелепного синуситу, у виникненні якого бере участь потужний комплекс
чинників. Взаємовідношення передніх і задніх фонтанел з гачкоподібним
відростком, нижніми і середніми носовими раковинами детально вивчено
Onodi А. (1922). Виникнення антрохоанального поліпа сприяють аномалії
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розвитку медіальної стінки ВЩП та задніх відділів порожнини носу, що ведуть
до порушення аеродинаміки і утворення одного або декількох співусть у задній
фонтанелі. Морфогенез антрохоанального поліпу тісно пов’язаний з обмеженим
запаленням слизової оболонки ВЩП, до якого приєднується мукоїдна
дегенерація сполучнотканинної основи, що є причиною кістозної трансформації
слизової оболонки ВЩП і утворення поліпа [130].
Таким чином, численні теорії етіології і патогенезу характеризуються
неоднозначністю думок [131], підходів до клінічної верифікації [132]. Так,
Woolford T. (2005) відзначає, що носові поліпи представляють клінічну
маніфестацію різних патологічних процесів [126]. У даний час, будь-які
патогенетичні зв’язки між цими різними станами і причина зростання поліпів
саме в носовій порожнині залишаються невизначеними.
1.2. Імуноморфофункціональні особливості поліпозного риносинуситу
На сьогоднішній день увагу дослідників привертають імунологічні аспекти
патогенезу ПРС [133, 134]. У результаті численних досліджень [35, 135]
отримано вагоме підтвердження того, що при ПРС існують три основні клінікоморфологічні паралелі в його розвитку і перебігу: 1) алергічна, яка виявляється у
60 % пацієнтів з ПРС [136, 137, 138, 139]; 2) імунодефіцитна (гіпоімунна) — до
50 % [140, 141, 142, 143] і 3) аутоімунна — до 14 % [144, 145]. Встановлено, що
ХПР є інфекційно-запальним процесом, який підтримується імунологічними
механізмами — антитілами (включаючи реагіни), імунними комплексами і
цитокінами, у тому числі й хемокінами типу ІЛ-8 [22]. Певну роль відіграє також
окисно-відновлювальний дисбаланс [146], імунокомпетентні клітини різних
популяцій, зокрема, базофіли [147].
У літературі відзначається, що алергія є однією з основних причин
поліпозного етмоїдиту та риносинуїу [16]. Про це свідчать і отримані дані про
часті рецидиви ПРС у хворих на БА, а також те, що 40 % пацієнтів з носовими
поліпами в анамнезі мають БА або алергічні захворювання. На думку різних

54
авторів, ПРС розвивався на алергічному фоні у 18–80 % випадків.
В подальшому, у ряді інших досліджень, було вивчено вплив різних
алергенів на розвиток ПРС. Так, за даними Яремчук С. Е. і співавт. (2001), у 70
обстежуваних хворих на ПРС виявлено алергічну реакцію: на побутовий пил — у
57,14 % випадків, на харчові алергени — у 5,71 %, лікарську алергію — у
32,86 %, поліноз — у 4,28 % хворих. Загальновідомо, що еозинофілія є
характерною ознакою алергії. Rinia A. В. зі співавт. (2007) виявили, що у
пацієнтів з ПН тканина поліпів інфільтрірована переважно еозинофілами,
лімфоцитами, плазмоцитами і опасистими клітинами. А активовані еозинофіли,
що інфільтрують тканину, виробляють велику кількість токсичних білків, таких
як еозинофільний катіонний білок і головний білок з основними властивостями
[148, 149]. Крім цих токсичних медіаторів, еозинофіли здатні продукувати безліч
цитокінів, а зокрема ІЛ-5, хемокіни (RANTES) і колонієстимулюючий чинник
зростання гранулоцитів та макрофагів [36]. Тим самим еозинофіли аутокринним
чином попереджують власний апоптоз і сприяють збільшенню інфільтрації
тканини.
Результати досліджень стану загального імунітету у пацієнтів з поліпозним
етмоїдитом, проведених за останнє десятиріччя, свідчать про зменшення
кількісного складу та функціональної активності клітинної ланки імунітету,
зниження фагоцитозу, чисельності В-лімфоцитів. За даними Запорожець Т. Ю.
(2009) встановлено, що саме порушення з боку імунітету відіграють при
поліпозному етмоїдиті провідну роль у пригніченні резистентності, тобто мають
місце суттєві порушення з боку природної неспецифічної та специфічної
резистентності. На думку авторів [150] це і обумовлює тяжкість клінічного
перебігу з частотою розвитку рецидивів захворювання.
У патогенезі запального процесу при ПРС виділяють аутоімунний
компонент [10, 22, 151], стверджуючи, що до індукції синтезу аутоантитіл до
різних тканинних антигенів призводить поліклональна активація В-лімфоцитів
мікробними

і

вірусними

антигенами.

Ендотоксини,

що

є

основними

патологічними агентами грамнегативної мікрофлори і складають основу
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клітинної стінки (ліпополісахарид) та токсин-А тощо золотистого стафілококу,
належать до класичних поліклональних активаторів В-лімфоцитів. В результаті
такої активації утворюються аутоантитіла до різних молекулярних структур
клітин організму, включаючи ДНК [152]. Аутоантитіла, маючи широку
специфічність, взаємодіють не тільки з ДНК, але і з фосфоліпідами, рецепторами
клітинних мембран [153], а також білками цитоскелету та ядерного матриксу
[154, 155, 156, 157]. Крім того, ДНК-зв’язуючі аутоантитіла здатні проникати в
живі клітини і ядро, викликаючи міжнуклеосомну фрагментацію ДНК і надаючи
цитотоксичну дію. На думку низки авторів, цитотоксичні ефекти, що
опосередковуються аутоантитілами і ДНК, відіграють важливу роль у
формуванні аутоімунних розладів [86].
Балабанцев А. Г. та співавт. (2004) продовжили дослідження аутоімунних
розладів, вивчаючи зміни у вмісті аутоантитіл до однониткової ДНК і
антиендотоксинових антитіл різних класів у хворих на ПРС. Встановлено
переважання зниженої концентрації антиендотоксинових антитіл трьох класів у
пацієнтів з різними формами ПРС, а також виявлено підвищення вмісту
аутоантитіл до однонониткової ДНК класів М і G і тісні кореляційні зв’язки
підвищених значень антиендотоксинових антитіл класів А, М, G. Інші ж
дослідники припускають, що однією з причин виникнення аутоалергічних
реакцій при ПРС є порушення імунологічної толерантності до власних тканин
слизистої оболонки порожнини носу (Полякова Т. С. та співавт., 1998). Роль
аутоалергії підтверджується даними імунологічних досліджень: позитивними
шкіряно-алергічними реакціями з антигеном поліпу у 26–72 % обстежуваних
(Цецарський Б. М. та співавт, 1977), наявністю в крові у пацієнтів аутоантитіл до
антигену поліпа (Попова Г. Н. та співавт., 1970), збільшенням вмісту γ-глобулінів
в сироватці крові (Тарасов Д. І., 1965; Портенко Г. М. та співавт., 1985) і в
тканині поліпів, відтворенням в експерименті феномену анафілаксії при
використанні антигену поліпа або сироватки крові у осіб з ПРС.
Портенко Г. М. та Абрамов С. А. (1985) за допомогою методики з
виснаженими антисироватками вдалося виявити органоспецифічний антиген
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слизової оболонки ПНП, який відсутній в слизовій оболонці інших органів, а
також в тканині легенів та печінки. Значне підвищення вмісту даного антигена
спостерігалося в поліпах носа, що підтверджує теорію імунологічної автономії
слизової оболонки і узгоджується з аутоіммунними механізмами ПРС.
Особливостям місцевої і загальної клітинної імунної відповіді у хворих з
носовими поліпами приділяють особливу увагу. Так, Давтян Т. К. та співавт.
(1999) при вивчення місцевої та загальної клітинної імунної відповіді проводили
імунологічні дослідження 34 пацієнтів з поліпозним етмоїдитом, при цьому було
виявлено, що до оперативного втручання і на 5–6 день після оперативного
видалення поліпів має місце достовірне зниження кількості Т- і В-лімфоцитів,
функціональної активності лімфоцитів і нейтрофілів перефиричної крові, а також
гемолітичної активності системи комплементу. Доведено, що разом зі зниженням
показників загального імунітету, місцеві імунні процеси, які перебігають в
епітелії поліпозної тканини, характеризуються підвищенням функціональної
активності Т- і В-лімфоцитів і інтенсифікацією процесів фагоцитозу.
За даними інших дослідників, відмічено зниження кількості циркулюючих
у крові Т- та В-лімфоцитів (Портенко Г. М., 1985). Також про дисбаланс
клітинного і гуморального імунітету стверджували дослідження, згідно яким у
пацієнтів з рецидивуючим ПРС спостерігалося значне підвищення циркулюючих
імунних комплексів (ЦІК), пов’язане з переважанням імунокомплексних уражень
і виснаженням адаптаційних резервів організму.
Доведено, що, окрім клітинного імунітету, страждає і гуморальна ланка
імунітету, що проявляється дисглобулінемією. Так, за даними Краліної І. П. та
співавт. (1998), зменшення вмісту Ig A у сироватці крові і носовому секреті
розцінювалося як зниження місцевого імунітету. Підвищення рівня Ig Е свідчило
про наявність алергічного процесу в патогенезі захворювання. Крім того,
зменшився рівень Ig G при ПРС, відбувалася активація комплементу, опасистих і
кілерних клітин, що спонукало їх до синтезу цілого ряду цитокінів та інших
біологічних активних речовин медіаторної дії. Результати імунологічних
досліджень свідчать про істотні порушення гуморальної ланки імунітету, які
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насамперед полягають у підвищенні вмісту найбільш токсигенних середньо- та
дрібномолекулярних ЦІК, дисбалансі основних фракцій імуноглобулінів у бік
підвищення Ig Е на тлі відносного зниження Ig А, М, G.
Отримані дані підтверджуються дослідженнями [54], які вказують, що у
патогенезі ПРС одне з першорядних місць займають імунологічні дослідження, в
основі яких лежить пригнічення місцевих чинників гуморального імунітету
слизової оболонки ВЩП, що сприяє персистенції запального процесу,
викликаного мікробами та вірусами. У зв’язку з цим, у 1998 р. предметом
широкого обговорення стало питання вивчення інтерферонового статусу у
хворих на ПРС (Іванченко Г. Ф. та співавт.). У процесі дослідження авторами
було виявлено відхилення в інтерфероновому статусі у вигляді зниження
продукції інтерферону (ІФН) -α та -γ лейкоцитами. Крім того, у деяких випадках
мало місце підвищення сироваткового ІФН. Ступінь вираженості дефіциту
продукції ІНФ-α та -γ зростав залежно від тяжкості захворювання. Тяжкість
клінічних проявів корелювала як з показниками ІФН-системи, так і з
імунологічними показниками.
Також, враховуючи важливість імунологічної складової в реактивності
слизової

оболонки

ПНП,

проведено

дослідження

складу

розподілу

імунокомпетентних клітин та змін їх ультраструктури у слизовій оболонці [158,
159]. Оцінку проводили за допомогою електронно-мікроскопічного дослідження.
Цецарський Б. М. і співав. (1998) довели, що у хворих на ПРС є порушення
генетичного гомеостазу. Літературні дані свідчать про виявлення у пацієнтів з
рецидивуючим ПРС низки змін при дослідженні HLA та АВ0 систем, які можуть
служити критеріями прогнозування виникнення і рецидивування ПРС. Зроблено
спробу вивчити особливості хромосомного набору осіб, що тривало страждали
на ХПР. Можливість комплексного імуногенетичного дослідження дозволило
вивчити зв’язок ХПР з генетичними чинниками. Кошіль І. В. та співавт. (2009)
встановили, що розвиток хвороби пов’язаний з індивідуальними особливостями
макроорганізму, у детермінації яких обов’язкову участь беруть генетичні
фактори. Водночас автори стверджують, що генетично детерміновані ознаки
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залежать не тільки від первинної нуклеотидної послідовності ДНК, а також від
процесу експресії генів, тобто від функціонального стану геному [160]. Крім
цього, модифікації генної активності потенційно зворотні, але все ж призводять
до порушення метаболізму та імунітету.
Згідно багатофакторній теорії етіопатогенезу ПРС наявність біологічних
дефектів, зокрема порушення респіраторного епітелію на органному, клітинному
та субклітинному рівні, відносять до першого етапу розвитку ПРС. Для
патологічного процесу, що перебігає в слизовій оболонці носу та ПНП при ХПР,
характерна багатоплановість. Інтерпретація даних багатоцентрового елетронномікроскопічного дослідження слизової оболонки носа та ПНП вказувала, з
одного боку, на деструктивні зміни, причому з практично повним руйнуванням
клітин, з іншого — на ознаки активації місцевої захисної функції. Проте,
можливість повноцінного функціонування війчастих клітин, що збереглися, на
думку Захарова Р. П. та співавт. (2000), сумнівна навіть при мінімальних змінах
їх циліарного апарату. Лімфоцити, що характеризуються як Т-лімфоцитихелпери, за якими спостерігали на люмінальній поверхні епітелію, мають
підлягаючу зберіганню активну цитоструктуру. А численні плазматичні клітини,
що розташовані у власній пластинці зі значним розширенням у них цистерн
ендоплазмотичного ретикулуму, відображають активне накопичення в них
імуноглобулінів. Тобто, здійснюється активна продукція і накопичення
плазматичними клітинами імуноглобулінів. Згідно багатофакторній теорії,
запропонованій Bernstein J. [23], в основі формування поліпозних змін слизової
порожнини знаходиться порушення імунологічної резистентності латеральної
стінки порожнини носу, яке виникає внаслідок утруднення проходження повітря
та затримки в цьому місці бактерій, грибів, вірусів тощо. Внаслідок цього під
впливом медіаторів запалення порушується функціонування Nа-Cl насосів, що
призводить до затримки води, набряку та росту поліпів.
Іще у 1998 р. Бикова В. П. висловила власну точку зору, яка доповнила
існуючі уявлення щодо пато- та імуноморфогенезу носових поліпів. Ця теорія
базується на принципах фізіологічної єдності пограничної тканини, якою є
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поверхневий епітелій. Ця концепція заснована на фактах функціонального
синергізму епітеліальних структур і клітин сполучної тканини, що беруть участь
у підтримці тканинного гомеостазу [27]. При цьому мукоциліарний кліренс
розглядається як один з провідних механізмів збереження тканинного
гомеостазу: не тільки як захист слизової оболонки від екзогенних часток і
патогенних збудників, але і як механізм підтримки через секрецію основних
гомеостатичних параметрів тканинного середовища слизової оболонки.
Аналіз наявних уявлень про морфогенез запальних поліпів ПНП, виявив,
що безпосередньо механізм випинання слизової оболонки і формування поліпа
пояснюється рідко. Зокрема, більшість дослідників вважає, що безпосередньою
причиною випинання слизової оболонки є розвиток її сильного запального
набряку [27]. Tos M. et. al. [125] вважають, що спочатку з’являється дефект
епітелію, потім розвивається пролапс власної пластинки слизової оболонки і
відбувається її епітелізація наповзанням епітелію з периферії. Піскунов Г. З.
(1999) визначає поліп як набряклий доброякісний пролапс слизової оболонки.
Нижчевикладені уявлення про механізми виникнення і розвитку поліпів
ПНП ґрунтуються на первинності появи ділянки гіперпроліферації епітелію на
слизовій оболонці ПНП (можливо, в ділянці природних сполучень, як вважає
Бикова В. П. [27]) та наступним за цим формуванні випинанні слизової оболонки.
Непрямим підтвердженням можливості цього є результати дослідження
Ільїнської Є. В., Захарової Г. П. (2001) [161] епітелію слизової оболонки ВЩП
при хронічному ПРС. Автори відзначають, що на деяких ділянках епітеліальні
клітини відсутні повністю, а люмінальна поверхня представлена потужним
волокнистим пластом, в інших ділянках виявляються поодинокі епітеліальні
клітини, один ряд або декілька рядів епітеліоцитів, причому епітеліальний шар
поліпів має більш підлягаючий зберіганню вигляд, ніж вистилання пазух. Тобто,
має місце репаративна проліферація епітеліоцитів в певній або кількох ділянках
слизової оболонки ПНП, що хоч трохи збереглися.
Аналіз мікроскопічної картини запальних ПНП доволив припустити, що
пухкість власної пластинки слизової оболонки ПНП може зумовити саме
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випинання в порожнину ПНП або носа шару гіперпроліферуючого епітелію зі
зрушенням за епітелієм прилеглих ділянок власної пластинки слизової оболонки
і розривами в її товщі. Молоді поліпи покриті багаторядним «соковитим»
епітелієм, що має тонку і чітку PAS (periodic acid Schiff)-позитивну базальну
мембрану, яка містить колаген IV типу, і пухку строму з розривами, дуже ніжну,
таку, що слабо забарвлюється PAS і не дає червоного забарвлення при
фарбуванні пікрофуксином та містить колаген III типу. Подальше нарощування
темпу

поділу

епітеліоцитів

базального

ряду

формує

епітелій

типу

багатошарового незроговілого, тобто відбувається метаплазія епітелію. На думку
вищезгаданих Ільїнської Є. В., Захарової Г. П. [161], подібний епітелій слизової
оболонки ПНП є псевдобагатошаровим, оскільки епітеліоцити частково
зберігають електронно-мікроскопічні ознаки миготливих циліндричних і
келихоподібних епітеліоцитів. Можна припустити, що незрілість інтенсивнопроліферуючих епітеліоцитів обумовлює появу локусів з відсутністю базальної
мембрани (що виражено видно при постановці PAS-реакції), адже саме
епітеліоцити синтезують компоненти своєї базальної мембрани [162]. У
субепітеліальній

ділянці

строми,

що

пролягає

нижче,

судини

мікроциркуляторного русла з вираженим периваскулярним інфільтратом
(домінують еозинофіли і плазмоцити на тлі дефіциту макрофагів) мають
спрямованість перпендикулярно до поверхні поліпа, що свідчить про подальше
випинання тканини поліпа в даній ділянці, яку можна оцінити як зону зростання.
Частіше виявляється одна зона зростання, рідше — декілька; відповідно, поліп
має гладку або сосочкову поверхню.
Передбачається, що саме локальна відсутність базальної мембрани
призводить до прямого контакту епітелію і внутрішнього середовища. Поява
великої кількості еозинофілів в стромі напроти такого безмембранного локуса та
інтраепітеліально свідчить про «атаку» еозинофілів на епітеліоцити з метою їх
фагоцитозу. Хем А. та Кормак Д. [163] вказують на дану профілізацію
еозинофілів, а саме на здатність лізувати епітелій; розгортається аутоімунна
реакція, і в стромі поліпа різко зростає кількість плазмоцитів з імуноглобулінами
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як аутоантитілами, які опсонізують епітеліоцити. Поліп виглядає зрілим
(аналогічно

зрілій,

або

квітучій,

ревматичній

гранулемі).

Продуковані

імуноглобуліни в значній кількості осідають на базальній мембрані епітелію,
обумовлюючи її потовщення і склероз, при цьому в базальних мембранах
епітелію посилюється синтез колагену IV типу і з’являється інтерстиціальний
колаген III типу, а в безмембранних локусах також формується субепітеліальний
колагенізований шар, представлений інтерстиціальним колагеном III і I типів.
Подальший розвиток поліпа уявляється таким чином: формування
товстого колагенового бар’єру між епітелієм і стромою обумовлює різке
погіршення живлення епітелію і поступову його атрофію, аж до зникнення. При
цьому ознаки аутоімунної запальної реакції в стромі стихають, строма стає
щільно колагенізованою. Поліп виглядає старим.
Виникає питання: чому в епітеліальному покриві порожнини ПНП або
носа розвивається потреба в гіперпроліферації? Очевидно, що локальна
гіперпроліферація епітелію є репаративною у зв’язку з хронічним катаральним
запаленням слизової оболонки і наявністю дефектів в епітеліальному вистиланні
[161], що завжди супроводжується поліпозом, і з пониженням неспецифічного
клітинного імунітету, що добре узгоджується з багатофакторною теорією
етіології і патогенезу ПРС (Мумінов А. І. та співавт., 1990; Піскунов Г. З., 1999).
Вірогідним підтвердженням репаративної природи проліферації епітелію
при формуванні поліпів ПНП є результати порівняльного визначення плоїдності
ядер епітеліоцітів поліпів та практично здоровій слизовій оболонці носа, а також
у слизовій оболонці носа при наявності вазомоторного риніту; забір біоптату
здійснювали в ділянках середньої та нижньої носових раковин.
Виявилося, що 80 % ядер епітеліоцитів здорової слизової оболонки носа
мають диплоїдне ядро, 20 % — тетраплоїдне або паратетраплоїдне. При
наявності вазомоторного риніту різко зменшується кількість диплоїдних ядер
(30 %), підвищується кількість тетраплоїдних і паратетраплоїдних (50 %),
з’являються пентаплоїдні та парапентаплоїдні ядра (20 %).
Як відомо, поліплоїдія властива процесу репаративної регенерації, що,
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очевидно, має місце при вазомоторному риніті у зв’язку з інтенсифікацією
загибелі епітелію у випадку порушення постачання його живленням і киснем.
Ядра епітеліоцитів, що вкривають поліп, мають ще більш виражену поліплоїдію.
Диплоїдних ядер дуже мало — 2 %, триплоїдних і паратриплоїдних — 10 %,
максимально представлені епітеліоцити з ядрами 4с — 60 %, з ядрами 5с —
10 %, 6с — 8 %, 7с — 6 %, 8с — 2 %, 10с і більше — 2 %. Індекс накопичення
ДНК в ядрах епітеліоцитів в аналізованих групах відповідно складає: здорова
слизова оболонка — 2,4с, слизова оболонка при вазомоторному риніті — 3,6с,
епітеліальний покрив поліпів ПНП — 4,5с. Виявлене нарощування поліплоїдії
ядер епітеліоцитів поліпів ПНП переконує в «близькій» вичерпаності їх
мітотичних можливостей з причини передуючої тривалої і інтенсивної
репаративної регенерації епітелію слизової оболонки поліпів ПНП.
Можна також припустити дефект кількості або функції макрофагальних
інтраепітеліальних клітин, аналогічних клітинам Лангерганса епідермісу. Як
відомо, вони синтезують і виділяють кейлони, гальмуючі ділення епітеліальних
клітин, здійснюючи природний контроль за рівнем проліферації епітеліоцитів.
Можливо, морфофункціональний дефект інтраепітеліальних макрофагів не
обмежує необхідним рівнем репаративну регенерацію епітеліоцитів, що
спричиняє випинання ділянки слизової оболонки з розривами і розпушуванням
строми («молодий поліп»). Імуногістохімічне дослідження з типуванням
інтраепітеліальних макрофагів підтверджує дане припущення.
Якщо розташувати досліджувані об’єкти в ряд по мірі збільшення ступеню
склерозування строми, тобто «постаріння» поліпа, то виявляється можливим
прослідкувати динаміку мікроскопічних проявів розвитку поліпів порожнини
носа, що дозволяє визнати пропоновану Рязанцевим С. В. (1991) класифікацію
морфо-патогенетичною. У роботі Рязанцева С. В. і співавт. [164] під час аналізу
морфо-функціонального

стану

епітеліального

покриву

носових

поліпів

згадується про недосконалу репаративну регенерацію епітелію поліпів, що
завершується утворенням або багатошарового, або атрофічного епітелію,
причиною чого автори вважають дію ушкоджувального чинника, що постійно
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триває. Пропоновані механізми розвитку поліпів репаративну регенерацію
пошкодженого епітелію ПНП ставлять першою ланкою в їх морфогенезі.
1.3. Сучасні концепції комплексної терапії поліпозного риносинуситу
Однією із актуальних проблем сучасної оториноларингології є лікування
ПРС [165, 166, 167]. Попри значну чисельність застосовуваних методів лікування
[168], досягнути повного одужання украй важко через схильність поліпів носа до
рецидивування [169, 170]. Виходячи з цього, розробка нових, патогенетичнообґрунтованих протирецидивних методів лікування, є актуальним завданням.
Узагальнюючи загальноприйняті принципи лікування хворих на ПPC, слід
відзначити розмаїття описаних в літературі засобів і методів місцевого та
загального лікування [16, 17, 18, 19, 20, 171, 172].
До середини й кінця 90-х років учені, що займалися цією проблемою, в
своїй більшості провідну роль відводили хірургічним методам лікування
(Тимен Г. Е. та співавт., 1988; Bolt R. J. et al., 1995; Лопатін А. С. та співавт., 1996;
Danielsen A. et al., 1996; Лонський В. В. та співавт., 1999; Піскунов Г. З., 1999,
2002), з чим погоджуються автори пізніших публікацій [173, 174, 175, 176].
Питання про об’єм оперативних втручань при ПРС, в тому числі і з мікробноалергічною етіологією, залишаються дискутабельними ще з середини минулого
сторіччя. У ті роки значне число авторів були прихильниками проведення
радикальних оперативних втручань на ПНП із повним видаленням слизової
оболонки (Dintenfass A., 1956; Craft K. L., 1957; Schroer W., 1959). Вони вважали
це необхідною передумовою, оскільки в тій частині слизової оболонки ПНП, яку
не видалено, залишаються антиген і антитіло, що підтримують алергічне
запалення і викликають рецидив поліпозу (Корсаков І. В., 1962). Деякі
дослідники стверджують, що вилікувати хвору слизову оболонку неможливо, її
слід тільки видаляти (Крюков А. І., 2002). Практично протилежної думки
дотримуються інші автори, які є прихильниками скорочення обсягів оперативних
втручань у носовій порожнині та ПНП, особливо при алергічній формі ПРС
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(Melchior R., 1957; Evans M. G., 1958; Бобровський Н. А. та співавт., 1965;
Ліхачов А. Г., 1965). Вони вважають, що метою оперативного втручання при
лікуванні ПРС на тлі респіраторного алергозу, є відновлення прохідності носових
ходів і нормалізація носового дихання.
Впровадження функціональної ендоскопічної ринохірургії стало значним
досягненням сучасної оториноларингології [177, 178, 189]. Ощадливе видалення
лише ураженої слизової оболонки ПНП та усування анатомічних порушень в
структурі порожнини носа і остіомеатального комплексу, згідно цьому методу,
забезпечує адекватну аерацію ПНП і ліквідацію причин хронічних синуситів
[190, 191, 192, 193]. Тому даний спосіб стає найбільш вживаним методом
хірургічного лікування хронічних риносинуситів (Bolt R. J., 1995; Лопатін А. С.,
1996; Danielsen A. et al., 1996; Апостоліді К. Г., 1997).
Застосування функціональної ендоскопічної ринохірургії дало можливість
значно звузити показання до радикальних операцій на ПНП. На думку
Піскунова Г. З. (2002), сучасна ринохірургія не вимагає повного видалення
слизової оболонки ПНП. Він вважає, що навіть при поліпозі носа, який виникає
як наслідок хронічного гнійного або грибкового запалення, слід видаляти лише
патологічний вміст пазухи, але зберігати навіть набряклу слизову оболонку.
Функціональна

активність

миготливого

епітелію

після

ендоскопічного

втручання, зокрема з приводу видалення хоанального поліпа, порівняно зі
стандартною

операцією,

не

змінюється

або

пригнічується

несуттєво

(Григор’ян K. P., 2003). Сватко Л. Г. зі співавт. (1999) виділили категорії
імунологічних показників, які мають діагностичне і прогностичне значення для
хірургічного лікування: зменшення концентрації Ig G і зниження абсолютного
числа Т- і В-лімфоцитів.
Багато хто з дослідників особливе місце в протирецидивному лікуванні
хворих на хронічний ПРС відводять заходам протизапальної терапії [171],
методам з використанням дії фізичних чинників, підкреслюючи їх сприятливий
вплив на значну частину патогенетичних ланок захворювання.
У профілактиці рецидивів поліпозу носа перспективним вважається
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використання впливу низьких температур, що з успіхом застосовується для
деструкції поліпів. Ряд дослідників пропонують на першому етапі лікування
видалення поліпів хірургічним шляхом, а через 2–3 дні здійснення локальної
кріодеструкції залишків поліпів і поліпозно зміненої слизової оболонки в
середньому носовому ході (Турашева Е. Н., 1987; Загорянская М. Е., 1988;
Сквирська І. В., 1990). Автори вважають, що цей лікувальний прийом допомагає
не тільки механічно зруйнувати поліпозні утворення, але й істотно стимулює
місцевий і системний імунітет. Іщенко Г. К. (1984) також показав, що позитивних
результатів лікування гіперпластичного риносинуситу можна досягнути
кріоекстракцією поліпів з порожнини носа. Пізніше було з’ясовано, що
проведення

локального

заморожування

веде

до

значного

поліпшення

функціонального стану миготливого епітелію і супроводжується утворенням
імунних антитіл в результаті розсмоктування кріонекротизованих мас, що, в
свою чергу, викликає місцеву іммунну реакцію (Іщенко Г. К. та співавт., 1997).
Застосування в лікувальному процесі ультрафіолетового опромінювання
крові (УФОК) з подальшою її реінфузією також є перспективним методом
лікування ПРС. Було показано, що використання його у післяопераційному
періоді обумовлює антигіпоксію, вазодилятаторний та імунокоригуючий ефекти,
стимулює регенеративні процеси у змінених тканинах (Іванов Є. М., 1988;
Гребенщикова Л. А. та співавт., 1992). Використання УФОК для лікування ПН
рядом авторів (Плужников М. С. та співавт., 1988; Філатов В. Ф. та співавт., 1989;
Шишкін С. А. та співавт., 1989) дозволило отримати гарні клінічні найближчі та
віддалені

результати.

За

комбінованого

лікування

пацієнтів

з

ПРС

Заболотний Д. І. зі співавт. (1998 р.) використовували НВЧ-терапію. Разом з
позитивним клінічним ефектом автори відзначили, що електромагнітні хвилі
КВЧ викликають підвищення активності сукцинатдегідрогенази і зниження в 2,2
рази активності лактатдегідрогенази (ЛДГ).
Іншими фізичними чинниками, вплив яких може застосовуватися для
лікування

хронічних

ПРС,

є

внутрішньотканинна

лазерна

деструкція,

радіочастотно-хвильова та лазерна термальна терапія [194], опромінювання
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гелій-неоновим лазером (Плужніков М. С. та співавт., 1991; Shapshay S. M. et al.,
1992). На думку дослідників, випромінювання стимулює репаративні процеси в
опромінених тканинах, діє протизапально, прискорює загоєння післяопераційної
рани в порожнині носа. У зв’язку з цим, дослідники рекомендують
внутрішньосинусове або екстраназальне (на ділянку проекції приносових пазух)
застосування цього чинника [195].
Таким чином, для лікування ПН використовуються різні фізичні чинники.
Одні застосовуються під час або після хірургічної операції самостійно, інші — у
комплексі з різними лікувальними процедурами як протирецидивні заходи.
Проте, така різноматінтність пропонованих способів свідчить про те, що жоден з
них не гарантує відсутність рецидиву. Цей факт наголошує на необхідності
розробки нових форм і методів протирецидивного лікування хворих на
хронічний ПРС.
Лікування хворих на ПРС, на думку переважної більшості сучасних
дослідників, не може вичерпуватися виключно хірургічними методами або
різними фізичними чинниками, а повинно поєднуватися з адекватною
консервативною терапією [196] з урахуванням особливостей етіопатогенезу
цього захворювання, його бактеріальної, грибкової [197] та іншої природи.
У зв’язку з цим, можна відзначити, що в даний час найбільш широке
застосування отримали кортикостероїдні (КС) препарати [173, 174, 175, 176, 177].
Це обумовлено притаманним їм вираженими протизапальною, протиалергічною і
антипроліферативною діями [178, 179, 180, 181]. Короткий курс загальної КСтерапії,

так

звана

«медикаментозна

поліпотомія»,

і

раніше

широко

застосовувався в лікуванні хворих на ПРС (Lindholdt T. et al., 1988; Holmgren K. еt
al., 1994), причому його ефективність у ряді випадків не поступається
ефективністю інструментальній поліпотомії, [182, 183, 184, 185, 186].
Проте, застосування високих доз цих препаратів і тривале їх використання
зазвичай призводить до розвитку різних ускладнень, пов’язаних з їх системним
ефектом [187, 188, 189, 190]. Крім того, зростає кількість пацієнтів з ПРС,
резистентних до кортикостероїдів [191, 192, 193].
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Запропоновано метод введення КС в тканину поліпа, що призводить до
його зменшення. Цей ефект пов’язаний зі здатністю КС гальмувати розростання
сполучної тканини, пригнічувати активність гіалуронідази, що викликає
деполімеризацію

білково-сахаридних

комплексів

і

дезорганізацію

сполучнотканинних структур, пригнічувати синтез чинника некрозу пухлини,
який сприяє міграції еозинофілів і опасистих клітин в тканину поліпа [23].
Як ефективний засіб лікування ПРС зарекомендували себе інтраназальні
аерозолі КС. Перевага місцевого застосування КС полягає в тому, що
максимальна концентрація препарату досягається безпосередньо в осередку
ураження, завдяки чому виникнення системних ефектів зводиться до мінімуму.
Ряд дослідників притримується думки про те, що зі всіх нехірургічних методів
лікування ПРС найбільш ефективними є КС-терапія і специфічна імунотерапія
(Гаджимірзаєв Г. А. та співавт., 2002; Калінкін В. П. та співавт., 2004).
Як указують Мітін Ю. В. та Джурко Л. Р. (2000), лікування ПРС із
застосуванням КС-терапії здійснюється в такому алгоритмі: протягом 3-х днів
перед операцією призначають системні КС (преднізолон 30–50 мг/добу), потім
проводять ендоскопічну полісинусотомію, далі призначають курс КС протягом 2
тижнів

інгаляційним

шляхом.

Шербул В. І.,

Олейніков В. Б.

(2000)

запропонували схему поетапної терапії хворих на ПРС: при 1–2 стадіях —
інтраназальні КС; при 3-й стадії — короткий курс системної терапії КС із
застосуванням інтраназальних КС. У випадках неефективності проводять
хірургічне лікування.
На думку Лопатіна А. С. і співавт. (2000), фармакокінетика сучасних
інтраназальних КС є такою. Після інтраназальної інсуффляції лише близько 4 %
препарата залишається в порожнині носа, визначаючи бажаний терапевтичний
ефект, а до 96 % препарата транспортуються війками слизової оболонки в глотку,
ковтається, потрапляє в шлунок і всмоктується в кров. Це часто призводить до
розвитку системних побічних ефектів. Низька біодоступність сучасних КС
пояснюється їх низькою абсорбцією зі шлунково-кишкового тракту (1–8 %) і
майже повною (близько 100 %) біотрансформацією до неактивних метаболітів
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при першому пасажі через печінку. Інгальовані КС, всмоктуючися у шлунку,
потрапляють тільки до ворітної вени і не проникають далі. Біодоступність першої
генерації інтраназальних КС була вищою (беклометазона — 10 %), а препарати
останнього покоління мають низьку біодотсупність (флутиказону пропіонату —
1,8 %, мометазона пропіонату — 0,1 % і нижче).
Згідно даним Гарюк О. Г. і співавт. (2000), топічні КС — беклометазона
пропіонат, дрібнодисперсний спрей — краще проникають в нижні відділи
дихального тракту і призначаються при ПРС і супутніх йому БА або
астматичному бронхіті. Тоді як флютиказону пропіонат, що є крупнодисперсним
спреєм, більшою мірою залишається на поверхні слизової порожнини носа і
призначається при відсутності супутньої щодо ПРС патології.
Краліна І. П. і співавт. (1999) вказують на гарний результат у 72 %
пацієнтів при лікуванні мометазона фуоратом. Доведено, що він пригнічує
проліферацію мононуклеарів периферичної крові синтез і вивільнення гістаміну,
лейкотрієнів, інтерлейкінів 1, 4, 5, 6, 8, інтерферону γ і фактора некрозу пухлин α
клітинами-мішенями першого і другого порядку (Сидоренко І. В. та співавт.,
1999).
Показано [198, 199], що топічні КС викликають апоптоз і загибель носових
фібробластів, тим самим редукуючи розмір носових поліпів, інгібують
транскрипцію цитокінів: ІЛ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, колонієстимулюючого фактора
росту гранулоцитів і макрофагів, фактора некрозу пухлин β, RANTES. Топічні
КС сприяють зменшенню індукції синтетази оксиду азоту, активація якої
призводить до надмірного утворення оксиду азоту, що чинить виражену
прозапальну дію. Препарати КС знижують активність генів, що кодують синтез
ферментів

та

інших

білкових

молекул,

які

мають

прозапальну дію

(циклооксигенази, фосфоліпази А2 і ендотеліну-1). Встановлено гальмування
експресії молекул адгезії (ICAM-1 і Е-селектину), та еозинофіл-ассоційованого
запалення [199].
Проте, топічна КС-терапія не завжди ефективна. Неадекватний розподіл
стероїдів в порожнині носа, інактивація стероїдів полісахаридами слизу може
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бути причиною несприйнятності організму до топічних стероїдів і локальний
набряк поліпа та розвиток грануляційної тканини можуть не зменшуватися
(Stierna P., 2001). Доволі часто також спостерігається рефрактерність до дії КС та
відсутність ефекту при їх застосуванні (Кицера О. О., 2004).
Для осіб, які страждають на ПРС у поєднанні з БА, запропоновано таку
схему: преднізолон 20 мг/доб. протягом 3-х діб до операції, потім проводять
ендоскопічну операцію на пазухах, далі застосовують преднізолон 20 мг на добу
протягом 3-х діб, в ранньому післяопераційному періоді —флютиказону
пропіонат по 50 мг в кожну половину носа протягом 6 міс після операції
(Лопатін А. С., 1996).
За аспіринової тріади Волков А. Г. і співавт. (1999) застосовували
флютиказону пропіонат та інгібітор лейкотрієнів зафірлукаст з гарним
результатом. Зафірлукаст також застосовували вчені з комплексним препаратом,
унаслідок чого в своїх спостереженнях (Абабій І. та співавт., 2004) вони
відзначали зменшення еозинофільної інфільтрації, набряку слизової оболонки
порожнини носа і бронхів. Встановлено, що застосування беклометазона
діпропіонату, флютиказону пропіонату, будесоніда є найбільш ефективними при
цьому

захворюванні

(Омельчук В. А.

та

співавт.,

1999).

До

операції

рекомендується протягом 3–5 днів призначати системні КС й інтраназальні
інгаляції топічних стероїдів. У післяопераційному періоді рекомендують
підтримуючу терапію інтраназальними КС строком до 4–6 місяців [200].
Істотну роль у лікуванні ПРС відводять десенситізації до аспірину у
відповідному контингенті [201, 202, 203, 204, 205].
Імунокоригуючій терапії при поліпах носа присвячено значну кількість
робіт [206, 207, 208]. Так Ареф’євою Н. А. [17] було застосовано комбінацію
циклофосфаміду і продігіозану (поєднання супресора та стимулятора), в схему
лікування був включений індометацин, який має протизапальний ефект.
Портенко Г. М. (1989) імунокоррекцію здійснював інгаляцією аерозолів водного
розчину левамізолу у поєднанні з прийомом екстракту кореневищ з коренями
Dioscoreae nipponicae перорально. Останній містить водорозчинні стероїдні

70
глікозиди (сапоніни). Сквірська А. А. зі співавт. (1997) пропонує включати в
схему

лікування

ПРС

ентеро-

та

локальну

сорбцію

активованим

вуглеволокнистим ентеросорбентом, активованого 0,1 % розчином левамізолу,
на 15,0 % розчині диметилу сульфоксиду, поєднуючи ці препарати з прийомом
імуномодуляторів в режимі «супресор + стимулятор». З цією ж метою
Трофіменко С. Л.

(2001)

застосував

тимічні

імуномодулятори,

зокрема,

гексапептид (аргініл-альфа-аспартил-лізил-валіл-тірозил-аргінін) по 1,0 до 5
ін’єкцій на курс. Цецарський Б. М. (1999) вважає, що включати в схему лікування
імуномодулюючі препарати слід лише за результатами імунологічного
обстеження з визначенням індивідуальної чутливості до конкретного препарату.
Для імунокорекції і поліпшення трофічних процесів в слизовій порожнини носа в
післяопераційному періоді застосовують низькоенергетичний лазер.
З метою імунокорекції також використовуються левамізол; екстракт
селезінки рогатої худоби; сухий очищений екстракт тимусу великої рогатої
худоби; титровані до 70 % РНК рибосоми Klebsiella pneumoniae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes групи А, Haemophilus influenzae у
співвідношенні 35:30:30:5, мембранна фракція
pneumoniae);

для

впливу

на

обмін

(протеоглікани

мукополісахаридів

Klebsiella

застосовують

глюкокортикоїди [209, 210, 211, 212, 213].
Останнім часом дослідники і клініцисти звернули увагу на препаратиіндуктори інтерферону, зокрема, похідних індолхіноксалінів (Богун Т. А. та
співавт., 2016). Відома ефективність кислоти акридоноцтової — синтетичного
препарату, який є низькомолекулярним індуктором інтерферону [214].
Дослідники відзначають ефективність лікування ПРС при введенні цього
препарата

методом

ендоназального

електорофорезу.

Згідно

з

даними

Константінова А. Є. зі співавт. (1999) у випадку застосування інтерферонової
терапії спостерігалося істотне зниження Ig E, що вказує на ефективність
підслизового введення акридоноцтової кислоти в ділянці остіомеатального
клапану. У післяопераційному періоді застосовують аплікації 5,0 % лініменту
акридоноцтової кислоти. При цьому встановлено ефективність місцевого
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введення на турундах в середні носові ходи імунокорригуючого препарату
інтерферону-альфа в постопераційному періоді, а також фонофорезу мазі
інтерферону-альфа на ділянку решітчастого лабіринту [215].
Відомо, що N-[4-[[(2,4-Диаміно-6-птеридиніл)метил]метиламіно]бензоїл]L-глутамінова кислота має протизапальну та імуносупресивну дію [89].
Запропоновано застосовувати препарат перорально після поліпотомії із
введенням тампонів у порожнину носа.
Вище було наголошено, що ПРС супроводжується дисфункцією
вегетативної

нервової

системи

у

вигляді

переважання

впливу

її

парасимпатичного відділу. Виходячи з цього, було запропоновано способи
корекції даного стану. Глибокому кам’янистому (Відієву) нерву відводиться
провідна роль у розвитку алергічних реакцій слизової оболонки порожнини носа.
З цієї причини його перерізання з успіхом застосовувалося для лікування
алергічних і вазомоторних ринітів і ПН (El-Guindy A., 1994; Рязанцев С. В., 1995;
Русских Н. А., 2000). Результатом цієї операції є переривання гіперактивної
холінергічної дії на кровоносні судини, що веде до зменшення набряку слизової
оболонки носа, пригнічення секреції слизових залоз і зупинки росту поліпів на
стороні перерізаного нерва. Проте ця операція призводить до порушення
симпатичної іннервації слизової порожнини носа, що позначається на її
функціональному стані. Так, ще Рейнус А. М. (1937) в експерименті відзначив
розвиток ПРС на стороні перерізання вегетативних нервів у собак. Це
підтверджують і пізніші експериментальні дослідження з моделювання синуситу,
проведені у ЛОР-клініці Київського національного медичного університету. При
іритації верхнього шийного симпатичного ганглія у кролика на боці руйнування
через 2 місяці спостерігалася картина типового синуситу. Крім цього, сам
оперативний доступ до крилоподібного каналу, з якого Відієв нерв виходить у
порожнину носа, досить травматичний і пов’язаний з певним ризиком, зважаючи
на погану обзорність операційного поля. Тому на даний час розроблено більш
щадні способи впливу на вегетативний нервовий апарат порожнини носа, яким
віддається

перевага.

Зокрема,

запропоновано

метод

транскраніальної
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електростимуляції апаратом, який працює в режимі поєднаної електричної дії
постійного і імпульсного струму у співвідношенні 2:1 з частотою прямокутних
імпульсів 77 Гц і тривалістю імпульсів 3,5 мс. Електроди розташовуються в
лобно-мастоїдальній проекції. Оптимальна лікувальна доза — 2,8 мА, час
експозиції — 30 хвилин (Портенко Г. М., 2001).
Ріст поліпів, як указують Bernstein J. M. et al. [23] виникає унаслідок
клітинного й інтерстиціального набряку, що є результатом порушення
біоелектричної інтеграції в натрієвих і хлорних каналах епітеліальних кліток. З
урахуванням цього, ряд авторів провели дослідження дії інгаляцій фуросеміду в
протирецидивному лікуванні ПРС [18]. Фуросемід, стабілізуючи натрієві і хлорні
канали, запобігає виходу рідини в інтерстиціальний простір, що попереджає
зростання поліпа. Застосування цього методу дозволило знизити число рецидивів
до 7 % у порівнянні з 30 % у контрольній групі [216].
Поліпозний риносинусит є надзвичайно серйозною і нерозв’язаною
проблемою в сучасній медицині. Він нерідко є одним із проявів загальної
патології органів дихання, і його патогенез тісно пов’язаний з патогенезом БА,
муковісцидозу і непереносимості препаратів піразолонового ряду [185].
Разом з визнанням безумовного впливу ПРС на перебіг БА, продовжують
існувати труднощі у виборі методів лікування таких пацієнтів. Питання про
доцільність хірургічного лікування осіб, хворих на ПРС, що асоціюється з БА, є
одним із основних пунктів дискусій між оториноларингологами, алергологами і
пульмонологами. У представників різних спеціальностей до цього часу немає
загальної позиції в поглядах на дану проблему, а вибір методу лікування у
великій мірі залежить від того, до якого фахівця звертається пацієнт.
Проблема лікування хворих на ПРС, на думку провідних учених,
розглядається останнім часом швидше з терапевтичних позицій, а не з
хірургічних. Передбачається, що подальший прогрес буде пов’язаний з
розробкою нових медикаментозних препаратів, а не з удосконаленням
хірургічної техніки [14, 173, 176, 178].
На думку багатьох дослідників, істотно розширилися можливості в
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лікуванні хворих на ПРС з появою ендоскопічної ринохірургії і нових форм
інтраназальних стероїдних препаратів. Використання ендоскопів в ринохірургії
дозволяє ретельно видалити всі поліпи, не порушуючи цілісності неушкодженої
слизової оболонки, під контролем зору виконати ревізію природних отворів
уражених ПНП і відновити їх нормальний дренаж і аерацію. Хірургічне
втручання планується так, щоб зробити пацієнта сприйнятливішим до подальшої
медикаментозної терапії.
Ні найретельніша операція, ані КС-терапія не в змозі вилікувати хворих на
ПРС, але вони дають можливість значно підвищити якість життя хворих,
подовжити проміжки між рецидивами ПРС, полегшити перебіг БА і підсилити
чутливість хворих до протиастматичної терапії [185]. Проте, до цього часу не
було проведено достовірного дослідження залежності якості життя хворих на БА,
поєднаній з патологією порожнини носа, і ПНП, від корекції супутньої патології
носа.
На думку Кім І. А., Носуля Е. В. [77], велика увага повинна приділятися
питанням післяопераційного ведення пацієнтів з ПРС. Під час планування
післяопераційного лікування осіб, хворих на ПРС, необхідно враховувати
індивідуальні чинники ризику (вік, наявність асоційованих захворювань,
попереднє лікування КС, перенесені раніше хірургічні втручання в порожнині
носа і ПНП), що впливають на динаміку репаративних процесів в
післяопераційному періоді. При цьому, аналізуючи комп’ютерні томограми (КТ),
слід звертати увагу на наявність інтраопераційних чинників ризику, які
збільшують обсяг і тривалість втручання, або вимагають реімплантації
аутотканин, використання стентів, що підвищує вірогідність післяопераційних
ускладнень і негативно позначається на процесах відновлення функціональної
активності

слизової

оболонки

носа

[217].

Найбільш

поширеними

інтраопераційними чинниками ризику при ПРС є такі природжені і набуті зміни
анатомічних структур носової порожнини, як гіперпневматизація Bulla
ethmoidalis, клітин Agger nasi, деформація носової перегородки.
Патогенетичну терапію післяопераційних запальних змін слизової
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оболонки

носа

доцільно

доповнювати

застосуванням

фенспіриду —

протизапального препарата, особливості фармакологічної дії якого пов’язані з
гальмуванням транспорту в клітину іонів кальцію, що сприяє зменшенню
активності NO-синтатази, ферменту, що каталізує синтез ендогенного оксиду
азоту, і зменшенню NO-залежних ефектів, набряку слизової оболонки носа,
назальної обструкції, поліпшенням мукоциліарного транспорту [218].
Важливим компонентом хірургічного лікування хворих на ПРС є
периопераційна антибіотикопрофілактика в режимі «однієї дози» (2,0 мл
цефазоліну внутрішньовенно за 30 хв. до операції). При цьому досягаються
оптимальні концентрації антибіотика в сироватці крові і слизовій оболонці, що
сприяє зменшенню прояву запалення [219].
Для ефективної дії на щільні продукти запалення слизової оболонки носа
після

хірургічних

інтраназального

втручань

з

пролонгованого

приводу

ПРС

протеоліза

за

доцільне

використання

допомогою

препарату,

отриманому шляхом іммобілізації бактеріальних протеаз з Bacillus subtilis на
хімічно інертному водорозчинному полімері — поліетиленоксиді 1500 в дозі
50 ПЕ 1 раз на добу (Носуля Е. В., Кім І. А., 2006). Особливого значення
післяопераційний пролонгований інтраназальний протеоліз набуває у пацієнтів з
ПРС, які застосовують інтраназальні лікарські препарати, зокрема топічні КС. Це
пов’язано з тим, що лізис щільних фібринних відкладень та в’язкого слизу сприяє
ретельнішому

і

менш

травматичному

очищенню

носової

порожнини,

поліпшенню контакту часточок аерозолю топічного препарату зі слизовою
оболонкою носа.
1.4. Застосування бактеріальних імуномодуляторів при поліпозному
риносинуситі
Враховуючи, що ПРС достатньо часто перебігає на фоні алергії верхніх
дихальних

шляхів,

перспективу

може

мати

застосування

специфічної

імунотерапії (СІТ) причинними алергенами як протирецидивне лікування
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пацієнтів з цією патологією. Дана методика застосовується для лікування
респіраторних алергозів ще з початку минулого століття, але і на даний час вона
продовжує широко використовуватися в терапії атопічних захворювань ВДШ
[219].
Так, В. П. Ситніков і співавт. (1996), вважаючи визначальною роль
аутоалергії в розвиткові ПРС, для лікування ПН застосували аутоекстракт
поліпів. Вводили його за зростаючою схемою курсом в 10 ін’єкцій, після чого
автори відзначали пряму кореляцію між повторенням курсу специфічної
десенсибілізації і подовженням періоду ремісії.
Відомо, що фармакотерапія алергії не завжди призводить до бажаних
результатів і прогнозує практично довічний прийом фармпрепарату. Вживані в
даний час препарати протиалергічної дії впливають, окрім цього, на окремі
патогенетичні ланки алергічного запалення. Визначаючи певний патогенетичний
і симптоматичні ефекти, вони мало впливають або не впливають зовсім на
імунологічну фазу алергічного запалення. У зв’язку з цим, має практичне
значення застосування СІТ як протирецидивного лікування при алергічному ПН.
Досвід застосування СІТ показав, що даний спосіб лікування впливає на всі
патогенетично значущі ланки алергічного процесу і здатна природним чином
змінити перебіг алергічного захворювання. Останніми роками зусиллями учених
багатьох країн вдалося встановити розмаїття імунологічних механізмів СІТ.
У сучасному вигляді імунологічні ефекти СІТ представлені в: збільшенні
кількості розеткоутворюючих Т- і В-лімфоцитів; збільшенні напрацювання
блокуючих антитіл; зменшенні виділення медіаторів алергії; підвищенні
активності супресорних клітин і механізмів; посиленні функції хелперів 1 типу
(Th1) і зниженні — 2 типу (Th2); перемиканні Т-хелперів (СD4+) клітин на
відповідний фенотип (з Th2 на Th1); підвищенні функціональної активності Тлімфоцитів; зменшенні бластоутворення лімфоцитів під впливом специфічного
антигена; індукції толерантності В-лімфоцитів, що продукують Ig Е; зниженні
реактивності медіатор-продукуючих клітин.
Унаслідок перерахованих ефектів СІТ сприяє: збереженню тривалої (іноді
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на десятки років) ремісії; попередженню розширення спектру алергенів, до яких
формується

підвищена

чутливість;

попередженню

погіршення

перебігу

захворювання; зменшенню потреби у фармакологічних препаратах.
У другій половині минулого сторіччя відзначалися спроби проведення СІТ
бактеріальними алергенами при інфекційнозалежних алергічних риносинуситах,
в тому числі і при поліпозній формі. З цією метою Митрохіна Н. М., Гудкова Є. І.
(1970) використовували стандартні бактеріальні алергени, які вводилися
внутрішньошкірно в постійно зростаючих дозах двічі на тиждень протягом 3–
4 місяців. Ці ж автори апробували методику СІТ аерозольним розпилюванням
бактеріальних алергенів в ніс і в глотку щодня протягом 10 днів, а потім 1 раз на
тиждень протягом 1 місяця. Ефективність такого лікування при аерозольному
введенні алергену склала 86,0 %.
В даний час в ЛОР-клініці все ширше застосовуються імуномодулятори
нового класу у вигляді імунокоректорів бактеріального походження і
синтетичних вакцин. Це очищені бактеріальними лізатами препарати; засоби,
представлені бактеріальними рибосомами; препарати, що включають основний
структурний фрагмент клітинної стінки практично всіх відомих бактерій [220].
Застосування цих препаратів для лікування хронічних інфекційно-алергічних
захворювань показало підвищення рівня Т-лімфоцитів, сироваткових Ig,
секреторного Ig А, фагоцитарної активності нейтрофілів, активності лізоциму і
комплементу.

Практичний

застосування

СІТ

інтерес

алергенами

представляють
і

питання

імунокоригуючими

поєднаного
препаратами.

Молотіловим Б. А. і співавт. (1992) в клініці було проведено вивчення
ефективності

СІТ

бактеріальними

глюкозамінілмурамілдіпептидом

у

алергенами
хворих

з

в

комплексі

з

інфекційно-алергічним

риносинуситом. Ефективність такої комбінованої терапії склала 86,4 %.
Проблема лікування грибкового ураження ПНП, зокрема, алергічного
грибкового синуситу, на думку Лопатіна А. С. (1999), є проблемою світового
рівня і на сьогодні. Дане захворювання практично завжди супроводжується
поліпозним процесом в носовій порожнині і його лікування здійснюється
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переважно хірургічно з подальшим тривалим лікуванням КС.
Дані про можливість лікування хворих з алергічним грибковим синуситом
методом СІТ грибковими алергенами повідомляли Mabry R. L. і співавт. (1997).
Весь період цих спостережень, який становив від 7 до 17 місяців, пацієнти
залишалися у фазі ремісії.
Зважаючи на значну поширеність алергічних захворювань ВДШ і
вважаючи

поліпи

носа

етапом

у

перебігу

алергічного

риніту,

Гаджимірзаевим А. Г. зі співавт. (2003) було застосовано методику СІТ
побутовими і пилковими алергенами при лікуванні ПРС у дітей. Використання
цього методу показало таку ж позитивну динаміку, як і при лікуванні топічними
КС. Також спостерігалася позитивна динаміка показників дихальної функції носа
і цитологічної картини мазків-відбитків слизової порожнини носа після курсу
лікування СІТ. У бік нормалізації зміщувалися показники гуморального і
клітинного

імунітету.

Нормалізувалася

рентгенологічна

картина —

відновлювалася повітровмісткість ПНП, зникали кістоподібні тіні в гайморових
пазухах.

При

динамічному

огляді

порожнини

носа

спостерігалося

розсмоктування дрібних поліпів в середніх носових ходах.
Таким чином, враховуючи зростання числа алергічних захворювань і
значну частину хворих на ПРС, у яких хвороба перебігає на тлі алергії,
застосування СІТ в лікуванні цієї патології може бути перспективним і має
особливий науковий інтерес. Пошук нових методів протирецидивного лікування
хворих на ПРС входить в коло питань, що вивчаються практично у всіх
провідних ЛОР-клініках. Проте єдиного методичного підходу в лікуванні, який
був би ефективний і викликав мінімальні побічні ефекти, ще не знайдено.
Застосування бактеріальних вакцин з метою профілактики рецидивування
інфекційно-запальних захворювань різної локалізації є одним з перспективних
питань, які інтенсивно вивчаються й розробляються як клініцистами різних
спеціальностей, так і представниками різних наукових напрямків і шкіл [221,
222]. Показано високу клінічну ефективність місцевих вакцинуючих препаратів,
отриманих з мікроорганізмів ВДШ при ПРС, а також підвищення деяких
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імунологічних

показників

місцевого

та

системного

характеру

при

парентеральному введенні бактеріальної вакцини. Філатов В. Ф. і співавт. [21] з
успіхом застосували аутовакцину, яка складається із суспензії убитих бактерій,
виділених з порожнини носа хворих на ПРС, у поєднанні з гомогенатом тканини
видалених поліпів. Курс лікування проводився в 2 етапи: перший — десять
ін’єкцій проводилися через кожні 2–3 дні, другий — через один місяць,
складався із семи ін’єкцій. Даний спосіб лікування, на думку авторів, сприяє
регуляції відносин мікро- і макроорганізму, стимуляції специфічних і
неспецифічних чинників захисту і, можливо, супресуванню імунопатологічних
реакцій слизової оболонки носа. Описана методика лікування показана,
переважно, при інфекційно-алергічній формі поліпозного етмоїдіту [37].
Істотний прогрес у розумінні механізмів виникнення і розвитку алергічних
процесів дозволив досягти значущих успіхів у фармакотерапії алергічних
захворювань. Проте, у ряді випадків фармакортерапія не дозволяє ні зупинити
перебіг захворювання, ані попередити його трансформацію у важчі клінічні
форми у разі припинення медикаментозного лікування. Згідно сучасним
уявленням про патогенез алергічних захворювань і їх імунологічні аспекти,
значну роль при цій патології відіграє дисбаланс лімфоцитів Th1/Th2, що
відзначається зміщенням цитокінового профілю у бік продукції ІЛ 4, 5, 13, які
індукують утворення Ig E В-клітинами [223].
Виходячи з таких уявлень про порушення імунних процесів при атопії,
припускають, що використання препаратів, які сприяють нормалізації функції
імунної системи з перемиканням її на синтез ІЛ 2 та γ-інтерферону, призведе до
зниження синтезу Ig E [224]. Застосування в базисній терапії препаратів, які
нормалізують функцію Тh1-лімфоцитів, може стати новою стратегією, яка
дозволить досягти підвищення її клінічної ефективності і довготривалої
реабілітації хворих. Сучасні дані про імунологічні механізми патогенезу алергії
дозволяють переглянути на новій теоретичній основі уявлення, що склалися, про
роль бактеріальних вакцин в терапії алергічних захворювань. При наявності
достатніх доказів клінічної ефективності в контрольованих дослідженнях вони
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можуть бути включені до базисної терапії алергічних захворювань.
Імунотерапія, що впливає на патогенетично значущі ланки алергічного
процесу можлива при проведенні специфічної гіпосенсибілізуючої терапії за
допомогою алергенів або інших специфічно активних препаратів (алергоїдів,
алерговакцини тощо) або при використанні імуномодуляторів широкого спектру
дії, якими є бактеріальні вакцини з антигенів причинно значущих збудників. При
цьому формується захист від умовнопатогенних бактерій, які ініціюють пускові
механізми при багатьох проявів алергічної патології. Даний захист створюється
за рахунок формування протективного імунітету проти конкретних патогенів і за
рахунок корекції вторинних імунодефіцитів, що асоціюються з алергічними
хворобами.
Якщо специфічна гіпосенсибілізуюча імунотерапія має багаторічну історію
зі встановленням позитивних і негативних сторін її дії, то використання
бактеріальних терапевтичних вакцин для підвищення ефективності терапії
алергічних захворювань знаходиться у стадії становлення. З цією метою
використовувалися титровані до 70 % РНК рибосоми Klebsiella pneumoniae,
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes групи А, Haemophilus influenzae
у співвідношенні 35:30:30:5, мембранна фракція протеогліканів Klebsiella
pneumoniae (Франція), ліофілізат бактеріальних лізатів Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae і ozaenae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes і viridans, Moraxella catarrhalis і його аналоги (Швейцарія),
а також полікомпонентна вакцина, яка є ліофілізатом, що містить водорозчинних
антигени мікробних клітин умовно-патогенних мікроорганізмів Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Escherichia coli (Осипова Г. Л.,
2003) [224]. Застосування цієї полікомпонентної вакцини при терапії хворих на
БА, які отримували вакцину інтраназально-підшкірно, показало відмінний і
добрий ефект протягом року і більше у 66,7 % пацієнтів. При інтраназальнопероральному введенні вакцини відмінний і добрий ефект отримано у 74,2 %
хворих. Спостерігалося тривале, протягом року і більше зниження частоти і
тяжкості загострень, подовження ремісії, що дозволило зменшити об’єм
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вживання

лікарських препаратів, особливо

системних

кортикостероїдів.

Імунотерапія забезпечує корекцію складу субпопуляцій лімфоцитів з кластерами
диференціації (CD) CD3+, CD4+, CD72+ і наростання титрів антитіл до
антигенів, які входять до складу препарату. Застосування цієї терапевтичної
полікомпонентної вакцини у хворих з латексною алергією забезпечує стан
тривалої ремісії цієї групи хворих. Посилаючись на результати проведених
досліджень, автор вважає за можливе рекомендувати включення терапевтичної
полікомпонентної вакцини до базисної терапії алергічних захворювань, а
значний ступінь впливу цих препаратів на різні ланки імунного процесу і
чинники неспецифічної резистентності дозволяє прогнозувати можливість
досягнення позитивного ефекту при терапії різних нозологічних форм алергічних
захворювань.
Беручи до уваги ту обставину, що ПРС достатньо часто перебігає на фоні
алергії ВДШ, перспективу може мати застосування специфічної імунотерапії
причинними алергенами як протирецидивне лікування хворих з цією патологією.
Дана методика застосовувалася для лікування респіраторних алергозів ще з
початку минулого століття, але і в теперішній час вона продовжує широко
використовуватися в терапії атопічних захворювань ВДШ.
У теперішній час, як указують Запорожець Т. Ю. та Лоскутова І. В. [225],
все більшу увагу клініцистів привертають питання впливу змін біоценозу
організму людини при різних захворюваннях та їх лікуванні. На думку багатьох
дослідників, біоценоз організму складає цілісні екологічні системи, які
зберігають динамічну рівновагу між мікро- і макроорганізмом. Активація
аутофлори відбувається внаслідок впливу різних негативних чинників на
організм

людини

(переохолодження,

втоми

тощо) —

і

непатогенні

мікроорганізми біологічних порожнин стають патогенними, що й викликає
розвиток захворювань. Зниження антимікробної резистентності є не єдиною
причиною розвитку ендогенної інтоксикації. Пригнічення чинників природного
імунітету викликає порушення асоціативних зв’язків у мікробіоценозах, що
призводить до дисбактеріозу і змін біологічних властивостей мікробів аутофлори
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[28, 103]. При цьому до ПРС приєднуються вторинні інфекції, а також
спостерігаються безсимптомні форми персистуючої інфекції, яка викликає
прогрес захворювання [61, 104].
Враховуючи вищезгадане, сучасне лікування при ПРС складається з
хірургічного і консервативного етапів. Проте при оперативному втручанні
видалити всю поліпозну тканину неможливо, що може сприяти розвитку
рецидивів ПРС, нерідко розвивається вторинний імунодефіцит, який може
викликати рецидиви поліпозу ПНП і вимагає повторних поліпотомій. Таким
чином, на думку значного числа дослідників, хірургічне втручання може носити
симптоматичний характер, позбавляючи хворого лише від проявів хвороби, але
не впливає на ланки патогенезу.
У комплексному лікуванні при рецидивуючих формах ПРС призначаються
імуномодулюючі засоби для корекції порушень системного імунітету [224].
Досліджено імуноактивні препарати, один з яких містить живі мікробні
клітини Baciilus subtilis, інший — що містить кислий пептидоглікан, який має
молекулярну масу 1000–40000 кД, що використовуються при лікуванні
хронічних вірусних (герпетичної) і бактеріальних інфекцій [225, 226]. Імунофармакологічні

властивості

препарату

активують

тканинні

макрофаги,

стимулюють продукцію антитіл проти чужорідних антигенів і викликають
підвищення синтезу протизапальних цитокінів.
Перший зі згаданих вище — препарат, створений методом генної інженерії
на основі бактерії роду Bacillus. Він впливає на імунну систему, підсилюючи
клітинний і гуморальний імунітет та утворення ІФН. При цьому імуноактивна
речовина відразу потрапляє в лімфатичну систему, а не в кровотік, як це
відбувається при парентеральному введенні препарату ІФН і його індукторів.
Фізіологічна й генетична спорідненість слизових оболонок всіх органів і систем
пояснює активацію імунних реакцій слизових оболонок у всьому організмі
господаря. В результаті досліджень встановлено, що ІФН-α2, який синтезується
Bacillus subtilis в процесі презентації антигена наївним хелперним лімфоцитам
(Th0), індукує експресію специфічного рецептора ІЛ-12, що стимулює рецептор
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ІЛ-18 на Т-лімфоцитах, а це є необхідним для розвитку Тh1 імунної відповіді, а
також активує макрофаги для цитолізу [227]. Доведено, що препарат ефективний
не тільки для корекції мікрофлори ШКТ, але і для лікувальної дії на хронічне
запалення поза слизовою оболонкою ШКТ. Обидва препарати в комплексі
консервативного лікування хворих на ПРС раніше не використовувалися. При
застосуванні комбінації обох препаратів в лікуванні хворих на ПРС був
визначений позитивний вплив на стан мікробіоценозу слизової оболонки
порожнини носа — у більшості хворих відмічено зменшення кількісного складу
умовно-патогенної флори.
Аналіз даних літератури показав значну різноманітність пропонованих
способів і прийомів лікування ПРС, яка може свідчити про те, що жоден з них не
може гарантувати хворим відсутність рецидиву в катамнезі. Указаний факт
наголошує на необхідності розробки нових форм і методів протирецидивного
лікування хворих на хронічний ПРС. Тим більше, що його лікування, на думку
переважної більшості сучасних дослідників, не може вичерпуватися виключно
хірургічними методами або застосуванням різних фізичних чинників, а повинно
поєднуватися з адекватною консервативною терапією з урахуванням того, що в
патогенезі рецидивуючого поліпозу носа значну роль відіграє сенсибілізація,
особливо до мікробних антигенів.
Беручи до уваги, що в патогенезі рецидивуючого поліпозу носа значну
роль відводять сенсибілізації, безумовно цікавими є дані про застосування
специфічної гіпосенсибілізації в лікуванні цієї патології.
На сьогоднішній день думку про те, що в патогенезі хронічних ПРС
визначальна роль належить стану імунної системи як на місцевому, так і на
системному рівні, підтримує більшість авторів, які досліджують цю проблему.
Виходячи з того, що однією з причин розвитку хронічних РС є порушення у
функціонуванні імунної системи різної етіології, вивчення одного з аспектів
імунопатогенезу хронічного РС — здатності клітин імунної системи до продукції
інтерферонів і прозапальних цитокинів та можливість її корекції — є актуальним.
Навіть зважаючи на те, що істотний прогрес у розумінні механізмів

83
виникнення і розвитку алергічних процесів дозволив досягнути значущих успіхів
у фармакотерапії алергічних захворювань, у ряді випадків фармакортерапія не
дозволяє ні зупинити перебіг захворювання, ані попередити його трансформацію
у важчі клінічні форми у разі припинення медикаментозного лікування.
Далекі від остаточного розв’язання питання про роль етіологічного
чинника у виникненні захворювання на ПРС. Зокрема, роль алергії автори
оцінюють по-різному, що визначається відсутністю єдиного діагностичного
алгоритму обстеження хворих на ПРС. Розробка такого алгоритму дала б
можливість адекватного співставлення отриманих результатів. Немає єдиної
думки і про роль грибкової флори в патогенезі ПРС. Так, в публікаціях
десятирічної давності багато хто з авторів відводили грибковій флорі провідну
роль у виникненні поліпів носа. А в публікаціях останніх років зарубіжні автори
висловлюють думку про убіквітарність (універсальну присутність) грибів в
порожнині носа у здорових осіб як сапрофітної мікрофлори.
Важливу роль у виникненні ПРС відводять також бактеріальному чиннику,
у зв’язку з чим при лікуванні пацієнтів з ПРС необхідно враховувати цю
обставину при проведенні заходів протирецидивної терапії, застосовуючи як
стандартизовані вакцини, так і способи аутовакцинації.
Недостатньо, на наш погляд, у публікаціях висвітлені питання морфології,
імуноморфлогії та біохімії поліпозної тканини порожнини носа та ПНП при
різних методах лікування. Практично відсутні дані про показники місцевого та
системного імунітету у хворих на ПРС і їх стан при застосуванні різних методів
лікування. Не в достатній мірі наведені порівняльні оцінки ефективності різних
методів лікування ПРС за найближчими та віддаленими результатами.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстеженого контингенту та дизайн
дослідження
Проспективне когортне контрольоване дослідження проводилося на базі
ЛОР-клініки Харківського національного медичного університету, комунального
закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня — центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» (ОКЛ–ЦЕМД та МК) м. Харкова
протягом 2000–2016 років і включало експериментальну та клінічну частини
(рис. 2.1).
Вік осіб, що обстежувалися, складав від 18 до 77 років. Гендерна
характеристика у всіх груп, що порівнювалися, була подібною. Контрольна група
включала 20 практично здорових осіб.
На першому етапі після вивчення анамнезу та скарг із загального
контингенту хворих на ПРС було відібрано пацієнтів переважно з частими
інфекційно-запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів (з яким
пов’язаний розвиток захворювання), відсутністю чіткого алергологічного
анамнезу та еозинофілії крові для поглибленого клініко-інструментального,
імунологічного та мікробіологічного дослідження. Відібрано 300 пацієнтів з
умовно-патогенними збудниками гнійно-запальних захворювань S. aureus,
K. pneumoniae, S. pyogenes тощо, у яких була підвищена концентрація антитіл до
антигенів клебсієли, протеїну А золотистого стафілококу та стрептолізину-О
гемолітичного стрептококу, підвищені рівні специфічних Ig Е до протеїну А
S. аureus та ліпополісахариду K. рneumoniaе, знижена продукція фактора
гальмування міграції лейкоцитів (ФГМЛ) до мікробних антигенів. В дослідження
також входили пацієнти зі слизово-гнійними виділеннями з носу та однобічним
поліпозом. Пацієнтів з аспіриновою триадою та з атопічною бронхіальною
астмою в дослідження не включали.
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Пацієнти з ПРС, яким проведено
лікування в ОКЛ–ЦЕМД та МК

Рандомізована критеріальна вибірка пацієнтів для
проспективного когортного контрольованого
дослідження, n=300

Експериментальне обґрунтування
можливості клінічного
застосування ІКВ
на тканинних
культурах

на щурах
лінії WAG,
n=27
Оцінка ефективності ІКВ за різних
схем застосування й у порівнянні з
іншими засобами лікування
n=60

n=60

n=60

n=60

операція,
вакцинація,
ревакцинація
вакцинація,
операція,
ревакцинація
вакцинація,
ревакцинація,
операція
операція,
топічний
кортикостероїд
операція,
стандартна
терапія

характер
мікрофлори

n=60

біохімічні зміни
поліпозної тканини

морфологічні
особливості поліпів

системний і
локальний імунітет

клінічний стан

Клініко-патогенетичне обґрунтування
застосування
ІКВ
у
структурі
протирецидивної терапії ПРС

Здорові особи
контрольної
групи, n=20

безпосередньо, через 1 рік,
протягом 10 років
Інтегральний багатомірний статистичний аналіз клінічних,
патоморфологічних, імунологічних, біохімічних, мікробіологічних
даних та результатів застосування ІКВ
Прогнозування ефективності застосування ІКВ

Рис. 2.1. Дизайн дослідження
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На другому етапі у 180 пацієнтів з інфекційно-запальною формою
захворювання, які повністю пройшли все обстеження, було вивчено та
проаналізовано лікувальну дію на ПРС бактеріальної аутовакцини у різних
поєднаннях її з поліпоетмоїдотомією (ПЕТ). Було досліджено вплив на ПРС
аутовакцини (вакцинації та ревакцинації) до хірургічного втручання, після
хірургічного втручання та вакцинації до ПЕТ і ревакцинації після неї у двох груп
пацієнтів: тих, що отримують лікування щодо ПРС уперше та повторно.
Після

встановлення

найбільш

ефективного

метода

лікування

аутовакциною (вакцинації та ревакцинації) саме до хірургічного втручання, на
третьому етапі було порівняно вплив на процес перебігу ПРС аутовакцини
(вакцинації з ревакцинацією, здійснених до хірургічного втручання) та дію
топічного

кортикостероїдного

препарату

й

стандартної

терапії

після

поліпоетмоїдотомії у контингенті 180 пацієнтів. Ці аспекти вивчено і у групах
пацієнтів, яким лікування проводили первинно та повторно. Наприкінці другого
етапу дослідили залежність динаміки рецидивування ПРС від схеми лікування за
клініко-інструментальними показниками у пацієнтів, що лікуються вперше та
повторно.
Стандартне лікування полягало у поліпоетмоїдотомії; при розповсюдженні
процесу у інші приносові пазухи — комбіноване втручання. Проводили за
показаннями корекцію супутньої патології порожнини носа (викривлення
носової перегородки, вазомоторного риніту). В усіх випадках призначали
антибактеріальну терапію — цефтриаксон внутрішньовенно 1 раз на день у дозі
2,0 г тощо [228].
Усіх пацієнтів було розподілено за методикою лікування на п’ять груп.
Сформована перша група з 60 хворих (по 30 пацієнтів вперше виявлених та
хворих

з

рецидивуючим

перебігом

захворювання)

курс

бактеріальної

аутовакцини отримувала в два етапи: в доопераційному періоді — вакцинація,
після поліпоетмоїдотомії — ревакцинація на фоні стандартної терапії.
До другої групи віднесено 60 пацієнтів (30 осіб, що лікуються вперше та
30 — повторно), яким на фоні стандартної терапії курс бактеріальної
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аутовакцини

проводили

в

післяопераційному

періоді

(вакцинацію

та

ревакцинацію). Ревакцинація здійснювалася через 20–25 діб після вакцинації.
Третю групу сформували 60 хворих (по 30 пацієнтів вперше виявлених та
хворих

з

рецидивуючим

перебігом

захворювання),

яким

здійснювали

вакцинопрофілактику (вакцинацію та ревакцинацію) згідно авторській методиці,
зареєстрованій у деклараційному патенті України на винахід (Пат. 58378
Україна, МПК7 А61В10/00. Спосіб лікування хворих на поліпозний риносинусит
/ Заболотний Д. І., Лупир А. В., Журавльов А. С. ; власник патенту Харківський
національний медичний університет. – № 2002129905 ; заявл. 10.12.02 ; опубл.
15.07.03, Бюл. № 7.), потім проподили поліпоетмоїдотомію через 20–25 діб по
закінченні курсу ревакцинації на фоні стандартної терапії.
Досліджена нами четверта група пацієнтів (60 осіб: по 30 пацієнтів вперше
виявлених та хворих з рецидивуючим перебігом захворювання), на додаток до
стандартного лікування, як післяопераційну терапію отримувала топічний
кортикостероїдний препарат флютиказону пропіонат протягом 3 місяців по 2
уприскування 2 рази на день [229], що узгоджується з положеннями сучасних
галузевих стандартів [9, 228].
Особи п’ятої групи в післяопераційному періоді отримували стандартне
лікування — 60 обстежених, з яких по 30 осіб первинно та повторно лікованих.
Усі групи були зіставлюваними за антроподемографічними показниками
та вихідною клінічною характеристикою.
З метою прогнозування ефективності застосування ІКВ проведено
інтегральний багатомірний статистичний аналіз клінічних, патоморфологічних,
імунологічних, біохімічних, мікробіологічних даних.
2.2. Методи клінічного обстеження
Клініко-інструментальні

методи.

Усім

пацієнтам

проводилося

загальноприйняте клінічне обстеження згідно Наказу МОЗ України від
24.03.2009 № 181 «Протокол надання медичної допомоги хворим з поліпозним
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риносинуситом»: вивчалися скарги, загальний стан, перенесені у минулому
захворювання, алергологічний анамнез, характер лікування, що проводилося
раніше;

за

показаннями

хворих

було

проконсультовано

суміжними

спеціалістами. Проведено клінічні дослідження крові та сечі, спеціальні
інструментальні методи обстеження (отоскопію, риноскопію, фарингоскопію,
ендоскопію порожнини носа); пальпацію та перкусію над ураженими синусами;
рентгенографію ПНП проводили за стандартною методикою у носопідборідочній проекції, комп’ютерну томографію ПНП.
За необхідності виконували діагностичну пункцію верхньощелепних
синусів за класичною методикою голкою Куліковського крізь нижній носовий
хід з попередньою анемізацією 0,1 % розчином адреналіну та аплікаційною
анестезією слизової оболонки нижнього носового ходу 10,0 % розчином
лідокаїну.
Весь об’єм клініко-інструментальних обстежень виконано на базі
комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня — центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова.
Визначення нюхової функції. Використовувався метод кількісного
визначення

порогу

нюхових

відчуттів

Ельсберга-Леві

у

модифікації

Медведовського М. С. [230], що дозволяє отримати повні дані про стан нюхової
функції носу за допомогою ольфактивної пахучої речовини — настоянки
валеріани. Поріг нюхової реакції у нормі знаходиться у межах від 2 см3 до 6 см3.
Якісне визначення нюхової функції виконувалося за допомогою набору
пахучих ароматичних речовин ольфактивної та тригемінальної дії настіянки
валеріани, м’яти, 0,5 % оцтової кислоти, розчину амонію 40 %. Застосування
«пахучих камертонів» дозволяло виявити не тільки аносмію, але і різні ступені
гіпосмії як до запахів ольфактивної, так і тригемінальної дії, а також латентний
період та деякі величини адаптаційних процесів.
Оцінювання результатів дослідження проводилося за 4-бальною системою.
Норма — вірна оцінка усіх пахучих речовин. Перший ступінь гіпосмії —
порушення сприйняття 0,5 % розчину оцтової кислоти; другий ступінь —
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порушення сприйняття настоянки м’яти, третій — порушення сприйняття
настоянки валеріани і четвертий — нашатирного спирту.
Визначення функції носового дихання. Параметри проходження струменю
повітря через порожнину носу є характеристикою носового дихання.
Саморегуляція величини потоку повітря здійснюється шляхом збільшення або
зменшення об’єму носових раковин. Порушення прохідності носових ходів
зменшує інтенсивність вдиху та видиху, що є причиною утрудненого носового
дихання.
У своїх дослідженнях ми використовували простий та об’єктивний метод
визначення стану носового дихання за допомогою рідинного U-подібного
ринопневмометра [230].
Дослідження носового дихання ринопневмометром здійснювалися таким
чином: обстежуваний вводив у одну половину носу оливу ринопневмометра, а
іншу закривав притисканням крила носу. Дослідник знімав пробку з іншого кінця
приладу. Обстежувана особа робила вдих носом за умови закритого рота. При
цьому рідина від мітки «0» піднімалася догори. Для фіксації рівня рідини у цьому
положенні закривали відкритий кінець ринопневмометра та визначали висоту
стовпчика рідини, що піднялася.
Вивчалася прохідність окремо обох половин носу. Встановлено, що при
нормальному стані носового дихання тиск сягає понад 35,0 мм водн. ст., у
випадках порушення носового дихання цей показник складав: 30–35 мм водн. ст.
(незначне порушення, I ступінь), 25–30 мм водн. ст. (помірне порушення, II
ступінь), 15–25 мм водн. ст. (виражене порушення, III ступінь), 0–15 мм водн. ст.
(значне порушення, IV ступінь).
Риноцитологічне дослідження. Кількісне риноцитологічне дослідження
проводилося за допомогою мазків-відбитків зі слизової оболонки носових
раковин. Діагностичний матеріал отримували таким чином. Під час передньої
риноскопії, під контролем зору, шляхом дотику стерильного ватного тампону до
слизової оболонки нижніх носових раковин, брали матеріал, який потім
переносили на стерильне предметне скло. Мазок-відбиток підсушували на
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повітрі і фіксували сумішшю Нікіфорова. Фарбування мазка здійснювалося
гематоксиліном та еозином. Кількість клітинних елементів у мазках, що
досліджувалися, підраховували у п’яти полях зору при збільшенні: окуляру —
×7, об’єктиву — ×90, враховувалося середнє арифметичне значення відповідних
показників.
Вивчення транспортної функції слизової оболонки носу. Проводився
сахариновий тест. Сутність методу полягає у визначенні часу, який необхідний
для переміщення індикаторної речовини (сахарину) по порожнині носу до
глотки. Методика тесту полягає у тому, що на верхньомедіальну поверхню
нижньої носової раковини на відстані 5 мм від її переднього краю, на затримці
дихання пацієнтом, розміщують гранулу натрієвої солі сахарину діаметром до
0,6 мм. Потім визначають час появи солодкого смаку у порожнині роту, на що
вказує обстежуваний. Окремо досліджують праву та ліву половини носової
порожнини. Нормальними показниками прийнято вважати час появи солодкого
смаку через 10–15 хв., при І ступеню порушення транспортної функції цей час
складає 20–30 хв., при ІІ ступеню — 30–60 хв., при ІІІ ступеню — більше 60 хв.
[231, 232].
Ефективність проведеного лікування визначали за таким комплексом
показників: відновленням функції носового дихання, покращенням клінічних,
мікробіологічних та імунологічних показників резистентності організму
пацієнта, показників ендоскопічної картини порожнини носа (розміру поліпів та
змін у порожнині носа) і відсутністю рецидиву захворювання як у ранньому, так і
у віддаленому періодах.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа виконувалося за допомогою
ендоскопічної апаратури «ЭЛЕПС» (Росія). Огляд порожнини носа проводився в
положенні пацієнта сидячи. Знеболення досягалося аплікацією розчину лідокаїну
10 % з попередньою ішемізацією слизової оболонки порожнини носа розчином
адреналіну гідротартрату 0,18 %. Огляд проводили ендоскопами діаметром 4 мм
з 0о, 30о ангуляцією, при цьому оцінювався стан слизової оболонки порожнини
носа, характер секрету, наявність та характеристика поліпозу. Результати
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ендоскопічного дослідження порожнини носа оцінювалися згідно з методикою,
використаною Г. І. Гарюк та К. Е. Арнольді [233]: індекс поліпозу було
встановлено для кожної з половин носу за шкалою від 0 до 3 балів (0 балів —
відсутність поліпів; 1 бал — поліпи в середньому носовому ході, не досягають
краю середньої носової раковини; 2 бали — поліпи поширюються нижче краю
середньої носової раковини, але не досягають краю нижньої носової раковини;
3 бали — великі поліпи, що досягають або поширюються нижче краю нижньої
носової раковини, або поліпи, які розташовуються медіально від середньої
носової раковини).
2.4. Імунологічні методи дослідження
Імунологічні тести було обрано у відповідності до рішення І національного
конгресу імунологів та алергологів України і наступних конференцій Української
Асоціації спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації (Алушта,
1998; Київ, 2000–2005). Вони відображають загальні показники гуморального
місцевого

та

системного

імунітету,

реакції

факторів

неспецифічної

резистентності, загальні кількісні характеристики імунокомпетентних клітин, а
також вміст основних цитокінів у сироватці крові. При цьому в оцінці імунного
статусу притримувалися рекомендацій провідних вчених України та СНД [60, 68,
234, 235]. Виходячи із загальновідомих характеристик імунологічних аспектів
ґенезу ПРС [22], імунологічна характеристика даної категорії пацієнтів
проводилася за: кількісною оцінкою імунокомпетентних клітин та факторів
вродженого

імунітету;

функціональним

проявом

основних

типів

імунокомпетентних клітин крові; вмістом імуноглобулінів різних класів у
периферичній крові хворих; рівнем ЦІК у сироватці крові; титрами антитіл до
мікробних антигенів; вмістом маркерних цитокінів Тh1 та Тh2-лімфоцитів у
крові хворих; визначенням гуморальних та клітинних факторів місцевого
(мукозального) імунітету у ротоглотковому секреті.
Спеціальні дослідження включали алергодіагностику до загального
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антигену

K. pneumoniae

простагландину

(ПГ)

та
Е2

протеїну
в

А

сироватці

S. аureus,
крові,

визначення

визначення

вмісту

загальної

лімфоцитотоксичності клітин крові, концентрації С3 та С4 компонентів
комплементу.
Досліджували сироватку крові та ротоглотковий секрет у пацієнтів з ПРС
та осіб контрольної групи.
Хворі на ПРС імунологічно були обстежені двічі —до початку лікування
та після його закінчення. Після проведеного лікування вивчали динаміку змін тих
показників системного імунітету, які за вихідними даними мали найбільші
відхилення серед хворих ПРС у порівнянні з контролем.
Визначення функціональної активності природних цитотоксичних кілерів
(ПЦК) проводили за методикою визначення маркерів деструкції клітин-мішеней
ефекторними клітинами крові, що здатні руйнувати ці мішені без попередньої
сенсибілізації

організму

(ПЦК,

NK-клітини).

Ці

клітини

є

основною

неспецифічною ланкою протипухлинної та антивірусної резистентності [105].
Мішенями служили ксеногенні ядровмісні еритроцити, що є метаболічно
малоактивними клітинами-мішенями і їх руйнування оцінюється за виходом
гемоглобіну, який визначається спектрофотометрично [236]. У нашій роботі
використано визначення деструктивної активності ПЦК крові у відповідності з
рекомендаціями Мельникова О. Ф. і Заєць Т. А. (1999) [237]. Як клітини-мішені
використовували еритроцити курчат. При постановці реакції витримували такі
умови: співвідношення ефектор/мішень 5:1; загальний об’єм суміші 1,5 мл;
стандартне середовище — збагачений вітамінами безбарвний розчин Хенкса, що
містить 2 % ЕТС (Serva) та 40 мкг/мл гентаміцину; час культивування 16 годин в
умовах термостату при 37 °С.
Гемоглобін визначали спектрофотометрично і результат виражали у
відсотках від рівня максимальної деструкції.
Дослідження рівня імуноглобулінів А, М, G сироватки. Користувалися
методом радіальної імунодифузії у гелі за Mancini D. та співавт. (1965) у
модифікації Simmons P. (1971) [238]. Розрахунок концентрації імуноглобулінів
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здійснювали згідно рекомендаціям Мельникова О. Ф. з урахуванням методичних
поправок для зони низьких концентрацій [239].
Визначення ЦІК. Циркулюючі імунні комплекси визначали за допомогою
техніки осадження грубодисперсних комплексних агломератів білкової природи
сироватки крові під дією багатоатомних спиртів, у тому числі поліетиленгліколю
у концентрації 3,75 %. Після осадження і наступного центрифугування
вимірювали оптичну щільність осаду із застосуванням спектрофотометричної
техніки. Вміст ЦІК виражали в одиницях оптичної щільності [235].
Визначення вмісту компонентів комплементу С3 та С4. Ці показники
вивчали у сироватці крові імуноферментним методом за доданими інструкціями
із використанням набору реактивів фірми «Хемомедика» (Росія). Вміст білків
виражали у г/л.
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів крові. Користувалися
класичним методом, що включає визначення фагоцитарного числа (кількості
фагоцитуючих клітин на 100 лейкоцитів) та фагоцитарного індексу (кількості
захоплених часток на один фагоцитуючий лейкоцит), а також визначення інших
фагоцитуючих клітин крові у тесті поглинання частки латексу. Як об’єкт
фагоцитозу використовували частки латексу з діаметром 1,1 мкм (Serva,
Германія). Застосовували також і показник відносної активації фагоцитозу за
допомогою визначення кисневого вибуху під час активації фагоцитуючих клітин
частками латексу на основі люмінолозалежної хемілюмінесценції до та після
активації із застосуванням хемілюмінометра типу ХМЛЦ-0,1 (Україна) із
розрахунком коефіцієнта активації фагоцитів [235].
Визначення
кількісної

та

чисельності

якісної

основних

характеристики

субпопуляцій
популяції

лімфоцитів.

застосовували

Для
метод

моноклональних антитіл та мікроскопічну люмінесцентну техніку згідно
інструкції, що додавалася до реактивів та положенням міжнародної ради з
диференційовочних антигенів лейкоцитів людини [240]. Використовували
моноклональні антитіла фірми «Медбиоспектр» (Москва, РФ). Визначали СD3+
(Т-лімфоцити), CD4+ (Т-лімфоцити-помічники), CD8+ (кілери/супресори),
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CD16+ (природні кілери), CD19+ (В-лімфоцити) [235].
Дослідження рівня цитокінів ІЛ-1β, 2, 6, 10. Вміст цитокінів у сироватці
крові проводили за допомогою імуноферментного методу з використанням
наборів

реактивів

фірми

«Протеиновый

контур»

(СПб,

Росія)

та

імуноферментного аналізатору АІФ-0,1ц (Бєларусь). Постановку реакції
проводили у відповідності з рекомендаціями фірми-виробника набору реактивів.
Вміст цитокінів виражали у пг/мл сироватки крові.
Дослідження рівня простагландину Е2. Використовували імуноферментний
метод, набори реактивів фірми «BioСhemMack» (Москва, РФ).
Дослідження специфічних реакцій гуморального та клітинного типів до
інфекційних антигенів. Встановлювали рівень антитіл до антигенів мікробів, що
найчастіше висівалися з поверхні слизової оболонки носу — золотистого
стафілококу та клебсієли Для цієї мети застосовували реакцію пасивної
гемаглютинації із стандартизованими реактивами виробництва «ГНЦ Институт
иммунологии» РАМН (Москва, РФ). Досліджували наявність антитіл до
антигенів аллогенної сполучної тканини, отриманих із піднебінних мигдалин
людини за методом Сole S. T. [241].
Крім того, в реакції нейтралізації оцінювали рівень антитіл до одного з
антигенів бета-гемолітичного стрептококу групи А — стрептолізину-О.
Алергодіагностика

за

вмістом

специфічних

Ig Е

проводилася

із

застосуванням наборів реагентів до алергенів K. pneumoniae та S. aureus («ГНЦ
Институт иммунологии» РАМН, Москва, РФ).
Дослідження реакції клітинного типу проводили за продукцією цитокінів,
зокрема ФГМЛ, який продукується при контакті клітин крові з мікробними
антигенами у культурі in vitro. Активність супернатантів щодо вмісту у них
ФГМЛ досліджували у капілярному тесті, застосовуючи лейкоцитарну массу
практично здорових донорів, яку виділяли шляхом багатократного відстоювання
у гепаринізованій аутоплазмі, як індикаторні клітини [242].
Дослідження імуноглобулінів А та G у ротоглотковому секреті.
Ротоглотковий секрет отримували натщесерце у один і той же час без очищення
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ротової порожнини та зубів і без стимуляції слиновиділення: центрифугували
ротоглотковий секрет при 150 g протягом 10 хвилин та 5 годин. При цьому
визначали секреторну та мономірну (сироваткову) форми Ig А, а також Ig G у
відповідності до рекомендацій Мельникова О. Ф., Заболотного Д. І. [239].
Застосовували метод радіальної імунодифузії в гелі у модифікації Simmons P.
[238] з урахуванням методичних поправок для зони низьких концентрацій [239].
Застосовували реактиви фірми «Микрофлора» (Росія).
Визначення вмісту лактоферину та інтерферону- у ротоглотковому
секреті. Показник досліджували у надосадній рідині ротоглоткового секрету із
застосуванням імуноферментного методу та набору реактивів фірм «ВекторБест» (Новосибірськ, РФ) та «Протеиновый контур» (Росія). Застосовували
вищевказаний імуноферментний аналізатор. Вміст лактоферину виражали у
мкг/мл, ІНФ- — у пг/мл.
2.5. Мікробіологічні методи дослідження
Мікробіологічне дослідження матеріалу з носової порожнини та
ротоглотки проводили стерильними тампонами із засіванням матеріалів з
носоглотки на відповідні живильні середовища (середовище накопичення та
щільні й рідкі середовища), яке проводили не пізніше, ніж через 2 години, згідно
з наказом № 535 МЗ СРСР від 22.04.1985, загальноприйнятими методами [235,
243]. Матеріал мікробіологічного дослідження було взято з носу та ротоглотки.
Первинні посіви робили на поживні (м’ясо-пептонний агар, 5,0 %
кров’яний агар, цукровий бульйон) і на відповідні для кожного виду
мікроорганізмів агаризовані та напіврідкі елективні та диференціальнодіагностичні середовища: жовточно-сольовий агар (Чистовича), «шоколадний»
агар (агар із грітою кров’ю), середовища Ендо, Каліні, Сабуро. Використовували
поживні середовища виробництва Державного наукового центру прикладної
мікробіології, відділення «Поживні середовища» МОЗ Російської федерації, НВО
«Поживні середовища» (Російська Федерація) та набори і окремі тести
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виробництва «PLIVA-Lachema a.s.» (Чехія); НДЦФ, (Російська Федерація) та
bioMerieux (Франція). Контроль якості поживних середовищ проводили за
рекомендаціями фірм-виробників, наданими у сертифікатах до продукції, а також
за Інформаційним листом МОЗ України № 05.4.1/1670 «Бактеріологічний
контроль поживних середовищ», Київ, 2000 р. Для цього використовували
стандартні референс-штами: Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli
(ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Streptococcus pneumoniae
(ATCC 49619), Streptococcus faecalis (ATCC 29212), Candida albicans (АТСС
885/653).
Визначення кількості життєздатних мікроорганізмів проводили шляхом
підрахунку КУО у відповідній кількості посівного матеріалу. Ідентифікацію
виділених культур бактерій здійснювали за морфологічними, тинкторіальними,
культуральними та біохімічними властивостями згідно з рекомендаціями у
визначниках «Определитель бактерий Берджи» (1997) і «Определитель
нетривиальных патогенных грамотрицательных бактерий» (1999); ідентифікацію
штамів грибів – за визначником «Определитель патогенных и условнопатогенных грибов» (2001) [244, 245, 246].
З метою проведення адекватного лікування хворим поетапно визначали
якісний і кількісний склад мікрофлори біотопу носоглотки в 5 етапів: до
лікування, через 7–10 діб, через місяць, рік та три роки.
2.6. Загальноморфологічні та імуногістохімічні методи дослідження
Матеріалом для морфологічного дослідження стали зразки тканини поліпів
параназальних синусів, яку було взято до проведення аутовакцинації.
Досліджувана поліпозна тканина, узята у хворих до вакцинації, має
мікроскопічні

ознаки,

що

дозволяють

класифікувати

їх

як

молоді

(19 екземплярів), зрілі (28 екземплярів) і старі (16 екземплярів).
Загальноморфологічний

аналіз

тканини

поліпів

проведено

із

використанням гістологічних та гістохімічних фарбувань гематоксилін-еозином,
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пікрофуксином за Ван Гізоном на сполучну тканину, за Рего на фібрин, за
Фельгеном-Россенбеком на ДНК, за Браше на рибонуклеїнову кислоту, за
Данієллі на сумарні білки, а також поставлено PAS-реакцію на нейтральні
глікозаміноглікани

[247].

Імуногістохімічні

дослідження

проводили

на

парафінових зрізах товщиною 5,0–6,0 мкм непрямим методом Кунса за
методикою Brosman (1979) [248] за допомогою моноклональних антитіл (МКА).
Імунні клітини диференціювали за допомогою МКА фірми Chemicon, USA до
різних типів клітин: LT8 (CD8+), LT4 (CD4+), LT3 (CD3+), LT19 (CD19+),
LNK16 (CD16+), HLA-Dr, Ig M, Ig G, Ig E-продуцентів. Колагени типували за
допомогою МКА до колагенів I, IV типів (Novocastra Laboratories Ltd.). Колагени
ІІІ типу визначали за допомогою МКА до колагену ІІІ типу (IMTEK, Ltd, Росія).
Експресію TLR на клітинах вивчали за допомогою МКА до TLR2 та TLR4
(SantaCruz Biotechnologies, США). Як люмінесцентну відмітку застосовували F
(ab)-2 фрагменти кролячих антитіл проти імуноглобулінів миші, мічених ФІТЦ.
Препарати

випромінювали

у

люмінесцентному

мікроскопі

МЛ-2

із

використанням світлофільтрів: ФС-1-2, СЗС-24, БС-8-2, УФС-6-3 [249].
2.7. Біохімічні методи дослідження
Відомо, що в пухлинних тканинах енергозабезпечення здійснюється
переважно за рахунок гліколітичних процесів, через те, що клітини цих тканин
інтенсивно діляться, знаходяться в умовах гіпоксії. Тому, за активністю
гліколітичних ферментів у тканині можна судити про активність поліпозного
росту. У своїй роботі ми використали ці дані під час вибору біохімічних
показників, що характеризують метаболізм тканини поліпів, інтенсивність
клітинного ділення.
Виходячи з вищесказаного, було визначено активність гексокінази (ГК),
фосфофруктокінази (ФФК) та лактатдегідрогенази в тканині поліпу. Додатково
визначалась активність креатинфосфокінази (КФК) — фермента, що здійснює
транспорт аденозинтрифосфату (АТФ) із мітохондрій в цитоплазму. Активність

98
цих ферментів ми визначали такими методами: поліпозну тканину подрібнювали
на холоді, гомогенізували у тріс-HCl буфері, що містить 0,32 М сахарози (рН 7,2)
в гомогенізаторах Поттера. Отриманий гомогенат центрифугували 15 хв при
10000 об./хв. Активність ферментів визначали в надосадній рідині.
Активність ферментів визначали спектрофотометричним методом за
допомогою відповідних наборів реактивів за інструкціями, що додавалися:
КФК — Olivex (Росія), ФФК та ЛДГ — La Chema (Чехія), ГК — Labsystems
(Фінляндія).
2.8. Матеріали та методи експериментального дослідження
З метою визначення можливих імуномодулюючих впливів двох препаратів
для вакцинації, отриманих із мікроорганізмів, які найчастіше вегетують на
слизовій оболонці ВДШ, а також порівняння їх імуномодулюючої активності,
проведені дослідження в умовах in vitro та in vivo.
Перший препарат являв собою лізат мікроорганізмів (ЛМ) Klebsiella
pneumonia, Streptococcus pneumoniae (типи 1, 2, 3, 4), Acinetobacter calcoaceticus,
Streptococcus pneumoniae (типи 2, 3, 5, 8, 12), Streptococcus pyogenes A-групи,
Haemophilus influenzae B-типу, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis,
Enterococcus faecalis, Neisseria subflava і perflava, Streptococcus dysgalactiae Cгрупи, Enterococcus faecium, Streptococcus G-групи із вмістом білка 0,7 мг/мл,
другий — інактивовану корпускулярну вакцину із агарових культур 6
мікроорганізмів із вмістом білків 0,09 мг/мл.
Вакцина яку використано в експерименті складалася, із S. Aureus, S.
Pyogenes, K. Pneumoniae, S. Epidermidis, C. Albicans, Enterococcus durans γ- типу.
Спільним для обох вакцин були такі мікроорганізми: Staphylococcus aureus,
Klebsiella рneumoniaе та Streptococcus haemolyticus.
Матеріалом для досліджень in vitro служили клітини піднебінних мигдалин
хворих на хронічний тонзиліт. До окремих порцій клітин — по 1,0 млн в 1,0 мл
середовища — додавали різні розведення обох препаратів та інкубували 2,0
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години при температурі 37 °С. Після інкубації суспензію двічі відмивали
центрифугуванням при 105 g та ресуспензуванням у живильному середовищі.
Окрема порція вихідної суспензії клітин проходила всі етапи маніпуляцій з
клітинами, як і дослідні зразки, але не контактувала з препаратом (контроль).
У вихідній суспензії і після обробки різними концентраціями препаратів
вивчали відносний вміст лімфоцитів — CD4+ клітин, CD20+, активованих (Т та
В) клітин — CD25+, ПЦК — CD56+. Функціональну активність клітин
оцінювали за рівнем природної клітинної цитотоксичності ПЦК та активності
фагоцитозу на стадії захоплення часток латексу.
Експресію

CD-антигенів

вивчали

методом

використовуючи

консервовані

еритроцити,

розеткоутворення,

пов’язані

з

різними

моноклональними антитілами (Вітебськ, Бєларусь). Деструктивну активність
ПЦК досліджували щодо ксеногенних мішеней (еритроцитів курок), ступінь їх
руйнування визначали спектрофотометрично за виходом гемоглобіну [237].
Фагоцитарну активність оцінювали за відносним числом клітин, що захопили
часточки латексу [335] і виражали у відсотках.
Окрім того, досліджували вплив вакцин на антитілоутворення в культурі
клітин. Вакцини вносили у культуру клітин піднебінних мигдалин із
концентрацією 2,0 млн клітин на 1,0 мл середовища RPMI-1640 (збагаченої Lглутаміном 250 мкг/мл, 2,0 % ембріональної телячої сироватки, ципрінолом
40 мкг/мл) (усі реактиви «Serva», Германія), по 10,0 мкг на флакон; інкубували
при 37 С протягом 3-х діб. Щоденно із культуральної суміші відбирали частину
клітин, які забарвлювали люмінесцентною сироваткою проти імуноглобулінів
класу G (реактиви фірми «Медгамал» НДІЕМ ім. Н. Ф. Гамалеї, Російська
Федерація). Препарати готували у відповідності з рекомендаціями по роботі з
біопрепаратами, що флюоресцують [235, 243], розглядали у люмінесцентному
мікроскопі Люмам-М і підраховували кількість клітин, що світяться, на 100
лімфоїдних клітин культурального середовища. Після трьох діб інкубації в
культуральній рідині дослідили рівень антистрептолізину-О, застосовуючи
мікрометод [336].
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Підтвердженням імуномодулюючих впливів вакцин є і дослідження,
проведені в умовах in vivo на лабораторних щурах лінії WAG. При введенні
тваринам препарати вирівнювали за рівнем білка та за об’ємом, що вводили.
Тварин імунізували внутрішньоочеревинно, триразово вводячи по 1,0 мг у об’ємі
2,0 мл. Через тиждень після останньої ін’єкції вакцини тварин обстежували
імунологічно. Дослідження здійснено на 27 тваринах, з яких 7 були інтактними і
служили контролем у визначенні базових параметрів імунної відповіді.
Вивчали такі складові імунної відповіді. Загальну кількість лейкоцитів і
вміст еозинофілів у периферичній крові досліджували шляхом підрахунку їх
камерно-меланжерним методом із забарвленням за Романовським. Кількість
лімфоцитів, що мають рецептор до Fc-фрагменту імуноглобулінів, підраховували
у відповідності з методом Самбур М. Б. (1994) [337]. Активність фагоцитозу
визначали за співвідношенням часточок латексу в люмінолзалежному тесті за
допомогою хемілюмінометра, вираховуючи коефіцієнт активації клітин.
Продукцію аглютинуючих антитіл, переважно класів G та M, оцінювали у реакції
непрямої аглютинації, досліджуючи титри антитіл до антигенів стафілококу та
клебсієли з використанням стандартизованих наборів «ЛАТЕСТ» (Росія). Рівень
антистрептолізину-О визначали у реакції нейтралізації стрептолізину-О за тестом
гемотоксичності у мікрометоді із застосуванням спектрофотометра. Наявність
Ig Е-антитіл у сироватці крові досліджували у реакції непрямої дегрануляції
тканиних базофілів або опасистих клітин.
2.9. Методика виготовлення та застосування аутовакцини
Аутовакцину виготовляли і застосовували згідно наказу МОЗ України
№ 317 від 29.12.1994 та постанові Фармкомітету МОЗ України (протокол № 6 від
30.06.1994), «Медтоду комбінованої імунотерапії пацієнтів з хронічними
запальними захворюваннями, ускладненими кандидозом» (заствердженому МОЗ
Республіки Беларусь, реєстр. номер 084-0909 від 17.09.2009) [338, 339].
Аутовакцина являла собою суспензію концентрованих проінактивованих
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мікроорганізмів, виділених з конкретного вогнища запального процесу у
конкретного пацієнта. Використовувалася у вигляді стерильної рідини,
розфасованої у герметично запаяні ампули.
Матеріалом для дослідження був РГС пацієнта з ПРС, набраний на етапі
природного загострення процесу. Забір матеріалу здійснювався натще, до
призначення етіотропних засобів. Місцеві патологічні вогнища перед забором
матеріалу нічим не оброблювали. Замір матеріалу відбувався за класичними
мікробіологічними методиками з подальшим висіванням на відповідні живильні
середовища. Після засіву нативного матеріалу на щільні живильні середовища
матеріал поміщали у середовище збагачення (1 % цукровий бульон) для
подальшого підсіву через 18–24 години. У випадку невеликої кількості
патологічного матеріалу середовище збагачення використовували з самого
початку (тобто проводили забір матеріалу тампоном, змоченим цукровим
бульоном). Засіяні середовища розташовують у термостаті при температурі
37 С.
Прогляд засіяних чашок з живильними середовищами здійснювали через 1
добу (середовища Ендо і кров’яний агар) або через 2 доби (середовища Сабуро і
жовточно-сольовий агар), при необхідності паралельно здійснювали підсів зі
середовищ накопичення (у даному випадку здійснювали додаткову інкубацію у
термостаті протягом 18–24 годин). Ідентифікацію мікроорганізмів проводили за
загальномікробіологічними

методиками.

Після

визначення

видової

приналежності мікроорганізмів готували аутовакцину.
З виділених мікроорганізмів готували моно-, ди-, тривакцину і т. д. (в
залежності від наявності чи відсутності асоціації мікроорганізмів). З виділених
мікроорганізмів у стерильній скляній хімічній посуді на стерильному розчині
натрію хлориду 0,9 % у кількості 30 мл завису густиною 1,5 млрд мікробних тіл
на 1 мл і потім змішували з 5–6 мл бактерицидної рідини. Через 5–24 годин
перебування вакцини в умовах кімнатної температури перевіряли її стерильність
шляхом висіву на відповідні живильні середовища. У випадку її стерильності
вакцину розливали у стерильні пеніцилінові флакони і герметизували. Зберігали
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вакцину у холодильнику за 4–8 С.
Усі лабораторні процедури щодо виготовлення вакцини здіснювали
фахівці спеціалізованої лабораторі Малого науково-виробничого медичного
підприємства «Екомікробіолог» (ліцензія МОЗУ № АА 244102), рішення № 80
від 18.09.2001.
Кількість імуногену (мікробних клітин) при виготовленні вакцини з
кокових мікроорганізмів становила 108–109 мікробних тіл у 1 мл, у випадку грамнегативних мікроорганізмів — 5×107–109 мікробних тіл у 1 мл. Згідно з цим, в
процесі виготовлення аутовакцини з трьох аутоштамів мікроорганізмів їх
вводили у аутовакцину у відповідних співвідношеннях.
Аутовакцину застосовували в умовах жорсткого дотримання правил
асептики та антисептики шляхом внутрішньошкірних (на внутрішній поверхні
передпліччя), підшкірних (на зовнішній поверхні плеча) ін’єкцій. Перед
проведенням ін’єкції та після неї проводили обробку шкіри ватним тампоном,
змоченим етиловим спиртом. Перед вскриттям ампули з аутовакциною шляхом
струшування досягали рівномірності суспензії аутовакцини.
Лікування аутовакциною починали зі шкірного тестування методом приктесту досвідченим персоналом в умовах стаціонару з обладнанням для
реанімації.
Для шкірного тестування виготовляли розчин аутовакцини зі стандартною
розчинною рідиною (використовували стандартну розчинну рідину для алергенів
або розчин натрію хлориду 0,9 %). З метою уникнення хибнопозитивних
результатів тестування, визначення реактивності шкіри тощо, паралельно з
розчином аутовакцини проводили тестування з позитивним контролем
(розчином гістаміну дигідрохлориду 0,01 %) і розчинною рідиною (негативним
контролем).
Реакцію на введення реєстрували через 15–20 хвилин. За розмірів папули у
місці проби діаметром до 1 мм результат проби розцінювали як негативний,
діаметром 1–3 мм — як сумнівний, діаметром 3 мм і більше — як позитивний
[340]. У контингенті пацієнтів, залучених у дослідження, не було позитивних
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алергічних реакцій. Розвиток алергічних реакцій був критерієм виключення
пацієнта із дослідження.
Курс лікування аутовакциною складався з двох етапів. Протягом першого
етапу (3–5 тижнів у залежності від індивідуальної реакції) пацієнт отримував 8
ін’єкцій аутовакцини. Ін’єкції першого етапу вакцинотерапії проводили 1 раз на
2–3 дні, постійно збільшуючи дозу (перша ін’єкція — 0,1 мл, друга — 0,2 мл,
третя — 0,3 мл, четверта — 0,4 мл, п’ята — 0,5 мл, шоста — 0,6 мл, сьома —
0,8 мл, восьма — 1,0 мл). Після завершення першого етапу робили перерву
протягом 3–4 тижнів.
Після перерви проводили другий етап вакцинотерапії, який складався з
семи ін’єкцій аутовакцини, які проводили 1 раз на 2–3 дні, кожного разу
збільшуючи дозу на 0,2 мл (перша ін’єкція — 0,1 мл, друга — 0,3 мл, третя —
0,5 мл, четверта — 0,7 мл, п’ята — 0,9 мл, шоста — 1,1 мл, сьома — 1,3 мл).
Введення

аутовакцини

реєстрували

у

медичній

документації

із

зазначенням назви препарату, дати щеплення, дози, номеру серії аутовакцини та
реакції на введення.
Місце проведення аутовакцинації було забезпечено засобами першої
медичної допомоги. Процедуру проводили під наглядом лікаря.
2.10. Статистичні та клініко-інформаційні методи дослідження
Опис центральної закономірності здійснено за допомогою середньої
арифметичної

величини

(М),

варіативність

ознаки

характеризували

з

обчисленням стандартної похибки середньої (m).
Для виявлення відмінності між двома групами при мінімальних значеннях
вибірок та при порівнянні за якісними показниками, вираженими у відсотках,
застосовано метод кутового перетворення Фішера [341], величину емпіричного
кута Фішера позначали літерою «φ».
Вірогідність відмінностей між порівнювальними групами визначали за
допомогою параметричного критерію Ст’юдента [341, 342].
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Порівняльний аналіз у групах розподілу окремих клінічних критеріїв із
застосуванням послідовного аналізу Вальда А. у модифікації Гублера Є. В.
дозволив визначити діагностичну цінність, прогностичне значення і силу впливу
факторів на розходження показників клінічних груп і прогностичні коефіцієнти
[341, 343, 344].
Розраховували

такі

показники

діагностичної

цінності:

чутливість

(відношення істинно позитивних (ІП) до суми істинно позитивних та помилково
негативних (ПН) результатів), специфічність (відношення істинно негативних
(ІН) до суми істинно негативних та помилково позитивних (ПП) результатів),
позитивну передбачувальну цінність (відношення істинно позитивних (ІП) до
суми істинно позитивних та ПП результатів), негативну передбачувальну
цінність — відношення ІН до суми ІН та ПН.
Статистично вірогідними вважали результати з p<0,05.
Ведення банку даних дослідження, базові розрахунки похідних показників,
частотну характериcтику ознак, побудову діаграм проводили за допомогою
програмного забезпечення Microsoft Аccess, Microsoft Excel 2010 (ліцензія
№ 01631-551-3027986-27852), усі обчислення здійснювали засобами Stadia-6
(номер ліцензії 1218, версія «Рrof») Statsoft Statistica 8.0 (номер ліцензії
STA862D175437Q).
Проведене дослідження повністю відповідає ст. 28 Конституції України
про вільну згоду людей на участь і використання отриманої інформації. Під час
проведення медико-соціальних обстежень враховано положення Гельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації, що оголошує права кожної особи на
недоторканість і вільне бажання брати участь у експериментах та «Положення
про захист прав і конфіденційність пацієнта», яке було прийнято на 45-й
Всесвітній медичній асамблеї у Будапешті в 1993 році. Проведення дослідження
схвалено рішенням комісії з питань етики та біоетики Харківського
національного медичного університету (протокол № 6 від 01.06.2016 року).
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ
Запальні захворювання носа та ПНП на сьогоднішній день є однією з
найактуальніших проблем сучасної оториноларингології. За даними багатьох
міжнаціональних епідеміологічних досліджень, захворюваність риносинуситом
за останні десятиріччя збільшилася в декілька разів, а питома вага
госпіталізованих збільшується щорічно в середньому на декілька відсотків.
Враховуючи

вищевказане,

вивчення

особливостей

та

закономірностей

поширеності ПРС в популяції є досить важливим, а динамічне спостереження
популяції

щодо

поширеності

даної

патології

сприятиме

кращому

усвідомлюванню певних аспектів епідеміологічного процесу ПРС [28, 77].
Нами проведено вивчення основних характеристик досліджених хворих
(віко-статевих особливостей, тривалості захворювання, оперативних втручань,
поширеності

захворювання

в

залежності

від

віко-статевих

та

інших

характеристик тощо).
Аналіз віко-статевої структури досліджених пацієнтів дозволив виявити
переважання вікової групи 36–45 років (25,7 %) та 46–55 років (23,0 %) за
відсутності статистично значимих гендерних відмінностей (табл. 3.1)
У залежності від вікових характеристик та тривалості ПРС переважає
контингент пацієнтів, які хворіють від 2 до 4 років у віковій групі 36–45 років
(р<0,05); на другому місці знаходяться особи, хворі на ПРС віком 11–20 років,
вікова група 46–55 (6,7%); третє місце займають пацієнти з ПРС, які хворіють 2–
4 роки у віковій групі 26–35 та 5–7 років, вікова група 36–45 (по 6,3%
відповідно). В цілому більшість обстежених пацієнтів з високою вірогідністю
(р<0,05) мала тривалість захворювання від 2 до 4 років (29,0 %), табл. 3.2.
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Таблиця 3.1.
Розподіл обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом
за віко-статевими характеристиками

Вікові групи
18–25 років
26–35 років
36–45 років
46–55 років
56–65 років
66–75 років
> 75 років
Всього

Стать

Всього

чоловіча

жіноча

Абс.

10

9

19

%

3,3

3

6,3

Абс.

19

23

42

%

6,3

7,7

14

Абс.

39

38

77

%

13

12,7

25,7*

Абс.

35

34

69

11,7

11,3

23,0*

Абс.

27

25

52

%

9

8,3

17,3*

Абс.

19

18

37

%

6,3

6

12,3*

Абс.

3

1

4

%

1

0,3

1,3*

Абс.

152

148

300

%

50,7

49,3

100

%

Примітка. * — відмінності відносно групи 18–25 років вірогідні, р<0,05.
Окрім вищезазначених характеристик, нами досліджено поширеність
супутньої патології, на яку страждають обстежені нами пацієнти з ПРС
(табл. 3.3)

Таблиця 3.2
Розподіл обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом
згідно з віковими характеристиками та давністю захворювання (%, Р±mp)
Тривалість захворювання (років)

Вікові групи
(роки)

<1

2–4

5–7

8–10

11–20

У цілому:

> 20

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

18–25

5

1,7±0,7

8

2,7±0,9

1

0,3±0,3

5

1,7±0,7

0

0,0±0,0

0

0,0±0,0

19

6,3±1,4

26–35

10

3,3±1,0

19

6,3±1,4

9

3,0±1,0

2

0,7±0,5

2

0,7±0,5

0

0,0±0,0

42

14,0±2,0

36–45

6

2,0±0,8

26

8,7±1,6*

19

6,3±1,4

13

4,3±1,2

13

4,3±1,2

0

0,0±0,0

77

25,7±2,5*

46–55

8

2,7±0,9

11

3,7±1,1

13

4,3±1,2

10

3,3±1,0

20

6,7±1,4

7

2,3±0,9

69

23,0±2,4*

56–65

5

1,7±0,7

15

5,0±1,3

6

2,0±0,8

7

2,3±0,9

10

3,3±1,0

9

3,0±1,0

52

17,3±2,2*

66–75

4

1,3±0,7

8

2,7±0,9

4

1,3±0,7

4

1,3±0,7

10

3,3±1,0

7

2,3±0,9

37

12,3±1,9*

> 75

1

0,3±0,3

1

0,3±0,3

0

0,0±0,0

0

0,0±0,0

2

0,7±0,5

0

0,0±0,0

4

1,3±0,7*

52 17,3±2,2 41 13,7±2,0 57 19,0±2,3# 23

7,7±1,6

300

100,0±0,0

Усього:

39 13,0±1,9 88

29,5±2,6#

Примітки:
1. * — відмінність відносно вікової групи 18–25 років вірогідна, р<0,05;
2. # — відмінність відносно групи з тривалістю ПРС менше 1 року вірогідна, р<0,05.
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Таблиця 3.3
Ранжована частота супутньої патології
у обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Кількість обстежених
№ з/п

хворих,

Захворювання

n=300
Абс.

Р±mp

1

Захворювання серцево-судинної системи

151

50,3±2,9

2

Патологія бронхолегеневої системи

144

48,0±2,9

3

Викривлення носової перегородки

142

47,3±2,9

4

Патологія шлунково-кишкового тракту

57

19,0±2,3

5

Астено-невротичний синдром та ін.

48

16,0±2,1

6

Вазомоторний риніт

31

10,3±1,8

7

Патологія сечостатевої системи

23

7,7±1,5

8

Патологія щитоподібної залози

12

4,0±1,1

9

Хронічна сенсоневральна приглухуватість

11

3,7±1,1

10

Цукровий діабет

7

2,3±0,9

11

Хронічний отит

4

1,3±0,7

12

Піодермія, фурункульоз

3

1,0±0,6

Серед захворювань, що найчастіше супроводжують ПРС, особливе місце
займають патологія бронхолегеневої системи, викривлення носової перегородки.
Щодо основних вірогідних причин захворювання, у більшості пацієнтів часті
гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), викривлення носової перегородки та
переохолодження. У понад чверті пацієнтів причини не з’ясовані (табл. 3.4).
Характеристика скарг пацієнтів демонструє переважання виділень з носа,
головного болю, утрудненого носового дихання та підвищеної стомлюваності й
дратівливості. Понад половини пацієнтів скаржаться на відсутність та зниження
нюху, понад третини — повну відсутність носового дихання (табл. 3.5).
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Таблиця 3.4
Ранжовані за частотою вірогідні причини захворювання
на поліпозний риносинусит у обстежених пацієнтів
Кількість хворих

Вірогідні причини захворювання

Абс.

Р±mp

ГРЗ

82

27,3±2,6*

Причини не з’ясовані

80

26,7±2,6*

Анатомічні особливості будови порожнини носа

51

17,0±2,2*

Переохолодження

40

13,3±2,0*

Гострий синусит

27

9,0±1,7

Професійні фактори

11

3,7±1,1

Травми носа (механічні, хімічні, термічні та ін.)

5

1,7±0,7

Емоційні перенапруження та стреси

4

1,3±0,7

300

100,0±0,00

Усього
Примітка. * — відмінності вірогідні, р<0,05.

Дані порушення істотно обмежують життєдіяльність пацієнтів з ПРС,
порушують їх працездатність, наносять значні соціально-економічні втрати
суспільству через необхідність проведення їм лікувально-відновлювальних
заходів тощо.
У мазках-відбитках кількість еозинофілів переважно визначалася в межах
норми: менше 5 %. Таку ж тенденцію відзначено щодо кількості еозинофілів в
периферичній крові. Не встановлено кореляцію між підвищеним вмістом
еозинофілів у крові та мазках-відбитках слизової оболонки носа, що вказує на
невідповідність показників локального алергічного процесу (в слизовій оболонці
носа) та в периферичній крові.
Досить
епідеміологічних

суттєве

значення

особливостей

для

пацієнтів

дослідження
з

основних

ПРС надається

клініко-

з’ясуванню

взаємозв’язку тривалості хвороби та кількості оперативних втручань (табл. 3.6).
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Таблиця 3.5
Ранжовані за частотою основні скарги
обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Кількість
Скарги

обстежених хворих,
n=300
Абс.

Р±mp

Виділення з носа:

300

100,0±0,0

- періодичні

161

53,7±2,9

- постійні

132

44,0±2,9

- відсутні

7

2,3±0,9

Постійні або періодичні головні болі

280

93,3±1,4

Порушення нюху:

281

93,7±1,4

- зниження нюху

190

63,3±2,8

- відсутність нюху

91

30,3±2,7

- нюх не порушений

19

6,4±1,4

Закладеність носа (утруднене носове дихання)

255

85,0±2,1

Підвищена стомлюваність, дратівливість

242

80,7±2,3

Порушення сну

183

61,0±2,8

Відсутність носового дихання:

131

43,7±2,9

- через обидві половини носа

105

35,0±2,8

- через праву половину носа

13

4,3±1,2

- через ліву половину носа

13

4,3±1,2

Відчуття тиску або розпирання в приносових пазухах

99

33,0±2,7

Чхання

28

9,3±1,7

Таблиця 3.6
Характеристика кількості оперативних втручань
в залежності від тривалості захворювання
Давність захворювання (років)

Кількість
оперативних
втручань

<1
Абс.

2–4

Р±mp

Абс.

5–7

Р±mp

Абс.

8–10

11–20

> 20
Р±mp

У цілому:

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Р±mp

Абс.

Абс.

Р±mp

4,3±1,2

5

1,7±0,7

13

4,3±1,2

2

0,7±0,5 121 40,3±2,8

0

31 10,3±1,8 57 19,0±2,3 13

1

1

0,3±0,3

20

6,7±1,4*

22

7,3±1,5

14

4,7±1,2

19

6,3±1,4

5

1,7±0,7

81 27,0±2,6*

2

-

-

4

1,3±0,7*

5

1,7±0,7

9

3,0±1,0

21

7,0±1,5

3

1,0±0,6

42 14,0±2,0*

3

-

-

1

0,3±0,3*

5

1,7±0,7

3

1,0±0,6

5

1,7±0,7

1

0,3±0,3

15

5,0±1,3*

4

-

-

1

0,3±0,3*

1

0,3±0,3*

3

1,0±0,6

5

1,7±0,7

5

1,7±0,7

15

5,0±1,3*

5–9

-

-

-

-

3

1,0±0,6*

5

1,7±0,7

6

2,0±0,81

12 4,0±1,13* 26 8,7±1,62*

10 і більше

-

-

-

-

1

0,3±0,3*

-

-

2

0,7±0,5*

5

1,7±0,7

32 10,7±1,8 83 27,7±2,6 49

16,3±2,1

39 13,0±1,9 69

23,0±2,4

28

9,3±1,7 300 100,0±0,0

Усього:

8

2,7±0,9*

Примітка. * — відмінність відносно групи без оперативних втручань вірогідна в межах однієї давності захворювання,
р<0,05.

111

112
Як видно з таблиці, в цілому більшості з обстежених нами пацієнтів не
було проведено оперативне втручання з приводу ПРС жодного разу, на другому
та третьому рангових місцях за частотою — групи пацієнтів з проведеними
одним та двома оперативними втручаннями з приводу ПРС. Ці три категорії
включали переважну більшість пацієнтів.
Серед осіб, яким проведено одне оперативне втручання з приводу ПРС,
максимальна кількість обстежених пацієнтів має анамнез хвороби від 5 до 7. У
пацієнтів, яким проведено два оперативних втручання, переважають особи з
давністю хвороби 11–20 років. Результати проведеного КТ (рис. 3.1) дослідження
свідчить, що у пацієнтів з ПРС частіше визначаються пристінкове потовщення
слизової оболонки (39,3±2,8 %) і гомогенне затемнення ПНП (34,7±2,7 %).
4,0%

4,3%

3,0%

14,7%

39,3%
34,7%

Неоднорідне затемнення
Гомогенне затемнення
Пристінкове потовщення слизової оболонки
Кісти
Наявність рідини
Відсутність змін поза решітчасного лабіринту
Рис. 3.1 Результати КТ дослідження (відсоткові дані)
У відповідності з ринологічними даними, переважають: набряк слизової
оболонки та її гіперемія, слизові виділення (р<0,05), табл. 3.7.
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Таблиця 3.7
Результати ринологічного дослідження обстежених пацієнтів (%, Р±mp)

Показники ринологічного обстеження

Кількість хворих
Абс.

Р±mp

Набряк слизової оболонки

213

71,0±2,6

Колір слизової оболонки:

300

100,0±0,0

-блідо-рожева або рожева

110

36,7±2,8

-гіперемована

179

59,7±2,8

-ціанотична

11

3,7±1,1

Наявність виділень:

300

100,0±0,0

-слизові

242

80,7±2,3

-серозні

17

5,7±1,3

-гнійні

34

11,3±1,8

-відсутні

7

2,3±0,9

Збільшення в об'ємі носових раковин

237

79,0±2,4

Викривлення носової перегородки

142

47,3±2,9

Наявність поліпів:

300

100,0±0,0

-в одній половині носа

47

15,7±2,1

-в обох половинах носа

253

84,3±2,1

Кількість поліпів:

300

100,0±0,0

-одиничні

19

6,3±1,4

-численні

281

93,7±1,4

Локалізація поліпів:

300

100,0±0,0

- середній носовий хід

15

5,0±1,3

- середній + загальний носовий хід

181

60,3±2,8

- обтурація з обох сторін або половини носа

104

34,7±2,7
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Продовж. табл. 3.7
Показники ринологічного обстеження

Кількість хворих
Абс.

Р±mp

Колір поліпів:

300

100,0±0,0

-білясто-сірі

263

87,7±1,9

-рожеві

30

10,0±1,7

-гіперемовані

7

2,3±0,9

300

100,0±0,00

В цілому обстежених хворих

Спостерігається збільшення в об’ємі носових раковин та викривлення
носової перегородки; частіша наявність численних у порівнянні з одиничними
поліпами білясто-сірого кольору в обох половинах носа, локалізованих частіше
за все в середньому та загальному носовому ході або спричиняючих обтурацію
носової порожнини. Також дослідженням встановлена наявність зовнішньої
деформації носа поліпами у шести пацієнтів, що викликає суттєву перепону для
спілкування та підтримання соціальних зв’язків для даних пацієнтів.
У випадках, коли у хворих була задіяна в патологічному процесі гайморова
пазуха або при гемі- та пансинуситах проводилася її пункція (у 131 пацієнта,
43,7±2,86 %). При цьому у 127 пацієнтів (42,3±2,85 %) було зареєстровано
слизовий ексудат, у 64 — серозно-гнійний (21,3±2,37 %).
Аналіз функції носового дихання виявив, що переважаюча кількість
обстежених пацієнтів вірогідно (р<0,05) мають значне порушення функції
носового дихання: від 15 до 25 мм водн. ст. — 38,3±4,4 % та 33,3±4,3 % — від 0
до 15 мм водн. ст. Також, слід відзначити, що в цілому високо вірогідно (р<0,05)
у обстежених пацієнтів встановлено високий ступінь порушення функції
носового дихання (19,74±1,3 мм водн. ст. проти 48,2±6,4 мм водн. ст. в контролі,
р<0,05).
Нормальне функціонування нюхового аналізатору спостерігалося у 6,7 %
пацієнтів; більшість з обстежених осіб мала гіпосмію III та IV (аносмію) ступенів
(табл. 3.8).
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Обстежені

пацієнти

переважно

мали

значні

порушення

функції

миготливого епітелію: II та III ступенів (табл. 3.9).
Таблиця 3.8
Визначення стану нюхового аналізатору
у обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом (%, Р±mp)

Оцінка нюхової функції

Абс.

Р±mp

8

6,7±2,3

I ступеня

15

12,5±3,0

II ступеня

19

15,8±3,3

III ступеня

41

34,2±4,3

IV ступеня (аносмія)

37

30,8±4,2

120

100,0±0,00

Норма

Гіпосмія

Кількість пацієнтів

Усього

Таблиця 3.9
Характеристика функції миготливого епітелію
у обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом (%, Р±mp)

Ступінь порушення

Кількість пацієнтів
Абс.

Р±mp

0 (10-20 хв.)

-

-

I (20-30 хв.)

18

15,0±3,3

II (30-60 хв.)

55

45,8±4,5

III (> 60 хв.)

47

39,2±4,5

120

100,0±0,00

Усього

Характеризуючи в цілому рухову активність миготливого епітелію носової
порожнини у обстежених нами хворих, її показники були вірогідно гірші, ніж у
контрольній групі (45,9±6,2 хв. проти 13,1±1,5 хв. відповідно, р<0,05).
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Щодо поширеності поліпозного процесу в ПНП у обстежених хворих з
ПРС, слід зазначити вірогідно (р<0,05) значну кількість обстежених з
ізольованим ураженням решітчастого лабіринту (53,3±2,9%) у порівнянні з
комбінованим ураженням, серед якого значно переважають хворі з поширеністю
процесу на верхнєщелепний синус та решітчастий лабіринт (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Поширеність поліпозного процесу в приносових пазухах
у обстежених пацієнтів з поліпозним риносинуситом (%, Р±mp)
Поширеність поліподного процесу

Абс.

Р±mp

142

53,3±2,9

108

36,0±2,8

Лобний синус та решітчастий лабіринт

12

4,0±1,13

Основний синус та решітчастий лабіринт

15

5,0±1,26

Гемісинусит

7

2,3±0,9

Пансинусит

16

5,3±1,3

300

100,0±0,0

Комбіноване ураження

Ізольоване ураження решітчастого лабіринту
Верхньощелепний синус та решітчастий
лабіринт

Усього

Резюме до розділу 3. У клініко-епідеміологічному аспекті встановлено такі
основні закономірності щодо ПРС.
У віковій структурі переважає контингент 36–55 років. Тривалість
анамнезу ПРС складає близько 2–4 років. Серед супутньої патології переважають
викривлення

носової

перегородки,

патологія

бронхолегеневої

системи.

Найчастішими причинами захворювання були часті ГРЗ та переохолодження.
Основні скарги — виділення з носа, постійні або періодичні головні болі,
утруднене носове дихання і підвищена стомлюваність, дратівливість.
У ранговій структурі кількості проведених оперативних втручань щодо
ПРС у анамнезі переважав контингент пацієнтів, яких раніше ніколи не було
прооперовано, на другому та третьому місцях — пацієнти з одним та двома
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оперативними втручаннями з приводу ПРС в анамнезі. Серед них переважна
тривалість анамнезу ПРС становила 5–7 років (за однієї операції) та 11–20 років
(за двох операцій).
За результатами додаткових методів обстеження у пацієнтів з ПРС
переважають пристінкове потовщення слизової оболонки та гомогенне
затемнення ПНП; набряк слизової оболонки та її гіперемія, наявність слизових
виділень. При цьому спостерігається збільшення в об’ємі носових раковин і
викривлення носової перегородки, наявність численних поліпів білясто-сірого
кольору в обох половинах носа, які локалізуються частіше за все у середньому та
загальному носових ходах або спричиняють обтурацію носової порожнини.
Кількість еозинофілів у переважній більшості випадків — в межах норми.
Переважна більшість обстежених пацієнтів має значне порушення функції
носового дихання, гіпосмію III та IV ступенів та значні порушення функції
миготливого епітелію II та III ступенів.
Щодо переважної локалізації, частіше зустрічається ізольоване ураження
решітчастого лабіринту; при комбінованому ураженні переважає поширеність
патологічного процесу на верхнєщелепний синус та решітчастий лабіринт.
Результати клінічної характеристики ПРС спонукають шукати додаткові
шляхи оптимізації надання медичної допомоги щодо ПРС.
За матеріалами розділу опубліковано:
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хворих на поліпозний риносинусит / А. В. Лупир // Журнал вушних, носових і
горлових хвороб. – 2015. − № 3. − С. 10−20.
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118
РОЗДІЛ 4
СТАН СИСТЕМИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ
У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ
4.1. Результати оцінки стану системного імунного захисту
Параметри імунної системи досліджували у 72 пацієнтів з ПРС і 12
практично здорових осіб контролю.
Загальний вміст Т-лімфоцитів оцінювали за відносною кількістю
лімфоцитів, що мають маркер CD2+ та CD3+ (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Вміст Т-лімфоцитів у периферичній крові
пацієнтів з поліпозним риносинуситом (%)
Групи

n

CD2+

CD3+

Пацієнти з ПРС

72

41,2 (33–50)

44,2 (21–76)

Контроль

12

57,6 (49–66)

50,5 (41–65)

Примітка. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Виявлено тенденцію (р<0,10) до менших значень показників відносної
кількості Т-лімфоцитів у пацієнтів з ПРС порівняно з контролем.
Визначення

серед

популяції

Т-лімфоцитів

відносної

кількості

регуляторних CD4+ та CD8+ клітин у пацієнтів з ПРС також не виявило
достовірних відмінностей у порівнянні з контролем (рис. 4.1).
Що стосується кількості В-лімфоцитів, то вона була вірогідно (р=0,02)
більшою у хворих на ПРС.
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CD4+

CD8+
ПРС

Рис. 4.1. Відносний

вміст

CD19+

Контроль

CD4+,

CD8+

Т-лімфоцитів

та

CD19+

В-лімфоцитів у периферичній крові пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05.
Встановлено підвищення загальної кількості лейкоцитів у периферичній
крові пацієнтів з ПРС (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Загальна характеристика клітинного складу периферичної крові
у пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Групи
ПРС (n=72)
Контроль (n=12)

Лейкоцити, % Нейтрофіли, % Моноцити, % Лімфоцити, %
7,7 (3,8–10,8) * 68,2 (56–76)
5,7 (4–6,5)

65,6 (57–70)

7,5 (4–11)

31,1 (24–44)

4,7 (3–8)

34,4 (27–40)

Примітки:
1. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05;
2. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Вміст нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів статистично вірогідно не
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відрізнялися від показників у контрольній групі, щодо моноцитів встановлено
тенденцію до збільшення їх відносної кількості (р<0,10).
Таким чином, дослідження вмісту в периферичній крові клітин
лімфоїдного та нелімфоїдного рядів у хворих на ПРС показало, що змін у вмісті
основних популяцій лімфоцитів та клітин-ефекторів вродженого імунітету не
виявляється, за виключенням кількості В-клітин, чисельність яких була вищою
відносно контролю, та збільшення загальної кількості лейкоцитів.
Окрім кількісних характеристик основних типів клітин, що беруть участь у
імуногенезі, не менш важливу роль відіграють функціональні параметри окремих
імунокомпетентних клітин. Ці клітини, як правило, поліфункціональні, і про їх
активність можна судити на основі окремих її проявів.
Було відібрано окремі тести, на основі яких можна судити про стан однієї
із основних функцій цих лімфоцитів — імунного розпізнавання.
Таким методом може бути визначення індексу взаємодії лімфоцитів (ІВЛ),
що базується на властивості розпізнавати чужорідні субстанції та продукувати
цитокін, здатний обмежувати Е-розеткоутворення in vitro [345]. Використовуючи
даний метод, було виявлено, що при ПРС величина ІВЛ може суттєво коливатися
у окремих пацієнтів і за середніми даними не відрізняється від показників норми
(табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Індекс взаємодії лімфоцитів периферичної крові
у пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Вірогідність

Групи

ІВЛ

Межа коливань

ПРС (n=72)

0,85

0,5–0,95

<0,05

Контроль (n=12)

0,55

0,45–0,8

-

різниці

Примітка. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень
Поряд із цим дослідження питомої ваги зниженого рівня функціональної
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активності Т-лімфоцитів показало, що принаймні у 30,0 % пацієнтів з ПРС
виявляється суттєве падіння функціональної активності цих клітин, де індекс
взаємодії був вище від 0,8.
Отже, при ПРС у частини пацієнтів має місце зниження функціональної
активності Т-лімфоцитів периферичної крові.
Наступною групою клітин, визначення функціональної активності яких є
необхідним

при

проведенні

клініко-імунологічного

аналізу,

є

клітини

периферичної крові, що фагоцитують (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Фагоцитарна активність клітин крові
у хворих з поліпозним риносинуситом
Кількість

Фагоцитарний

Фагоцитарний

спостережень

показник, %

індекс

ПРС

22

68,5 (62–96)

4,5 (2–10)

Контроль

12

73,1 (42–84)

3,8 (2–10)

Групи

Примітка. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Суттєві зміни у середніх показниках фагоцитозу як за кількістю
фагоцитуючих клітин (фагоцитарним показником), так і за активністю —
фагоцитарним індексом, були відсутні. Але у більшості пацієнтів фагоцитарний
показник вище, ніж у здорових осіб, що пов’язано з присутністю чужорідних
антигенів у організмі.
Важливим інтегральним показником системного імунітету, який до певної
міри відображає функцію В-частини імунітету, є вміст імуноглобулінів різних
класів у сироватці крові.
У пацієнтів з ПРС має місце низький вміст Ig А (р<0,05) та підвищений
вміст Ig M (рис. 4.2), що може вказувати на дію антигенного стимулу, вірогідно,
мікробного характеру.
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Рис. 4.2. Вміст імуноглобулінів класів М, G, А у сироватці крові пацієнтів з
поліпозним риносинуситом
Примітка. * — відмінності відносно контролю вірогідні, р<0,05
Зниження вмісту Ig А у сироватці крові часто розглядають як фактор, що
сприяє розвитку інфекційно-запальних процесів у дихальних шляхах [346].
Суттєвих відхилень в активності ПЦК у відношенні інертних мішеней
(еритроцити курчат) у хворих на ПРС не виявлено, рівень активності при ПРС
складав 37 % проти 44 % у осіб контрольної групи.
Також досліджено специфічні реакції гуморального та клітинного типів у
хворих на ПРС на антигени мікроорганізмів, перш за все тих, що висіваються
найчастіше з поверхні слизової оболонки носу (стафілококу та клебсієли) та ясен
(гемолітичних стрептококів). Встановлено, що у пацієнтів з ПРС концентрації
антитіл до антигенів клебсієли, протеїну А золотистого стафілококу та
стрептолізину-О гемолітичних стрептококів були підвищеними (табл. 4.5).
Дослідження специфічних реакцій гуморального типу на виявлення
сенсибілізації до мікробних антигенів клебсієли та золотистого стафілококу за
Ig Е показало збільшення чисельності пацієнтів з підвищеним вмістом IgЕантитіл до вказаних антигенів; принаймні, близько 1/3 хворого контингенту
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мають стан Ig Е-гіперчутливості до мікробних антигенів (рис. 4.3).
Таблиця 4.5
Вміст антитіл до мікробних агентів
у сироватці крові пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Логарифми титрів антитіл, log2
Групи

до клебсієли

до золотистого

до гемолітичного

стафілокока

стрептокока

ПРС (n=72)

8,6 (7,0–10,0)*

7,4 (7,0–8,0)*

5,7 (1,0–7,0)*

Контроль (n=12)

3,1 (2,0–4,0)

2,7 (0,0–4,0)

3,3 (0,0–5,0)

Примітка.

*

— відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; У дужках

вказано межі коливань індивідуальних значень.

%
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Рис. 4.3. Відсоток пацієнтів з поліпозним риносинуситом та підвищеним
вмістом специфічних Ig Е до антигенів стафілококу і клебсієли
Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05.
Дані, що представлені у табл. 4.6, свідчать про те, що у практично
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здорових людей не виявляється підвищеної чутливості лімфоцитів крові до ряду
антигенів патогенних мікроорганізмів та при контакті з ними in vitro вони не
продукують біологічно активних речовин типу ФГМЛ.
Таблиця 4.6
Рівень інгібіції міграції клітин здорових донорів
при дії на них різних супернатантів
Індекс інгібіції міграції
Антигени

при дії
стрептолізину-О

при дії
ліпополісахариду
клебсієли

при дії протеїну А
стафілококу

ПРС (n=72)

0,62 (0,3–0,9)

0,9 (0,7–1,3)

0,55 (0,3–0,8)

Контроль (n=12)

1,20 (0,9–1,6) *

1,0 (1,0)

0,95 (0,8–1,2) *

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; У дужках
вказано межі коливань індивідуальних значень.
Слід констатувати, що клітини крові обстежених пацієнтів реагували
практично на всі використані антигени, хоча при обрахуванні ступеню міграції
достовірна інгібіція була відмічена тільки під час використання супернатантів,
отриманих шляхом культивування лімфоцитів крові пацієнтів з ПРС з
антигенами стрептококу (стрептолізином-О) та стафілококу (протеїном А). Отже,
у хворих на ПРС має місце сенсибілізація організму до інфекційних антигенів у
вигляді гіперчутливості Т-клітинно-опосередкованого типу.
Виявлено суттєве збільшення вмісту крупномолекулярних ЦІК у крові
пацієнтів з ПРС відносно контролю (90 одиниць оптичної щільності проти 35,
р<0,05), хоча ці середні величини вкладаються у межі середньопопуляційної
норми.
Дані про вміст С3 та С4 компонентів комплементу у плазмі крові хворих
свідчать про відсутність будь-яких відхилень цих показників у пацієнтів з ПРС
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табл. 4.7.
Таблиця 4.7
Вміст компонентів комплементу С3 та С4
у плазмі крові пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Вміст білків, г/л

Кількість

Групи

досліджень

С3

ПРС

17

0,21±0,03

0,12±0,03

Контроль

10

0,25±0,07

0,14±0,03

>0,05

>0,05

р-рівень вірогідності різниці

С4

Що стосується антитіл до антигенів сполучної тканини у сироватці крові,
то встановлено, що вони більш часто та у підвищеному титрі реакції пасивної
гемаглютинації визначалися у хворих на ПРС (рис. 4.4).
log2
7

*

*

6
5
4
3
2
1
0
до стептолізину О
ПРС

до аллогенної сполучної тканини
Контроль

Рис. 4.4. Вміст антитіл до білкових антигенів аллогенної сполучної
тканини (Соle), стрептолізину-О у пацієнтів з поліпозним риносинуситом
Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05
Ці дані можуть свідчити про можливість патогенетичної ролі аутоантитіл
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до білкових антигенів сполучної тканини при ПРС, особливо з урахуванням того
факту, що більшість антитіл, що визначаються у реакції пасивної гемаглютинації,
відносяться до класу Ig G, для яких характерним є утворення комплексів та
фіксація компонентів комплементу. Більше того, якщо зіставити вміст антитіл до
антигену Сole та антигену стрептококку, стрептолізину-О, то можна помітити,
що ці величини практично однакові у пацієнтів з ПРС. Не виключено, що один із
антигенів може бути «маскований» іншим, враховуючи близькість антигенної
будови мембран гемолітичних стрептококів та структур сполучної тканини [113].
Досліджено вміст простагландину Е2 як одного з медіаторів запалення, а
також про- та протизапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-10, ІЛ-6) і регуляторних
цитокінів (ІЛ-2 та ІФН-γ) для визначення цитокінового статусу. Індикаторне
значення у пацієнтів з ПРС мали такі цитокіни, як ІЛ-1β та ІФН-γ. У хворих на
ПРС рівень ІЛ-1β був достовірно підвищений, а ІНФ-γ — знижений. Коливання у
концентраціях ІЛ-10, ІЛ-6 та ІЛ-2 статистично не відрізнялися від контролю
(табл. 4.8).
Таблиця 4.8
Вміст цитокінів у сироватці крові
пацієнтів з поліпозним риносинуситом

Групи

Концентрація цитокінів (пг/мл)
ІЛ-1β

ІЛ-2

ІЛ-6

ІЛ-10

ІФН-γ

ПРС

82,5

2,5

4,4

2,2

11,2

(n=72)

(30,0–390,0) *

(1,0–4,0)

(2,0–6,0)

(0,0–4,0)

(0,0–23,0) *

Контроль

40,5

3,3

3,8

4,3

30,5

(n=12)

(16,0–55,0)

(1,0–5,0)

(1,0–6,0)

(2,0–7,0)

(16,0–45,0)

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; У дужках
вказано межі коливань індивідуальних значень.
Концентрація ПГ Е2 у сироватці крові статистично вірогідно не
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відрізнялася у хворих на ПРС і становила (9,6 пг/мл проти 8,4 пг/мл у контролі
(р>0,05).
4.2. Результати оцінки стану місцевого імунного захисту
Сучасні уявлення про імунологічні захисні механізми слизової оболонки
носової порожнини, глотки, як і усіх дихальних шляхів, сформувалися завдяки
розвитку вчення про мукозальний імунітет, тобто імунобіологічні фактори, що
забезпечують захист слизової оболонки. Завдяки застосуванню комплексу
імунологічних методів, включаючи й імуноморфологічні, протягом останніх 10–
15 років отримано нові дані, що дозволили не тільки підтвердити правомірність
сформульованої раніше концепції місцевого імунітету [347] та конкретизувати
концепцію імунітету слизової оболонки новими фактичними даними [348, 349],
але й запропонувати нові концептуальні підходи до оцінки системного імунітету
на основі стану захисних механізмів слизових оболонок і, особливо, ВДШ [113],
що, в свою чергу, дозволяє проводити оцінювання ефективності лікування із
застосуванням об’єктивних показників стану локальної резистентності.
Виходячи із вказаних передумов, нами було проведено дослідження
факторів місцевого імунітету у хворих на ПРС. При цьому визначалися найбільш
важливі захисні фактори ротоглоткового секрету (РГС), такі, як вміст Ig G,
секреторної та мономірної форм Ig А, рівня лактоферину та ІФН-γ.
Фактори місцевого імунітету визначалися у секреті ротоглотки, так як
відібрати достатню для досліджень кількість матеріалу з носу неможливо. Але
імунологічні показники у секреті ротоглотки та носу корелюють, оскільки ці
порожнини сполучаються та мають східні механізми місцевого захисту.
Вміст провідного специфічного гуморального фактора захисту слизової
оболонки, секреторного Ig A, знижений у пацієнтів з ПРС (табл. 4.9).
Вміст мономірного Ig A був вищим, хоча і вкладався у межі норми [29]. У
той же час, рівень Ig G був суттєво підвищений, що може розглядатися у аспекті
посилення

активності

місцевих

протизапальних

факторів

[113].

Вміст

лактоферину, як одного із білків гострої фази запалення та захисного фактора із

128
спектру дефензинів, у хворих на ПРС був значно зниженим у порівнянні з
контролем (табл. 4.10).
Таблиця 4.9
Вміст імуноглобулінів різних класів у ротоглотковому секреті
у пацієнтів з поліпозним риносинуситом (г/л)
Групи

Секреторний Ig A

Мономірний Ig A

Ig G

ПРС

0,45 (0–1,0) *

0,18 (0–0,25)

0,45(0,2–1,2) *

Контроль

1,55 (0,9–2,3)

0,05 (0–0,2)

0

Примітки:
1. * — відмінність відносно контролю вірогідна при р<0,05;
2. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Таблиця 4.10
Вміст лактоферину та γ-інтерферону
у ротоглотковому секреті хворих на ПРС
Групи

Лактоферин, мкг/мл

ІФН-γ, пг/мл

ПРС

0,65 (0–6)

11,2 (7–16)

Контроль

8,6 (5–12)

29,5 (20–45)

Вірогідність різниці

<0,01

<0,05

Примітка. У дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Концентрація -інтерферону у РГС хворих на ПРС була суттєво знижена
порівняно з контролем (див. табл. 4.10).
Таким чином, проведені дослідження вказують на те, що у комплексному
лікуванні ПРС необхідним є проведення заходів, які сприяють відновленню
локального імунітету слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, зниженню
ролі мікробного фактору у генезі риносинуситу, особливо його поліпозної
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форми.
Резюме до розділу 4. Проведені дослідження стану імунітету показали, що
у хворих на ПРС найбільш значними були відхилення з боку системного
імунітету, які проявлялися у гуморальній відповіді на різні антигени, перш за все
мікробні. Було виявлено достовірне збільшення числа В-клітин у системному
кровотоці, зміни з боку вмісту імуноглобулінів: зниження імуноглобулінів класу
А та підвищення класів М та G. Виявлено збільшену концентрацію
імуноглобулінів до мікробних антигенів, перш за все до стафілококу та
стрептококу, а також до клебсієли; до антигенів сполучної тканини. Зміни у
клітинному імунітеті виражалися у зниженні функціональної активності Тлімфоцитів та розвитку гіперчутливості клітинного типу на мікробні антигени.
Дослідження факторів місцевого імунітету виявило зниження вмісту
секреторного Ig A, лактоферину та ІФН-γ. Непрямо наявність запального
процесу

у

ВДШ

підтверджується

і

високою

концентрацією

Ig G

у

ротоглотковому секреті, підвищений рівень якого розглядається як чинник, що
призводить до розвитку запалення на імунній основі (В.П. Бикова, 1999 р.).
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РОЗДІЛ 5
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІПОЗНОЇ ТКАНИНИ
У ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ
5.1. Загальноморфологічне та імуногістохімічне дослідження поліпозної
тканини обстежених пацієнтів
Макроскопічне дослідження поліпів ПНП у пацієнтів виявило, що колір
слизової оболонки порожнини носа варіював від рожевого до застійногіперемійованого.
У носових ходах визначалися поліпозні утворення різної форми і розмірів
(від дрібних до таких, що обтурують всю половину носа).
Поліпи мали як тонку довгу ніжку, так і широку основу.
Колір поліпів був білястий або рожевий. Деякі поліпозні утворення мали
виражений судинний малюнок.
Консистенція поліпів — від водянистої або желеподібної до щільної
фіброзної.
Відмінність кольору, форми, розмірів і щільності поліпів мали місце навіть
у одного й того ж пацієнта. На мікропрепаратах поліпів ПНП виявлялася
відмінність будови від одноманітної до індивідуально-різної.
Поверхня поліпа вкрита або багаторядним одношаровим епітелієм з
присутністю

війчастих

багатошарового

типу,

і

келихоподібних

без

ороговіння,

эпітеліоцитів,
частково —

зі

або

епітелієм

здатністю

до

слизоутворення в епітеліоцитах верхнього шару (рис. 5.1), або атрофованим
епітелієм аж до його відсутності.
Іммуногістохімічним методом у епітелії виявлено TLR2- та TLR4позитивні клітини. Базальна мембрана епітелію PAS-позитивна, часто дуже
сильно потовщена, може бути і склерозована. У складі базальної мембрани
виявляється колаген IV типу у вигляді свічення неоднорідної інтенсивності —від
слабкої до яскравої в місцях потовщення базальної мембрани.
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Рис. 5.1. Параназальний

поліп:

об’ємна

строма

покрита

епітелієм.

Фарбування гематоксиліном-еозином. Збільшення × 200
Як відомо, колаген IV типу є типовим колагеном базальних мембран [350],
але можливе виявлення і колагену III типу, що є інтерстиціальним. В цілому,
поверхня поліпа може бути гладенькою, може мати випинання і поглиблення зі
стоншуванням епітелію в останніх і навіть із формуванням кіст (рис. 5.2).
Субепітеліальне

мікроциркуляторне

русло

здебільшого

має

периваскулярний інфільтрат, переважно макрофагально-лімфоцитарний, місцями
з рясним доповненням еозинофілами, тканинними базофілами і плазматичними
клітинами. Іммуногістохімічним методом у складі запального інфільтрату
виявлено CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+, плазмоцити з поверхневими
рецепторами до Ig M, Ig G та Ig E, клітини-носії HLA-Dr-антигену.
Строма поліпа різною мірою гідрофільна або склерозована (з присутністю
фібробластів, фіброцитів, колагенових і еластичних волокон), а також
інфільтрована природними кілерами (CD16+), лімфоцитами (CD3+, CD4+, CD8+,
CD19+), плазматичними клітинами (продуцентами Ig M, Ig G та Ig E),
тканинними базофілами та еозинофілами.
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Рис. 5.2. Наявність кісти зі слизовим вмістом в товщі поліпа. Фарбування
за Данієллі. Збільшення ×100
У тілі поліпа можна виявити слизові залози, артеріоли та венули, також в
різній кількості (рис. 5.3).
У складі сполучнотканинного компоненту поліпа виявляється колаген I та
III типів. При цьому в одних поліпах переважає колаген I типу, в інших —
молодший колаген III типу. Як відомо, колаген I і III типів загальновизнані як
інтерстиціальний колаген [350].
Обов’язковим етапом у вивченні патоморфологічних особливостей будьякого органу є їх морфологічна класифікація. Оскільки походження запальних
параназальних поліпів ще остаточно не з’ясовано, класифікації, що існують в
даний

час,

навряд

чи

можна

визнати

досконалими,

тобто

морфо-

патогенетичними. Згідно класифікації Головіна Д. І., Двораковської І. В. (1972)
[351], розрізняють прості, судинні, залозисті, перехідно-клітинні (епідермоїдні)
поліпи. При цьому наголошується, що в одному поліпі вказані варіанти
гістологічної будови поєднуються, і чим більше зробити серійних зрізів, тим
зустрічається більше випадків комбінування виділених варіантів гістологічної

133
будови поліпів. Проте, автори у власному дослідженні виявили 61 % простих
поліпів, 10 % судинних, 15 % залозистих та 14 % перехідно-клітинних або
дермоїдних.

Рис. 5.3. Поліп з великою кількістю залоз в стромі. Фарбування
гематоксиліном-еозином. Збільшення ×200
Тобто, в основу класифікації покладено наявність домінуючої гістологічної
особливості, що далеко не завжди відображає етапи розвитку патології.
Felgeres А. (1979) [352] розрізняє такі варіанти запальних поліпів: набряклий,
еозинофільний,

грануломатозний,

сполучнотканинного,

судинного

псевдопухлинний
або

залозистого

(з

переважанням

компонентів).

Згідно

класифікації, яку надає Піскунов Г. З. (1999), найбільш поширеним типом поліпів
є набряклий еозинофільний (алергічний), другий тип — фіброзно-запальний,
третій — залозистий, четвертий — з атиповою будовою строми. Нікулін І. М. та
співавт. (2000) під час вивчення гістоструктури поліпів ПНП класифікували їх як
залозисті, міксоїдні, ангіофіброзні, епідермоїдні. Рязанцев С. В. і співавт. (2002)
використовують класифікацію, запропоновану H. Kakoi та P. Hiraide в 1987 р.:
набряклий, залозисто-кістозний та фіброзний [164].
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Дані, отримані при вивченні мікроскопічної картини запальних поліпів
ПНП понад усе відповідає точці зору Рязанцева С. В. (1991) [164], згідно якій
існують молоді поліпи, з набряклою або інфільтрованою лейкоцитами стромою, і
старі, з істотно склерозованою стромою і зниженням ступеня її лейкоцитарної
інфільтрації. Лопатін А. С. і співавт. (1997), описуючи гістологічні особливості
хоанальних поліпів, також згадують старі, склерозовані поліпи. Вважаємо
доцільним в гістологічну класифікацію поліпів ПНП ввести варіант зрілий поліп,
розмістивши його між молодим і старим. Відзначимо аналогічну класифікацію
ревматичної гранульоми, описану Струковим А. І., Серовим В. В. (1995) [353].
Усі раніше відмічені іншими дослідниками особливості гістології запальних
поліпів ПНП досить добре розподіляються між цими варіантами, оскільки
морфо-функціональний стан покривного епітелію, базальної мембрани і характер
запальної реакції в тканині поліпа з її розгортанням, підтримкою і згортанням
виявляються взаємопов’язаними.
Під час вивчення мікроскопічної картини молодого поліпа встановлено,
що на епітелії експресія TLR2 визначалася більш ніж на половині клітин та TLR4
на третині клітин у великій щільності. Строма поліпу дуже ніжна, з розривами
різної величини (рис. 5.4).
Про те, що ці розриви в ніжній стромі, а не порожнині, створені набряклою
рідиною, свідчить відсутність гістологічного і гістохімічного забарвлення, в т. ч.
на фібрин за Рего і на глікозаміноглікани реакцією PAS. Колагенізація строми
при забарвленні пікрофуксином за ван Гізоном не визначається.
У складі строми цих поліпів переважно виявляється колаген III типу у
вигляді свічення помірної інтенсивності переривистого лінійного характеру
(рис. 5.5).
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Рис. 5.4. Молодий поліп з великою кількістю пустих порожнин без
вистилки в товщі тіла. Фарбування за Данієллі. Збільшення ×200

Рис. 5.5. Нерівномірне світіння колагену III типу у стромі молодого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до колагену III типу. Збільшення
×900
Колаген I типу виявляється у вигляді слабкого свічення переважно навколо
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фібробластів і фіброцитів. Вміст фібробластів, природних кілерів (CD16+) та
лімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+) в стромі — малий. Завжди згадувані
при описі гістоструктури поліпів ПНП еозинофіли, тканинні базофіли і
плазматичні клітини (Ig M-, Ig G-, Ig E-продукуючі) представлені одиничними
екземплярами. У молодому поліпі серед імунокомпетентних клітин строми
переважають Т-лімфоцити (CD3+), серед яких виявляються переважно Тлімфоцити супресори (CD8+), тоді як Т-лімфоцити хелпери (CD4+) були
нечисленними (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Т-лімфоцити супресори (CD8+) в стромі молодого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до CD8. Збільшення ×900
При

цьому

хелперно-супресорне

відношення

(CD4/CD8)

склало

0,66±0,09.
В-популяція лімфоцитів (CD19+) нечисленна, проте відносно добре
представлені плазматичні клітини з поверхневими рецепторами до Ig M, Ig G,
Ig E. Враховуючи чисельність еозинофілів в стромі молодого поліпа можна
припустити, що, у зв’язку з їх здатністю стимулювати плазмоцити до синтезу
Ig E, кількість клітин-продуцентів цього імуноглобуліну значно перевищує
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кількість клітин-продуцентів Ig М і Ig G (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Відносна кількість основних клонів імунних клітин
у лімфо-плазмоцитарних інфільтратах строми поліпів у полі зору ×400
(у перерахунку на 100 клітин)
Клітини-

КлітиниТипи

CD4+, CD8+,

поліпів

%

%

CD4/CD8, %

продуценти

CD16+, носії HLA%

DR
антигена, %

Ig M, Ig G, Ig E,
%

%

%

молоді
поліпи

10±2,0 16±4,0

0,66±0,02

4,0±0,5

0,5±0,07

12±4 13±3 30±7

5±0,5* 15±2,0

0,33±0,01*

5,0±0,8

0,8±0,09*

13±3 13,5±4 32±6

13±4,0 16±4,0

0,80±0,04* 7,0±1,0*

0,9±0,08*

14±4 15±5 34±7

(n=19)
зрілі поліпи
(n=28)
старі поліпи
(n=16)

Примітка. * — відмінності відносно молодих поліпів вірогідні при р<0,05
Дослідженням було встановлено, що відносна кількість природних кілерів
(CD16+) була невелика, вони локалізувалися як між епителіоцитами, так і в
стромі поліпів. У стромі поліпів також виявлялися одиничні клітини-носії HLADr антигену.
Судини малого калібру, що зустрічаються, — тонкостінні, зазвичай
порожні. Такі поліпи покриті добре вираженим, і збереженим багаторядним
епітелієм, що відрізняється від звичайного епітелію, який вкриває слизову
оболонку параназальних синусів, особливою багатоклітинністю, циліндричною
формою епітеліоцитів, ядра яких різко витягнутої форми, розташовані на різному
рівні, мають високу концентрацію ДНК (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Молодий поліп з багаторядним одношаровим покривним
епітелієм і відсутністю запального інфільтрату в субепітеліальних відділах
строми. Фарбування за Фьольгеном на ДНК. Збільшення ×400
Серед вище описаних циліндрових війчастих епітеліоцитів в різній
кількості присутні келихоподібні клітини. Базальна мембрана епітелію тонка,
PAS-позитивна, чітко вида, містить колаген IV типу у вигляді свічення помірної
інтенсивності лінійного характеру (рис. 5.8).
Досліджуючи мікроскопічну картину зрілого поліпа встановлено, що на
епітелії експресія TLR2 визначалася на 48±1,7 % клітин, TLR4 — на 25±0,8 %
клітин також у високій щільності, як у молодих поліпах. Строма зрілого поліпа
щільніша, з великим змістом нейтральних глікозаміногліканів, появою
колагенових волокон, проте вже заповнені набряклою рідиною порожнини не
спадаються через зміцнення їх стінок колагеновими волокнами (рис. 5.9).
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Рис. 5.8. Колаген IV типу в базальній мембрані епітелію молодого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до колагену IV типу. Збільшення
×900

Рис. 5.9. Зрілий поліп: в порожнинах-розривах з’являється набрякла рідина.
Фарбування за Данієллі. Збільшення ×200
При цьому в стромі виявляються обидва типи інтерстиціального
колагену — як III типу (рис. 5.10), так і I типу (рис. 5.11).
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Рис. 5.10. Колаген I типу в стромі зрілого поліпа. Фарбування непрямим
методом Кунса з МКА до колагену I типу. Збільшення ×900

Рис. 5.11. Осередкове посилення інтенсивності світіння колагену III типу в
стромі зрілого поліпа. Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до колагену
III типу. Збільшення ×900
Локалізація цього колагену іноді співпадає, що відповідає сучасним
уявленням про те, що колаген III типу, дозріваючи, може перетворюватися на

141
колаген I типу [354]. Проте не виключена і первинна активація синтезу колагену
I типу відповідними сполучноклітинними клітинами.
Строма рясно інфільтрована природними кілерами (CD16+), лімфоцитами
(CD3+, CD4+, CD8+, CD19+), тканинними базофілами, еозинофілами і
плазматичними клітинами (Ig M-, Ig G-, Ig E-продукуючими), рис. 5.12.

Рис. 5.12. Псевдобагаторядний епітелій, що покриває зрілий поліп і велика
кількість

лейкоцитарного

інфільтрату,

розташованого

субепітеліально.

Фарбування гематоксиліном-еозином. Збільшення ×200
Переважаючою популяцією залишається Т-лімфоцитарна (CD3+), а в ній
ще більше помітний дефіцит Т-лімфоцитів-хелперів (CD4+) і відносне
збільшення популяції Т-лімфоцитів-супресорів (CD8+). При цьому хелперносупресорне відношення (CD4/CD8) зменшується і складає 0,33±0,05.
Відносний об’єм В-популяції лімфоцитів (CD19+) у порівнянні з таким в
молодому поліпі не змінюється, тоді як кількість плазмобластів і плазмоцитів
зростає за рахунок клітин з поверхневими рецепторами як до Ig M, Ig G, так і до
Ig E (рис. 5.13).
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Рис. 5.13. Накопичення клітин-продуцентів Ig E у стромі зрілого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до Ig E. Збільшення ×900
При цьому клітини-продуценти Ig E складають основну популяцію
імуноглобулін-продукуючих клітин (див. табл. 5.1). Відносний об’єм природних
кілерів (CD16+) виявляє тенденцію до збільшення (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Одиничні природні кілери (CD16+) в стромі зрілого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до CD16. Збільшення ×600
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Також, як і в молодих поліпах, в стромі зрілих поліпів виявляються носії
HLA-Dr-антигену, відносний об’єм їх декілька збільшений.
Аналогічного

складу

інфільтрати

відзначаються

периваскулярно.

Особливо виражена інфільтрація у субепітеліальній ділянці, тут же, як результат
плазматичного просочування, виявляються скупчення фібрину. Епітелій місцями
багаторядний, місцями відзначається його метаплазія у багатошаровий, в
окремих випадках навіть із явищем паракератозу. Спостерігаються ділянки дуже
товстого шару епітелію з кількістю клітин по вертикалі до 10–12 екземплярів
(рис. 5.15, 5.16) з ядрами дуже витягнутої витонченої форми.

Рис. 5.15. Поліп з наявністю зони гіперпроліфераціі покривного епітелію і
різного розміру пустих порожнин (без вистилки) у тілі поліпа. Фарбування за
Данієллі. Збільшення ×100
При цьому базальна мембрана епітелію в таких ділянках відсутня
(рис. 5.17), тоді як в решті ділянок виявляється виражене склерозування
субепітеліального шару при фарбуванні пікрофуксином за ван Гізоном.
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Рис. 5.16. Особливо виражена гіперпроліферація епітелію, що покриває
поліп. Фарбування гематоксиліном-еозином. Збільшення ×200

Рис. 5.17. Ділянка контакту покривного епітелію зі стромою при
відсутності базальної мембрани, густа інфільтрація субепітеліальної строми.
Фарбування гематоксиліном-еозином. Збільшення ×400
У місцях потовщення базальної мембрани виявлено ознаки посилення
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продукції колагену IV типу, що, мабуть, обумовлює розвиток склеротичного
процесу [354]. Інтраепітеліально виявляються еозинофіли і круглоклітинні
лейкоцити (рис. 5.18, 5.19).

Рис. 5.18. Наявність еозинофілів і плазмоцитів в субепітеліальному
лейкоцитарному інфільтраті, збагачення строми фібробластами, формування
субепітеліального

шару

склерозу,

зменшення

кількості

шарів

у

псевдобагаторядному покривному епітелію. Фарбування гематоксиліномеозином. Збільшення ×400
Під час вивчення мікроскопічної картини старого поліпа встановлено, що в
епітелії кількість TLR2- та TLR4-позитивних клітин була меншою, ніж у
молодих та зрілих поліпах. Щільність експресії TLR2 та TLR4 була висока.
Строма старого поліпу склерозована, що демонструє забарвлення пікрофуксином
за ван Гізоном. У ній переважає зріліший інтерстиціальний колаген, I типу
(рис. 5.20).
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Рис. 5.19. Міграція плазмоцитів з судин мікроциркуляторного русла в
стромі поліпа. Фарбування PAS-реакція та гематоксиліном. Збільшення ×400

Рис. 5.20. Товсті колагенові волокна в стромі старого поліпа. Фарбування
непрямим методом Кунса з МКА до колагену I типу. Збільшення ×900
Клітини запальної інфільтрації нечисленні, переважають фібробласти і
фіброцити. Виявляється деяке збільшення популяції Т-лімфоцитів-хелперів
(CD4+) і відносне зменшення популяції Т-лімфоцитів супресорів (CD8+)
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(рис. 5.21).

Рис. 5.21. CD4+ лімфоцити в стромі старого поліпа. Фарбування непрямим
методом Кунса з МКА до CD4. Збільшення ×600
При цьому хелперно-супресорне відношення (CD4/CD8) збільшується і
складає 0,80±0,07.
Збільшений відносний вміст В-лімфоцитів (CD19+), помірно виражена
реакція плазматизації, при цьому серед клітин-продуцентів імуноглобулінів
виявляються клітини з поверхневим антигеном до Ig E. Популяція природних
кілерів (CD16+) відносно збільшується, переважно в стромі поліпа, тоді як серед
епітеліоцитів помітного збільшення кількості цих клітин не відмічено (рис. 5.22).
Досить часто серед клітинних елементів поліпів відзначаються клітининосії HLA-Dr- антигену (рис. 5.23).
У центральній частині поліпа можна виявити вище описані порожнини,
обмежені колагеновими волокнами, у складі яких виявляється переважно колаген
I типу. Субепітеліально розташовується шар щільної строми поліпа з малою
кількістю судин мікроциркуляторного русла (у порівнянні зі зрілим і молодим
поліпами).
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Рис. 5.22. Велика кількість природних кілерів (CD16+) в стромі старого
поліпа. Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до CD16. Збільшення ×900

Рис. 5.23. Клітини-носії HLA-Dr антигену в стромі старого поліпа.
Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до HLA-Dr. Збільшення ×900
Безпосередньо на місці знаходження базальної мембрани епітелію є
товстий і дуже щільний шар колагену. У складі цього сполучнотканинного шару
переважає колаген IV типу, що є колагеном базальних мембран. Крім того,
виявляється інтерстиціальний колаген III типу (рис. 5.24).
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Рис. 5.24. Колаген III типу в базальній мембрані епітелію і субепітеліальній
зоні старого поліпа. Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до колагену III
типу. Збільшення ×900
Останній виявляється у вигляді осередкового яскравого світіння. Поява
інтерстиціального колагену в базальних мембранах вказує на наявність
склеротичного процесу. Епітелій різко атрофований: виявляється 1–2 ряди
дрібних низьких клітин з округлим темним ядром або взагалі відмічається
відсутність епітеліального покриву (рис. 5.25).
В базальній мембрані епітелію посилений синтез коллагену IV типу.
У дослідженому матеріалі 26 % поліпів виявилися молодими, 57 % —
зрілими

і

17 % —

старими,

склерозованими.

У

випадках,

коли

для

морфологічного дослідження брали 2–3 поліпи, видалених у одного хворого, усі
вони знаходилися на різних етапах розвитку. Крім того, необхідно відзначити,
що в частині поліпів зустрічаються залози, розташовані в товщі тіла, ближче до
ніжки. Іноді виявляються більші, ніж зазвичай, судини — дрібні артерії і вени.
Поверхня поліпа може мати зігнуто-хвилясту форму з утворенням різної
глибини увігнутостей епітелію в строму і навіть кістоподібних структур. Проте
поєднання морфофункціонального стану строми тіла поліпа, його базальної
мембрани та епітеліального покриву в таких поліпах аналогічне описаним вище.
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Рис. 5.25. Атрофізація

покривного

епітелію

при

наявності

субепітеліального шару склерозу, колагенізація глибше лежачої строми,
порідшання клітинного інфільтрату строми. Фарбування пікрофуксином за
ван Гізоном. Збільшення ×400
Вищеозначене дає можливість класифікувати поліпи на молоді, зрілі, старі.
Таким чином, незалежно від ступеня зрілості поліпа в його стромі у складі
запального інфільтрату переважають Т-лімфоцити (CD3+). І якщо, як правило, у
вогнищах запалення переважають CD4+ хелпери-індуктори, а CD8+ супресори
цитостатичні представлені в меншій кількості, унаслідок чого хелперносупресорне відношення зазвичай вище 1,0, то в стромі поліпів нами виявлено
обернену картину. При цьому максимальне переважання CD8+ має місце у
стромі зрілих поліпів; як результат, саме для цієї групи характерним є мінімальне
хелперно-супресорне відношення — 0,33±0,05; у групі молодих поліпів цей
показник склав 0,66±0,09, максимальним він виявився в групі старих поліпів
(0,80±0,07).

Результати

наших

досліджень

підтверджують

ствердження

Stoop A. E. et. al. (1989) про те, що в стромі поліпів виявляється велика кількість
CD8+ клітин.
Дефіцит CD4+ лімфоцитів, можливо, обумовлює і нечисленність популяції
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клітин-носіїв HLA-Dr-антигену. Відомо, що CD4+ лімфоцити розпізнають і
зв’язують антигени, які асоційовані з молекулами II класу гістосумісності (HLADr, HLA-DQ, HLA-D, HLA-DP), тоді як CD8+ лімфоцити розпізнають і зв’язують
антигени тільки в тому випадку, якщо вони асоційовані з молекулами I класу
(HLA-A, HLA-B, HLA-C) [68, 355].
Переважання клітин-продуцентів Ig E в стромі поліпів незалежно від їх
зрілості пояснюється, вірогідно, присутністю у складі запального інфільтрату
численних еозинофілів, які, як відомо, експресують на своїх мембранах Fcεрецептори, специфічні для Ig E [113].
У зв’язку з цим їх ефекторна функція проявляється при алергічних
реакціях у місцях скупчення еозинофілів [355].
Система синтезу Ig E у порівнянні з іншими класами імуноглобулінів має
автономний характер, в ній беруть участь особливі популяції Т- і В-лімфоцитів
[113]. Відомо, що автономність цієї системи пов’язана з тим, що В-клітини,
продуценти Ig E, виникають на ранніх стадіях диференціювання до появи
механізмів внутрішньоклітинного переключення синтезу імуноглобулінів [357].
5.2. Біохімічне дослідження поліпозної тканини обстежених пацієнтів
Біоенергетичні процеси відіграють провідну роль у забезпеченні різних
процесів функціонування організму. Враховуючи значимість цих процесів у
забезпеченні життедіяльності різних клітинних систем і організму в цілому,
можна припустити розвиток дисметаболічних, енергодефіцитних явищ, що
характерні для поліпозної тканини. Ймовірно, ці процеси обумовлені зміною
активності ключових ферментів гліколізу, пулу метаболітів внаслідок гіпоксії,
що характерна для досліджуваної тканини. При ПРС відмічається порушення
функції носового дихання а також нормальної оксигенації слизової оболонки
порожнини носу. Для будь-якої тканини існують два фундаментальних
біохімічних процеси, в ході яких регенеруються багаті на енергію фосфорні
сполуки.

Один

з

цих

процесів —

гліколіз,

інший —

окислювальне
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фосфорилюванння 113, 351, 355.
Для оцінки перебігу реакцій гліколізу в тканині поліпів ми виявляли
активність

ферментів,

(31,95±7,40 мкмоль/г

лімітіуючих

білку/год.),

швидкість

гліколізу:

фосфофруктокінази

гексокінази

(14,24±4,85) мкмоль/г

білку/год та лактатдегідрогенази (217,62±19,62 мкмоль НАДН/мг білку/год).
Отримані дані свідчать про те, що в поліпозній тканині відмічається висока
активність основних ферментів (ГК, ФФК), які лімітують швидкість гліколізу.
Збільшення активності ЛДГ свідчить про активацію гліколізу по анаеробну
шляху, за рахунок якого здійснюється ряд фізіологічних процесів в умовах
недостатності кисню. Вірогідно, зменшення кількості АТФ як наслідок
розділення окиснення та фосфорилювання (через гіпоксію), накопичення
аденозиндифосфату, аденозинмонофосфату і неорганічного фосфату призводить
до активації фосфофруктокіназної реакції та в цілому до посилення перетворення
вуглеводів за гліколітичним шляхом.
Припускаючи, що в поліпозній тканині спостергається зміна енергетичного
обміну, оскільки усі метаболічні реакції в організмі перебігають або з
використанням, або з продукцією енергії, нами було проведено дослідження
активності креатинфосфокінази, що бере участь у регуляції процесів
енергообміну.
Креатинфосфокіназна

система —

важлива

ланка

енергетичного

забезпечення. До недавнього часу вважали, що вона є додатковою системою
запасання енергії у вигляді макроергічної сполуки — креатинфосфату. Останній
розглядався як невеликий легкомобілізуючий резерв енергії, першочергово
утвореної в процесі окислювального або гліколітичного фосфорилювання у
формі АТФ. Цей резерв використовуєтся при швидкого збільшення м’язового
навантаження або при порушенні ресинтезу АТФ.
На сьогодні відомо, що КФК-система є не тільки регуляторним механізмом
енергетичного забезпечення тканини, але й каналом, яким у звичайних умовах
здійснюється транспорт енергії з місця її утворення (мітохондрії) до місць
використання. Локальний фонд АТФ знаходиться у прямому зв’язку з КФК-
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системою та може постійно регенеруватися за рахунок креатинфосфату завдяки
сполученню АТФ-азних реакцій з КФК-реакціями у всіх структурах клітини, де
перебігають процеси з використанням енергії АТФ. Активність КФК у
поліпозній тканині становила 48,21±4,19 мкмоль/г білку /год.
В

поліпозній

тканині,

вірогідно,

ресинтез

АТФ

забезпечується

трансфосфорилюванням АДФ з креатинфосфатом. Для поліпозної тканини
характерний креатинкіназний шлях ресинтезу АТФ — надзвичайно швидкий і
максимально ефективний в умовах гіпоксії, тому що при недостатньому
забезпеченні киснем синтез АТФ відбувається за рахунок енергії, що
утворюється під час окиснення продуктів розпаду вуглеводів.
Резюме до розділу 5. Гістологічне, гістохімічне та імуноморфологічне
дослідження

тканини

поліпів

ПНП

дозволило,

виходячи

з

морфофункціонального стану покровного епітелію і строми поліпа, описати
молоді, зрілі й старі поліпи, маючи на увазі їх розвиток в процесі перебігу
імунного запалення. Виявлено, що імунне запалення перебігає з великою
кількістю еозинофільних, поліморфноядерних лейкоцитів, T-лімфоцитів, які
несуть супресивну і цитотоксичну функцію, а також носіїв HLA-Dr- антигену і
плазматичних клітин з Ig M, Ig G, Ig E.
Встановлено, що імунне запалення розвивається як реакція організма на
власні епітеліоцити слизової поліпів ПНП внаслідок вогнищевого зникнення
базальної мембрани епітелію і прямого контакту епітеліоцитів з внутрішнім
середовищем. Одночасно із завершенням запального процесу в тканині поліпа
спостерігається

накопичення

інтерстиціальних

колагенів

у

стромі

і

субмембранно.
В молодих поліпах серед імунокомпентентних клітин строми домінують Тлімфоцити (CD3+), серед яких виявляються здебільшого Т-лімфоцити-супресори
(CD8+), тоді як Т-лімфоцити-хелпери (CD4+) нечисленні. В-популяція
лімфоцитів (CD19+) нечисленна, серед плазмобластів домінують клітини з
поверхневими рецепторами до Ig E, рідше зустрічаються клітини-продуценти
Ig M, Ig G. В стромі поліпів виявляються поодинокі клітини-носії HLA-Dr-
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антигена на фоні недостатності макрофагальної ланки. На епітелії молодих
поліпів експресія TLR2 визначається у понад половини клітин, TLR4 — на
третині клітин у великій щільності.
Зрілі

поліпи

характеризуються

вираженою

лімфо-плазмоцитарно-

макрофагальною інфільтрацією строми. Домінуючою популяцією залишається
Т-лімфоцитарна (CD3+), а в ній ще більш помітний дефіцит Т-лімфоцитівхелперів (CD4+) і відносне збільшення популяції Т-лімфоцитів-супресорів
(CD8+). На фоні невеликого відносного об’єму В-популяції лімфоцитів (CD19+)
збільшена популяція клітин-продуцентів як Ig M та Ig G, так і Ig E. При цьому
домінування клітин-продуцентів Ig E зберігається, так само як і дефіцит
макрофагальної ланки. Збільшена частка клітин-носіїв HLA-Dr-антигена.
Встановлено, що на епітелії зрілого поліпа експресія TLR2 визначається на
48±1,7 % клітин, TLR4 — на 25±0,8 % клітин також у високій щільності, як у
молодих поліпах.
В стромі старих поліпів збільшена популяція Т-лімфоцитів-хелперів
(CD4+) і відносно зменшена популяція Т-лімфоцитів-супресорів (CD8+). На фоні
збільшення відносного об’єму В-лімфоцитів (CD19+) помірно виражена реакція
плазматизації, при цьому серед клітин-продуцентів імуноглобулінів частіше
виявляються клітини з поверхневим антигеном до Ig E. Популяція природних
кілерів (CD16+) відносно збільшується, переважно в стромі поліпа, тоді як серед
епітеліоцитів помітного збільшення кількості цих клітин не відбувається. Досить
часто серед клітинних елементів поліпів відмічаються клітини-носії HLA-Drантигена. Кількість TLR2- та TLR4-позитивних клітин в епітелії менша, ніж у
молодих та зрілих поліпах. Щільність експресії TLR2 та TLR4 висока.
Продукція колагену в стромі поліпів залежить від ступеня їх зрілості. В
молодих поліпах переважає колаген III типу, в зрілих — обидва типи
інтерстиціальних колагенів (I і III типів), в стромі старих поліпів переважає
колаген I типу. В базальній мембрані епітелію виявляється колаген IV типу, в
старих поліпах, крім того, виявляється колаген III типу.
За допомогою біохімічного дослідження поліпозної тканини встановлено,
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що для неї характерні енергодефіцитні і дисметаболічні явища, обумовлені
зміною активності ферментів, лімітуючих швидкість гліколізу і пулу метаболітів
внаслідок гіпоксії. Зниження притоку кисню і субстратів, уповільнення відтоку
продуктів обміну в фазі зворотних змін проявляються у виляді порушення
обміну енергії. Зменшення притоку кисню при гіпоксії знижує транспорт
електронів дихальним ланцюгом. Падає градієнт протонів, в результаті чого
гальмується

синтез

АТФ

шляхом

окислювального

фосфорилювання.

Зупиняється транспорт кальцію в мітохондрії, прискорюється вихід натрію з них.
В поліпозній тканині збільшується активність ключових ферментів
гліколізу: ГК і ФФК, а також ЛДГ. Гліколіз перебігає анаеробним шляхом.
У

тканині

поліпів

домінують

процеси,

які

супроводжуються

використанням АТФ, активність ключових ферментів збільшується, що
призводить до інтенсифікації процесу гліколізу і до посиленої продукції АТФ в
анаеробних умовах.
Також

спостерігається

зміна

енергетичного

обміну —

змінюється

активність ключового ферменту, КФК. В поліпозній тканині у всіх групах
пацієнтів відмічається підвищення активності КФК. Тобто, для даної тканини
характерений

КФК-шлях

ресинтезу

АТФ —

надзвичайно

швидкий

і

максимально ефективний в умовах гіпоксії.
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РОЗДІЛ 6
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ТА КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ АУТОВАКЦИНИ
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ
Поєднання

хірургічного

видалення

поліпів

із

можливостями

фармакотерапевтичного впливу на змінену слизову оболонку і, у цілому, на
імунний статус хворих розглядається як найбільш ефективний спосіб лікування
[331]. Особливе значення відводиться поєднанню хірургічного видалення поліпів
з введенням імуномодуляторів [220].
З метою підвищення результативності лікування застосовується також
бактеріальна аутовакцина [95]. За останнє десятиріччя знову виріс інтерес до
використання вакцин з мікроорганізмів для попередження рецидивування
інфекційно-запальних захворювань різної локалізації [222, 358]. Доведено
клінічну ефективність вакцинуючих препаратів, отриманих з мікроорганізмів
ВДШ при ПРС, а також підвищення імунологічних показників місцевого (Ig А та
Ig G в слині) і системного характеру (рівня імуноглобулінів в сироватці і вмісту в
крові Т- і В-лімфоцитів) при парентеральному введенні препаратів [21, 37].
Поліпозний риносинусит — захворювання, яке формується під впливом
багатьох чинників та проявляється унаслідок зміни реактивних властивостей
слизової оболонки носа на рівні пошкодження специфічних та неспецифічних
механізмів

захисту

з

розвитком

імунопатологічних

реакцій.

Серед

застосовуваних способів лікування традиційно виділяються три основні групи:
консервативні, оперативні та їх поєднання. Основними консервативними
способами

лікування

є

застосування

фармакотерапевтичних

та

фізіотерапевтичних способів, головною спрямованістю яких є зменшення
імунопатологічних проявів ПРС.
Хірургічне лікування пацієнтів з цією патологією спрямоване на видалення
поліпозних розростань з використанням традиційних поліпотомій чи поліпотомій
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із застосуванням кріотехнологій.
Поєднання

хірургічного

видалення

із

можливостями

фармакотерапевтичного впливу на змінену слизову оболонку і у цілому на
імунний статус хворих розглядається як найбільш ефективний спосіб. Особливе
значення відводиться поєднанню хірургічного видалення поліпів з уведенням
імуномодуляторів в середній носовий хід, наприклад, за допомогою фонофореза
діючої субстанції на зону решітчастого лабіринту тощо.
З метою підвищення ефективності лікування застосовуються також
аутовакцини [21]. Вакцинопрофілактика у хворих на ПРС — попередження
рецидивів захворювання за рахунок імунологічної корекції з використанням
бактеріальнної аутовакцини для активації як специфічних, так і неспецифічних
механізмів захисту.
6.1. Результати порівняльного аналізу імуномодулюючої активності лізатів
мікроорганізмів

та

інактивованої

корпускулярної

вакцини

в

умовах

експерименту
Метою даного підрозділу роботи було проведення дослідження in vitro та
in

vivo

в

аспекті

порівняння

імуномодулюючої

активності

лізатів

мікроорганізмів, які найчастіше вегетують на слизовій оболонці ВДШ, та
інактивованої корпускулярної вакцини, отриманої зі штамів мікроорганізмів від
пацієнтів з ПРС.
В дослідженнях in vitro під час вивчення впливу препаратів на
фагоцитарну активність клітин мигдаликів і аналізу за середніми показниками
встановлено,

що

препарати

стимулювали

її,

зокрема,

за

значеннями

фагоцитарного показника (ФН) та фагоцитарного індекса (ФІ). Цей эфект
знаходився в інтервалі розведень препаратів 10,0–50,0 мкг/мл за білком
(табл. 6.1). В більших концентраціях не виявлено жодної дії на фагоцитарну
активність клітин піднебінних мигдаликів.
При дослідженні вектора змін по препаратах в окремих серіях розведень
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було виявлено, що достовірна кількість підвищень окремих показників
фагоцитарної активності відмічено при використанні препарату ЛМ. Його
стимулюючий вплив на активність фагоцитоза за фагоцитарним індексом
проявлявся у більш широкому діапазоні концентрацій, ніж ІКВ.
Таблиця 6.1
Вплив препаратів бактеріальних вакцин у різних концентраціях
на фагоцитарну активність клітин мигдаликів in vitro
Концентрації препаратів, мкг/мл
Показники

ЛМ
10

50

55,5±5,6

ФІ

4,5±0,5 6,6±0,7*

*

рівень

ІКВ
100

68,8±6,9 54,5±5,

ФП

Вихідний

5
7,2±0,7
*

10
58,2±5,8

50
64,3±6,
4

100
50,3±5,1

3,5±0,4 5,4±0,5* 3,3±0,3

48,0±4,8

3,2±0,3

Примітка. * — відмінність відносно вихідного рівню вірогідна, р<0,05.
Дослідження впливу препарату на активність ПЦК піднебінних мигдаликів
пацієнтів з тонзилітом також виявило (рис. 6.1) двократне достовірне підвищення
активності цих клітин при дії препарату ЛМ, причому тільки в концентрації
20,0 мкг/мл (12,2 % у вихідному стані і 24,6 % — під впливом препарату); вектор
впливу ІКВ також був спрямований у бік збільшення активності ПЦК
мигдаликів, однак відмінність середніх значень цитолітичної активності при
цьому були статистично не достовірними.
Оцінка дії вакцин на відносний вміст клітин, що експресують CD4+,
CD20+, CD25+ і CD56+ у мигдаликах пацієнтів з хронічним тонзилітом in vitro
дозволила нам встановити достовірний вплив препаратів ЛМ й ІКВ в розведенні
10,0 мкг/мл на підвищення кількості клітин з CD56+, що є одним з основних
маркерів природних кілерів (табл. 6.2) [235].
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Рис. 6.1. Вплив вакцин в різних розведеннях на рівень цитолітичної
активності клітин мигдаликів in vitro
Примітка. * — відмінність відносно вихідного рівня вірогідна, р<0,05.
Таблиця 6.2
Вплив різних концентрацій вакцин на відносний вміст клітин,
що експресують СD-антигени
у мигдаликах пацієнтів з хронічним тонзилітом in vitro
Відносний вміст клітин, %
CD клітин Концентрація ЛМ, мкг/мл

Концентрація ІКВ, мкг/мл

Контроль

10

20

50

100

10

20

50

100

CD4

31,4

33,3

24,7

25,5

27,8

33,7

38,3

24,5

30,2

CD20

10,5

13,8

15,2

12,5

12,5

11,6

12,5

11,8

11,5

CD25

24,6* 28,8*

26,5*

11,5

24,8*

16,2

10,6

11,8

12,4

CD56

28,8*

15,8

14,5

17,7

18,5

16,6

15,5

19,6

16,6

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05
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Чисельність клітин з фенотипом CD25+ також збільшувалася під дією
препарата ЛМ в інтервалах кінцевих розведень 10–50,0 мкг/мл, тоді як під
впливом ІКВ вакцини — тільки при концентрації білка 10 мкг/мл. Змін під дією
вакцин кількості клітин з експресією інших досліджуваних CD-антигенів не
виявлено.
Як відомо, клітини з фенотипом CD56+, тобто ПЦК, мають широкий
спектр противірусної дії і, поряд із фагоцитуючими клітинами відносяться до
факторів вродженого імунітету, які є швидко реагуючою ланкою в системі
імунного захисту і характеризуються малими кількісними і функціональними
коливаннями в онтогенезі. Проведені дослідження дозволяють вважати, що
імуномодулююча активність вакцин може бути пов’язана, в основному, із
впливом білково-полісахаридних комплексів препаратів на філогенетично древні
клітинні механізми неспецифічного захисту. Клітини ПЦК і фагоцити,
забезпечуючі ці клітинні механізми, у значній мірі формують протипухлинну і
антивірусну резистентність організму [347].
Подальше вивчення впливу препаратів вакцин на вторинну гуморальну
імунну відповідь в культурі клітин показало, що обидва препарати мікробних
вакцин стимулювали антитілогенез у культурі, порівняння здійснено відносно
контролю без застосування препаратів (табл. 6.3).
Кількість клітин, які продукують імуноглобуліни класу G, збільшилася в
1,5 рази у порівнянні з контролем і в 2 рази у порівнянні з вихідним рівнем числа
антитілопродуцентів. Стимуляція клітин піднебінних мигдаликів мікробними
антигенами призводила також і до збільшення утворення антитіл до одного з
антигенів гемолітичного стрептококу — стрептолізину-О (рис. 6.2).
Середній вихідний титр антистрептолізину в культурі клітин дорівнював
«0», при культивуванні без антигену — 1:2,5; при культивуванні з мікробними
вакцинами середні дані склали для ЛМ — 1:4; для ІКВ — 1:5,4. Збільшення
чисельності клітин-антитілопродуцентів Ig G в перші дні культивування суттєво
не відрізнялося від вихідного, так само як і вміст антитіл до стрептолізину.
Достовірне збільшення чисельності цих клітин на 3-ю добу культивування
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відбувалося як під впливом ЛМ, так і при використанні ІКВ, однак за останнього
динаміка наростання й рівень антитіл в культурі були вище, ніж при дії ЛМ
(р=0,04), що, вірогідно, свідчить про вираженіший стимулюючий ефект ІКВвакцини на клітини імунологічної пам’яті по відношенню до антигенів
гемолітичного стрептококу.
Таблиця 6.3
Число клітин антитілопродуцентів і рівень антистрептолізину-О
у культурі клітин піднебінних мигдаликів при культивуванні
з мікробними вакцинами на 3-ю добу культивування

Групи

Кількість
спостережень

Відносна кількість
люмінісцуючих
клітин, %

Середній титр
антистрептолізину-О в
культуральній рідині,
log2

Контроль

12

8,3 (6,0–12,0)

1:2,5 (0–1:4)

Вихідний рівень

11

7,2 (3,0–12,0)

-

ЛМ

12

14,3 (10,0–18,0)*

1:4

ІКВ

12

18,5 (11,0–23,0)*

1:5,4 (1:2–1:8)*

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; У дужках
вказано межі коливань індивідуальних значень.
Таким чином, дослідження, проведені in vitro із визначенням впливу
мікробних аутовакцин від хворих ПРС на клітини піднебінних мигдаликів
людини свідчать про виражений імуномодулюючий вплив мікробних аутовакцин
на фенотипічні і функціональні властивості аллогенних тканинних лімфоцитів
піднебінних мигдаликів. Вектор впливу залежав від концентрації антигенів, що
контактують з імунокомпетентними клітинами. Невеликі концентрації, як
правило, чинили стимулюючий вплив, великі — були індиферентними. Не
виявлено вираженої пригнічуючої дії антигенів мікробних вакцин на клітини
імунитету.
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Титр
антитіл
6

*
5,4

5
4,0

4
3

2,5

2
1
0
Контроль

ЛМ

ІКВ

Рис. 6.2. Титри антитіл до стрептолізину-О в культуральній рідині на 3-ю
добу від початку інкубації клітин піднебінних мигдаликів пацієнтів з хронічним
тонзилітом з різними мікробними вакцинами
Примітка. * — відмінності вірогідні відносно контролю, р<0,05.
Підтвердженням можливого імуномодулюючого впливу досліджуваних
вакцин є й результати досліджень, проведених в умовах in vivo на лабораторних
щурах Вістар.
Дослідження факторів вродженого імунітету при імунізації тварин
показало, що ІКВ сприяла більш вираженому збільшенню числа лейкоцитів у
крові, ніж ЛМ (табл. 6.4).
Кількість еозинофілів у периферичній крові тварин при імунізації
аутовакцинами суттєво не змінювалася.
Встановлено також підсилення фагоцитарної активності цих клітин під
дією ІКВ (рис. 6.3).
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Таблиця 6.4
Загальна кількість лейкоцитів і вміст еозинофілів
за імунізації тварин різними вакцинуючими препаратами
Загальна кількість

Відносний вміст

лейкоцитів, ×109/л

еозинофілів, %

Контроль (n=7)

7,7 (6,0–11,8)

1,8 (0,9–2,2)

ІКВ (n=10)

9,65 (8,0–12,0) *

2,1 (1,7–3,5)

ЛМ (n=10)

8,2 (4,2–11,0)

2,3 (1,5–3,5)

Групи тварин

Примітка.

*

— відмінність відносно контролю вірогідна при р<0,05; У

дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.

Коефіцієнт
активації
3,5

*

3,1

3
2,5

2,2

2

1,6

1,5
1
0,5
0
Контроль

ЛМ

ІКВ

Рис. 6.3. Вплив імунізації мікробними вакцинами на активність фагоцитозу
клітинами крові тварин
Примітка: * — відмінності вірогідні відносно контролю, р<0,05
В той же час імунізація тварин ЛМ супроводжувалася більш ефективним
підвищенням числа FcR+ клітин і активності ПЦК (табл. 6.5).
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Оцінка наявності в сироватці крові специфічних антитіл до антигенів, які
були присутні у вакцинах, показала, що титри антистрептолізину-О, частота
визначення Ig E-антитіл були більш високими при імунізації ІКВ (табл. 6.6).
Антитіла аглютинуючого типу до антигенів стафілококу і клебсієли в
більш високих титрах (р<0,05) також виявлялися після імунізації ІКВ (рис. 6.4).
Таблиця 6.5
Число FcR+ клітин і активності природних цитотоксичних кілерів крові
за імунізації тварин різними вакцинуючими препаратами
Число FcR+ клітин,

Активність ПЦК,

%

% деструкції мішеней

Контроль (n=7)

11,0 (8,0–12,0)

12,5 (10,0–16,0)

ІКВ (n=10)

10,0 (7,0–13,0)

14,5 (10,0–18,0)

ЛМ (n=10)

17,2 (16,0–19,0) *

19,8 (11,0–26,0) *

Групи тварин

Примітка.

*

— відмінність відносно контролю вірогідна при р<0,05; у

дужках вказано межі коливань індивідуальних значень.
Таблиця 6.6
Рівень антистрептолізину-О і дегрануляції опасистих клітин
в сироватці крові тварин при імунізації різними препаратами
Рівень анти-

Кратність перевищення дегрануляції

стрептолізину-О, log2

мастоцитів над спонтанною

Контроль (n=7)

0,75 (0–2)

1,85 (0,8–3,3)

ІКВ (n=10)

1,85 (1–4) *

2,45 (1,2–4,4)

ЛМ (n=10)

0,5 (0–2)

1,2 (0,6–1,7)

Групи тварин

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; у дужках
вказано межі коливань індивідуальних значень.
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Це вказує на більше вираження імуногенних властивостей в аспекті
формування гуморального імунітету у ІКВ, ніж при використанні лізату
мікроорганізмів. Дані, отримані в умовах in vivo, співпадають з результатами
досліджень in vitro із виявлення впливу мікробних вакцин на фактори клітинного
і гуморального імунітету клітин піднебінних мигдаликів пацієнтів з хронічним
тонзилітом і також свідчать про те, що антитілостимуляція імуноцитів
мигдаликів, комітованих до мікробних антигенів, більш ефективна при
використанні ІКВ.

log2
титру
8

*
*

7,0

6,5

7
6

5,0

4,7

5

4,0

4

3,0

3

2
1
0
Staphylococcus aureus
Контроль

Klebsiella рneumoniaе
ЛМ
ІКВ

Рис. 6.4. Антитіла до антигенів золотистого стафілококу і клебсієли в
сироватці крові тварин, імунізованих різними вакцинами
Примітка: * — відмінності вірогідні відносно контролю, р<0,05
6.2. Патоморфологічне

підтвердження

результативності

застосування

бактеріальної аутовакцини в клінічних умовах
Після вакцинації пацієнтів з ПРС слизова оболонка порожнини носа
набула рожевого кольору, поліпи зменшилися у розмірах, покращився нюх.
Слід

відзначити,

що

порівняльне

патоморфологічне

дослідження
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поліпозної тканини до і після вакцинації має відносне значення, оскільки
досліджується тканина різних поліпів, що знаходяться з великою вірогідністю на
різних етапах морфогенезу. Проте, якщо порівняти вихідний стан (рис. 6.5) і
результуючий (рис. 6.6), очевидним є різке збільшення кількості лейкоцитів, в
т. ч. еозинофілів і круглоядерних лейкоцитів, в шарі епітелію, особливо в
ділянках, позбавлених базальної мембрани, в поліпах, видалених через 2–3 тижня
після ревакцинації, тут же відзначаються явища каріорексису з формуванням
апоптозних тілець.

Рис. 6.5. Епітелій поліпу до лікування вакцинацією з підшкірним
введенням. Гіперпроліферуючий епітелій містить дуже малу кількость
інтраепітеліальних

лейкоцитів.

Фарбування

за

Фьольгеном-Россенбеком.

Збільшення ×400
У субепітеліальному інфільтраті і в стромі тіла поліпу, а також
параназально виявляється особливо багато плазмоцитів з великим вмістом
рибонуклеїнової кислоти в цитоплазмі.
В результаті лікування в стромі поліпів посилюється інтенсивність лімфоплазмоцитарно-макрофагальної

інфільтрації.

При

цьому

переважаючою

популяцією залишається Т-лімфоцитарна (CD3+), у складі Т-клітинної популяції
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переважають Т-лімфоцити-супресори (CD8+), рис. 6.7.

Рис. 6.6. Епітелій поліпу після лікування вакцинацією з підшкірним
введенням. Гіперпроліферуючий епітелій містить численні поліморфноядерні
лейкоцити. Фарбування за Фельгеном-Россенбеком. Збільшення ×400

Рис. 6.7. Велика кількість CD4+ лімфоцитів у стромі поліпу після введення
бактеріальної аутовакцини. Фарбування непрямим методом Кунса з МКА до
CD4. Збільшення ×600
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Хелперно-супресорне відношення (CD4/CD8) складає 0,50±0,02.
Другою особливістю є посилення плазмоцитарної реакції (табл. 6.7).
Серед плазмоцитів і плазмобластів переважають клітини-продуценти Ig M,
Ig G, тоді як відносна кількість клітин-носіїв поверхневого антигену Ig E не
змінюється (рис. 6.8).
Таблиця 6.7
Відносна кількість основних клонів імунних клітин у лімфоплазмоцитарних інфільтратах строми поліпів у полі зору ×400
(у перерахунку на 100 клітин)
Типи
поліпів

КлітиниСпіввідноКлітини-носії
продуценти
CD4+ CD8+
шення
CD16+
HLA-DR
CD4:CD8
антигена
Ig M Ig G Ig E

Молоді
(n=19)

10
±2,0

16
±4,0

0,66
±0,02

4,0
±0,5

0,5
±0,07

12
±4

Зрілі
(n=28)

5
±0,5*

15
±2,0

0,33
±0,01*

5,0
±0,8

0,8
±0,09*

13
±3

Старі
(n=16)

13
±4,0

16
±4,0

0,80
±0,04*

7,0
±1,0*

0,9
±0,08*

14
±4

15
±5

34
±7

5
10
±0,9* ±1,0*

0,50
±0,02*

16,0
±4,0*

1,6
±0,3*

18
±3

19
±5

30
±6

Після
лікування
(n=31)

13
±3

30
±7

13,5 32
±4 ±6

Примітка. * — відмінність відносно молодого поліпа вірогідна при р<0,05
Звертає на себе увагу відносне збільшення популяції природних кілерів
(CD16+), переважно в стромі поліпів. Досить часто зустрічаються клітини-носії
HLA-Dr-антигену. Продукція колагену в стромі поліпів залежить від ступеню їх
зрілості. У молодих поліпах переважає колаген III типу, в зрілих — обидва типи
інтерстиціального колагену, I і III типів, в стромі старих поліпів переважає
колаген I типу. В базальній мембрані епітелію виявляється колаген IV типу, в
старих поліпах, крім того, — колаген III типу. Таким чином, колагеноутворення в
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поліпах після лікування практично не змінюється в порівнянні з таким до
лікування і залежить від ступеня зрілості поліпів.

Рис. 6.8. Велика кількість Ig G-продукуючих клітин в стромі поліпу після
введення бактеріальної аутовакцини. Фарбування непрямим методом Кунса з
МКА до Ig G. Збільшення ×900
Виявлені після вакцинації мікроскопічні особливості поліпозної тканини
свідчать про посилення імунної запальної реакції в поліпі з перспективою
швидшого її завершення і постарішання поліпа. Цей висновок підтверджує і той
факт, що описані нами мікроскопічні особливості поліпозної тканини після
лікування аутовакциною понад усе виражені в молодому і зрілому поліпах, на тлі
розгорнутої картини імунного запалення, а найменше — в старому поліпі. Як
відомо, В-лімфоцити трансформуються в плазмоцити за допомогою CD4+
лімфоцитів

і

антигенпрезентуючих

клітин.

Серед

численних

антигенпрезентуючих клітин основна роль належить макрофагам [355].
Результати наших досліджень свідчать про збільшення популяції CD16+,
природних кілерів.
Було встановлено, що після вакцинації кількість TLR позитивних клітин
збільшувалася (TLR2 — до 76 %, TLR4 — до 58 %) у порівнянні з
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референтними значеннями (згідно даним Biswas K. та співавт. (2016), у
здорових осіб TLR2 — 15 %, TLR4 — 10 % [356]) та їх кількістю до лікування
(48 %, 25 % відповідно), що свідчить про активний процес розпізнавання
мікроорганізмів.

Після

ревакцинації

кількість

цих

рецепторів

значно

зменшувалася (TLR2 — до 22 %, TLR4 — до 16 %), що пов’язано із суттєвим
зменшенням патогенних мікроорганізмів на слизових оболонках верхніх
дихальних шляхів.
Таким чином, використання бактеріальної вакцини для лікування ПРС
обумовлює активізацію імунної реакції організму за рахунок загальної активізації
антибактеріальних імунних процесів.
6.3. Біохімічні зміни поліпозної тканини при поліпозному риносинуситі
під впливом бактеріальної аутовакцини
У пацієнтів в досліджуваній тканині поліпу після вакцинації з наступним
хірургічним лікуванням відмічається значне зниження активності ГК (на 42,9 %),
ФФК (на 45,1 %) та ЛДГ (на 17,4 %) у порівнянні з активністю цих ферментів до
лікування (р<0,05), табл. 6.8.
Таблиця 6.8
Активність ферментів гліколізу
у поліпозній тканині пацієнтів після вакцинації

Групи досліджених

ГК, мкмоль/г
білка/год

ФФК,
мкмоль/г
білка/год

ЛДГ,
мкмоль
НАДН/мг
білка/год

До лікування (n=20)

31,34±3,74

16,69±2,41

205,40±17,50

Після лікування (n=20)

17,87±1,26*

9,15±1,30*

168,70±19,50

Примітка. * — відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05.
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Отже,

в

результаті

проведеного

лікування

полібактеріальною

аутовакциною в поліпозній тканині відмічається зниження активності ферментів
гліколізу в порівнянні з цими показниками до лікування.
Після проведеного лікування у пацієнтів з ПРС відмічається наступні
показники активності КФК: 47,72±3,82 мкмоль/г білка/год проти вихідних
48,21±4,19 мкмоль/г білка/год.
В

поліпозній

тканині,

ймовірно,

ресинтез

АТФ

забезпечується

трансфорилюванням АДФ з креатинфосфатом. Для поліпозної тканини
характерний креатинкіназний шлях ресинтезу АТФ, надзвичайно швидкий і
максимально ефективний в умовах гіпоксії, тому що при недостатньому
забезпеченні киснем синтез АТФ відбувається за рахунок енергії, яка
утворюється під час окиснення продуктів розпаду вуглеводів.
Таким чином, після проведеного лікування аутовакциною у пацієнтів у
поліпозній тканині відмічається зниження активності ферментів гліколізу —
гексокінази,

фосфофруктокінази,

лактатдегідрогенази,

у

порівнянні

з

показниками до лікування, і відбувається переключення гліколізу з анаеробного
шляху на аеробний шлях з утворенням великої кількості енергії у вигляді АТФ.
6.4. Принципи клінічного застосування бактеріальної аутовакцини при
поліпозному риносинуситі
В основі проведеного лікування лежить мета підвищення ефективності
лікування хворих на ПРС шляхом попередньої, до проведення хірургічного
втручання, імунізації із застосуванням полівалентної бактеріальної аутовакцини
(відповідно до інструкції про застосування бактеріальної аутовакцини,
затвердженою Фармакологічним комітетом МОЗ України від 30.06.94 р.,
протокол № 6), дія якої пов’язується з підвищенням імунореактивності організму
хворого.
Задача, яку покладено в основу лікування, розв’язується тим, що у
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лікуванні ПРС, яке включає хірургічне видалення поліпів та корекцію
імунореактивності організму, додатково попередньо проводять імунізацію із
застосуванням бактеріальної аутовакцини, після чого виконують хірургічне
видалення поліпу, а ефективність проведеного лікування визначають за даними
клініко-лабораторного обстеження у ранньому (через 30 діб) та у віддаленому
(через 1–3 роки) періодах.
Підвищення ефективності лікування хворих на ПРС досягається тим, що з
метою активізації імунореактивності хворого на момент проведення хірургічного
втручання та забезпечення максимально можливого рівня специфічного
імунологічного захисту підшкірно застосовується аутовакцина за спеціальною
схемою, згідно якій передбачено одну вакцинацію (вісім ін’єкцій з інтервалом 48
годин) та проведення ревакцинації (сім ін’єкцій). Ревакцинація проводиться
через 20–25 діб після вакцинації (табл. 6.9), поліпоетмоїдотомію виконують через
20–25 діб по закінченню курсу ревакцинації.
Таблиця 6.9
Схема лікування бактеріальною аутовакциною
Номер
ін’єкції по

Номер
Вакцинація

порядку

ін’єкції по
порядку

Ревакцинація через 20–25
діб після вакцинації

1

0,1 мл

1

0,1 мл #

2

0,2 мл

2

0,3 мл #

3

0,3 мл

3

0,5 мл #

4

0,4 мл

4

0,7 мл #

5

0,5 мл

5

0,9 мл #

6

0,6 мл

6

1,1 мл #

7

0,8 мл

7

1,3 мл #

8

1,0 мл

Останнє відіграє важливу роль у досягненні ефективності лікування
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пацієнтів з ПРС, оскільки проведення вакцинації на дохірургічному етапі
дозволяє викликати у пацієнта специфічний імунітет та активізувати формування
як специфічної, так і неспецифічної імунологічної реактивності. Крім того,
застосування такого методу лікування дозволяє спеціальним чином підготувати
пацієнта до імуносупресорної дії хірургічного втручання та комплексно
попереджувати рецидивуючий перебіг ПРС.
Лікування виконують таким чином: під час звернення пацієнта до лікаря
простими легко здійснюваними засобами, наприклад, за допомогою риноскопії,
встановлюють наявність поліпів у порожнині носа та за допомогою
мікробіологічного дослідження визначають ступінь і серовари мікробної
контамінації слизової оболонки носа та ротоглотки, після чого виготовляють
вакцину, проводять вакцинацію з урахуванням бактеріологічного дослідження
цих мазків, а хірургічне видалення поліпів виконують через 20–25 діб після
закінчення курсу ревакцинації полівалентною аутовакциною. Ефективність
проведеного лікування визначають, використовуючи комплекс показників:
відновлення функції носового дихання, покращення показників імунологічної
реактивності організму хворого та відсутність рецидиву захворювання у
ранньому та віддаленому періодах.
Наступний приклад ілюструє описаний методологічний підхід. Людмила
Б-а, 63 роки; історія хвороби стаціонарного пацієнта № 15959. Скарги на момент
госпіталізації: утруднене носове дихання, порушення нюху, періодичні слизові
виділення з носової порожнини, головний біль. За допомогою риноскопії
встановлено: гіперемія та набряк слизової оболонки, слизові виділення та
наявність поліпів блідо-рожевого та білуватого кольору, які заповнюють обидві
половини носа. За даними бактеріологічного дослідження слизу носа та
ротоглотки встановлено наявність золотистого стафілококу, α-зеленящого
стрептококу, ентеробактерії аерогенус, клебсієли пневмонія; еозинофіли у мазку
з носу — 1 %. За даними імунограми кількість лімфоцитів — 35 %, фагоцитарна
активність — 62 %, Т-лімфоцити — 44 %, еозинофіли — 1 %, лімфоцитотоксичні
антитіла — 9 %, що вказує на на інфекційно-запальний процес.
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Згідно з індивідуалізованою схемою лікування було передбачено
проведення вакцинації полівалентною аутовакциною та хірургічне видалення
поліпів. Процес лікування складався з восьми послідовних ін’єкцій через кожні
48 годин (у дозі 0,1–0,2–0,3–0,4–0,5–0,6–0,8–1,0 мл) та через 20 діб після цього —
ревакцинації з наступним хірургічним видаленням поліпів. Після завершення
ревакцинації слизова оболонка носа рожевого кольору, практично не набрякла,
поліпи незначно зменшилися у розмірі; пацієнт відмічає появу відчуття запахів,
поліпшилося носове дихання, виділення з носа відсутні. За даними
бактеріологічного дослідження слизу носа та ротоглотки встановлено зменшення
кількості

КУО

золотистого

стафілококу,

α-зеленящого

стрептококу,

ентеробактерії аерогенус, клебсієли пневмонія. Дані імунограми: кількість
лімфоцитів — 44 %, фагоцитарна активність — 71 %, Т-лімфоцити — 57 %;
еозиноіфіли — 2 %, лімфоцитотоксичні антитіла — 11 %.
Оцінку ефективності лікування виконано у віддаленому періоді (через рік
та через три роки) за комплексом показників: збереженням відновленої функції
носового дихання, відсутності еозинофілів у мазку зі слизової оболонки носа та
відсутності повторного росту поліпів за даними риноскопії.
Резюме до розділу 6. Згідно запропонованому способу підвищення
ефективності лікування хворих на ПРС досягається тим, що з метою активізації
імунореактивності хворого на момент проведення хірургічного втручання та
забезпечення максимально можливого рівня специфічного імунологічного
захисту підшкірно застосовується бактеріальна аутовакцина по спеціальній
схемі. Останнє відіграє важливу роль у досягненні ефективності при лікуванні
хворих, оскільки проведення вакцинації на дохірургічному етапі дозволяє
сформувати у пацієнта специфічний імунітет та активізувати формування як
специфічної, так і неспецифічної реактивності. Крім того, застосування такого
методу лікування дозволяє спеціальним чином підготувати хворого до
імуносупресорної дії хірургічного втручання та комплексно попереджувати
рецидивуючий перебіг ПРС.
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Були проведені експериментальні дослідження in vitro та in vivo, щодо
порівняння імуномодулюючої активності ЛМ з найбільш часто вегетуючих на
слизовій оболонці ВДШ та ІКВ, отриманої із штамів мікроорганізмів від хворих
на ПРС.
Дослідження, проведені in vitro із визначення впливу мікробних вакцин
на клітини піднебінних мигдаликів людини, свідчать про виражений
імуномодулюючий вплив мікробних вакцин на фенотипічні і функціональні
властивості аллогенних тканинних лімфоцитів піднебінних мигдаликів. Вектор
впливу при цьому залежить від концентрації антигенів, контактуючих з
імунокомпетентними клітинами: невеликі концентрації, як правило, мали
стимулюючий вплив, великі — індиферентний. При цьому дані, отримані в
умовах in vivo, співпадають з результатами досліджень in vitro по виявленню
впливу мікробних вакцин на фактори клітинного і гуморального імунітету клітин
піднебінних мигдаликів і свідчать про більшу ефективність антитілостимуляції
комітованих до мікробних антигенів імуноцитів мигдаликів при використанні
ІКВ.
Проведені експериментальні дослідження свідчать про активний вплив
вакцин з мікроорганізмів, вегетуючих на слизовій оболонці верхніх дихальних
шляхів людини, на різні прояви реакцій імунітету. Щодо основних факторів
вродженого імунітету, більша кількість лейкоцитів і їх фагоцитарна активність,
що є важливим фактором антиінфекційної резистентності організму, виявлені
при застосуванні ІКВ [149]. З інших факторів вродженого імунітету, активність
ПЦК більше пов`язана з противірусною і антибластомною резистентністю [78],
при цьому встановлено, що найбільше її стимулювання відбувалося під дією ЛМ.
Цей препарат більш інтенсивно збільшує і число клітин з рецептором до Fcфрагменту імуноглобуліну (FcR+-клеток), що також може свідчити про
збільшення потенціалу імунокомпетентних клітин [275].
За даними багатьох авторів основним фактором специфічного захисту від
інфекційного агенту є антитіла [28, 104, 147, 198, 263]. Проведені дослідження
свідчать про те, що парентеральна імунізація ІКВ більш ефективна, ніж ЛМ, в
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формуванні антитіл, як до цільної мікробної клітини, так і до її токсинів, що є
важливим гуморальним імунним механізмом в реалізації довготривалого
протиінфекційного захисту.
Застосоване нами лікування бактеріальною аутовакциною обумовлює
прискорення завершення запалення внаслідок активації макрофагів і T-хелперів,
що найбільш проявляється в молодому і зрілому поліпі, а менше всього – в
старому.
В результаті лікування аутовакциною помічено, що в стромі поліпів
посилюється інтенсивність лімфо-плазмоцитарно-макрофагальної інфільтрації.
При цьому домінуючою популяцією залишається Т-лімфоцитарна (CD3+), зі
зростаючою активністю Т-лімфоцитів-хелперів (CD4+), яка посилюється
плазмоцитарною трансформацією В-лімфоцитів. При цьому, на фоні вираженої
макрофагальної реакції, серед плазмоцитів домінують клітини-продуценти IgM,
IgG

і

досить

часто

зустрічаються

клітини-носії

HLA-Dr-антигену.

Колагеноутворення в поліпах після лікування вакциною практично не
змінюється в порівнянні з таким до лікування й залежить від ступеня зрілості
поліпів.
Після проведеного лікування у хворих в поліпозній тканині відмічається
зниження активності ферментів гліколізу – гексокінази, фосфофруктокінази,
лактатдегідрогенази в порівнянні з початковими (до лікування) рівнями і
відбувається переключення гліколіза з анаеробного шляху на аеробний шлях з
утворенням великої кількості енергії в виді АТФ.
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РОЗДІЛ 7
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АУТОВАКЦИНИ В СИСТЕМІ
ПРОТИРЕЦИДИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ
РИНОСИНУСИТ
7.1. Ефективність корекції імунного стану, мікробіологічної картини та
клінічних проявів поліпозного риносинуситу при різних схемах введення
аутовакцини
Оцінено основні аспекти перебігу ПРС як у первинних хворих, так і у тих,
хто лікується повторно в залежності від схеми (послідовності) її введення.
В аспекті імунологічних показників периферичної крові у первинних та
повторно лікованих пацієнтів з ПРС встановлено позитивний терапевтичний
ефект за вмістом нейтрофілів при усіх схемах введення аутовакцини, але кращий
ефект – у пацієнтів, що лікуються первинно. Так, визначено нормалізацію вмісту
нейтрофілів вже через тиждень після лікування у всіх групах досліджених, але
вираженіша нормалізація відзначалася у групі первинних хворих по відношенню
до пацієнтів, що лікуються повторно. У вперше виявлених пацієнтів з ПРС вміст
нейтрофілів знизився до 5,3±0,5×109/л проти вихідного 7,9±0,8 ×109/л, р<0,05; у
пацієнтів, що лікуються щодо ПРС повторно, він становив 5,8±0,6×109/л проти
вихідного 8,1±0,8×109/л, р<0,05 (у контролі 5,5±0,6×109/л).
Стимуляція організму пацієнтів аутовакциною не призводила до зниження
рівня В-лімфоцитів, що свідчить про високу напруженість гуморального
імунітету. У первинних пацієнтів з ПРС цей показник не змінювався (20,0±2,0 %
проти вихідного 28,0±2,8 %, р>0,05; як і у повторно лікованих пацієнтів, —
19,8±2,0 % проти вихідного 29,3±2,9 %, р>0,05 (у котролі 11,0±1,1 %).
Щодо відновлення функціональної активності Т-лімфоцитів та ПЦК у
пацієнтів з ПРС при різних схемах аутовакцинації, встановлено найкращі
результати у групах (первинні, повторні пацієнти), в яких введення аутовакцини
проводили до поліпоетмоїдотомії (особливо при первинних випадках), табл. 7.1.

180
Таблиця 7.1
Функціональна активність Т-лімфоцитів при лікуванні пацієнтів із
поліпозним риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

ІВЛ

ПЦК, %

первинна

0,90 (0,60–1,20) ‡

31,5 (25,0–38,0)

повторна

0,93 (0,62–1,20) ‡

32,3 (26,0–39,0)

1 лікувальна

первинна

0,72 (0,60–1,10)

32,5 (21,0–44,0)

група

повторна

0,74 (0,63–1,10) #

32,7 (21,0–45,0) #

2 лікувальна

первинна

0,75 (0,50–0,95)

33,3 (20,0–45,0)

група

повторна

0,78 (0,52–0,95)

33,8 (20,0–46,0)

3 лікувальна

первинна

0,55 (0,40–0,80)*†‡

44,2 (34,0–55,0)†‡

група

повторна

0,57 (0,44–0,81)*†‡

44,7 (34,0–55,5) #†‡

До лікування

Примітка. 1. * — відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;
#

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 1 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

†

—

— відмінність

відносно 2 лікувальної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
індивідуальних значень.
У сироватці крові встановлено відновлення рівнів імуноглобулінів усіх
класів до контрольних значень у обох групах при усіх схемах аутовакцинації, але
значення, найближчі до референтних, визначалися у первинних хворих, особливо
у 3 лікувальній групі, тобто при уведенні аутовакцини (вакцинації і ревакцинації)
до поліпоетмоїдотомії. Так, концентрація Ig M у цій групі становила 1,5±0,2 г/л у
2 лікувальній групі (р<0,05) і 3,0±0,3 г/л проти 1,4 г/л у 1 лікувальній групі
(р<0,05) при 3,0±0,3 г/л в контролі; сироватковий вміст Ig G — 12,0±1,2 г/л проти
6,7±0,7 г/л у 2 лікувальній групі (р<0,05) і 14,0±1,4 г/л у 3 лікувальній групі
(р>0,05) при 12,0±1,2 г/л у контролі.
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Визначення рівня антитіл до мікробних антигенів (Klebsiella рneumoniaе,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes) встановило, що при уведенні
аутовакцини до операції (у 3 лікувальній групі) титри антитіл знижувалися
відносно вихідного рівня тільки щодо Klebsiella рneumoniaе (табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Вміст антитіл до мікробних антигенів в сироватці при лікуванні пацієнтів із
поліпозним риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

K. рneumoniaе

S. aureus

S. pyogenes

первинна

8,6 (7,0–10,0)

7,4 (7,0–8,0)

5,7 (1,0–7,0)

повторна

8,8 (7,1–10,1)

7,4 (6,7–8,3)

5,7 (9,0–7,0)

–

3,1 (2,0–4,0)*

2,7 (0,1–4,0)*

3,3 (0,0–5,0)*

1 лікувальна

первинна

5,9 (3,1–8,0)*

6,4 (4,0–7,0)*

4,7 (3,0–7,0)*

група

повторна

5,8 (3,0–8,0)*

6,4 (4,0–7,0)*

4,7 (3,0–7,0)*

2 лікувальна

первинна

10,2 (4,8–11,0)*† 9,0 (6,3–11,0)*† 7,7 (6,2–11,0)*†

група

повторна

9,9 (5,0–11,0)*#† 8,8 (6,0–11,0)*† 7,2 (6,0–11,0)*#†

3 лікувальна

первинна

6,7 (5,2–8,0)*

7,4 (4,2–9,1)

6,9 (4,3–8,2)

група

повторна

6,4 (5,0–8,0)*#

7,8 (5,0–9,0)#

6,6 (4,0–8,0)#

До лікування
Контроль

Примітка.
#

*

Логарифми титрів антитіл (з 1:2)

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

†

—

відмінність відносно контрольної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі
коливань індивідуальних значень.
Дослідженням динаміки зміни в крові рівнів Ig Е, специфічного щодо
антигенів Staphylococcus aureus (протеїну А) і Klebsiella рneumoniaе (ЛПС)
встановлено, що найбільш виражену десенсибілізуючу дію щодо обох антигенів
чинить введення аутовакцини (вакцинації і ревакцинації) до операції, рис. 7.1.
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До лікування

первинна
Контроль

повторна

1 лікувальна група
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2 лікувальна група
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первинна
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до ЛПС K. рneumoniaе 3,00 3,10 1,30

Рис. 7.1. Гіперчутливість до антигенів стафілококу і клебсієли при лікуванні пацієнтів із поліпозним риносинуситом з
урахуванням схеми аутовакцинації та первинності захворювання
відмінність

відносно

групи

контролю

вірогідна,

р<0,05.
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Примітка. * —
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Кращі показники спостерігалися в анамнестичній групі первинно
обстежених пацієнтів у порівнянні з групою пацієнтів, які лікуються повторно.
Щодо утворення ФГМЛ клітинами крові обстежених осіб до лікування при
контакті їх із різними мікробними алергенами, переважна реакція була на
антигени стафілококу (протеїн А) і стрептококу (стрептолізин-О). Про
сенсибілізацію до того чи іншого антигену свідчить зниження індексу
гальмування, а наближення його до нормативу підтверджує десенсибілізуючий
ефект лікування [113]. Найбільшим він був при аутовакцинації перед
хірургічним втручанням у обох анамнестичних групах (табл. 7.3).
Таблиця 7.3
Рівень ФГМЛ в супернатантах при лікуванні пацієнтів із поліпозним
риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

Індекс гальмування міграції лейкоцитів
ЛПС

протеїн А

стрептолізин-О

K. рneumoniaе

S. aureus

S. pyogenes

первинна

0,86 (0,2–1,3)

0,55 (0,2–0,7) *

0,6 (0,1–0,9) *

повторна

0,89 (0,3–1,3)

0,59 (0,2–0,8) *

0,65 (0,22–0,9) *

–

1,0 (0,8–1,1)

0,95 (0,7–1,4)

1,2 (0,6–1,5)

1 лікувальна

первинна

0,9 (0,7–1,1)

0,86 (0,6–1,1)

0,65 (0,4–0,85) *

група

повторна

1,03 (0,74–1,1)

0,95 (0,63–1,1)

0,72 (0,52–0,85) *

2 лікувальна

первинна

0,8 (0,4–1,0)

0,7 (0,2–1,1) *

0,8 (0,5–1,1) *

група

повторна

0,92 (0,42–1,0)

0,81 (0,24–1,1) *

0,96 (0,53–1,1) *

3 лікувальна

первинна

1,0 (0,7–1,4)

0,95 (0,5–1,5)

1,2 (0,8–1,5)

група

повторна

До лікування
Контроль

1,07 (0,73–1,4) 0,98 (0,52–1,51)

1,28 (0,84–1,5)

Примітка. * — відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; у дужках
вказано межі коливань індивідуальних значень.
Рівні

антитіл

до

антигенів

аллогенної

сполучної

тканини

антистрептолізину О у пацієнтів з ПРС при одужанні знижувалися (рис. 7.2).
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До лікування
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Ig до аллогенної сполучної тканини

Рис. 7.2. Вміст антитіл до стретолізину-О і антигену сполучної тканини людини типу Сole при лікуванні пацієнтів із
поліпозним риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації та первинності захворювання
Примітка. * —

відмінність

відносно

групи

контролю

вірогідна,

р<0,05.
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Кращі результати були отримані у хворих, які отримували підшкірно
бактеріальну аутовакцину (вакцинацію та ревакцинація) до поліпоетмоїдотомії.
Відбувається зниження рівнів ЦІК (р<0,05). Так, за вихідного рівня
98 од. опт. щільн. найближче до контрольних значень 38 од. опт. щільн. досяг
показник у 3 групі (51 од. опт. щільн., р=0,06 відносно контролю), у той час як в 1
групі він становив 80 од. опт. щільн. (р<0,05 відносно контролю), у 2 групі —
100 од. опт. щільн. (р<0,05 відносно контролю) з тенденцією (р<0,10) до більш
вираженого ефекту у первинно лікованих пацієнтів.
За динамікою вмісту ІЛ-1β та γ-ІФН в крові встановлено найкращий ефект
при використанні у доопераційному періоді підшкірної аутовакцини (вакцинації
й ревакцинації) у обох анамнестичних групах (табл. 7.4).
Таблиця 7.4
Рівні інтерлейкіну 1β та інтерферону-γ в сироватці крові при лікуванні
пацієнтів із поліпозним риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

ІЛ-1β

ІФН-

первинна

83,7±15,3

12,1±3,2

повторна

82,5±15,5

11,2±3,3

–

40,5±12,2*

30,5±6,5*

1 лікувальна

первинна

49,2±3,3*‡

25,3±4,3*‡

група

повторна

48,4±3,2*#‡

24,9±4,4*‡

2 лікувальна

первинна

48,3±8,9†

21,2±4,3†

група

повторна

47,6±8,7†

20,6±4,5#†

3 лікувальна

первинна

44,8±6,3*†‡

25,9±2,7*‡

група

повторна

44,6±6,6*†‡

25,7±2,6*†‡

До лікування
Контроль

Примітка.
#

*

Цитокіни, пг/мл

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 1 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;
відносно 2 лікувальної групи вірогідна, р<0,05.

‡

†

—

— відмінність
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У більшій мірі ефект був виражений серед первинно лікованих пацієнтів.
Таким чином, досліджені показники системного імунітету у найбільшій
мірі

нормалізувалися

при

лікуванні

пацієнтів

з

ПРС

бактеріальною

аутовакциною із вакцинацією та ревакцинацією в доопераційному періоді у
групах як первинно, так і повторно лікованих пацієнтів. Можна констатувати, що
аутовакцинацію з поліпоетмоїдотомією слід починати відразу після встановлення
діагнозу ПРС, оскільки встановлено переважно кращі результати у первиних
пацієнтів.
Вивчено вміст гуморальних факторів захисту слизової оболонки носа, Ig A
та Ig G (табл. 7.5).
Таблиця 7.5
Вміст імуноглобулінів різних класів в ротоглоточному секреті при лікуванні
пацієнтів із поліпозним риносинуситом з урахуванням схеми аутовакцинації
та первинності захворювання

Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

Концентрація імуноглобулінів, г/л
секреторний Ig A

мономірний

Ig G

Ig A

первинна

0,45 (0,0–1,0) * 0,18 (0,0–0,25) 0,45 (0,2–1,2) *

повторна

0,48 (0,1–1,1) *

0,2 (0,0–0,28) 0,47 (0,1–1,3) *

Контроль

–

1,55 (0,9–2,3)

0,05 (0,0–0,2)

1 лікувальна

первинна

0,92 (0,3–2,7)‡ 0,04 (0,01–0,3)‡

група

повторна

0,98 (0,3–2,8)*#‡ 0,08 (0,04–0,4)‡ 0,28 (0,3–1,5) *

2 лікувальна

первинна

0,48 (0,1–0,8)*†

група

повторна

0,52 (0,3–0,9)*#† 0,17 (0,12–0,3)† 0,27 (0,0–0,9)

3 лікувальна

первинна

1,4 (0,5–2,6)†‡

0,05 (0–0,2)‡

–

група

повторна

1,6 (0,4–2,7)#†‡

0,07 (0,1–0,3)‡

–

До лікування

Примітка.

0,15 (0,1–0,4)†

–
–
0,25 (0,0–0,6)

— відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05;

#

—

відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

†

—

*

відмінність відносно 1 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

— відмінність

відносно 2 лікувальної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
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індивідуальних значень.
Найбільш

позитивну

динаміку

встановлено

при

застосуванні

аутовакцинації (вакцинації та ревакцинації) саме перед поліпоетмоїдотомією. За
усіма показниками відновлення імунологічних параметрів відбувалося краще у
групі первинних пацієнтів у порівнянні з повторними.
Ті ж самі тенденції відзначалися і за динамікою рівнів неспецифічного
захисного білка, лактоферину, в ротоглотковому секреті пацієнтів з ПРС

повторна

*#†‡

первинна

*†‡

повторна

*#

первинна

*

повторна

*#

первинна

*

До лікування

Контроль

1 лікувальна
група

2 лікувальна
група

3 лікувальна
група

(рис. 7.3).

†‡
повторна

*

первинна

*

0,00

2,00

мкг/мл
4,00

6,00

8,00

10,00

Рис. 7.3. Вміст лактоферину при лікуванні пацієнтів із поліпозним
риносинуситом

з

урахуванням

схеми

аутовакцинації

та

первинності

захворювання
Примітка.

*

— відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05; # —
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відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;
відмінність відносно 1 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

†

—

— відмінність

відносно 2 лікувальної групи вірогідна, р<0,05.
Встановлено найбільш значне відновлення його у пацієнтів, які у
доопераційному періоді отримували лікування мікробною аутовакциною (із
вакцинацією та ревакцинацією), особливо у первинно лікованих пацієнтів.
Найбільша стимуляція продукції ІФН-γ в ротоглотковому секреті
відзначалася при використанні аутовакцини (із вакцинацією та ревакцинацією)
як доопераційного лікування, переважно у первинно лікованих пацієнтів

повторна

#†‡
†‡

первинна
повторна

*#†

первинна

*†

повторна

*#‡

первинна

*‡

До лікування

Контроль

1 лікувальна
група

2 лікувальна
група

3 лікувальна
група

(рис. 7.4).

#†‡
повторна

*#†

первинна

*†

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

пг/мл

Рис. 7.4. Вміст γ-інтерферону при лікуванні пацієнтів із поліпозним
риносинуситом

з

урахуванням

схеми

аутовакцинації

та

первинності
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захворювання
Примітка.

— відмінність відносно контролю вірогідна, р<0,05;

#

—

відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

†

—

*

відмінність відносно 1 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

— відмінність

відносно 2 лікувальної групи вірогідна, р<0,05.
Отже, за даними дослідження процесу корекції стану імунної системи при
різних схемах аутовакцинації, активація вищезгаданих захисних гуморальних
факторів імунітету в ротоглоточному секреті найбільш доцільна аутовакциною
на доопераційному етапі, особливо у пацієнтів, що вперше починають лікування.
Реакцію

імунної

системи

досліджено

за

зміною

мікробіоценозу

факультативної (транзиторної, «умовно-патогенної») і автохтонної (резидентної,
«нормомікрофлори») мікрофлори носоглотки первинних та повторних пацієнтів.
Оцінку проведено частотою виділення (%) і популяційним рівнем (середньою
кількістю, КУО/мл) у зіставленні з терапевтичною схемою.
Дослідженням встановлено основні групи представників вилученої
індігенної мікрофлори: Neisseria spp. (N. sicca, N. subflava, N. elongata),
B. catarrhalis, Corynebacterium spp. (C. xerosis, C. haemolyticum), Streptococcus spp.
(S. salivarius, S. iniaе, S. mutans), Enterococcus spp. (E. faecalis, E. faecium,
E. durans), Staphylococcus spp. (плазмокоагулазонегативні); умовно-патогенної:
S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, Stomatococcus mucilaginosus, P. aeruginosa,
C. albicans та представники сімейства Enterobacteriaceae (K. pneumoniae,
E. aerogenes, E. cloaceae, S. marcescens, P. mirabilis), табл. 7.6.
Перед використанням аутовакцини у 1 лікувальній групі (за схемою:
вакцинація, поліпоетмоїдотомія, ревакцинація) виявлено умовно-патогенні
бактерії, в основному грампозитивні коки, K. pneumoniae, які висівалися у
кількості понад 104 КУО/мл. Було відмічено наявність і інших мікроорганізмів
(ентеробактерій, C. albicans, E. aerogenes), 102–103 КУО/мл.
Через

тиждень

встановлено

зменшення

представників

інших

ентеробактерій (в 3 рази, р<0,05); C. albicans (в 2 рази, р<0,05). Кількісний же
склад мікрофлори істотно не змінився.

Таблиця 7.6
Популяційний рівень і частота виділення мікроорганізмів за різних схем введення бактеріальної аутовакцини
хворим на поліпозний риносинусит

1 лікувальна група

1
2
3
4
5

ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

S.pyogenes

S.aureus

8
9
10
11
12
у пацієнтів, що лікуються вперше
60,0
10,0
40,0 100,0 50,0
83,3
16,7
–
23,3
4,1±0,1 5,1±0,1 4,9±0,2 6,7±0,2 6,5±0,2 3,6±0,2 2,7±0,1
–
2,2±0,1
*
*
*
43,3
10,0 10,0
50,0
76,7
66,7 10,0
–
10,0
4,0±0,2 5,2±0,1 4,9±0,1 6,1±0,4 5,4±0,3 3,4±0,2 2,0±0,2
–
2,1±0,1
23,3
10,0
–*
76,7* 40,0*
66,7
–*
–
–
4,1±0,1 5,1±0,2
–
6,1±0,3 3,0±0,1 3,1±0,2 –*
–
–
50,0* 16,7
–
50,0* 33,3 33,3*
–
10,0*
10,0
4,0±0,1 5,2±0,1
–
7,1±0,1 4,3±0,2 3,0±0,2
–
4,1±0,2 2,0±0,1
60,0
16,7
–
50,0
33,3
33,3 10,0*
10,0
10,0
4,1±0,1 5,2±0,2
–
8,0±0,2 3,5±0,1 3,1±0,2 2,8±0,1 4,3±0,2 2,1±0,1

S.pneumoniae

7

Stomatococcus
mucilaginosus

Streptococcus
spp.

6

Інші
ентеробактерії

Corynebacterium spp.

5

K.pneumoniae

B.catarralis.

4

P.aeruginosa

Neisseria spp.

3

C.albicans

Показник

2

Умовно-патогенні мікроорганізми

Staphylococccus spp.
(плазмонегативний)

Період обстеження

1

Enterococcus
spp.

Групи хворих

Нормомікрофлора

13

14

15

16

17

23,3
3,8±0,1
10,0*
3,8±0,2
–
–
25,0*
3,8±0,1
16,7
3,8±0,1

16,7
10,0
4,6±0,1 7,0±0,1
16,7
–
4,5±0,1
–
33,3
–
4,6±0,2
–
16,7
–
4,7±0,2
–
16,7
–
4,7±0,2
–

16,7
5,5±0,1
16,7
5,7±0,2
16,7
5,7±0,2
16,7
5,6±0,2
16,7
5,6±0,2

33,3
4,0±0,1
33,3
3,1±0,2
26,7
3,1±0,1
13,3
2,1±0,1
20,0
2,0±0,1
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Продовж. табл. 7.6
1

2

2 лікувальна група

1
2
3
4
5

3 лікувальна група

1
2
3
4
5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

–
–
6,7*
7,1±0,1
6,7
3,3±0,3
10,0
3,0±0,1
13,3
2,9±0,1
23,3
5,3±0,2
16,7
2,1±0,1
20,0
3,2±0,1
23,3
4,2±0,2
23,3
4,2±0,2

10,0
6,2±0,1
16,7
5,3±0,2
10,0
3,0±0,1
10,0
3,0±0,1
10,0
2,8±0,1
83,3
4,7±0,2
23,3*
4,3±0,1
43,3*
4,1±0,1
60,0*
3,1±0,1
63,3
2,9±0,1

20,0
5,3±0,2
16,7
4,1±0,1
16,7
4,7±0,2
16,7
4,7±0,2
13,3
4,6±0,1
10,0
5,0±0,1
16,7
3,0±0,1
–*
–
–
–
–
–

100,0
6,9±0,1
100,0
6,7±0,1
100,0
6,3±0,1
100,0
6,2±0,1
100,0
6,1±0,1
100,0
5,8±0,2
83,3
5,7±0,1
86,7
5,4±0,2
90,0
5,3±0,1
96,7
5,1±0,1

60,0
5,5±0,1
46,7
4,7±0,2
46,7
4,7±0,2
46,7
4,9±0,1
46,7
5,0±0,1
66,7
5,1±0,1
40,0*
3,0±0,1
30,0
3,1±0,1
26,7
3,1±0,2
23,3
3,0±0,1

80,0
4,2±0,2
70,0
4,0±0,1
80,0
3,9±0,1
86,7
3,9±0,2
90,0
3,6±0,2
100,0
4,7±0,1
100,0
3,7±0,2
96,7
4,1±0,1
93,3
4,3±0,1
90,0
4,5±0,1

26,7
4,2±0,1
16,7
4,3±0,2
16,7
4,0±0,1
16,7
3,7±0,1
13,3
3,2±0,2
23,3
2,3±0,2
10,0
2,0±0,1
6,7
2,1±0,1
10,0
2,0±0,1
13,3
2,0±0,1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20,0
3,0±0,1
16,7
3,1±0,2
10,0
3,1±0,3
10,0
3,7±0,1
6,7
3,8±0,1
16,7
3,3±0,1
6,7
3,1±0,2
10,0
3,1±0,1
10,0
2,0±0,2
16,7
2,0±0,1

43,3
3,5±0,3
33,3
3,3±0,1
30,0
3,7±0,1
23,3
4,1±0,1
20,0
4,2±0,1
16,7
4,0±0,2
–*
–
–
–
16,7*
2,5±0,1
16,7
2,5±0,1

14

15

16

17

–
10,0
13,3
50,0
–
6,5±0,2 5,5±0,1 3,4±0,1
–
–*
10,0
36,7
–
–
4,8±0,2 3,9±0,1
–
–
6,7
36,7
–
–
5,0±0,1 3,7±0,1
6,7*
6,7*
6,7
40,0
6,3±0,2 6,1±0,1 5,0±0,2 3,5±0,2
10,0
6,7
6,7
30,0
6,4±0,1 6,1±0,1 5,0±0,2 3,1±0,1
–
–
16,7
60,0
–
–
6,5±0,1 4,9±0,1
–
–
16,7 26,7*
–
–
4,5±0,1 3,3±0,2
–
–
13,3
30,0
–
–
5,0±0,1 4,0±0,1
6,7*
–
10,0
33,3
2,0±0,1
–
6,1±0,1 4,8±0,1
10,0
–
6,7
36,7
2,1±0,1
–
6,7±0,2 5,0±0,1
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Продовж. табл. 7.6
1

2

1 лікувальна група

1
2
3
4
5

2 лікувальна група

1
2
3
4
5

3

4

5

6

ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

63,3
4,1±0,1
43,3
4,1±0,2
30,0
4,1±0,1
60,0*
4,1±0,1
66,6
4,1±0,1
–
–
6,7*
7,1±0,1
6,7
3,5±0,3
13,3
3,7±0,1
13,3
3,0±0,1

10,0
5,1±0,1
10,0
5,3±0,1
16,7
5,3±0,2
16,7
5,4±0,1
23,3
5,4±0,2
10,0
6,2±0,1
13,3
5,5±0,1
10,0
3,7±0,1
13,3
3,4±0,1
10,0
3,0±0,1

40,0
4,9±0,2
16,7*
5,0±0,1
10,0
4,7±0,1
–*
–
10,0*
5,0±0,1
20,0
5,3±0,2
16,7
4,2±0,1
16,7
4,7±0,2
16,7
4,8±0,2
20,0
4,8±0,1

7
8
9
10
11
12
у пацієнтів, що лікуються повторно
100,0 50,0
86,7
20,0
–
26,7
6,7±0,2 6,5±0,2 3,6±0,2 2,7±0,1
–
2,3±0,1
50,0* 73,3* 66,7*
13,3
–
13,3
6,3±0,4 5,5±0,3 3,5±0,2 2,1±0,3
–
2,2±0,1
*
*
*
73,3
43,3
66,7
13,3 13,3
13,3
6,3±0,3 3,7±0,1 3,7±0,2 2,1±0,4 4,3±0,2 2,2±0,1
73,3
33,3 36,7*
–*
8,3
13,3
7,2±0,1 4,6±0,2 3,4±0,2
–
4,4±0,2 2,1±0,1
*
73,3
43,3
36,7 13,3
13,3
13,3
8,1±0,2 3,7±0,1 3,2±0,2 2,1±0,3 4,4±0,2 2,2±0,1
100,0 60,0
80,0
26,7
–
20,0
6,9±0,1 5,7±0,1 4,4±0,2 4,8±0,2
–
3,8±0,1
100,0 43,3* 70,0
16,7
–
16,7
6,8±0,1 5,0±0,1 4,3±0,1 4,3±0,3
–
3,5±0,1
100,0 43,3
80,0
16,7
–
10,0
6,6±0,1 4,9±0,2 4,2±0,2 4,3±0,1
–
3,4±0,3
100,0 43,3
90,0
16,7
–
10,0
6,5±0,1 4,9±0,1 4,0±0,2 4,0±0,1
–
3,8±0,2
*
*
100,0 60,0
96,7
26,7 13,3
10,0
6,6±0,1 5,3±0,1 4,0±0,2 3,9±0,1 4,5±0,1 3,9±0,1

13

14

15

16

17

26,7
3,8±0,1
13,3
3,9±0,1
13,3
3,9±0,2
16,7
3,8±0,1
16,7
3,8±0,1
46,7
3,8±0,3
36,7
3,7±0,1
30,0
3,7±0,1
26,7
4,5±0,1
26,7
4,8±0,1

20,0
4,6±0,1
16,7
4,6±0,1
33,3
4,7±0,1
16,7
4,7±0,2
16,7
4,8±0,2
–
–
–
–
–
–
10,0*
6,8±0,2
16,7
7,0±0,1

13,3
7,1±0,1
–
–
–
–
–
–
13,3*
7,1±0,1
10,0
6,6±0,2
–*
–
–
–
6,7*
6,2±0,1
6,7
6,2±0,1

20,0
5,6±0,1
16,7
5,8±0,2
20,0
5,8±0,2
20,0
5,6±0,2
20,0
5,6±0,2
16,7
6,0±0,1
10,0
5,5±0,2
10,0
5,3±0,1
10,0
5,3±0,2
13,7
5,4±0,2

40,0
4,1±0,1
36,7
3,5±0,2
26,7
3,4±0,1
26,7
2,7±0,1
16,7
2,4±0,1
50,0
3,8±0,1
40,0
4,0±0,1
36,7
4,0±0,1
40,0
3,7±0,1
40,0
3,3±0,1
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Продовж. табл. 7.6
1

2

3 лікувальна група

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ЧВ

23,3

83,3

10,0

100,0

66,7

100,0

26,7

–

16,7

20,0

–

–

20,0

60,0

–

–

ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

5,8±0,3 5,0±0,1 5,4±0,1 6,0±0,2 5,2±0,1 5,0±0,1 2,5±0,1
20,0

23,3*

16,7

83,3

40,0*

100,0

13,3

3,7±0,1 4,6±0,1 4,1±0,1 5,9±0,1 3,3±0,1 4,4±0,2 2,4±0,1
20,0

50,0*

3,5±0,1 4,4±0,0
23,3

56,7

4,7±0,2 4,0±0,1
23,3

66,7

–*
–
–
–
10,0*

86,7

30,0

96,7

13,3

5,7±0,2 3,1±0,1 4,2±0,1 2,3±0,1
93,3

23,3

96,7

13,3

5,5±0,1 3,0±0,2 4,5±0,1 2,1±0,1
96,7

23,3

90,0

16,7

–

3,6±0,1 4,3±0,2

–

13,3

–*

–

–

–

3,4±0,1

–

–

–

–

10,0

–

–

–

–

3,3±0,1

–

–

–

–

10,0

16,7*

13,3*

–

–
13,3*

3,0±0,1 3,1±0,1 2,4±0,1
13,3

16,7

10,0

4,8±0,2 3,9±0,1 5,0±0,1 5,6±0,1 3,0±0,2 4,8±0,1 2,1±0,1 4,2±0,2 2,7±0,1 3,0±0,1 2,5±0,1

–
–
–

6,6±0,1 5,1±0,1
16,7

30,0*

5,5±0,1 4,2±0,2
13,3

33,3

5,4±0,1 4,6±0,1
10,0

40,0

6,3±0,1 4,9±0,1
10,0

46,7

6,9±0,2 5,0±0,1

Примітка. * — відмінність відносно попереднього періоду вірогідна, р<0,05; періоди обстеження: 1 – вихідний
рівень показників (до лікування), 2 – через тиждень після лікування, 3 – через місяць після лікування, 4 – через рік після
лікування, 5 – через три роки після лікування; ЧВ - частота виділення (%), ПР – популяційний рівень (lg КУО/мл).
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Через місяць після введення аутовакцини у первинних обстежених
відзначилася повна елімінація ентеробактерій та C. albicans (р<0,01), інших
ентеробактерій (р<0,01). У повторно лікованих пацієнтів констатували появу
P. aeruginosa (р<0,01).
У подальшому виявлено мікробну картину, подібну до вихідного рівня.
Так, група уперше лікованих пацієнтів через рік характеризувалася появою
P. aeruginosa (р<0,01) та інших ентеробактерій (р<0,01). Серед повторно
лікованих пацієнтів після втручання повністю еліміновано C. albicans (р<0,01).
Через три роки в уперше лікованих пацієнтів виявлено C. albicans (р<0,01).
У повторних пацієнтів, крім цього, відзначалася поява S. pneumoniae (р<0,01).
Відбувалася також зміна частоти виділення та популяційного рівня
індігенної мікрофлори. У первинних пацієнтів після втручання висівалися в
меншій частоті: Corynebacterium spp. (р<0,01), Streptococcus spp. (р<0,01). У
повторно лікованих пацієнтів констатувалося зменшення частоти виділення
частини групи нормомікрофлори: висівалися в меншій кількості Corynebacterium
spp. (р<0,05), Streptococcus spp. (р<0,05); Staphylococccus spp. (плазмонегативний)
(р<0,05), у більшій — Enterococcus spp. (р<0,05).
Через місяць також у первинно лікованих пацієнтів відзначалося
зменшення Corynebacterium spp. (повна елімінація, р<0,01), Enterococcus spp.
(р<0,05) та збільшення в 1,5 рази Streptococcus spp. (р<0,05). У повторно
лікованих пацієнтів через місяць після лікування констатувалося зменшення
частоти виділення Enterococcus spp. (р<0,05), й збільшення Streptococcus spp.
(р<0,05).
В однорічній динаміці у первинно обстежених пацієнтів відбувалося
збільшення Neisseria spp. (р<0,05) й зменшення Streptococcus spp. (р<0,05) й
Staphylococccus spp. (плазмонегативного), р<0,05. У повторно лікованих
пацієнтів

через

Staphylococcus

рік
spp.

констатувалося

зменшення

(плазмонегативного)

мікроорганізмів

(р<0,05),

повна

групи

елімінація

Corynebacterium spp. (р<0,01).
Через три роки у первинних пацієнтів статистично достовірних змін не
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відзначено, у повторно лікованих — відмічено практично повернення мікробної
картини до стану перед лікуванням, збільшилися Corynebacterium spp. (р<0,05).
Індігенна і умовно-патогенна мікрофлора первинних та повторних
обстежених осіб 2 лікувальної групи після аутовакцинації за схемою
поліпоетмоїдотомії, вакцинації, ревакцинації реагувала майже однаково.
Так, констатовано, що серед умовно-патогенних мікроорганізмів у
первинних хворих P. aeruginosa за весь період дослідження у первинних хворих
не висівалася взагалі. Stomatococcus mucilaginosus почала висіватися лише через
рік (р<0,01) після введення вакцини. S. pneumoniae висівалися на початку
дослідження, потім були еліміновані (р<0,01) та виявилися через рік (р<0,01).
Повторно ліковані пацієнти відзначили появу груп мікроорганізмів P. aeruginosa
через три роки (р<0,01) та Stomatococcus mucilaginosus (р<0,01). S. pneumoniae
повністю еліміновано на першому тижні (р<0,01) і повторно виявлено,
починаючи з першого року (р<0,01) після вакцинації.
У 2 лікувальній групі зміна частоти виділенння та популяційного рівня
індігенної мікрофлори відзначилася незначними коливаннями. Так, серед
пацієнтів

що

лікуються

первинно,

після

лікування

кількісний

склад

мікроорганізмів Neisseria spp. після аутовакцинації констатувала появу через
тиждень (р<0,01). Повторно ліковані пацієнти мали подібну тенденцію змін
нормомікрофлори.

Мікроорганізми

групи

Enterococcus

spp.

зреагували

зниженням лише на першому тижні (р<0,05). Neisseria spp. після лікування мала
появу на першому тижні (р<0,01).
Проведено дослідження мікрофлори обстежених пацієнтів 3 лікувальної
групи (після курсу бактеріальної аутовакцини методом підшкірного введення, і
вакцинації, і ревакцинації, до поліпоетмоїдотомії).
На першому тижні після аутовакцинації у первинно та повторно лікованих
пацієнтів констатовано повну елімінацію інших ентеробактерій (р<0,01),
зменшення S. aureus (р<0,05). Через місяць істотних змін не було.
Віддалені результати (через рік та три роки після аутовакцинації)
характеризувалися мікробною картиною майже вихідного рівня. Так, у
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первинних та повторних пацієнтів через рік мали місце поява інших
ентеробактерій (р<0,01), Stomatococcus mucilaginosus (р<0,01). У повторно
лікованих пацієнтів зареєстровано появу P. aeruginosa (р<0,01).
Відбувалася й зміна кількісного складу індігенної мікрофлори первинних
та повторно лікованих пацієнтів. Через тиждень висівали в меншій частоті:
B. catarralis. (р<0,01), Enterococcus spp. (р<0,05). Через місяць констатувалися
елімінація Corynebacterium spp. (р<0,01) та збільшення B. catarrhalis (р<0,05). В
динаміці одного року констатувалося збільшення B. catarralis (р<0,05) у
первинно лікованих пацієнтів. Через три роки від лікування серед повторно
лікованих пацієнтів знову висіяно Corynebacterium spp. (р<0,05).
За результатами порівняльного аналізу мікрофлори носоглотки пацієнтів з
ПРС у динаміці в залежності від схеми введення вакцини нами встановлено, що
мікрофлора обстежених осіб через тиждень та місяць після втручання
характеризується зниженням частоти висівання та популяційного рівня умовнопатогенних мікроорганізмів у первинних пацієнтів та хворих з рецидивуючим
перебігом, переважно тих, які отримували бактеріальну аутовакцинацію
(вакцинація+ревакцинація) до поліпоетмоїдотомії.
В цілому ж можна констатувати відсутність значних змін патогенних
властивостей (як то гемолітичної або лецитіназної активності) висіяних штамів
мікроорганізмів. Констатовано, що за віддаленими результатами, (через рік та
три роки після втручання) у обстежених осіб досить стійкого ефекту від
лікувальних схем введення вакцини не встановлено. Це вказує на широкий
спектр наявних біотопів макроорганізмів, кожний з яких заселений різною
мікрофлорою, що може призводити до контамінації та повторного зараження
носоглотки пацієнтів.
Таким чином, вивчення динаміки видового і чисельного складу та
структури біоценозу аеробної мікрофлори носоглотки первинних та повторних
пацієнтів з ПРС з урахуванням схеми введення аутовакцини (в одному з трьох
режимів: 1) вакцинації, поліпоетмоїдотомії, ревакцинація; 2) поліпоетмоїдотомії,
вакцинації, ревакцинації; 3) вакцинації, ревакцинації, поліпоетмоїдотомії)
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дозволило встановити характеристики обсіменіння носа і глотки пацієнтів з ПРС
та різноманітності видового складу мікробіоценозу із носоглотки обстежених в
долікувальному періоді та у динаміці трьох років після лікування.
Через рік після лікування аутовакциною в носоглотці обстежених пацієнтів
частіше за все персистували не властиві для нормального стану асоціації
грамнегативних ентеро- і неферментуючих бактерій, грибів роду Candida тощо.
Виявлені зміни можна пояснити первісним порушенням біоценозу, що потребує
комплексного підходу до лікування з урахуванням всіх біотопів.
Виходячи з вищевказаного слід відмітити доцільність рекомендації
пацієнтам з ПРС дослідження мікробіоценозу кишковика для проведення
адекватного терапевтичного втручання в процес ПРС.
Вивчено основні характеристики процесу одужання під час використання
аутовакцини за різними схемами її введення як у первинно-лікованих пацієнтів
так і у повторних хворих.
Оцінено динаміку скарг досліджених пацієнтів. Після проведеного
лікування відмічалося значне покращання стану досліджених хворих. Так, після
початку лікування в цілому кількість пацієнтів, що відмічали наявність скарг
значно зменшилася: вірогідно встановлено, що на періодичні та постійні
виділення з носа скаржилися вже 20,0±4,2 % і 15,6±3,8 % первинних досліджених
осіб відповідно та 26,7±4,7 % й 22,2±4,4 % повторно лікованих пацієнтів
відповідно (проти 53,7±2,9 % та 44,0±2,9 % відповідно до лікування, р<0,05); на
закладеність носа та постійні або періодичні головні болі — 5,6±2,4 % та
13,3±3,6 % первинних обстежених осіб і 7,8±2,8 % й 18,9±4,1 % — повторних
пацієнтів (проти 85,0±2,1 % та 93,3±1,4 % відповідно до лікування, р<0,05).
Високо вірогідно лише 10,0±3,2 % та 8,9±3,0 % відповідно первинно лікованих
пацієнтів виявляли скарги на порушення сну та зниження нюху (14,4±3,7 % і
15,6±3,8 % відповідно повторні пацієнти) проти 61,0±2,8 % та 63,7±2,8 %
відповідно до лікування (р<0,05 відповідно в обох зіставленнях); на підвищену
стомлюваність і дратівливість та на відсутність нюху — 5,6±2,4 % та 3,3±1,9 %
первинних пацієнтів відповідно, 7,8±2,8 % й 3,3±1,9 % відповідно повторні хворі
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(проти 80,7±2,3 % та 50,0±2,9 % відповідно до лікування, р<0,0).
Окрім вищевказаного, було простежено динаміку перебігу патологічного
процесу при ПРС після лікування. Так, встановлено, що через рік після
проведеного втручання у деяких пацієнтів відбувалося повернення проявів
хвороби, що цілком підтверджує отримані нами раніше дані.
Вірогідно (р<0,05) встановлено, що прояви головного болю відмічали вже
27,8±4,7 % первинних та 34,4±5,0 % повторних пацієнтів;

фіксувалася

стомлюваність і дратівливість у 21,1±4,3 % (р<0,05) первинних та у 18,9±4,1 %
(р<0,05) повторних досліджених; періодичні та постійні виділення з носа — у
28,9±4,8 % (р<0,05) та 24,4±4,5 % (р<0,05) первинно досліджених та у 27,8±4,7 %
(р<0,05) та 30,0±4,8 % (р<0,05) повторно лікованих пацієнтів відповідно;
закладеність носа — у 11,1±3,3 % — первинно та у 15,6±3,8 % повторно
лікованих пацієнтів відповідно (р<0,05). При цьому, прояви зниження нюху
констатували вже 21,1±4,3 % хворих (р<0,05); порушення сну — 16,7±3,9 %
досліджених (р<0,05); скарги на відсутність нюху — у 13,3±3,6 % (р<0,05) серед
первинно лікованих пацієнтів та у 25,6±4,6% повторно лікованих пацієнтів
відповідно (р<0,05); р-рівень наведено відповідно щодо зіставлень обох груп
пацієнтів.
Через три роки відбувалося повернення симптоматики серед первинно
лікованих пацієнтів з ПРС таким чином: прояви головного болю відмічали у
50,0±5,3 % осіб; стомлюваність і дратівливість — у 32,2±4,9 % досліджених
пацієнтів; періодичні та постійні виділення з носа — у 32,2±4,9 % та 37,8±5,1 %
пацієнтів відповідно; закладеність носа — у 26,7±4,7 %. Прояви зниження нюху
відмічалися у 24,4±4,5 % пацієнтів; порушення сну — у 35,6±5,0 % обстежених
осіб і скарги на відсутність нюху — у 22,2±4,4 % пацієнтів.
Що стосується відновлення симптомокомплексу у повторно лікованих
пацієнтів, встановлено, що через три роки прояви головного болю відмічалися у
57,8±5,2 % обстежених осіб; підвищена стомлюваність і дратівливість — у
35,6±5,0 %; на періодичні та постійні виділення з носа скаржилися 34,4±5,0 % й
45,6±5,2 % повторних пацієнтів відповідно; на закладеність носа — 28,9±4,8 %.
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Зниження нюху відмічалося у 23,3±4,5 % пацієнтів; порушення сну — у
38,9±5,1 % пацієнтів; скарги на відсутність нюху виявляли 27,8±4,7 % пацієнтів.
Ранжування за абсолютними значеннями досліджуваних показників якості
впливу на патологічний процес при ПРС використання аутовакцини за різними
схемами її введення дозволило встановити таку послідовність за низхідною:
1) застосування аутовакцини (вакцинації й ревакцинації) до поліпоетмоїдотомії;
2) дія обох фаз аутовакцинації, застосованої після хірургічного втручання;
3) найменший корисний вплив зареєстровано у випадку застовування схеми з
вакцинацією, потім видаленням поліпів, насамкінець ревакцинацією. Що ж
стосується груп первинно та повторно обстежених пацієнтів, дослідженням
встановлено кращі показники видужання в групі первинно лікованих.
Так, за динамікою зміни скарг під впливом лікування у 3 лікувальній групі
(застосування обох фаз аутовакцини до поліпоетмоїдотомії) відразу після
втручання головний біль зник у 76,7 % первинних пацієнтів та у 86,7 %
повторних (р<0,05); на стомлюваність і дратівливість перестали скаржитися
56,7 % первинних та 63,3 % повторно лікованих досліджених осіб (р<0,05);
перестали відчувати закладеність носа 53,3 % первинних обстежених і 60,0 %
повторних пацієнтів (р<0,05).
При цьому у пацієнтів 2 лікувальної групи, що отримували аутовакцину
(вакцинацію й ревакцинацію) після хірургічного втручання головний біль
перестав турбувати 80,0 % первинно лікованих та 53,3 % повторно обстежених
пацієнтів (р<0,05); стомлюваність і дратівливість — 53,3 % первинних та 53,4 %
повторних хворих (р<0,05); закладеність носа — по 60,0 % первинних та
повторних пацієнтів відповідно.
У 1 лікувальній групі (за використання аутовакцини за схемою:
вакцинація, видалення поліпа, ревакцинація) констатовано зменшення проявів
головного болю у 80,0 % первинно лікованих та у 76,7 % повторно лікованих
хворих (р<0,05); стомлюваності і дратівливості — у 60,0 % первинних та у
70,0 % повторних (р<0,05); закладеності носа — у 70,0 % та 60,0 % первинно та
повторно обстежених пацієнтів відповідно (р<0,05).
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За динамікою віддалених проявів скарг як первинно- так і повторнообстежених встановлено ту ж саму рангову послідовність застосовуваних
способів із найкращою дію аутовакцини (вакцинації, ревакцинації) до
проведення поліпоетмоїдотомії. Також доведено кращу дію аутовакцини з
поліпоетмоїдотомією, що використовувалися у первинно лікованих пацієнтів.
Констатовано, що через рік після втручання у пацієнтів спостерігалася незначна
зміна відсотку обстежених зі скаргами: на стомлюваність і дратівливість на 6,7%
первинних пацієнтів (збільшення) та на 3,4% (зменшення), р>0,05; на головний
біль — без змін у первинних та збільшення на 6,7 % (р<0,05) серед повторно
лікованих; на закладеність носа — без змін серед первинно лікованих та
збільшення на 3,3 % у повторних пацієнтів (р<0,05).
У пацієнтів 2 лікувальної групи при лікуванні ж аутовакциною (із
вакцинацією та ревакцинацією після хірургічного втручання) прояви головного
болю та стомлюваності й дратівливості повернулися через рік ще до 16,7 %
первинних досліджених в обох випадках і до 13,3 % та 13,4 % — повторно
лікованих відповідно (р<0,05); закладеність носа — до 6,7 % обстежених осіб як
серед первинно так і серед повторно лікованих пацієнтів.
У пацієнтів 1 лікувальної групи, які отримували аутовакцину в режимі
вакцинації, потім хірургічного втручання, далі ревакцинації, через рік після
лікування головні болі стали спостерігатися частіше вірогідно у 26,7 %
первинних обстежених (р<0,05) і у 26,7 % — повторних (р<0,05); стомлюваність
і дратівливість — у 23,4 % як серед первинно хворих так і серед повторних
пацієнтів в обох випадках (р<0,05); закладеність носа — у 10,0 % та 13,4 %
відповідно серед первинних та повторних обстежених.
Через три роки якісна характеристика кожного із режимів застосування
аутовакцини була тією ж самою, а динаміка проявів скарг у порівнянні з
показниками, що спостерігалися через рік після лікування, була такою.
У пацієнтів 3 лікувальної групи, які отримували аутовакцину (вакцинацію,
ревакцинацію) до хірургічного втручання у порівнянні з показниками, які
констатувалися через рік після лікування ще збільшилася кількість хворих зі
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скаргами: головний біль та стомлюваність і дратівливість турбували на 20,0 % і
3,3 % відповідно бальше первинних пацієнтів та на 20,0 % і 13,4 % — із
рецидивуючим перебігом захворювання (р<0,05); закладеність носа — більше на
10,0 % як серед первинних, так і повторних досліджених осіб (р<0,5).
У 2 лікувальній групі, при лікуванні аутовакциною (із вакцинацією та
ревакцинацією) після хірургічного втручання прояви головного болю та
стомлюваності й дратівливості повернулися через рік ще до 23,3 % (р>0,01) і
10,0 % (р<0,05) первинних досліджених осіб відповідно та до 20,0 % (р<0,05) і
13,4 % (р<0,05) повторних; закладеність носа — до 16,6 % і 13,3 % первинно та
повторно обстежених відповідно (р<0,05).
У пацієнтів 1 лікувальної групи, тобто хворих осіб, які отримували
аутовакцину в режимі послідовних вакцинації, хірургічного втручання,
ревакцинації, через три роки після операції головний біль став спостерігатися
частіше у 23,3 % в обох випадках як у первинних (р<0,05), так і у повторних
(р<0,05) обстежених осіб; стомлюваність і дратівливість — у 20,0 % (р<0,05)
первинно і у 16,6 % (р<0,05) повторно обстежених пацієнтів; закладеність
носа — у 20,0 % (р<0,05) та 16,6 % (р<0,05) серед первинних та повторних
пацієнтів відповідно.
Якість впливу аутовакцинації на ПРС при використанні різних схем її
введення досліджено також за допомогою зміни КТ та ринологічної картини у
обстежених пацієнтів.
Встановлено, що після проведеного лікування кількість затемнень за
даними КТ в цілому змінилася у бік покращання. Серед первинних пацієнтів
гомогенне затемнення відмічалося вже у 20,0±4,2 % осіб (р<0,05), пристінкове
потовщення слизової оболонки носа — у 23,3±4,5 % (р<0,05) а неоднорідне
затемнення — у 2,2±1,6 % (р<0,05). У повторних пацєінтів відразу після
лікування гомогенне затемнення констатувалося у 25,6±4,6 % обстежених осіб
(р<0,05), пристінкове потовщення слизової оболонки носа — у 22,0±4,4 %
(р<0,05), неоднорідне затемнення — у 2,2±1,6 % (р<0,05) пацієнтів.
Через рік після лікування у динаміці в деяких пацієнтів відмічалося
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повернення симптоматики ПРС. Гомогенне затемнення констатувалося у
22,2±4,4 % первинних пацієнтів (р<0,05) та у 28,9±4,8 % повторних (р<0,05),
пристінкове потовщення і неоднорідне затемнення слизової оболонки носа —
відповідно у 25,6±4,6 % (р<0,05) і 1,1±1,1 % (р<0,05) первинних досліджених осіб
та у 24,4±4,5 % (р<0,05) і 4,4±2,2 % (р<0,05) повторно лікованих пацієнтів.
Через три роки у порівнянні з показниками, що відмічалися у обстежених
пацієнтів через рік, відбувалося подальше збільшення чисельності хворих з
відхиленнями в КТ картині. Так, гомогенне затемнення відмічалося у 35,6±5,0 %
(р<0,05) первинних пацієнтів і у 42,2±5,2 % (р<0,05) повторних, а неоднорідне
затемнення та пристінкове потовщення слизової оболонки — у 16,7±3,9 %
(р<0,05) та у 12,2±3,5 % (р<0,05) первинних хворих, у 13,3±3,6 % (р<0,05) та у
17,8±4,0 % (р<0,05) відповідно у повторних.
За даними ринологічного обстеження встановлено, що після проведеного
лікування відбувалося в цілому покращання стану пацієнтів. Так, відбулося
зменшення кількості хворих з набряком слизової оболонки до 41,1±5,2 % (серед
первиних пацієнтів, р<0,05) та до 47,8±5,3 % (у повторних пацієнтів, р<0,05), а її
гіперемія порідшалася до 15,6±3,8 % (р<0,05) (серед первинних досліджених
осіб) та до 24,4±4,5 % (р<0,05) серед повторних. При цьому слизові виділення
відмічалися вже у 31,1±4,9 % (р<0,05) первинних пацієнтів та у 37,8±5,1 %
(р<0,05) — повторних, серозні — у 1,1±1,1 % (р<0,05) та у 4,4±2,2 % (р<0,05)
відповідно, гнійні — у 3,3±1,9 % (р<0,05) серед виключно повторниз пацієнтів.
Осіб зі збільшенням в об’ємі носових раковин після лікування поменшало до
23,3±4,5 % (серед первинно лікованих, р<0,05) та до 31,1±4,9 % (серед повторно
лікованих, р<0,05), з численними поліпами — до 1,1±1,1 % в обох випадках
(р<0,05). Поліпи в обох половинах носа відмічалися вже лише у 3,3±1,9 %
(р<0,05) первинних та у 6,7±2,6 % (р<0,05) повторно обстежених, а їх
розташування одночасно в середньому та загальному носовому ході
констатувалося також у 3,3±1,9 % (р<0,05) первинних пацієнтів та у 6,7±2,6 %
(р<0,05) повторно лікованих; повна ж обтурація після проведеного лікування
взагалі щезла у всіх досліджених осіб, як первинних, так і повторних.
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З часом в динаміці після нашого втручання у частини досліджених
спостерігалося повернення симптоматики ПРС: через рік після лікування
первинні пацієнти мали набряк слизової оболонки носа у 37,8±5,1 %, її гіперемію
у 33,3±5,0 %, наявність слизових виділень у 36,7±5,1 % (р<0,05). У повторних
пацієнтів через рік почастішали набряк слизової оболонки носа до 46,7±5,3 %
(р<0,05), її гіперемія та слизові виділення — до 36,7±5,1 % (р<0,05). При цьому,
пацієнтів зі збільшенням в об’ємі носових раковин побільшало до 31,1±4,9 %
(р<0,05) серед первинних та до 34,4±5,0 % (р<0,05) серед повторно лікованих;
локалізацію поліпів в обох половинах носа констатували у 10,0±3,2 % (р<0,05)
первинних пацієнтів та 12,2±3,5 % (р<0,05) повторно лікованих хворих осіб;
розташування поліпів одночасно в середньому та загальному носовому ході
встановлено у 7,8±2,8 % (р<0,05) первинних і у 10,0±3,2 % (р<0,05) повторних
пацієнтів. Повну ж обтурацію порожнини носа через рік не констатував жодний
первинний пацієнт, на відміну від повторних (1,1±1,1 %).
Через три роки після аутовакцинації в цілому набряк слизової оболонки
носа встановлено у 44,4±5,2 % первинних (р<0,05) та 51,1±5,3 % повторних
(р<0,05) обстежених осіб; її гіперемію та наявність слизових виділень —
25,6±4,6 % (р<0,05) і 50,0±5,3 % (р<0,05) первинних та 31,1±4,9 % (р<0,05) і
50,0±5,3 % (р<0,05) повторних пацієнтів відповідно. Осіб же зі збільшенням в
об’ємі носових раковин побільшало до 44,4±5,2 % (р<0,05) серед первинних
пацієнтів та до 52,2±5,3 % (р<0,05) серед повторних; локалізацію в обох
половинах носа — до 27,8±4,7 % (р<0,05) у первинно і 34,4±5,0 % (р<0,05) у
повторно лікованих відповідно; розташування в середньому та загальному
носовому ході і повну обтурацію порожнини носа — 22,2±4,4 % (р<0,05) та
4,4±2,2 % (р<0,05) серед первинних пацієнтів і 21,1±4,3 % (р<0,05) та 8,9±3,0 %
(р<0,05) повторні пацієнти відповідно.
Результати аналізу результатів КТ та ринологічного обстеження при різних
схемах введення вакцини пацієнтам з ПРС дозволяє констатувати, що лікування
аутовакциною із вакцинацією та ревакцинацією до поліпоетмоїдотомії чинить
найбільший лікувальний ефект у порівнянні з рештою схем. Ефект був найбільш
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вираженим у контингенті пацієнтів з уперше діагностованим ПРС порівняноз
групою повторно лікованих пацієнтів.
Вивчено динаміку зміни функції носового дихання, стану нюхового
аналізатора та функціонування миготливого епітелію у первинних та повторних
обстежених пацієнтів.
Вираженість впливу на досліджувані показники при різних лікувальних
схемах була не однаковою. Встановлено, що, як і в попередніх дослідженнях,
максимальний ефект від лікування досягався у 3 лікувальній групі при
використанні аутовакцини (вакцинації й ревакцинації) до поліпоетмоїдотомії,
особливо чітко цю закономірність виявлено серед первинно лікованих осіб.
Так, у 3 лікувальній групі при (за впливу аутовакциною із вакцинацією та
ревакцинацією до поліпоетмоїдотомії) безпосередньо після лікування відбулося
зменшення кількості пацієнтів з порушенням функції носового дихання на рівні
15–25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. на 30 % та 50 % відповідно у контингенті
первинних пацієнтів та на 60 % і 40 % — повторно лікованих; осіб з порушенням
функції нюхового аналізатору III та IV ступенів — на 20 % в обох випадках у
первинних пацієнтів та на 20 % і 40 % у повторно обстежених осіб за рахунок
підвищення кількості пацієнтів з нормальним функціонуванням на 30 % (р<0,05)
та 40 % відповідно у первинно та повторно лікованих пацієнтів. При цьому
констатовано зниження відсотку пацієнтів з II та III ступенями порушення
функції миготливого епітелію на 40 % в обох випадках (серед первинних
пацієнтів) та на 20 % та 50 % відповідно (серед повторно обстежених осіб) за
рахунок підвищення контингенту з нормальним функціонуванням на 40 % та 20
у первинних та повторних пацієнтів.
У 2 групі при лікуванні аутовакциною з вакцинацією та ревакцинацією
після хірургічного втручання констатовано зниження кількості пацієнтів з
порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–
15 мм водн. ст. на 30 % і 40 % відповідно (первинна група) й на 20 % і 50 % (у
повторних пацієнтів). Порушення функції нюхового аналізатору III та IV
ступенів зменшилися у 10 % та 30 % первинних і у 30 % та 20 % відповідно
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повторно обстежених осіб. Також збільшився відсоток пацієнтів з нормальним
функціонуванням нюхового аналізатора на 20 % (в обох групах). Окрім цього
спостерігалося збільшення контингенту з нормальним функціонуванням
миготливого епітелію на 30 % (р<0,05) та 20 % (р<0,05) у первинній та повторній
групі відповідно, а кількість пацієнтів з порушенням функції II та III ступеню
знизилася на 20 % за обома ступенями первинних пацієнтів та 30 % і 10 %
відповідно у повторних.
У 1 групі при введенні вакцини до поліпоетмоїдотомії (вакцинації) та після
неї (ревакцинації) відмічено зменшення кількості пацієнтів з порушенням
функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. у 30 %
та 20 % вперше виявлених хворих відповідно та 50 % і 30 % — у хворих з
рецидивуючим перебігом ПРС відповідно; кількість обстежених пацієнтів з
порушенням функції нюхового аналізатору III та IV ступеня зменшилася на 20 %
(серед первинних пацієнтів у обох випадках) та на 20 % і 40 % відповідно серед
повторних. При цьому спостерігалося збільшення відсотку обстежених осіб з
нормальним функціонуванням нюхового аналізатору на 40 % (р<0,05) і 20 %
(р<0,05) серед первинних та повторних, а також зменшення кількості хворих з II
та III ступенями порушення рухової активності миготливого епітелію на 30 % в
обох випадках в первинній групі та на 20 % і 30 % у повторно лікованих;
підвищення ж відсотку пацієнтів з нормальним функціонуванням здійснилося на
40 % (р<0,05) та 20 % у первинній та повторній групах відповідно.
За показниками динаміки функції носового дихання, стану нюхового
аналізатору та функціонування миготливого епітелію констатовано також кращу
дію в 3 лікувальній групі із введенням аутовакцини (вакцинацією та
ревакцинацією) до поліпоетмоїдотомії у порівнянні з рештою лікувальних груп
(р<0,05). Порівняння груп первинно та повторно лікованих встановило перевагу
покращання у групі первинних пацієнтів (р<0,05).
Встановлено, що через рік та три роки у 3 лікувальній групі кількість
обстежених, які мали порушення функції носового дихання на рівні 15–
25 мм водн. ст. — не змінилася у первинно лікованих пацієнтів та відбулося їх
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збільшення у 10 % в обох випадках (у повторних пацієнтів), р<0,10. При цьому,
кількість пацієнтів з порушенням функції носового дихання 0–15 мм водн. ст. та
з порушенням функції нюхового аналізатору IV ступеня й з порушенням
функціонування миготливого епітелію II ступеня залишилися без змін у
первинній та повторній групах (через рік та три роки).
Кількість же пацієнтів з порушенням функції нюхового аналізатору
III ступеня, як і контингент обстежених осіб з нормальним функціонуванням
рухової активності миготливого епітелію через рік залишився без змін у
первинних та повторних пацієнтів, а відсоток пацієнтів з нормальним
функціонуванням нюхового аналізатору збільшився на 10 % (р<0,10) у
первинних пацієнтів й зменшився на 10 % у повторній групі. Через три роки
пацієнтів з порушенням функції нюхового аналізатору III ступеня у порівнянні з
показниками, що відзначалися через рік, побільшало на 10 % (р<0,10); з
нормальним функціонуванням нюхового аналізатору і рухової активності
миготливого епітелію кількість осіб не змінилася (серед первинних пацієнтів).
Кількість повторно лікованих пацієнтів з порушенням функції нюхового
аналізатору III ступеня через три роки залишилася без змін, а з нормальним
функціонуванням нюхового аналізатору і рухової активності миготливого
епітелію — зменшилася на 10 % в обох випадках повторної групи (р<0,10).
Також ми спостерігали збільшення відсотку первинних обстежених осіб, які
мали III ступінь порушення функціонування миготливого епітелію на 10 % через
три роки, р<0,10 (через рік змін не відбувалося, як не відзначилося й змін через
рік та три роки у повторних пацієнтів).
У другій лікувальній групі (за використання вакцини, вакцинації та
ревакцинації, після хірургічного втручання) констатувалася відсутність змін у
первинних пацієнтів з порушенням функції носового дихання на рівні 15–
25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. через три роки й 0–15 мм водн. ст. через рік
після втручання (відсоток первинних хворих з порушенням функції носового
дихання на рівні 15–25 побільшав на 10 %, р<0,10 через один рік після
лікування). У повторних пацієнтів відзначалося підвищення відсотку хворих з
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порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–
15 мм водн. ст. на 10 % через три роки й збільшення на 10 % через рік з
порушенням 0–15 мм водн. ст. (через рік відсоток повторно лікованих пацієнтів з
порушенням 15–25 мм водн. ст. не змінився). Пацієнтів же з IV ступенем
порушення функції нюхового аналізатору побільшало лише на 10 % через рік в
групі первинних хворих, р<0,10 (через три роки у групі первинних та через рік і
три роки у повторних їх кількість залишилася без змін); кількість хворих з III
ступенем порушення функції нюхового аналізатору не змінилася (через рік та
три роки у групі первинних та через рік у повторних) і побільшала на 10 %,
р<0,10, (через три роки у повторно-обстежених). Також на 10 %, р<0,10,
зменшився відсоток пацієнтів з нормальним функціонуванням миготливого
епітелію (через рік та три роки у групі повторних пацієнтів та через три роки в
первинній групі) й не змінився у первинно-лікованих (р<0,05) через один рік
після втручання. Відсоток же хворих з нормальним функціонуванням нюхового
аналізатору залишився без змін як через рік, так і через три роки у первинній
групі та на 10 %, р<0,10, зменшився через рік і через три роки у повторно
лікованих. Обстежених осіб з порушенням функції миготливого епітелію II та III
ступеню відповідно поменшало на 10 %, р<0,10, і збільшилося на 20 % (через
рік), р<0,05, та залишилося без змін (через три роки) у первинних пацієнтів та
залишилося без змін й побільшало на 20 % (через рік), р<0,05, й збільшилося на
10,0% (р<0,10) й залишилося без змін (через три роки) відповідно у повторно
лікованих хворих.
У 1 лікувальній групі використання вакцини під час хірургічного
втручання (із вакцинацією, видаленням поліпів, ревакцинацією) у динаміці через
рік та три роки після лікування встановило збільшення відсотку первинних
обстежених з порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст.
та 0–15 мм водн. ст. на 10 % (через рік) і на рівні 15–25 мм водн. ст. також на
10 %, р<0,10, через три роки (кількість хворих з порушенням функції носового
дихання на рівні 0–15 мм водн. ст. через три роки не змінилася). В групі
повторних пацієнтів відбулося збільшення пацієнтів на 10 % з порушенням
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функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. (через три роки) та 0–
15 мм водн. ст. (через рік) і на 20 % навпаки — з порушенням функції на рівні
15–25 мм водн. ст. (через рік) та 0–15 мм водн. ст. (через три роки), р<0,05.
Відсоток обстежених осіб, які мали порушення функції нюхового
аналізатору III та IV ступеня як через рік, так і через три роки не змінився у групі
первинно лікованих, окрім збільшення на 10 %, р<0,10 через три роки (з III
ступенем); а в групі повторних пацієнтів відбулося збільшення на 10 %, р<0,10, в
усіх випадках, окрім повторних пацієнтів III ступенем порушення через три роки
(змін не відбулося). Кількість же пацієнтів з нормальним функціонуванням
нюхового аналізатору зменшилася на 10 %, р<0,10, як через рік, так і через три
роки в групі повторно лікованих та зменшилася на 30 % через три роки (р<0,05)
та не змінилася через рік у первинній групі. При цьому, кількість хворих з
порушенням рухової активності миготливого епітелію II та III ступеня
збільшилася на 20 % та не змінився відповідно через рік та три роки у первинних
пацієнтів та збільшився на 10 % і 20 % відповідно (через рік після втручання) і
зменшився й збільшився на 10 % відповідно (через три роки після лікування) у
повторних пацієнтів, р<0,10.
Окрім цього відбулося зниження відсотку хворих з нормальним
функціонуванням рухової активності миготливого епітелію на 10 %, р<0,10, як
через рік, так і через три роки у первинній та повторній групах одночасно.
7.2. Порівняльна клінічна ефективність лікування аутовакциною та інших
методів протирецидивної терапії поліпозного риносинуситу
Після встановлення найбільш позитивного впливу на перебіг ПРС
введення аутовакцини (із вакцинацією, ревакцинацією) саме до проведення
поліпоетмоїдотомії було порівняно перебіг ПРС під впливом введення
аутовакцини (вакцинації та ревакцинації) до поліпоетмоїдотомії (3 лікувальна
група (ІКВ), у групі пацієнтів, які отримували топічний кортикостероїд (4
лікувальна група та стандартне лікування (5 лікувальна група).
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Показовим під час вивчення перебігу ПРС є дослідження імунологічних
показників периферичної крові у пацієнів у залежності від варіанта лікування.
Встановлено позитивний ефект щодо вмісту нейтрофілів при усіх видах
лікування, який зменшився вже через тиждень після лікування в обох групах.
Відзначено порівняно кращі результати нормалізації вмісту В-лімфоцитів
та нейтрофілів у 5 лікувальній групі: за вихідного значення 30±3,0 % найближчі
до контрольних значень 11±1,1 % виявлено показники у пацієнтів 5 лікувальної
групи (12±1,2 %, р>0,05 відносно контролю), у решті груп зберігалася відмінність
відносно референтних значень: у 3 лікувальній групі показник становив 20±2,0 %
(р<0,05), у 4 лікувальній групі — 13±1,3 % (р>0,05).
Поміж тим, нами отримано дані, які дозволяють констатувати відновлення
функціональної активності Т-лімфоцитів та ПЦК у пацієнтів з ПРС, особливо у
групах первинно лікованих й у пацієнтів групи ІКВ у порівнянні з групами із
додатковим застосуванням ТКС та стандартної терапії (табл. 7.7).
Досліджено гуморальні фактори системного імунітету у вигляді антитіл до
деяких мікробних антигенів та імуноглобулінів різних класів. Встановлено, що
при усіх використаних нами схемах лікування пацієнтів з ПРС відбулося
відновлення рівня імуноглобулінів усіх класів до рівнів, які відповідають
контрольним значенням та їх перевищують.
З отриманих нами даних звертає на себе особливу увагу, що після
використання аутовакцини (особливо у групі первинно лікованих пацієнтів)
збільшення рівня Ig A до 2±0,2 г/л проти 0,7±0,1 г/л у 4 лікувальній групі (із
додатковим застосуванням ТКС) і 1,0±0,1 г/л у 5 лікувальній групі (стандартного
лікування) за 0,4±0,1 г/л до лікування і 1,5±0,2 г/л у контролі та підвищений
рівень антитіл класу G до 12±1,2 г/л проти 6±0,6 г/л у 4 лікувальній групі (із
додатковим застосуванням ТКС) і 7±0,7 г/л у 5 лікувальній групі (стандартного
лікування) за 12±1,2 г/л до лікування і 8±0,8 г/л у контролі, що є цілком
закономірним процесом; оскільки аутовакцинація являє собою особливий
варіант імунізації, який практично завжди супроводжується підвищенням титрів
антитіл.
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Таблиця 7.7
Функціональна активність Т-лімфоцитів при лікуванні пацієнтів із
поліпозним риносинуситом з урахуванням лікувального підходу
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

ІВЛ

ПЦК, %

первинна

0,90 (0,60–1,20)

31,5 (25,0–38,0)

повторна

0,93 (0,62–1,20)#

32,3 (26,0–39,0)

3 лікувальна

первинна

0,55 (0,40–0,80) *†‡

44,2 (34,0–55,0) †‡

група (ІКВ)

повторна

0,57 (0,44–0,81)*# †‡

44,7 (34,0–55,5) †‡

4 лікувальна

первинна

0,91 (0,70–1,20)

22,2 (17,0–32,0)

група

повторна

0,92 (0,71–1,22)

22,4 (17,3–32,2)

5 лікувальна

первинна

0,88 (0,50–1,10)

25,0 (25,0–25,0)

група

повторна

0,89 (0,50–1,10)

25,2 (25,0–25,3)

До лікування

Примітка.
#

*

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 4 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

†

—

— відмінність

відносно 5 лікувальної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
індивідуальних значень.
Визначення

рівня

антитіл

до

мікробних

антигенів

(стафілококу,

стрептококу та клебсієли) дозволило встановити, що в сироватці крові пацієнтів з
ПРС групи ТКС відзначалася тенденція до зниження рівнів антитіл; у пацієнтів
групи стандартного лікування титри антитіл не відрізнялися від вихідних рівнів;
у групі ІКВ рівні титрів антитіл до мікробних антигенів підвищувалися
(табл. 7.8), особливо ці тенденції відзначалися в групі первинно лікованих
пацієнтів.
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Таблиця 7.8
Вміст антитіл до мікробних антигенів в сироватці при лікуванні пацієнтів із
поліпозним риносинуситом з урахуванням лікувального підходу
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

K. рneumoniaе

S. aureus

S. pyogenes

–

3,1 (2,0–4,0) *‡

2,7 (0,0–4,0) *‡

3,3 (0,0–5,0) *‡

первинна

8,6 (7,0–10,0)

7,4 (7,0–8,0)

5,7 (1,0–7,0)

повторна

8,8 (7,1–10,1)

7,4 (7,0–8,0)

5,7 (1,0–7,0)

3 лікувальна

первинна

6,7 (5,2–8,0) *†‡

7,4 (4,2–9,1) *†

6,9 (4,3–8,2) *†‡

група (ІКВ)

повторна

6,4 (5,0–8,0) *#†‡ 7,8 (5,0–9,0) *#†‡ 6,6 (4,0–8,0) *#†

4 лікувальна

первинна

5,0 (3,0–7,0) *

6,2 (5,0–8,0) *

4,5 (3,0–6,0) *

група

повторна

5,1 (3,2–7,1) *

6,1 (5,0–8,1) *

4,6 (3,2–6,1) *

5 лікувальна

первинна

7,5 (3,0–10,0) *†

7,1 (5,0–8,0) *†

6,2 (3,0–8,0) *†

група

повторна

7,4 (3,0–10,0) *†

7,0 (5,0–8,0) *†

6,0 (3,0–8,0) *†

Контроль
До лікування

Примітка.
#

*

Логарифми титрів антитіл (з 1:2)

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 4 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

‡

†

—

— відмінність

відносно 5 лікувальної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
індивідуальних значень.
Для визначення ефективності досліджуваних схем лікування ПРС оцінено
рівень імуноглобулінів класу Е, специфічних щодо антигенів S. aureus
(протеїну А) і K. рneumoniaе (ЛПС) методом непрямої дегрануляції ксеногенних
тканинних базофілів. Встановлено, що коефіцієнт перевищення дегрануляції над
спонтанним рівнем в присутності вказаних антигенів для ЛПС у досліджених
контрольної групи становить 1,3; цей показник у первинних пацієнтів з ПРС до
лікування (вихідний рівень) відзначався на рівні 3,0 (р<0,05) й на рівні 3,10
(р<0,05) у повторних пацієнтів, тоді як показники протеїну А становили 1,2 (у
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контролі) та 2,6 при вихідному рівні у первинно обстежених пацієнтів і 2,7 у
повторно обстежених. Вірогідно виражену десенсибілізуючу дію щодо обох
антигенів у найбільшій мірі має ТКС, потім за низхідною — ІКВ, далі —
стандартне лікування; кращий десенсибілізуючий ефект встановлено при усіх
лікувальних підходах у контингенті пацієнтів, що проходили лікування вперше.
Щодо утворення ФГМЛ клітинами крові хворих на ПРС під час контакту
їх з мікробними алергенами до лікування, як правило, більшість з них реагували
на антигени S. aureus (протеїн А) і S. pyogenes (стрептолізин-О), табл. 7.9.
Зниження індексу гальмування свідчить про виражену сенсибілізацію до
антигену, а наближення цього індексу до нормальних показників може свідчити
про

десенсибілізуючий

ефект

нашого

лікувального

втручання.

Рівень

сенсибілізації практично не змінювався у випадку протимікробнного лікування.
Найбільший десенсибілізуючий ефект при ПРС встановлено у групах ІКВ та
ТКС.
Подальші дослідження стосувалися визначення рівня антитіл до антигенів
аллогенної сполучної тканини типу Сole і антистрептолізину-О, ЦІК та цитокінів.
Під час встановлення рівнів антитіл до антигенів алогенної сполучної
тканини і показників антистрептолізину-О виявлено, що у всіх досліджених
групах динаміка процесу видужання супроводжувалася зниженням титрів
антитіл.
Використання різних лікувальних підходів призвело до вірогідного
зниження вмісту ЦІК у всіх обстежених групах хворих.
За дослідження впливу лікувальних факторів на вміст цитокінів у крові
досліджених пацієнтів встановлено, що вірогідні відхилення у вмісті
регуляторних пептидів виявлено щодо показників вихідного рівня лише щодо ІЛ1β та ІФН-. Виходячи з цього, подальша оцінка впливу лікування обстежених
пацієнтів проводилася за зміною рівня цих цитокінів. За результатами
дослідження встановлено, що найкращий нормалізуючий ефект було досягнуто
нами в групі ІКВ.
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Таблиця 7.9
Вміст ФГМЛ в супернатантах при контакті лімфоцитів крові первинних
хворих на ПРС з мікробними антигенами з урахуванням лікувального
підходу та первинності захворювання
Лікувальні Анамнестичні
групи

групи

Індекс гальмування міграції лейкоцитів
ЛПС

протеїн А

стрептолізин-О

K. рneumoniaе

S. aureus

S. pyogenes

первинна

1,0 (0,8–1,1)

0,95 (0,7–1,4)

1,2 (0,6–1,5)

первинна

0,86 (0,2–1,3)

0,55 (0,2–0,7) *

0,6 (0,1–0,9) *

повторна

0,89 (0,3–1,3)

0,59 (0,2–0,8) *

0,65 (0,22–0,9) *

3 лікувальна

первинна

1,0 (0,7–1,4)

0,95 (0,5–1,5)‡

1,2 (0,8–1,5)†‡

група (ІКВ)

повторна

1,07 (0,73–1,4)†

4 лікувальна

первинна

0,9 (0,7–1,2)‡

група

повторна

5 лікувальна

первинна

0,5 (0,2–0,8)*§

група

повторна

0,52 (0,21–0,82)*§

Контроль
До лікування

Примітка.
#

*

0,98 (0,52–1,51)‡ 1,28 (0,84–1,5)#†‡
0,9 (0,7–1,3)‡

0,95 (0,6–1,4)‡§

0,93 (0,71–1,22)‡ 0,91 (0,72–1,32)‡ 0,99 (0,64–1,43)‡§
0,55 (0,1–0,8)§

0,7 (0,4–0,95) *§

0,58 (0,11–0,8)§ 0,75 (0,43–0,97) *§

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 4 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;
відносно 5 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

§

‡

†

—

— відмінність

— відмінність відносно

контрольної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
індивідуальних значень.
Кращий ефект відзначався групі первинно лікованих пацієнтів (табл. 7.10).
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Таблиця 7.10
Рівні інтерлейкіну 1β та інтерферону-γ в сироватці крові при лікуванні
пацієнтів із поліпозним риносинуситом з урахуванням лікувального підходу
та первинності захворювання
Лікувальні

Анамнестичні

групи

групи

ІЛ-1β

ІФН-

первинна

83,7±15,3

12,1±3,2

повторна

82,5±15,5

11,2±3,3

Контроль

первинна

41,7±12,3

30,8±6,4

3 лікувальна

первинна

44,8±6,3*†‡

25,9±2,7‡

група (ІКВ)

повторна

44,6±6,6*†‡

25,7±2,6‡

4 лікувальна

первинна

33,8±6,35*‡

26,7±5,5*‡

група

повторна

33,6±6,3*‡

26,2±5,5*‡

5 лікувальна

первинна

66,8±11,3†

17,9±0,9†

група

повторна

66,3±11,2†

17,4±0,8†

До лікування

Примітка.
#

*

Цитокіни, пг/мл

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 4 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;
відносно 5 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

§

‡

†

—

— відмінність

— відмінність відносно

контрольної групи вірогідна, р<0,05
Таким чином, узагальнюючи отримані дані під час дослідження
ефективності різних лікувальних підходів при ПРС слід констатувати, що
показники системного імунітету мають найбільший ступінь нормалізації при
імунізації з використанням бактеріальної аутовакцини (вакцинації, ревакцинації)
до поліпоетмоїдотомії, особливо в контингенті уперше лікованих пацієнтів.
Виявлено зниження секреторного Ig A як провідного специфічного
гуморального фактору захисту слизової оболонки носа (табл. 7.11).
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Таблиця 7.11
Вміст імуноглобулінів різних класів в ротоглоточному секреті при лікуванні
пацієнтів із поліпозним риносинуситом з урахуванням лікувального підходу
та первинності захворювання
Лікувальні Анамнестичні

Концентрація імуноглобулінів, г/л

групи

групи

Контроль

первинна

1,55 (0,9–2,3)*

первинна

0,45 (0,0–1,0)† § 0,18 (0,0–0,25) §

0,45 (0,2–1,2)

повторна

0,48 (0,1–1,1) §

0,2 (0,0–0,28) §

0,47 (0,1–1,3)

3 лікувальна

первинна

1,4 (0,5–2,6) *‡

0,05 (0–0,2) *‡

–

група (ІКВ)

повторна

4 лікувальна

первинна

група

повторна

1,12 (0,21–2,81) 0,06 (0,01–0,42) ‡

5 лікувальна

первинна

0,95 (0,2–1,8) †§

група

повторна

0,99 (0,3–1,9) †§ 0,13 (0,02–0,51) † 0,17 (0,02–0,41)

До лікування

Примітка.
#

*

секреторний Ig A мономірний Ig A

Ig G
–

0,05 (0,0–0,2)*

0,98 (0,3–2,8) *#† 0,08 (0,04–0,4) *‡ 0,28 (0,3–1,5) *‡
1,1 (0,2–2,8)

0,05 (0,0–0,4) ‡
0,1 (0,0–0,5) †

–
–
0,15 (0,0–0,4)

— відмінність відносно стану до лікування вірогідна, р<0,05;

— відмінність відносно первинної анамнестичної групи вірогідна, р<0,05;

відмінність відносно 4 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;
відносно 5 лікувальної групи вірогідна, р<0,05;

§

‡

†

—

— відмінність

— відмінність відносно

контрольної групи вірогідна, р<0,05; у дужках вказано межі коливань
індивідуальних значень.
Однак, при усіх лікувальних підходах констатовано позитивну динаміку в
концентрації секреторного Ig A в ротоглотковому секреті. Найбільший ефект
відновлення імунологічних параметрів при цьому встановлено у групах ТКС й
ІКВ, що свідчить про вагоме відновлення рівня секреторного Ig A. При цьому усі
лікувальні групи констатують кращі результати у первинно лікованих пацієнтів.
Рівень неспецифічного захисного білка, лактоферину, в ротоглоточному
секреті у первинних та повторних пацієнтів з ПРС до лікувального втручання був

216
знижений у порівнянні з контрольним рівнем майже в 3 рази (р<0,05) і вірогідно
відновлювався лише у тих пацієнтів, які отримували мікробну аутовакцину
(вакцинацію, ревакцинацію) до поліпоетмоїдотомії (р<0,05). Що стосується
інших груп, то в них дослідженням не встановлено вірогідного підвищення рівня
лактоферину відносно вихідного рівня. При цьому, рівень ІФН-γ

в

ротоглоточному секреті хворих на ПРС був знижений у обох групах обстежених
осіб до початку лікування, 11,0 пг/мл (у первинній групі) та 10,8 пг/мл (у
повторній групі), в контролі — 30,0 пг/мл (р<0,05). Встановлено найбільш
значиму стимуляцію продукції цього цитокіну у групі ІКВ (25,0 пг/мл серед
первинно обстежених осіб і 21,0 пг/мл серед повторно лікованих).
Таким чином, на основі досліджень корекції стану імунної системи при
використанні різних лікувальних підходів з’ясовано, що після використання
поліпотомії конче необхідне проведення заходів, які сприяють відновленню
локального імунітету слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, зниженню
ролі мікробного фактору в генезі риносинуситу, особливо його поліпозної форми
[21, 22, 37].
При цьому, враховуючи наші дослідження та сучасні світові погляди,
достовірно встановлено провідну роль секреторного Ig A, Ig G та лактоферину
як одного з видів продефензинів, які відіграють істотне значення у механізмах
захисту слизової оболонки від вірусів, мікробів та грибкової флори та значущість
-інтерферону як протимікробного фактору та регуляторного пептиду [348]. На
основі вищевказаного можна констатувати, що активація вивчених захисних
гуморальних факторів імунітету в ротоглоточному секреті у випадку лікування
ПРС аутовакциною до поліпоетмоїдотомії є прогностично сприятливою, а
відповідний спосіб лікування — патогенетично доцільним. Також встановлено,
що вищезгадане лікування слід починати відразу при встановленні діагнозу ПРС,
оскільки ці механізми краще діють у первинно лікованих пацієнтів.
Лікувальний ефект при різних схемах лікування ПРС досліджено також на
основі зміни мікробіоценозу обстежених хворих. Для цього було вивчено
характер реагування мікрофлори носоглотки первинних та повторно-обстежених
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хворих на проведення того чи іншого терапевтичного втручання (стандартного
лікування, ТКС, ІКВ), табл. 7.12.
З представників вилученої індігенної мікрофлори найчастіше зустрічалися
такі:

Neisseria spp.

(N. sicca,

N. subflava,

N. elongata),

B. catarrhalis,

Corynebacterium spp. (C. xerosis, C. haemolyticum), Streptococcus spp. (S. salivarius,
S. iniaе,

S. mutans),

Enterococcus spp.

(E. faecalis,

E. faecium,

E. durans),

Staphylococcus spp. (плазмонегативні); серед представників умовно патогенних
культур, які було нами вилучено, найчастіше зустрічалися такі: S. pneumoniae,
S. pyogenes, S. aureus, Stomatococcus mucilaginosus, P. aeruginosa, C. albicans та
представники сімейства Enterobacteriaceae.
Порівняльний аналіз мікрофлори носу та ротоглотки обстежених пацієнтів
з ПРС у динаміці в залежності від використаної схеми лікувального втручання
показав, що мікрофлора обстежених пацієнтів через тиждень після лікування
характеризувалася

максимальним

зниженням

частоти

висівання

та

популяційного рівня умовно-патогенних мікроорганізмів у пацієнтів, які
отримували

лікування

бактеріальною

підшкірною

аутовакцинацією

(вакцинацією, ревакцинацією) до поліпоетмоїдотомії. При порівнянні груп
первинних та повторних пацієнтів констатовано, що кращі результати у
пацієнтів, що почали лікування ПРС первинно у порівнянні з повторно
лікованою групою. При цьому слід звернути у

вагу на те, що показники

індігенної мікрофлори практично не змінювалися.
При цьому дослідженням констатовано динаміку покращання стану
хворих на ПРС за показниками зміни мікробної картини носової порожнини та
ротоглотки. Так, через місяць після нашого втручання найбільш стабільний
лікувальний ефект спостерігали у пацієнтів групи ІКВ, особливо у порівнянні з
групою ТКС, у якій констатовано досить високий відсоток висівання і значний
кількісний рівень умовно-патогенних мікроорганізмів порожнини носу та
ротоглотки обстежених хворих. Встановлено кращі показники реагування
мікрофлори на лікування у групі первинно лікованих осіб.

Таблиця 7.12
Популяційний рівень і частота виділення мікроорганізмів за різних схем введення бактеріальної аутовакцини
хворим на поліпозний риносинусит

3 лікувальна група (ІКВ)

1
2
3
4
5

ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

23,3
5,3±0,2
16,7
2,1±0,1
20,0
3,2±0,1
23,3
4,2±0,2
23,3
4,2±0,2

83,3
4,7±0,2
23,3*
4,3±0,1
43,3*
4,1±0,1
60,0
3,1±0,1
63,3
2,9±0,1

10,0
5,0±0,1
16,7
3,0±0,1
–*
–
–
–
–
–

S.pyogenes

S.aureus

8
9
10
11
12
у пацієнтів, що лікуються вперше
100,0 66,7 100,0 23,3
–
16,7
5,8±0,2 5,1±0,1 4,7±0,1 2,3±0,2
–
3,3±0,1
83,3 40,0* 100,0 10,0
–
6,7
5,7±0,1 3,0±0,1 3,7±0,2 2,0±0,1
–
3,1±0,2
86,7
30,0
96,7
6,7
–
10,0
5,4±0,2 3,1±0,1 4,1±0,1 2,1±0,1
–
3,1±0,1
90,0
26,7
93,3
10,0
–
10,0
5,3±0,1 3,1±0,2 4,3±0,1 2,0±0,1
–
2,0±0,2
96,7
13,3
90,0
13,3
–
16,7
5,1±0,1 3,0±0,1 4,5±0,1 2,0±0,1
–
2,0±0,1

S.pneumoniae

7

Stomatococcus
mucilaginosus

Streptococcus
spp.

6

Інші
ентеробактерії

Corynebacterium
spp.

5

K.pneumoniae

B.catarralis.

4

P.aeruginosa

Neisseria spp.

3

C.albicans

Показник

2

Умовно-патогенні мікроорганізми

Staphylococccus spp.
(плазмонегативний)

Період обстеження

1

Enterococcus
spp.

Групи хворих

Нормомікрофлора

13

14

15

16

17

16,7
–
4,0±0,2
–
–*
–
–
–
–
–
–
–
*
16,7
6,7*
2,5±0,1 2,0±0,1
16,7
10,0
2,5±0,1 2,1±0,1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

16,7
6,5±0,1
16,7
4,5±0,1
13,3
5,0±0,1
10,0
6,1±0,1
6,7
6,7±0,2

60,0
4,9±0,1
26,7*
3,3±0,2
30,0
4,0±0,1
33,3
4,8±0,1
36,7
5,0±0,1
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Продовж. табл. 7.12
1

2

4 лікувальна група

1
2
3
4
5

5 лікувальна група
(стандартне лікування

1
2
3
4
5

3
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

4
36,7
4,6±0,1
43,3
3,3±0,2
26,7
5,1±0,2
63,3*
3,3±0,2
63,3
3,3±0,2
16,7
6,5±0,1
–*
–
16,7*
4,0±0,1
13,3
5,1±0,1
16,7
5,3±0,1

5
30,0
5,5±0,2
6,7*
5,0±0,1
16,7
3,7±0,1
16,7
4,0±0,1
16,7
4,1±0,1
43,3
5,2±0,1
16,7*
5,5±0,1
40,0*
5,3±0,1
33,3
3,9±0,1
40,0
4,4±0,1

6
16,7
5,8±0,1
16,7
3,7±0,1
26,7
5,5±0,2
26,7
5,0±0,1
26,7
5,2±0,1
13,3
4,0±0,1
13,3
4,1±0,2
13,3
3,1±0,2
13,3
4,0±0,1
13,3
4,0±0,1

7
100,0
6,8±0,1
50,0*
5,2±0,2
50,0
6,3±0,1
40,0
7,0±0,3
50,0
7,1±0,2
100,0
5,7±0,2
100,0
5,6±0,1
100,0
5,4±0,1
100,0
6,2±0,1
100,0
6,2±0,2

8
36,7
6,3±0,1
43,3
5,5±0,2
43,3
4,8±0,1
56,7
5,0±0,2
56,7
5,1±0,1
33,3
4,8±0,2
43,3
4,2±0,3
–*
–
26,7
5,0±0,2
33,3
5,1±0,2

9
86,7
4,0±0,2
50,0*
4,1±0,1
100,0*
4,6±0,1
50,0*
4,6±0,1
86,7
4,7±0,1
90,0
4,1±0,3
66,7*
4,1±0,4
56,7
4,6±0,3
100,0*
4,1±0,2
100,0
4,2±0,3

10
36,7
2,7±0,1
40,0
2,6±0,1
43,3
2,0±0,1
36,7
2,0±0,2
40,0
2,3±0,1
16,7
3,5±0,1
20,0
3,6±0,1
33,3
3,0±0,1
20,0
3,3±0,1
20,0
3,5±0,1

11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,0*
2,0±0,2
10,0
4,1±0,2
10,0
4,2±0,2

12
13,3
4,0±0,1
16,7
4,1±0,2
16,7
3,1±0,2
13,3
4,0±0,1
13,3
4,0±0,1
16,7
2,5±0,3
10,0
3,2±0,2
13,3
3,1±0,1
16,7
2,5±0,2
16,7
2,7±0,1

13
36,7
3,9±0,1
20,0
3,5±0,1
36,7
3,1±0,1
20,0
3,0±0,1
36,7
3,0±0,1
10,0
6,0±0,1
6,7
6,1±0,1
–*
–
–
–
10,0*
6,1±0,1

14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23,3
4,5±0,1
13,3
3,0±0,2
–*
–
–
–
23,3*
3,0±0,2

15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13,3
6,0±0,1
10,0
4,0±0,2
10,0
5,2±0,2
13,3
6,2±0,1
10,0
6,1±0,1

16
30,0
5,0±0,2
26,7
5,1±0,3
23,3
5,5±0,1
30,0
5,2±0,2
30,0
5,2±0,1
23,3
5,3±0,2
16,7
5,3±0,1
20,0
4,8±0,1
23,3
5,3±0,1
23,3
5,3±0,1

17
60,0
4,6±0,1
50,0
3,1±0,2
73,3*
3,8±0,2
56,7
4,2±0,2
53,3
4,2±0,2
43,3
2,7±0,1
26,7*
3,5±0,1
30,0
4,5±0,1
40,0
4,3±0,1
43,3
4,3±0,1
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Продовж. табл. 7.12
1

2

3 лікувальна група (ІКВ)

1
2
3
4
5

4 лікувальна група

1
2
3
4
5

3
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР
ЧВ
ПР

4

5

6

23,3
83,3
10,0
5,7±0,3 5,0±0,1 5,4±0,1
20,0 23,3* 16,7
3,6±0,1 4,6±0,1 4,1±0,1
20,0 50,0*
–*
3,5±0,1 4,4±0,1
–
23,3
56,7
–
4,7±0,2 4,0±0,1
–
23,3
66,7 10,0*
4,8±0,2 3,9±0,1 5,0±0,1
36,7
30,0
13,3
4,6±0,1 5,5±0,2 5,8±0,1
46,7 16,7* 13,3
3,3±0,2 5,0±0,1 3,7±0,1
26,7* 20,0
23,3
5,1±0,2 3, 7±0,1 5,5±0,2
66,7* 20,0
23,3
3,3±0,2 4,1±0,1 5,1±0,1
66,7
30,0
23,3
3,3±0,2 4,1±0,1 5,3±0,2

7
8
9
10
11
12
у пацієнтів, що лікуються повторно
100,0 66,7 100,0 26,7
–
16,7
6,0±0,2 5,2±0,1 5,0±0,1 2,5±0,1
–
3,6±0,1
*
*
83,3 40,0
100,0 13,3
–
13,3
5,9±0,1 3,3±0,1 4,4±0,2 2,4±0,1
–
3,4±0,1
86,7
30,0
96,7
13,3
–
10,0
5,7±0,2 3,1±0,1 4,2±0,1 2,3±0,1
–
3,3±0,1
93,3
23,3
96,7
13,3
–
10,0
5,5±0,1 3,0±0,2 4,5±0,1 2,1±0,1
–
3,0±0,1
*
96,7
23,3
90,0
16,7 13,3
13,3
5,6±0,1 3,0±0,2 4,8±0,1 2,1±0,1 4,2±0,2 2,7±0,1
100,0 36,7
86,7
36,7
–
16,7
6,8±0,1 6,3±0,1 4,0±0,2 2,7±0,1
–
4,0±0,1
*
*
*
60,0
43,3
60,0
43,3
–
13,3
5,2±0,2 5,5±0,2 4,1±0,1 2,6±0,1
–
4,1±0,2
60,0
43,3 100,0* 40,0
–
16,7
6,3±0,1 4,8±0,1 4,7±0,1 2,1±0,1
–
3,1±0,2
*
60,0
56,7 60,0
36,7
–
16,7
7,2±0,2 5,1±0,1 4,7±0,1 2,1±0,2
–
4,0±0,1
60,0
56,7 100,0* 40,0
–
13,3
7,2±0,2 5,2±0,1 4,7±0,1 2,3±0,1
–
4,1±0,1

13

14

20,0
–
4,3±0,2
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
16,7* 13,3*
3,1±0,1 2,4±0,1
16,7
10,0
3,0±0,1 2,5±0,1
36,7
–
3,9±0,1
–
40,0
–
3,5±0,1
–
36,7
–
3,2±0,1
–
36,7
–
3,2±0,1
–
36,7
–
3,1±0,1
–

15

16

17

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20,0
6,6±0,1
16,7
5,5±0,1
13,3
5,4±0,1
10,0
6,3±0,1
10,0
6,9±0,2
33,3
5,0±0,2
30,0
5,2±0,3
26,7
5,5±0,1
20,0
5,3±0,1
33,3
5,3±0,2

60,0
5,1±0,1
30,0*
4,2±0,2
33,3
4,6±0,1
40,0
4,9±0,1
46,7
5,0±0,1
63,3
4,6±0,1
56,7
3,2±0,2
76,7
3,8±0,2
33,3*
4,2±0,2
56,7*
4,3±0,1
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Продовж. табл. 7.12

5 лікувальна група
(стандартне лікування

1

2

3
ЧВ
1
ПР
ЧВ
2
ПР
ЧВ
3
ПР
ЧВ
4
ПР
ЧВ
5
ПР
Примітка.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16,7
46,7
16,7 100,0 33,3
93,3
20,0
–
23,3
13,3
26,7
16,7
26,7
46,7
6,5±0,1 5,2±0,1 4,0±0,1 5,7±0,2 4,8±0,2 4,1±0,3 3,5±0,1
–
2,5±0,3 6,2±0,1 4,5±0,1 6,0±0,1 5,3±0,2 2,7±0,1
–*
20,0* 16,7 100,0 40,0 66,7* 26,7
–
16,7
10,0
16,7
10,0
20,0 26,7*
–
5,5±0,1 4,1±0,2 5,6±0,1 4,2±0,3 4,1±0,4 3,6±0,1
–
3,2±0,2 6,1±0,1 3,0±0,2 4,1±0,2 5,3±0,1 3,5±0,1
*
*
*
*
16,7
43,3
13,3 100,0 23,3
66,7
33,3 13,3
16,7
–*
–*
10,0
20,0
26,7
4,0±0,1 5,3±0,1 3,1±0,2 5,4±0,1 4,3±0,2 4,6±0,3 3,1±0,1 2,0±0,2 3,1±0,1
–
–
5,2±0,2 4,8±0,1 4,6±0,1
20,0
43,3
13,3 100,0 23,3 100,0* 20,0
13,3
16,7 10,0* 16,7* 13,3
26,7
30,0
5,1±0,1 4,1±0,1 4,0±0,1 6,2±0,1 5,1±0,2 4,1±0,2 3,4±0,1 4,2±0,2 2,6±0,2 6,3±0,1 3,1±0,1 6,2±0,1 5,4±0,1 4,4±0,1
16,7
43,3
16,7 100,0 36,7 100,0 33,3
13,3
20,0
13,3
23,3
16,7
26,7
43,3
5,7±0,1 4,4±0,1 4,1±0,1 6,3±0,1 5,1±0,2 4,3±0,2 3,6±0,1 4,3±0,2 2,8±0,1 6,1±0,1 3,1±0,1 6,2±0,1 5,4±0,1 4,4±0,1
*
— відмінність відносно попереднього періоду вірогідна, р<0,05; періоди обстеження: 1 – вихідний

рівень показників (до лікування), 2 – через тиждень після лікування, 3 – через місяць після лікування, 4 – через рік після
лікування, 5 – через три роки після лікування; ЧВ - частота виділення (%), ПР – популяційний рівень (lg КУО/мл).
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У цілому можна стверджувати, що усі використані підходи до лікування
пацієнтів з ПРС не викликали значної зміни патогенних властивостей висіяних
штамів мікроорганізмів (гемолітичної або лецитіназної активності). Так, за
показниками віддаленого результату, який спостерігався через рік та три роки
після втручання у обстежених пацієнтів досить стійкого ефекту від лікувальних
схем нами не встановлено, що свідчить про широкий спектр наявних біотопів
макроорганізмів, кожний з яких заселений різною мікрофлорою, що може
призводити до контамінації та повторного зараження носоглотки хворих.
Таким чином, на основі проведеного дослідження нами було вивчено та
проаналізовано динаміку видового і чисельного складу та інфраструктури
біоценозу аеробної мікрофлори носу та ротоглотки обстежених пацієнтів з ПРС в
залежності від різних застосованих підходів до лікування риносинуситу. При
цьому виявлено, що максимальний ступінь обсіменіння та різності видового
складу мікробіоценозу із носоглотки обстежених пацієнтів спостерігався до
лікування та у динаміці через рік й три роки після втручання.
Також констатовано, що через рік і три роки при достатній кількості та
високій частоті виділення індігенної мікрофлори в порожнині носу й у
ротоглотці обстежених частіше за все персистували не властиві для нормального
стану асоціації грамнегативних ентеро- і неферментуючих бактерій, грибів роду
Candida

тощо.

Порушення

в

досягнутому

рівні

нормалізації

стану

мікробіоценозу через тривалий час (рік та три роки) можна пояснити первісним
порушенням біоценозу всього організму, що потребує комплексного лікування з
урахуванням біотопів.
При

цьому слід

зазначити, що

використання

вузькоспрямованої

антибіотикотерапії з метою елімінації, наприклад P. aeruginosa або E. coli, у
пацієнтів з ПРС не завжди є виправданим через ризик суперінфекції, тому що
причиною захворювання може стати практично будь-який з мікроорганізмів
асоціації. У свою чергу, масивна антибіотикотерапія з пресингом на
грамнегативну флору сприяла б вибірковій контамінації слизових оболонок
полірезистентними штамами ентерококів або інших представників індігенної
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мікрофлори, що потенційно збільшує їх значення в розвитку реінфекцій.
Дисбактеріоз слід розглядати як зміну мікробіоценозів різних біотопів
людського організму, які проявляються в популяційних змінах чисельності і
складу мікробних видів біотопів, в тому числі в появі нерезидентних для даного
біотопу видів (контамінації, транслокації), зміні їх метаболічної активності, що є
наслідком або одним з механізмів багатьох патологічних станів. Причинами цих
процесів може бути органна або функціональна патологія різних органів і систем
макроорганізму, наприклад, зниження шлункової секреції, порушення кишкового
травлення і всмоктування, порушення імунітету, різні оперативні втручання
тощо. Існує тісний взаємозв’язок між макроорганізмом і колонізуючою його
мікрофлорою. Виходячи з цього, неможливо не враховувати і потенційну загрозу
з боку самих мікроорганізмів (навіть індігенних), коли виникає транслокація
мікроорганізмів в нерезидентні біотопи і стерильні ділянки, що часто призводить
до рецидивів протягом року.
Резюмуючи, можна відмітити доцільність рекомендації пацієнтам з
поліпозним риносинуситом досліджувати мікробіоценоз кишечника з метою
адекватного

прогнозування,

підвищення

якості

лікування,

моніторингу

клінічного перебігу і розвитку можливих рецидивів та хронізації процесу. Це
дозволить клініцисту не тільки вірно оцінювати стан мікробіоценозу, але й
виявляти патологію, яка призвела до його порушення і адекватно призначати
лікування.
Окрім вищевказаного, нами було встановлено динаміку перебігу
патогномонічних проявів ПРС за клініко-інструментальними показниками у
обстежених пацієнтів в залежності від способу лікування.
Так, оцінено динаміку скарг первинних та повторних обстежених під дією
традиційного лікування, впливу ТКС та ІКВ.
Відразу після лікувального втручання в процес перебігу ПРС картина скарг
різко змінилася в напрямку покращання. Так, в цілому, відразу після лікування
зменшилася кількість пацієнтів з періодичними та постійними виділеннями з
носа, 23,3±4,5 % та 18,9±4,1 % відповідно первинних пацієнтів і 25,6±4,6 % та
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26,7±4,7 % — повторно лікованих (р<0,05); із закладеністю носа та постійними
або періодичними головними болями, 24,4±4,5 % та 17,8±4,0 % відповідно
первинно лікованих і 27,8±4,7 % та 22,2±4,4 % повторних пацієнтів (р<0,05); із
порушенням сну та зниженням нюху, 15,6±3,8 % та 13,3±3,6 % відповідно
первинні хворі та 18,9±4,1 % та 18,9±4,1 % відповідно повторно ліковані
пацієнти (р<0,05); із підвищеною стомлюваністю та дратівливістю і відсутністю
нюху, 11,1±3,3 % та 4,4±2,2 % відповідно первинно обстежені і 16,7±3,9 % та
6,7±2,6 % (р<0,05) повторно ліковані пацієнти.
В динаміці, через рік та три роки після нашого втручання, констатовано
повернення симптомокомплексу до обстежених пацієнтів. Так, через рік після
лікування прояви головного болю турбували 38,9±5,1 % первинних та 45,6±5,2 %
повторно обстежених (р<0,05); стомлюваність і дратівливість — 33,3±5,0 %
первинно-лікованих та 36,7±5,1 % повторно обстежених (р<0,05); скаржилися на
періодичні та постійні виділення з носа 34,4±5,0 % (р<0,05) та 23,3±4,5 %
(р<0,05) первинних пацієнтів та 23,3±4,5 % (р<0,05) та 31,1±4,9 % (р<0,05)
повторних відповідно; на закладеність носа — 35,6±5,0 % первинних та
41,1±5,2 % повторних пацієнтів (р<0,05). Окрім цього, відбулося і збільшення
кількості пацієнтів зі скаргами на зниження нюху, порушення сну та на
відсутність нюху, 17,8±4,0 %, 17,8±4,0 %, 6,7±2,6 % (р<0,05) відповідно хворі, що
лікуються вперше та 21,1±4,3 %, 20,0±4,2 %, 11,1±3,3 % відповідно (р<0,05) ті,
що лікуються повторно.
Через три роки у первинних пацієнтів з ПРС головні болі констатувалися
вже у 46,7±5,3 % (р<0,05) хворих; підвищена стомлюваність і дратівливість —у
37,8±5,1 % (р<0,05) досліджених; періодичні та постійні виділення з носа —у
34,4±5,0 % та 30,0±4,8 % відповідно (р<0,05); закладеність носа — у 47,8±5,3 %
(р<0,05); зниження нюху — у 24,4±4,5 %, (р<0,05) пацієнтів; порушення сну і
відсутність нюху — у 25,6±4,6 % (р<0,05) та 13,3±3,6 % (р<0,05) обстежених. У
пацієнтів, які лікуються повторно через три роки відзначали таку картину скарг:
головні болі фіксувалися

у 54,4±5,2 % (р<0,05) пацієнтів; підвищена

стомлюваність і дратівливість — у 46,7±5,3 % (р<0,05); періодичні та постійні
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виділення з носа — у 34,4±5,0 % (р<0,05) та у 41,1±5,2 % (р<0,05); закладеність
носа та зниження нюху відмічалися у 54,4±5,2 % та у 30,0±4,8 % відповідно
(р<0,05) хворих; порушення сну та відсутність нюху — у 30,0±4,8 % (р<0,05) та у
18,9±4,1 % (р<0,05) пацієнтів; р-рівень наведено відповідно щодо зіставлень обох
анамнестичних груп пацієнтів.
Проаналізувавши якість впливу різних методів лікування на патологічний
процес при ПРС відразу після медичного втручання констатовано, що кращі
результати отримано у групі ІКВ, за низхідною — у групі ТКС та стандартного
лікування. Серед первинно та повторно лікованих пацієнтів кращі результати
видужання констатовано у первинних пацієнтів.
Так, дослідивши зміни основних скарг у процесі лікування, у первинних
пацієнтів групи ІКВ високо вірогідно головні болі щезли у 76,7 % хворих
(р<0,05); стомлюваність і дратівливість перестала турбувати 56,7 % досліджених;
скарги на закладеність носа перестали відмічати менше на 53,3 % обстежених. У
пацієнтів, що проходили лікування ПРС повторно, спостерігалася така динаміка:
головні болі поменшали у 86,7 % пацієнтів (р<0,05); підвищена стомлюваність і
дратівливість — у 63,3 % хворих (р<0,05), закладеність носа перестала турбувати
на 60,0 % обстежених хворих менше (р<0,05).
За лікування ТКС високо вірогідно головні болі щезли у 76,6 % первинних
досліджених (р<0,05) та у 76,7 % повторних (р<0,05); підвищена стомлюваність і
дратівливість — у 60,0 % пацієнтів обох груп (р<0,05); скарги на закладеність
носа — у 40,0 % первинних та у 46,3 % повторних пацієнтів (р<0,05). При
стандартній терапії констатовано, що з вірогідністю головні болі після лікування
зникли у 70,0 % первинних досліджених та у 66,7 % тих хворих, що лікуються
повторно (р<0,05); у 43,3 % первинних та у 43,4 % повторно обстежених щезла
підвищена стомлюваність і дратівливість (р<0,05); у 40,0 % та у 36,0 %
первинних та повторних пацієнтів відповідно (р<0,05) — закладеність носа.
Прослідивши динаміку зміни скарг обстежених пацієнтів (через рік та
через три роки після проведеного лікувального втручання) констатовано, що
також найкраще діє ІКВ, дали за низхідною — ТКС і стандартного лікування. В
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аспекті порівняння груп пацієнтів, які почали лікування вперше або повторно,
дослідженням встановлено закономірності кращої лікувальної дії у групі
первинних пацієнтів.
Так, через рік після лікування у первинних пацієнтів групи ІКВ підвищена
стомлюваність та дратівливість стали турбувати на 6,7 % досліджених більше,
ніж відразу після лікування, а прояви головних болів та закладеності носа не
змінилися. У повторних пацієнтів після аутовакцинації почастішали випадки
головних болів та закладеності носа на 6,7 % (р>0,05) та на 3,3 % (р>0,05)
відповідно; підвищена стомлюваність та дратівливість перестала турбувати ще
менше повторних обстежених (на 3,4 %).
Вищевказані симптоми при використанні ТКС і стандартного лікування
через рік після нашого втручання мали таку динаміку: головні болі повернулися
вірогідно до 30,0 % первинних пацієнтів (р<0,05) та до 26,7 % повторних (р<0,05)
обстежених осіб у групі ТКС і до 33,4 % первинних хворих (р<0,05) та до 36,7 %
повторних (р<0,05) у групі стандартного лікування; підвищена стомлюваність і
дратівливість відмічалася частіше на 22,2 % серед первинних пацієнтів (р<0,05)
та на 30,0 % серед повторних (р<0,05) при використанні ТКС і на 33,3 % та на
33,4 % відповідно (р<0,05) у первинних та повторних обстежених при
стандартному лікуванні. Закладеність носа почастішала на 13,4 % та 16,6 %
відповідно у первинних та повторно лікованих пацієнтів у групі ТКС (р<0,05) і
на 20,0 % як у первинних, так і у повторних хворих у групі стандартного
лікування (р<0,05).
Через три роки після проведеного втручання спостерігали таку картину у
динаміці скарг обстежених хворих: пацієнти групи ІКВ, мали скарги на головні
болі й стомлюваність та дратівливість на 20,0 % та 3,3 % (серед первинних) і на
20,0 % та 13,4 % (серед повторно лікованих) відповідно частіше у порівнянні з
показниками, що відзначалися через рік після лікування (р<0,05), закладеність
носа почастішала на 10,0 % в обох групах (р<0,05).
За використання ТКС і стандартного лікування через три роки
констатовано таке: головні болі відмічалися частіше у 3,3 % повторно лікованих
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хворих в обох випадках (р<0,05); у первинних пацієнтів при лікуванні ТКС
відсоток хворих з проявами головних болів не змінився а при стандартному
лікуванні почастішав на 3,3 % (р<0,05). При цьому скарги на підвищену
стомлюваність і дратівливість почастішали у 6,7 % (як первинно-обстежених, так
і повторних пацієнтів, р<0,05) при використанні ТКС і у 3,3 % й 10,0 % (р<0,05)
при стандартному лікуванні у первинних та повторних пацієнтів відповідно;
закладеність носа почастішала у 13,3 % й 16,7 % первинних та повторних хворих
відповідно (р<0,05) при використанні ТКС і у 13,4 % (у первинних хворих) та у
13,4 % (повторних пацієнтів) — при лікуванні антибіотиками (р<0,05).
Динаміка процесу ПРС вивчалася й за зміною картини КТ ПНП та
ринологічної картини.
Встановлено кращий вплив на ПРС першого лікування (первинні пацієнти)
у порівнянні з повторним втручанням (табл. 7.13).

Таблиця 7.13
Динаміка даних КТ ПНП у хворих на ПРС при різних схемах лікування
Показники

Групи хворих
1

2

3

Пристінкове
Неоднорідне
потовщення
Кісти
затемнення
слизової оболонки
4

5

6

Відсутність
Гомогенне
Наявність
змін поза
затемнення рівня рідини решітчастого
лабіринту
7

Усього
обстежених
хворих:

8

9

10

Після лікування

До лікування

У вперше виявлених пацієнтів
3 лікувальна
група (ІКВ)

Абс.

13

3

1

11

-

2

30

%

43,3

10,0

3,3

36,7

-

6,7

100,0

4 лікувальна
група

Абс.

10

5

1

12

1

1

30

%

33,3

16,7

3,3

40,0

3,3

3,3

100,0

5 лікувальна
група

Абс.

12

6

1

9

1

1

30

%

40,0

20,0

3,3

30,0

3,3

3,3

100,0

3 лікувальна
група (ІКВ)

Абс.

7

-

1

5

-

17

30

%

23,3*

-*‡§

3,3

16,7*

-

56,7*‡§

100,0

4 лікувальна
група

Абс.

7

3

1

10

1

8

30

%

23,3

10,0†

3,3

33,3

3,3

26,7*†

100,0

5 лікувальна
група

Абс.

11

5

1

8

-

5

30

%

36,7

16,7†

3,3

26,7

-

16,7*†

100,0
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лікування

Через три роки після

Через 1 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 лікувальна

Абс.

7

-

1

6

-

16

30

група (ІКВ)

%

23,3*

-*‡

3,3

20,0

-

53,3*‡

100,0

4 лікувальна

Абс.

8

4

1

10

1

6

30

група

%

26,7

13,3†

3,3

33,3

3,3

20,0†

100,0

5 лікувальна

Абс.

15

5

1

9

-

-

30

група

%

50,0†

16,7†

3,33

30,0

-

-†

100,0

3 лікувальна

Абс.

6

1

1

8

1

13

30

група (ІКВ)

%

20,0*§

3,3

3,3

26,7

3,3

43,3*‡§

100,0

4 лікувальна

Абс.

8

4

1

11

1

5

30

група

%

26,7

13,3

3,3

36,7

3,3

16,7†

100,0

5 лікувальна

Абс.

14

4

1

10

1

-

30

група

%

31,1†

10,0

3,3

32,2

3,3

-†

100,0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Після лікування

До лікування

У повторно лікованих пацієнтів
3 лікувальна

Абс.

10

2

2

13

2

1

30

група (ІКВ)

%

33,3

6,7

6,7

43,3

6,7

3,3

100,0

4 лікувальна

Абс.

10

4

1

14

1

-

30

група

%

33,3

13,3

3,3

46,7

3,3

-

100,0

5 лікувальна

Абс.

14

2

2

11

1

-

30

група

%

46,7

6,7

6,7

36,7

3,3

-

100,0

3 лікувальна

Абс.

6

-

2

7*

1

14

30

група (ІКВ)

%

20,0§

-*‡§

6,7

23,3

3,3

46,7*§

100,0

4 лікувальна

Абс.

9

3

1

8

1

8

30

група

%

30,0

10,0†

3,3

26,7

3,3

26,7*

100,0

5 лікувальна

Абс.

13

2

2

8

1

4

30

група

%

43,3†

6,7†

6,7

26,7

3,3

13,3*†

100,0

230

231
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Через 3 роки

Через 1 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 лікувальна

Абс.

7

-

2

8

1

12

30

група (ІКВ)

%

23,3

-*‡§

6,7

26,7

3,3

40,0*‡§

100,0

4 лікувальна

Абс.

10

4

1

11

2

2

30

група

%

33,3

13,3†

3,3

36,7

6,7

6,7†

100,0

5 лікувальна

Абс.

13

5

2

10

-

-

30

група

%

43,3

16,7†

6,7

33,3

-

-†

100,0

3 лікувальна

Абс.

6

3

2

10

1

8

30

група (ІКВ)

%

20,0§

10,0

6,7

33,3

3,3

26,7*‡§

100,0

4 лікувальна

Абс.

9

5

1

11

3

1

30

група

%

30,0

16,7

3,3

36,7

10,0

3,3†

100,0

5 лікувальна

Абс.

13

4

2

9

2

-

30

група

%

43,3†

13,3

6,7

30,0

6,7

-†

100,0

Примітка.

*

— відмінність відносно показника до лікування вірогідна, р<0,05; р<0,05; † — відмінність відносно

показника у 3 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
§

— відмінність

відносно

показника

‡

— відмінність відносно показника у 4 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
у

5

лікувальній

групі

вірогідна,

р<0,05.
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Через десять років істотних відмінностей між уперше та повторно
лікованими пацієнтами не встановлено, 3 лікувальна група вигідно виділялася
переважанням кращих даних на КТ (рис. 7.5).
%

40,0
#

35,0

*#

#

30,0

*

25,0
20,0
*

15,0

#

10,0
5,0
0,0

3 лікувальна група (ІКВ)

4 лікувальна група (ТКС)

5 лікувальна група
Рис. 7.5. Дані комп’ютерної томографії приносових пазух через 10 років
після лікування
Примітка.

*

— відмінність відносно 4 групи вірогідна, р<0,05;

#

—

відмінність відносно 5 групи вірогідна, р<0,05.
Констатовано, що на початку нашого дослідження переважна більшість
хворих в цілому мала гомогенне затемнення і пристінкове потовщення слизової
оболонки та неоднорідне затемнення (35,6 %; 38,9 % й 15,6 % первинно-
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лікованих відповідно; та 42,2 %; 37,8 % і 8,9 % повторно-обстежених пацієнтів).
Відразу після нашого втручання в цілому їх кількість зменшилася відносно
ситуації перед лікуванням: гомогенне затемнення відмічалося вже у 25,6 %
первиннио-лікованих пацієнтів (р<0,05); пристінкове потовщення — у 27,8 %
(р<0,05), а неоднорідне затемнення — у 8,9 % (р<0,05) первинних пацієнтів. У
повторних гомогенне затемнення виявлялося у 25,6 % хворих (р<0,05);
пристінкове потовщення — у 31,1 % (р<0,05) та неоднорідне затемнення – у
5,6 % (р<0,05) хворих.
У динаміці, через рік після втручання деякі обстежені реагували
поверненням симптоматики ПРС. Так, гомогенне затемнення відмічали 27,8 %;
р<0,05 первинно-лікованих та 32,2 %; р<0,05 повторних пацієнтів, пристінкове
потовщення і неоднорідне затемнення слизової оболонки — відповідно 33,3 %;
р<0,05 й 10,0 %; р<0,05 первинних хворих та відповідно 33,3 %; р<0,05 і 10,0 %;
р<0,05 повторних пацієнтів.
Через три роки ми констатували у обстежених подальше погіршання
картини КТ. Так, гомогенне затемнення, в цілому відмічалося вже у 32,2 %
первинно-лікованих хворих й у 33,3 %; р<0,05 пацієнтів повторної групи. При
цьому, неоднорідне затемнення та пристінкове потовщення слизової оболонки
констатувалося у 10,0 % та у 31,1 % первинно-лікованих й відповідно у 13,3 %;
р<0,05 та 31,1 %; р<0,05 (повторні пацієнти).
Дані ринологічної картини обстежених пацієнтів констатували, що до
нашого втручання переважна більшість групи первинних пацієнтів мали набряк
(68,9 %) і гіперемію (61,1 %) слизової оболонки носа з переважанням слизових
виділень (83,3 %). Окрім цього, у первинних обстежених відзначалося
збільшення в об’ємі носових раковин (77,8 %), а у 31,1 % – викривлення носової
перегородки. Також, обстеженням доведено наявність численних поліпів у
первинних хворих (87,8 %), які переважно розташовані в обох половинах
носових раковин (76,7 %), мають білясто-сірий колір (87,8 %) та поширені і на
середній і на загальний носовий хід одночасно (55,6 % обстежених первинної
групи), або повністю обтурують носовий хід (35,6 %).
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Повторно-лікована група до нашого втручання переважно мала набряк
(75,6 %) і гіперемію (63,3 %) слизової оболонки та слизові виділення (80,0 %).
Також, пацієнти цієї групи характеризувалися (84,4 %) збільшенням в об’ємі
носових раковин та (41,1 %) викривленням носової перегородки й наявністю
численних поліпів (92,2 %), що розташовані в обох половинах носових раковин
(82,2 %), мають білясто-сірий колір (80,0 %) і поширені на середній і загальний
носовий хід одночасно (55,6 %) або повністю обтурують носовий хід (43,3 %).
Слід відзначити, що після нашого втручання в цілому обстежені пацієнти
обох груп мали досить значне покращання ринологічної кратини. Так,
констатовано зменшення чисельності хворих, які мали набряк слизової оболонки
носа до 42,2 %; р<0,05 у первинної групи і до 50,0 %; р<0,05 у повторній групі
обстежених; гіперемія слизової оболонки відзначалася вже у 25,6 %; р<0,05 у
первинно-лікованих та у 32,2 %; р<0,05 у повторних хворих; слизові виділення
констатувалися вже у 34,4 %; р<0,05 (первинні пацієнти) і у 38,9 %; р<0,05
(повторних група обстежених), а серозні і гнійні — відповідно у 2,2 % та у 3,3 %;
р<0,05 – у хворих, що лікуються вперше і у 5,6 % та у 4,4 %; р<0,05 — повторна
група. При цьому, відзначено зменшення кількості пацієнтів, які мали
збільшення в об’ємі носових раковин до 40,0 % (первинні; р<0,05) та до 46,7 %
(повторні; р<0,05); численність поліпів — до 3,3 %; р<0,05 й до у 4,4 %; р<0,05
(первинна та повторна група відповідно) і їх розташування в обох половинах
носа або одночасно в середньому та загальному носовому ході (по 5,6 %;
р<0,05 — первинні пацієнти та по 10,0 %; р<0,05 – повторні хворі); а повна
обтурація носової порожнини носа при цьому не констатувалася в жодного з
первинних пацієнтів чи хворих з рецидивуючим перебігом захворювання.
Спостереження за хворими протягом трьох років констатувало поступове
повернення ринологічної симптоматики ПРС. Так, через рік вже більше
первинних пацієнтів мали в цілому набряк слизової оболонки носа (61,1 %;
р<0,05); її гіперемію зі слизовими виділеннями (відповідно 38,9 %; р<0,05 та
35,6 %; р<0,05). Повторна група хворих також частіше відмічала в цілому набряк
слизової оболонки носа з гіперемією та слизовими виділеннями з носа
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(відповідно 67,8 %; р<0,05; 43,3 %; р<0,05 та 34,4 %; р<0,05). При цьому, хворих,
які мали збільшення в об’ємі носових раковин налічувалося вже 47,8 %; р<0,05 та
53,3 %; р<0,05 (відповідно первинна та повторна група); численність поліпів
фіксувалася у 10,0 %; р<0,05 первинних та у 15,6 % повторних хворих; а
розміщення поліпів в обох половинах носа мали вже 15,6 %; р<0,05 й 18,9 %;
р<0,05 (первинні та повторні хворі відповідно). Також відбулося збільшення
кількості обстежених з розташуванням поліпів в середньому та загальному
носовому ході (17,8 %; р<0,05 та 23,3 %; р<0,05 — первинна та повторна група);
а повну обтурацію носової порожнини через рік в цілому відмічали 1,1 %; р<0,05
первинних хворих та 5,6 %; р<0,05 повторних.
Через три роки після лікування відзначалося ще більше повернення
симптомокомплексу ПРС за даними ринологічного обстеження. Так, збільшився
відсоток пацієнтів з набряком слизової оболонки носа (до 62,2 %; р<0,05 серед
первинних та до 70,0 %; р<0,05 серед повторних пацієнтів); зі слизовими
виділеннями (відповідно первинні — до 44,4 %; р<0,05 і повторні — до 48,9 %;
р<0,05); а з гіперемію слизової оболонки пацієнтів навпаки поменшало (до
36,7 %; р<0,05 та 40,0 %; р<0,05 – первинна та повторна група обстежених).
Також зібльшилася кількість пацієнтів, які мали збільшення в об’ємі носових
раковин (до 52,2 %; р<0,05 (первинні) та до 58,9 %; р<0,05 (повторні);
численність поліпів (до 21,1 %; р<0,05 первинно-лікованих та до 24,4 %; р<0,05
повторно лікованих хворих); локалізацію в обох половинах носа (до 20,0 %;
р<0,05 й 26,7 %; р<0,05 — відповідно первинна та повторна група) й
розташування поліпів одночасно в середньому і загальному носовому ході або
повну обтурацію порожнини носа (відповідно до 23,3 %; р<0,05 та до 5,6 %;
р<0,05 – первинна група пацієнтів і до 21,1 %; р<0,05 й до 10,0 %; р<0,05
відповідно повторно ліковані).
Окрім вищевказаного, нами було досліджено дію різних методів лікування
при ПРС за зміною КТ та ринологічної картини у обстежених пацієнтів. При
цьому встановлено кращі результати лікування ІКВ у порівнянні з впливом ТКС
та стандартного лікування. При порівнянні груп первинно- та повторно
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лікованих, обстеженням доведено кращу дію втручання у групи пацієнтів, які
отримують лікування вперше.
Так, за показниками КТ, кількість хворих з гомогенним та неоднорідним
затемненням і пристінковим потовщенням слизової оболонки при використанні
аутовакцини до хірургічного втручання зменшилася відразу після нашого
втручання на 20,0 % (р<0,05); 10,0 % і 20,0 %; р<0,05 (первинні пацієнти) та на
20,0 %; 6,7 % і 13,3 %; р<0,05 (повторно ліковані). Використання ж ТКС також
призвело до зниження кількості хворих з гомогенним (р<0,05) і неоднорідним
(р<0,05) затемненням (у 6,7 % в обох випадках) та пристінковим потовщенням
слизової оболонки носа (у 10,0 %; р<0,05 випадків) – первинно-обстежена група
та відповідно у 7,0 % (з гомогенним затемненням; р<0,05) й 3,3 % (з
неоднорідним затемненням й пристінковим потовщенням слизової оболонки в
обох випадках; р<0,05) – повторна група. При стандартній терапії спостерігалося
зменшення кількості хворих з гомогенним і неоднорідним затемненням та
пристінковим потовщенням слизової оболонки у 3,3 %; р<0,05 пацієнтів (у всіх
випадках первинно-лікованої групи) й у 10,0 %; р<0,05 і 3,4 %; р<0,05 повторних
пацієнтів (відповідно гомогенне затемнення та пристінкове потовщення);
кількість же повторних хворих з неоднорідним затемненням після стандартної
терапії не змінилася.
За даними ринологічного обстеження використання аутовакцини до
поліпоетмоїдотомії відразу після лікування викликало зменшення кількості
пацієнтів з набряком та гіперемією слизової оболонки носа, великими в об’ємі
носовими раковинами на 36,7 %; р<0,05; 46,7 %; р<0,05 і на 53,4 %; р<0,05
(відповідно первинно ліковані) та на 36,7 % (з набряком (р<0,05) та гіперемією
(р<0,05)) й на 50,0 %; р<0,05 – зі збільшенням в об’ємі носових раковин
(повторно-лікована група). Також, при використанні аутовакцини відбулося
зменшення кількості пацієнтів з численними поліпами (на 83,3 % – первинні та
на 86,7 % – повторні пацієнти), розташованими в обох половинах носа (на
66,6 %; р<0,05 і на 70,0 % р<0,05 – відповідно первинні та повторно- обстежені).
При цьому, розташування поліпів одночасно в середньому і загальному
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носовому ході та його повна обтурація відмічалася менше на 56,6 % та 36,7 %
відповідно первинні й на 36,7 % і 50,0 % – повторно ліковані.
Використання ТКС дозволило нам досягти зниження кількості пацієнтів з
набряком та гіперемією слизової оболонки і збільшенням в об’ємі носових
раковин на 26,7 %; р<0,05; 33,3 %; р<0,05 та 30,0 %; р<0,05 (відповідно первинна
група) й на 26,7 %; р<0,05 (з набряком та гіперемією слизової оболонки
одночасно) і 30,0 %; р<0,05 (зі збільшенням в об’ємі носових раковин) –
відповідно хворі, що отримують лікування не вперше. Також при лікуванні ТКС
констатувалося зменшення у обстежених численності та розташування поліпів в
обох половинах носа – у 86,7 % і 73,4 %; р<0,05 первинних та у 90,0 % і 76,6 %
повторних хворих; при цьому локалізацію поліпів в середньому та загальному
носовому ході одночасно та цілковиту обтурацію носової порожнини відмічали
на 50,0 % і 36,7 % відповідно менше первинних пацієнтів і на 53,4 % й 40,0 %
менше повторних хворих.
Стандартна терапія констатувала зниження чисельності первинних хворих
з набряком та гіперемією слизової оболонки і збільшенням в об’ємі носових
раковин у 16,7 %; р<0,05 і 26,7 %; р<0,05 та 30,0 % р<0,05 випадків та у 13,3 %;
р<0,05; 30,0 %; р<0,05 й 33,3 %; р<0,05 випадків у повторних хворих. Зменшення
у обстежених численності та розташування поліпів в обох половинах носа
спостерігалося при традиційному втручанні у 83,3 %; р<0,05 та 73,3 %; р<0,05
первинних пацієнтів та відповідно у 86,7 % та 70,0 %; р<0,05 повторно лікованих
хворих; а локалізація поліпів в середньому та загальному носовому ході
одночасно та цілковита обтурація носової порожнини констатувалася на 43,3 %;
р<0,05 і 33,3 % первинних обстежених менше та на 43,3 % і 40,0 % – повторних.
Окрім цього встановлено, що стійкість досягнутого нами покращання в
динаміці після втручання також залежить від використаних нами лікувальних
механізмів та первинності втручання в процес ПРС. Так, за динамікою зміни КТ і
ринологічної картини через рік та три роки після лікування констатовано кращий
ефект ІКВ, потім за низхідною — ТКС та стандартного лікування. Кращі
результати відмічаються у хворих, що розпочали лікування ПРС вперше.
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побільшало на 3,3 %; р<0,05, а кількість хворих з неоднорідним затемненням та
пристінковим потовщенням (р<0,05) не змінилася (первинна група); серед
повторної групи відбулося збільшення кількості хворих з гомогенним
затемненням на 3,4 %; р<0,05 та пристінковим потовщенням – на 3,3 %; р<0,05; а
кількість пацієнтів з неоднорідним затемненням не змінилася. При використанні
ж ТКС у динаміці через рік спостерігали збільшення кількості первинних
обстежених з неоднорідним затемненням і пристінковим потовщенням слизової
оболонки на 3,3 % та 3,4 %; р<0,05 відповідно, а з гомогенним затемненням
слизової оболонки носа їх кількість не змінилася (р<0,05). Серед повторної групи
через рік при лікуванні ТКС констатувалося збільшення чисельності пацієнтів з
неоднорідним затемненням і пристінковим потовщенням (р<0,05) слизової
оболонки на 3,3 %; в обох випадках, а з гомогенним затемненням слизової
оболонки – на 10,0 %; р<0,05.
При використанні стандартної терапії через рік обстежених з ПРС
збільшилося на 3,3 %; р<0,05 та 6,6 %; р<0,05 (первинні та повторні хворі з
гомогенним затемненням); на 13,3 %; р<0,05 (первинна група з пристінковим
потовщенням слизової оболонки); на 10,0 %; р<0,05 (повторна група з
неоднорідним затемненням); відсоток первинних з неоднорідним затемненням
(р<0,05) та повторних з пристінковим потовщенням (р<0,05) не змінився.
Через три роки також спостерігалася деяка зміна кількості обстежених
пацієнтів: лікування аутовакциною до хірургічного втручання констатувало
збільшення первинних обстежених з гомогенним затемненням на 6,7 %; р<0,05
та зменшення кількості пацієнтів з пристінковим потовщенням на 3,3 %; р<0,05;
хворих же з неоднорідним затемненням збільшилося на 3,3 %. Серед повторної
групи констатувалося збільшення пацієнтів з гомогенним та неоднорідним
затемненням на 6,6 %; р<0,05 і на 10,0 %; р<0,05 та зменшення – з пристінковим
потовщенням на 3,3 %; р<0,05. Використання ТКС констатувало збільшення
пацієнтів з гомогенним затемненням слизової оболонки – на 3,4 %; р<0,05
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(первинна група) і відсутність змін серед осіб з рецидивуючим перебігом ПРС
(р<0,05); пацієнтів з неоднорідним затемненням поменшало на 3,4 %; р<0,05
(первинні) та побільшало на 3,4 %; р<0,05 (повторні); а з пристінковим
потовщенням їх кількість не змінилася у первинно-лікованих (р<0,05) та
зменшилася на 3,3 %; р<0,05 серед групи повторно лікованих. При стандартному
лікуванні ПРС обстежених з гомогенним затемненням побільшало на 3,3 %;
р<0,05 й поменшало на 3,3 %; р<0,05 (відповідно первинні та повторні пацієнти),
а пацієнтів з неоднорідним затемненням та пристінковим потовщенням
поменшало (на 3,4 %; р<0,05 та 3,3 %; р<0,05 відповідно) серед первиннолікованих та відповідно поменшало на 3,4 %; р<0,05 й залишилося без змін
(р<0,05) у групі повторно лікованих.
При цьому за показниками ринологічної картини краща дія в динаміці
патологічного процесу у хворих на ПРС також встановлена у випадку
застосування ІКВ у порівнянні з дією ТКС та стандартного лікування, особливо у
пацієнтів, які розпочали лікування ПРС вперше.
Так, при лікуванні пацієнтів аутовакциною через рік після втручання
спостерігалося збільшення відсотку обстежених з набряком та гіперемією
слизової оболонки носа (на 3,3 %; р<0,05 та 23,3 %; р<0,05 відповідно первинна
група та на 3,3 %; р<0,05 й 16,7 %; р<0,05 відповідно повторна) і збільшенням в
об’ємі носових раковин (на 10,0 %; р<0,05 у первинно-лікованих; а у повторних –
змін не спостерігалося). Окрім цього, кількість хворих з численними поліпами
при введенні аутовакцини до поліпоетмоїдотомії збільшилася на 6,7 % (первинні)
та 13,3 % (повторні); розташування ж поліпів в обох половинах носа збільшилося
на 6,6 % серед первинної групи та не зазнало змін серед повторних хворих. При
цьому, одночасне розташування поліпів в середньому і загальному носових
ходах та повна обтурація носових ходів серед повторно-обстежених не
змінилося, а серед первинних – збільшилася лише кількість хворих з
розташування поліпів в середньому і загальному носових ходах – на 13,3 %.
При втручанні ж ТКС і при стандартній терапії через рік після лікування
ми спостерігали збільшення числельності обстежених з набряком та гіперемією
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слизової оболонки і збільшенням в об’ємі носових раковин на 33,4 %; р<0,05 і
6,6 %; р<0,05 та на 6,7 %; р<0,05 (відповідно первинні пацієнти) та на 33,3 %;
р<0,05 й 6,7 %; р<0,05 та на 10,0 %; р<0,05 (відповідно повторно ліковані) – при
використанні

ТКС;

стандартне

лікування

дозволило

нам

спостерігати

підвищення кількості пацієнтів з ПРС за тими ж показниками відповідно на
20,0 %; р<0,05 та на 10,0 %; р<0,05 та 6,6 %; р<0,05 (первинні хворі) й на 16,7 %
(р<0,05); 10,0 % (р<0,05) та на 10,0 %; р<0,05 (відповідно повторна група). При
цьому, почастішання у хворих на ПРС численності та розташування поліпів в
обох половинах носа констатувалося нами у 3,4 % та 10,0 % первинних пацієнтів
(р<0,05) та у 10,0 % та 13,3 % (р<0,05) повторних хворих (використання ТКС) й у
10,0 % і 13,3 % первинно-лікованих (р<0,05) та у 10,0 % (р<0,05) й 13,4 %
повторно лікованих пацієнтів (лікування антибіотиками). Також, відмічено
підвищення кількості повторно-обстежених з ПРС, які мали повну обтурацію
носової порожнини у 6,7 % (у первинних обстежених їх кількість не змінилася)
після ТКС; та у 3,3 % (первинна група) й у 10,0 % (повторна група) при
стандартному лікуванні. Що стосується обстежених хворих з локалізацією
поліпів одночасно в середньому та загальному носовому ході, то їх кількість
збільшилася при лікуванні ТКС на 16,7 %; р<0,05 (первинні) й на 20,0 %; р<0,05
(повторні) та стандартною терапією – на 20,0 %; р<0,05 й 16,6 %; р<0,05
(відповідно первинно- та повторно ліковані пацієнти).
Така ж картина в динаміці ринологічної картини встановлена нами й через
три роки. Лікуванні аутовакциною дозволило нам спостерігати незначне
збільшення кількості хворих з ПРС у порівнянні з показниками, що встановлені
через рік після лікування: з набряком слизової оболонки носа (на 6,7 %; р<0,05 та
3,4 % відповідно первинні та повторні хворі) та зменшення їх на 20,0 %; р<0,05
(первинні) та на 23,4 % (повторні) з її гіперемією. Також на 6,7 %; р<0,05 та
6,6 %; р<0,05 (відповідно первинна та повторна група) відбулося підвищення
чисельності пацієнтів із збільшенням в об’ємі носових раковин та на 10,0 %;
р<0,05 (первинні) й на 3,4 % (повторні) хворих з численними поліпами і з
розташуванням поліпів в обох половинах носа (відповідно первинно- та
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повторно ліковані на 3,4 % й на 13,3 %; р<0,05). При цьому, одночасне
розташування поліпів в середньому і загальному носових ходах спостерігалося
частіше на 6,6 % (первинна група) і 3,4 % (повторна) та з повною обтурацією
носових ходів – на 3,3 % у повторних пацієнтів (первинні група залишилася без
змін).
Лікування ТКС і антибіотиками через три роки у порівнянні з
показниками, що ми спостерігали через рік після втручання констатувало
збільшення відсотку пацієнтів з відхиленнями в ринологічній картині. Так,
хворих з набряком слизової оболонки поменшало на 10,0 % (як у первинних
(р<0,05) так і у повторних (р<0,05) пацієнтів), з гіперемією слизової оболонки,
навпаки – побільшало на 6,7 % (і первинні (р<0,05) і повторні (р<0,05) хворі) та зі
збільшенням в об’ємі носових раковин – побільшало на 3,4 %; р<0,05 серед
повторно лікованих хворих (у первинних їх кількість залишилася без змін,
р<0,05) — лікуванні ТКС. При стандартній терапії за тими ж показниками
відбулося збільшення кількості пацієнтів одночасно на 6,7 %; р<0,05 (за усіма
трьома ознаками у первинній групі) та відповідно на 13,3 %; р<0,05 (набряк
слизової оболонки) та 6,7 %; р<0,05 (в обох випадках – гіперемія слизової
оболонки та збільшення в об’ємі носових раковин) у повторній групі. Також,
спостерігалося збільшення кількості хворих з численними поліпами, що
розташовані в обох половинах носа на 10,0 %; р<0,05 та 6,7 % первинних
пацієнтів і на 6,7 % й 3,3 %; р<0,05 повторних хворих (лікування ТКС); при
стандартному лікуванні їх кількість збільшилася відповідно на 13,3 %; р<0,05 й
3,3 % (первинні хворі) та на 16,7 %; р<0,05 й на 6,6 %; р<0,05 серед повторно
лікованих пацієнтів. Окрім цього, нами встановлено збільшення відсотку
пацієнтів з ПРС, які мали повну обтурацію носової порожнини поліпами, що
локалізовані в середньому та загальному носовому ході одночасно: серед
первинних хворих – у 6,7 % й 6,6 %; р<0,05 відповідно після втручання ТКС та у
6,7 % й 3,3 %; р<0,05 відповідно при стандартному лікуванні; і у повторно
лікованих – у 3,3 % й 6,7 %; р<0,05 (лікування ТКС); й у 6,7 % й 3,4 %; р<0,05
(стандартна терапія).
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Також, згідно з завданнями нашого дослідження, нами було простежено
динаміку

функції

носового

дихання,

стану

нюхового

аналізатору

та

функціонування миготливого епітелію при лікуванні у первинних пацієнтів та
хворих з рецидивуючим перебігом ПРС.
В цілому, більшість обстежених хворих до нашого втручання мала значне
порушення функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–
15 мм водн. ст. (36,7 % й 33,3 % у первинних пацієнтів та 46,7 % і 33,3 % – у
повторних); лише незначна частка обстежених мала нормальне функціонування
нюхового аналізатору — 6,7 % та 10,0 % відповідно група первинних і повторних
хворих; при цьому, більшість з них мали гіпосмію III та IV ступеня (відповідно
30,0 % і 23,3 % — первинні та 36,7 % і 33,3 % — повторні пацієнти).
У обстежених відзначалося також значне порушення рухової активності
миготливого епітелію: II та III ступеню (відповідно 43,3 % й 40,0 % – група
первинних пацієнтів та 46,7 % і 43,3 % – група повторних), відсутність же
порушення рухової активності миготливого епітелію не було ні в жодного з
досліджених обох груп.
Відразу після проведеного лікування в цілому ми відзначали значне
покращання усіх параметрів носового дихання, нюхового аналізатору й рухової
активності миготливого епітелію. Встановлено, що порушення функції носового
дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. відзначалося лише
відповідно у 20,0 %, р<0,05 та 10,0 %, р<0,05 (повторні пацієнти) та на рівні 15–
25 мм водн. ст. — 13,3 %, р<0,05 (первинні), а порушення на рівні 0–
15 мм водн. ст. серед первинних хворих не відзначалося ні в жодного
обстеженого. При цьому, кількість обстежених з III та IV ступенем порушення
функції нюхового аналізатору в цілому зменшився до 16,7 %; р<0,05 й 3,3 %
(первинна група); й відповідно до 20,0 %; р<0,05 та до 6,7 %; р<0,05 серед
повторних пацієнтів. Дані зміни відбулися за рахунок підвищення відсотків
обстежених з нормальним функціонуванням нюхового аналізатору: до 30,0 %;
р<0,05 та 26,7 %; р<0,05 (відповідно первинна та повторна група хворих). Також
збільшилася відсоткова кількість обстежених, які мали нульовий ступінь
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порушення рухової активності миготливого епітелію (норма): до 30,0 %; р<0,05
та до 13,3 % (відповідно група первинних та повторних пацієнтів); а хворих зі
значними порушеннями (II та III ступінь порушення) зменшилося до 23,3 %;
р<0,05 і до 36,7 %; р<0,05 (відповідно первинні та повторні пацієнти II ступінь) й
до 10,0 %; р<0,05 і до 13,3 % (III ступінь, відповідно група первинних та
повторно-обстежених).
В динаміці ж (рік та три роки після проведеного лікування) констатувалося
в цілому повернення патогномонічних проявів ПРС. Так, порушення функції
носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. ми відзначали
вже у 30,0 %; р<0,05 та 10,0 % й у 36,7 %; р<0,05 і 20,0 %; р<0,05 (відповідно
первинно- та повторно ліковані через рік) й у 23,3 %; р<0,05 й у 16,7 % (первинні
пацієнти) та у 33,3 % і 26,7 % (повторні хворі) — через три роки.
При цьому, за показниками порушення функції нюхового аналізатору III та
IV ступінь констатувався у 20,0 %; р<0,05 й у 6,7 % (відповідно первиннообстежені) і у 30,0 % і у 13,3 % (відповідно повторні) – через рік після лікування;
та через три роки – у 30,0 %; р<0,05 і 10,0 % (група первинних пацієнтів) та у
33,3 %; р<0,05 й у 16,7 % (група повторно лікованих). На жаль, констатувалося
компенсаторне зменшення відсотку обстежених з нормальним функціонуванням
нюхового аналізатору — до 23,3 %; р<0,05 (в обох випадках через рік та три роки
серед первинної групи пацієнтів) й до 16,7 %; р<0,05 і до 10,0 %; р<0,05
(відповідно повторна група пацієнтів через рік та три роки).
При цьому, ми констатували й зміну показників порушення рухової
активності миготливого епітелію: збільшення чисельності хворих, які мали II та
III ступінь порушення (до 33,3 % й до 30,0 %; р<0,05 – через рік та до 26,7 % і до
36,7 %; р<0,05 – через три роки первинна група; повторні пацієнти – до 40,0 % і
до 33,3 %; р<0,05 – через рік і до 30,0 % та до 43,3 %; р<0,05 – через три роки) та
зменшення кількості пацієнтів з 0 ступенем порушення (норма) – до 16,7 % (рік)
та до 13,3 % (три роки) – первинні пацієнти й повторні – до 6,7 % і до 3,3 %;
р<0,05 (відповідно через рік та три роки).
Окрім цього, нами встановлено динаміку зміни порушень функції носового
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дихання, нюхового аналізатору і рухової активності миготливого епітелію у
обстежених хворих з ПРС в залежності від схеми протирецидивної терапії та
наявності чи відсутності раніше проведеного лікування. Так, застосування
аутовакцини до хірургічного втручання (вакцинація та ревакцинація) дозволило
нам знизити кількість хворих з порушенням функції носового дихання на рівні
15–25 та 0–15 мм водн. ст. на 30,0 % та 50,0 % відповідно в первинній групі
пацієнтів та на 60, % й 40,0 % серед повторних пацієнтів. Наявність III та IV
ступеня порушення функції нюхового аналізатору почали відмічати менше
відповідно 20,0 % первинних хворих в обох випадках та відповідно 20,0 % та
40,0 % пацієнтів із повторної групи. При цьому, збільшилася чисельність
пацієнтів з нормальним функціонуванням нюхового аналізатору на 30,0 %;
р<0,05 й 40,0 %; р<0,05 (відповідно первинно- та повторно ліковані). Рухова
функція миготливого епітелію також покращилася: підвищився відсоток
обстежених з нормальним функціонуванням на 40,0 % первинних та 20,0 %
повторних, а кількість хворих з порушенням функції II та III ступеню знизилася
на 40,0 % (в обох випадках первинно-обстежена група) та на 20,0 % й 50,0 %
(повторно ліковані хворі).
При лікуванні ТКС констатувалося зниження відсотку обстежених з
порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 та 0–15 мм водн. ст. у
20,0 % в обох випадках і серед первинної й серед повторної групи; зменшення
кількості хворих з порушенням функції нюхового аналізатору III та IV ступеня
відбулося на 10,0 % й 20,0 % (з порушенням III ступеня відповідно серед
первинних та повторних обстежених) та на 20,0 % й 30,0 % (з порушенням IV
ступеня відповідно первинні та повторні хворі). Окрім цього, відмічалося
підвищення кількості пацієнтів з ПРС з нормальним функціонуванням нюхового
аналізатору на 20,0 % (первинні) й 10,0 % (повторні); зниження відсотку
обстежених з II та III ступенем порушення рухової активності миготливого
епітелію на 10,0 % та 30,0 % відповідно первинно-ліковані й на 10,0 %; р<0,05 та
20,0 % серед повторно-обстежених; і збільшення кількості хворих з нормальним
функціонуванням на 30,0 % (первинні) й 10,0 % (повторні).
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Після проведення стандартної терапії констатовано зменшення кількості
первинних хворих з порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 та 0–
15 мм водн. ст. у 20,0 % і 30,0 % й на 10,0 % на рівні 0–15 мм водн. ст. (кількість
хворих з порушеннями на рівні 15–25 мм водн. ст. серед повторних не змінилася
(р<0,05)). При цьому, пацієнтів з порушенням функції нюхового аналізатору III
та IV ступеня при стандартній терапії поменшало на 10,0 % і 20,0 % відповідно у
первинних пацієнтів та на 10,0 % в обох випадках у повторно-обстежених.
Встановлено

також

збільшення

відсотку

пацієнтів

з

нормальним

функціонуванням нюхового аналізатору на 20,0 % у первинній групі (серед
повторно-обстежених їх кількість залишилася без змін) й зменшення їх кількості,
що мали II та III ступінь порушення функції рухової активності миготливого
епітелію на 10,0 % і 20,0 % відповідно серед первинної групи та на 20,0 % з III
ступенем порушення серед повторно лікованих (з II ступенем порушення у
повторних хворих їх кількість не змінилася). Також, констатовано підвищення
кількості пацієнтів з 0 ступенем порушення рухової активності миготливого
епітелію (норма) на 20,0 % й 10,0 % (відповідно первинні та повторні хворі).
Окрім вищевказаного, нами досліджено динаміку перебігу ПРС за даними
функції носового дихання, стану нюхового аналізатору та функціонування
миготливого епітелію в залежності від різних лікувальних втручань. При цьому
встановлено, що найбільш впливовішим при ПРС виявилося лікування
аутовакциною до хірургічного втручання (вакцинація та ревакцинація), потім –
ТКС і стандартна терапія. При порівнянні груп первинних та повторних хворих,
встановлена більша ефективність лікування у пацієнтів, що лікуються на ПРС
вперше.
Встановлено, що через рік та три роки після нашого лікування у деяких
хворих спостерігалося повернення симптоматики ПРС. Так, через рік, при
використанні вакцини до поліпоетмоїдотомії (вакцинація та ревакцинація) нами
відмічено підвищення чисельності пацієнтів з порушенням функції носового
дихання на рівні 15–25 у 10,0 % повторно-обстежених (кількість же обстежених з
порушенням функції носового дихання 0–15 мм водн. ст. серед повторних та з
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обома ступенями порушення серед первинної групи не змінилася, як і кількість
хворих з III й IV ступенем порушення функції нюхового аналізатору як у групі
первинно-лікованих так і у групі повторних пацієнтів). При цьому, констатовано
збільшення на 10,0 %; р<0,05 (первинні) й зменшення також на 10,0 % (повторні)
пацієнтів з нормальним функціонуванням нюхового аналізатору. Що стосується
хворих з 0 (норма), II та III ступенем порушенням функції миготливого епітелію,
то серед первинної групи їх кількість не змінилася при лікуванні аутовакциною, а
серед повторної їх кількість відповідно змінилася (збільшення на 10,0 %) лише у
пацієнтів з III ступенем порушення.
Використання ТКС та стандартної терапії через рік дозволило нам
спостерігати збільшення відсотку обстежених з порушенням функції носового
дихання на рівні 15–25 та 0–15 мм водн. ст. на 20,0 % і 10,0 % відповідно
первинні та на 20,0 % в обох випадках серед повторних (лікування ТКС; р<0,05
при порушенні на рівні 0–15 мм водн. ст.) та на 30,0 %; р<0,05 і 20,0 %; р<0,05
відповідно (первинні) й на 20,0 % і 10,0 % (повторні; р<0,05) при
антибіотикотерапії. Чисельність же хворих, які мали порушення функції
нюхового аналізатору III та IV ступеня, через рік не змінилася в обох випадках
(первинні) й збільшився на 10,0 % також в обох випадках (повторні) при
використанні ТКС й збільшився на 10,0 % (одночасно III (р<0,05) та IV ступінь)
серед первинної групи і відповідно на 20,0 %; р<0,05 і 10,0 % (повторна група)
при використанні стандартної терапії.
Окрім цього, через рік констатувалося зменшення кількості пацієнтів з
ПРС які мали нормальне функціонування нюхового аналізатору на 10,0 % (як
серед первинно- так і серед повторно лікованих) при лікуванні ТКС і на 20,0 % й
10,0 % (відповідно первинні та повторні пацієнти) – при стандартній терапії. При
цьому, кількість хворих з порушенням рухової активності миготливого епітелію
II та III ступеня збільшилася на 20,0 % і 30,0 % (первинні) та на 10,0 % й 20,0 %
(повторні) при лікуванні ТКС і також підвищився на 10,0 % і 30,0 % (відповідно
первинна група) та на 30,0 % (III ступінь у повторній групі) при лікуванні
антибіотиками (чисельність пацієнтів, що мали II ступінь порушенням рухової
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активності миготливого епітелію при стандартному лікуванні не змінився).
Також

ми

спостерігали

зниження

відсотку

хворих

з

нормальним

функціонуванням рухової активності миготливого епітелію на 20,0 % (в обох
випадках у первинній і повторній групі при застосуванні ТКС) й на 10,0 % (і у
первинних і у повторних хворих при стандартному лікуванні).
Трирічна динаміка змін після закінчення лікування констатувала таке:
використання

аутовакцини

до

хірургічного

втручання

(вакцинація

та

ревакцинація) дозволило нам відзначити відсутність змін кількості первинних
обстежених з порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 та 0–
15 мм водн. ст., як і з IV ступенем порушення функції нюхового аналізатору та з
його нормою; й з 0 (норма), II та III ступенем порушення функціонування
миготливого епітелію. При цьому, при аутовакцинації у первинних пацієнтів
констатувалося підвищення відсотку пацієнтів, що мали III ступінь порушення
функції нюхового аналізатору (на 10,0 %). Серед повторної групи при лікуванні
аутовакциною

до

поліпоетмоїдотомії

через

три

роки

вищевказаний

симптомокомплекс мав таку динаміку: відсутність змін хворих, що мали
порушення функції носового дихання на рівні 0–15 мм водн. ст., III та IV ступінь
порушення функції нюхового аналізатору та II і III ступінь порушення
функціонування миготливого епітелію. При цьому, констатувалися лише зміни у
повторних пацієнтів, що мали порушенням функції носового дихання на рівні
15–25 мм водн. ст. (збільшення на 10,0 %), та нормальне функціонування
нюхового аналізатору й миготливого епітелію (відповідно зменшення на 10,0 %).
Лікування ТКС та при стандартній схемі терапії через три роки
констатувало зменшення відсотку первинних обстежених з порушенням функції
носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. (р<0,05) та з порушенням рухової
активності миготливого епітелію 0 (норма, лише при застосуванні ТКС) та II
ступеня (на 10,0 % у всіх випадках, як при лікуванні ТКС, р<0,05 так і
стандартною схемою, р<0,05); збільшення кількості хворих з порушенням
функції носового дихання 0–15 мм водн. ст. (р<0,05), III (р<0,05) та IV (лише
стандартна терапія) ступенем порушення функції нюхового аналізатору та III
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ступенем порушення функціонування миготливого епітелію (на 10,0 %; р<0,05 як
при лікуванні ТКС так і стандартними препаратами) та відсутність змін у
первинних обстежених, які констатували норматив та IV ступінь порушення
(лише при застосуванні ТКС) функціонування нюхового аналізатору й 0 (норма,
лише при стандартній терапії) ступінь порушенням рухової активності
миготливого епітелію.
У повторній групі пацієнтів вищевказаний симптомокомплекс через три
роки при стандартній терапії та лікуванні ТКС мав таку динаміку: збільшення на
10,0 % обстежених, які мали порушення функції носового дихання 0–
15 мм водн. ст. (і стандартна терапія (р<0,05) і ТКС; р<0,05); IV (лише при
стандартному лікуванні) та III (ТКС) ступінь порушення функціонування
нюхового аналізатору; III ступінь порушення функціонування миготливого
епітелію (лише при використанні ТКС; р<0,05); зменшення на 10,0 % пацієнтів з
нормальним функціонування нюхового аналізатору (лише при застосуванні ТКС)
та з II ступенем порушення рухової активності миготливого епітелію (ТКС).
Також констатувалася відсутність змін у кількості хворих без порушення рухової
активності миготливого епітелію (ТКС і стандартна терапія); нормою й III
ступенем (лише стандартне лікування) і IV ступенем (ТКС) порушення нюхового
аналізатору; і порушенням функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст.
(ТКС; р<0,05). Окрім цього, констатувалося збільшення пацієнтів на 20,0 %, які
мали III ступінь порушення рухової активності миготливого епітелію (стандартна
терапія; р<0,05) та зменшення на 20,0 % повторно лікованих з II ступенем
порушення рухової активності миготливого епітелію (стандартне лікування;
р<0,05) й порушення функції носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст.
(стандартна терапія; р<0,05).
7.3. Результати катамнестичного спостереження за пацієнтами при різних
схемах протирецидивного лікування
На сьогоднішній день ПРС являє собою дуже серйозну невирішену
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проблему сучасної медицини. За останнє десятиліття були проведені численні
дослідження патогенезу ПРС, апробовувалися нові методи його нехірургічного
лікування, створювалися міжнародні клінічні рекомендації та стандарти
лікування [9]. Стало зрозуміло, що проблема ПРС повинна розглядатися в першу
чергу з терапевтичних позицій, а не як захворювання, яке спочатку потребує
хірургічного

втручання.

На

жаль,

існуючі

в

даний

час

механізми

медикаментозного лікування дозволяють лише припиняти ріст поліпів і
подовжувати проміжки між рецидивами, але не виліковувати саме захворювання.
Тому хірургічне видалення поліпів з порожнини носа і ПНП залишається
вимушеним, але необхідним заходом серед засобів лікування ПРС. У зв’язку з
цим, для лікарів на сьогодні є визначним питання дослідження рецидивування
поліпозу після проведеного лікування, що і являлось одним з наших основних
завдань.
Так, нами встановлено тривалість безрецидивного періоду у обстежених
хворих та надано бальну оцінку динаміки рецидивування поліпозу (за методикою
Гарюк Г. І. та Арнольді К. Е. [233]) у порівнянні груп вперше виявлених та
повторно лікованих пацієнтів за різними лікувальними схемами (табл. 7.14).
Порівнюючи результати наших досліджень в залежності від схеми
лікування у групах вперше виявлених та повторно лікованих хворих встановлено
кращу дію аутовакцини (вплив її саме до проведення поліпоетмоїдотомії, 3
лікувальна група) у порівнянні зі стандартною терапією чи із додатковим
призначенням ТКС. Характеристики стійкості досягнутого нами ефекту
безрецидивності краще відзначилися у групі хворих, яка розпочинала саме перше
лікування запропонованими нами методиками (група вперше виявлених хворих)
у порівнянні з повторно лікованими хворими.
Так, щодо схеми втручання в процес поліпозу у групі вперше виявлених
хворих, кращі результати в досягненні стійкого терапевтичного ефекту отримані
нами при лікуванні аутовакциною у порівнянні з стандартним лікуванням та
ТКС. Серед методик введення аутовакцини краща дія констатована у її
використанні саме до поліпоетмоїдотомії (вакцинація та ревакцинація).

Таблиця 7.14
Рецидивування поліпозу у обстежених хворих з ПРС
Показники
Групи хворих
1 лікувальна Абс.
група

%

До лікування

2 лікувальна Абс.
група

%

3 лікувальна Абс.
група

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

%

Вперше виявлені хворі

Хворі, що лікуються повторно

рецидив після лікування через:

рецидив після лікування через:

0–1 рік

1–3 роки

3–5 років

0–1 рік

1–3 роки

3–5 років

-

-

-

23

6

1

-

-

-

76,7

20,0

3,3

-

-

-

24

4

2

-

-

-

80,0

13,3

6,7

-

-

-

22

6

2

-

-

-

73,3

20,0

6,7

-

-

-

23

6

1

-

-

-

76,7

20,0

3,3

-

-

-

26

3

1

-

-

-

86,7

10,0

3,3
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Продовж. табл. 7.14
Показники
Групи хворих

0–1 рік

1–3 роки

3–5 років

13

10

7

22

5

3

43,3

33,3

23,3‡

73,3#

16,7

10,3

16

9

5

23

5

2

53,3§

30,0§

16,7

76,7#

16,7

6,7

8

16

6

19

6

7

26,7‡⁋

53,3‡⁋

20,0

63,6#

20,0#

23,3⁋

18

9

3

22

7

1

60,0§

30,0§

10,0

73,3

23,3

3,3§

19

10

1

25

5

-

63,3§

33,3

3,3†

83,3#§

16,7

-

%

Після лікування

%

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

рецидив після лікування через:

3–5 років

3 лікувальна Абс.
група

рецидив після лікування через:
1–3 роки

2 лікувальна Абс.
група

Хворі, що лікуються повторно

0–1 рік

1 лікувальна Абс.
група

Вперше виявлені хворі

%

Примітка. * — відмінність відносно показника до лікування вірогідна, р<0,05; # — відмінність відносно показника у
вперше виявлених пацієнтів вірогідна, р<0,05; † — відмінність відносно показника у 1 лікувальній групі вірогідна, р<0,05; ‡ —
відмінність відносно показника у 2 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
групі

вірогідна,

р<0,05;

⁋

—

відмінність

відносно

показника

§

— відмінність відносно показника у 3 лікувальній
у

4

лікувальній

групі

вірогідна,

р<0,05.
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Встановлено, що у групі вперше виявлених хворих рецидив протягом до
одного року встановлено при використанні аутовакцини у 26,7 % обстежених 3
лікувальної групи (зі схемою, згідно якої проводили вакцинацію, ревакцинацію,
потім поліпоетмоїдотомію), у 43,3 % пацієнтів 2 лікувальної групи (за схемою
вакцинації, потім поліпоетмоїдотомії, наприкінці ревакцинації) та у 53,3 %
пацієнтів 1 лікувальної групи при використанні аутовакцини після хірургічного
втручання (поліпоетмоїдотомії з наступними вакцинацією та ревакцинацією).
При використанні стандартного лікування він відзначився у 63,3 % пацієнтів та
при лікуванні ТКС — у 60,0 %.
Краща дія у цій групі хворих (період без рецидиву до одного року)
встановлена у аутовакцини, використаної саме до поліпоетмоїдотомії (на 16,6 %
обстежених констатовано менше у порівнянні з дією аутовакцини до та після
хіріргічного втручання; на 26,6 % хворих – з дією аутовакцини після хірургічного
втручання та на 36,6 % й 33,3 % відповідно менше пацієнтів при використанні
стандартної терапії та ТКС), р<0,05.
Картина безрецидивного періоду, який тривав від одного року до трьох, у
групі вперше виявленних хворих спостерігалася така: використання аутовакцини
(вакцинації, ревакцинації, поліпоетмоїдотомії) констатувало початок рецидиву в
період один–три роки у 53,3 % хворих, у 33,3 % (вакцинації, поліпоетмоїдотомії,
ревакцинації) та у 30,0 % при аутовакцинації після поліпоетмоїдотомії
(поліпоетмоїдотомії, вакцинації, ревакцинації); при лікуванні стандартного
лікування та ТКС виникнення рецидиву в цей період відзначалося у 33,3 % в
обох випадках.
Таким чином, як і у групі рецидивування до одного року, найбільш
ефективною у групі хворих, де період без рецидиву тривав від року до трьох
виявилася аутовакцина, але вже вживана після хірургічного втручання
(відзначалося на 23,3 % пацієнтів менше у порівнянні з дією аутовакцини до
хіріргічного втручання; на 3,3 % хворих з дією аутовакцини до та після
поліпоетмоїдотомії; на 3,3 % в обох випадках відповідно з стандартним
лікуванням та ТКС). Відмінності вірогідні за р<0,05.
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Що стосується вперше виявлених хворих, які не мали рецидиву більше
трьох років, встановлено найкращий ефект при використанні аутовакцини (більш
всього до початку проведення поліпоетмоїдотомії) у порівнянні з стандартним
лікуванням та ТКС. Так, у групі вперше виявленних хворих, пацієнтів що мали
безрецидивний період три та більше років констатувалося 23,3 % (за схеми із
вакцинацією, ревакцинацією й поліпоетмоїдотомією), 23,3 % (за схеми із
вакцинацією, поліпоетмоїдотомією, ревакцинацією), 16,7 % (за схеми із
поліпоетмоїдотомією, вакцинацією, ревакцинацією), 3,3 % (за стандартного
лікування) та 10,0 % (за ТКС).
Отримані дані вказують на кращий терапевтичний ефект аутовакцинації,
проведеної саме до та після поліпоетмоїдотомії.
Виявлено, що у вперше виявленних пацієнтів при лікуванні аутовакциною
до

та

після

хірургічного

поліпоетмоїдотомією,

втручання

ревакцинацією)

(за

схеми

досягнутий

із

ефект

вакцинацією,
у

напрямку

безрецидивності більше трьох років був кращим у 6,6 % хворих (в порівнянні з
лікуванням вакциною до хірургічного втручання), у 2,2 % (в порівнянні з
вакцинацією після хірургічного втручання) та у 20,0 % й 16,6 % пацієнтів в
порівнянні з стандартним лікуванням і ТКС відповідно.
Така ж сама тенденція стабілізації досягнутого терапевтичного ефекту
спостерігалася нами і у групі повторно лікованих хворих: краща дія аутовакцини
(введення до поліпоетмоїдотомії) у порівнянні з стандартною методикою та ТКС.
Так, у повторно лікованих пацієнтів безрецидивний період до одного року тривав
у 43,3 % хворих при використанні аутовакцини до хірургічного втручання; у
36,7 % – вакцинація до та після поліпоетмоїдотомії; та у 40,0 % при
аутовакцинації після поліпоетмоїдотомії; тоді як стандартне лікування
констатувало рецидивування поліпозу до року у 83,3 % обстежених; а лікування
ТКС – у 73,3 %.
Розподіл рецидивуючих хворих, що мали повернення поліпозу протягом
періоду один-три роки за групами лікування був таким: при аутовакцинації до
хірургічного втручання початок рецидиву спостерігався у 16,7 % обстежених, як
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і при аутовакцинації до та після поліпоетмоїдотомії, при введенні аутовакцини
після хірургічного втручання та при стандартному лікуванні, а при дії ТКС – на
рівні 23,3 %.
Так, за даними рецидивування поліпозу у період один-три роки після
лікування більш ефективно діє аутовакцина.
Серед повторно лікованих хворих, у яких констатовано безрецидивний
період більше трьох років, найкращий ефект нами визначено також при
аутовакцинації (більше за все при використанні вакцини до поліпоетмоїдотомії).
Після використання аутовакцини на дохірургічному етапі у 16,7 % обстежених
не відзначалося повернення поліпозу більше трьох років; на до та після
хірургічному етапі – у 10,3 %; а у хворих з аутовакцинацією на
післяхірургічному етапі – у 6,7 %. При цьому, у пацієнтів, лікованих стандартно,
не було жодного з ремісією три роки та більше, а серед повторно лікованих ТКС
їх нараховувалося усього 3,3 %. Так, слід констатувати кращу ремісію протягом
трьох років і більше у групі повторно лікованих хворих серед пацієнтів, що
отримували аутовакцину на дохірургічному етапі (їх виявлялося на 6,7 % більше
у порівнянні з аутовакцинацією на до- та післяхірургічному етапах; на 10,0 %
більше – з вакцинацією після поліпоетмоїдотомії та на 16,7 % й 13,4 % – у
порівнянні з стандартною терапією і використанням ТКС).
Якщо

порівняти

вплив

отримуваного

лікування

на

тривалість

безрецидивного періоду у вперше виявлених та повторно лікованих, то ми
можемо констатувати, що краще розпочинати запропоноване нами лікування
аутовакциною

разом

з

поліпоетмоїдотомією

відразу

після

виявлення

захворювання (в особливості, як доведено нами вище, краще аутовакцинацію
проводити до початку хірургічного втручання).
Так, дослідженням доведено, що високо вірогідно (р<0,05) при лікуванні
аутовакциною до поліпоетмоїдотомії кращий ефект спостерігався у групі вперше
виявленних у порівнянні з рецидивуючими хворими (кількість пацієнтів з
рецидивуванням протягом року була нижчою на 40,0 % у вперше виявленних
хворих за рахунок збільшення кількості пацієнтів з рецидивуванням протягом
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одного-трьох років (на 36,6 %; р<0,05) та безрецидивним періодом від трьох
років і більше (на 3,3 %; р<0,05)).
Така ж картина спостерігалася і в інших групах: серед вперше виявлених
хворих у порівнянні з рецидивуючими пацієнтами, що лікувалися аутовакциною
до та після поліпоетмоїдотомії (зі схемою вакцинації, поліпоетмоїдотомії,
ревакцинації) встановлено менший відсоток обстежених із рецидивуванням
протягом одного року (на 30,0 %; р<0,05) за рахунок їх більшої кількості у групах
з рецидивним періодом від одного до трьох років (на 16,6 %; р<0,05) та з
безрецидивним періодом більше трьох років (на 13,0 %; р<0,05). У вперше
виявленних обстежених, лікованих аутовакциною після поліпоетмоїдотомії у
групі рецидивування до одного року їх кількість була меншою на 23,4 %; р<0,05;
у групі з рецидивом один-три роки — більшою на 13,3 %; р<0,05; а без рецидиву
більше трьох років – більшою – на 10,0 %; р<0,05.
Вплив стандартної терапії та ТКС також встановив кращу дію у вперше
виявлених пацієнтів: рецидиви до року відзначали менше 20,0 %; р<0,05
(стандартне лікування) та 13,3 %; р<0,05 (ТКС); рецидивний період від року до
трьох відмічався частіше у групі вперше виявленнихих пацієнтів (на 16,6 %;
р<0,05 – стандартна терапія та на 10,0 %; р<0,05 – ТКС).
Оцінено кількість рецидивів у 10-річній динаміці після проведеного
лікування (табл. 7.15).
Проаналізовано анамнестичні відомості щодо виконаних хірургічних
втручань з приводу рецидиву ПРС протягом 10 років (табл. 7.16).
У ряді випадків пацієнти мали низькі величини розповсюдженості
поліпозу за бальною оцінкою, що дозволяли їм тривалий час обходитися без
оперативного втручання.
У 1 лікувальній групі як серед первинно, так і повторно лікованих
переважали пацієнти з одним хірургічним втручанням порівняно з контингентом
осіб, що перенесли 3 чи 4 і більше операцій (р<0,01).

Таблиця 7.15
Частотна характеристика рецидивування поліпозу у обстежених хворих з ПРС у 10-річній динаміці
Показники

Вперше виявлені хворі
кількість рецидивів за 10 років

Групи хворих

1

2

3

4

15

11

1

–

Кількість пацієнтів

%

55,6#

40,7#

3,7*

16

9

%

64,0#

3

4

27

12

12

3

2

29

–*

100,0

41,4#

41,4#

10,3*

6,9*

100,0

–

–

25

11

10

4

1

26

36,0*#

–*

–*

100,0

42,3#

38,5#

15,4*

3,8*

100,0

21

5

3

–

29

19

6

2

–

27

72,4

17,2*

10,3*

–*

100,0

70,40#

22,2*#

7,4*

–*

100,0

14

7

4

1

26

12

8

4

–

24

53,8#

26,9*

15,4*

3,8*

100,0

50,0#

33,3

16,7*

–*

100,0

1

11

12

5

29

–

8

12

6

26

3,4

37,9*

41,4*

17,2*

100,0

–

30,8*

46,2*

23,1*

100,0

3 лікувальна Абс.
група

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

Всього

2

2 лікувальна Абс.
група

кількість рецидивів за 10 років

Всього

1

1 лікувальна Абс.
група

Хворі, що лікуються повторно

%

Примітка. * — відмінність відносно групи з 1 рецидивом вірогідна, р<0,05; # — відмінність відносно групи з 4 і більше
рецидивами вірогідна, р<0,05;

†

— відмінність відносно показника у 1 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;

відносно показника у 2 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
вірогідна,

р<0,05;

⁋

—

відмінність

відносно

§

‡

— відмінність

— відмінність відносно показника у 3 лікувальній групі

показника

у

4

лікувальній

групі

вірогідна,

р<0,05.
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У 2 лікувальній групі серед уперше виявлених пацієнтів вірогідну
відмінність виявлено між чисельністю пацієнтів, яких оперували одноразово і
три (р<0,01) й чотири та більше разів (р<0,01), два рази (р<0,05); серед повторно
лікованих відмінність встановлено щодо тих, кого оперували чотири й більше
разів (р<0,01) чи тричі (р<0,05).
У 3 лікувальній групі вірогідно більше було пацієнтів, яких оперовано не
більше одного разу, порівняно з будь-яким іншим контигентом за частотою
операцій (р<0,01) і зовсім не виявлено осіб, у яких операцію здійснено 4 і більше
разів як у первинно виявлених, так і повторних пацієнтів.
У 4 лікувальній групі тенденція повністю аналогічна до описаної у 2
лікувальній групі.
Ситуація у 5 лікувальній групі кардинальним чином відрізнялася: пацієнтів
з одноразово проведеним хірургічним втручанням було найменше. Серед уперше
діагностованих

пацієнтів

цей

показник

вірогідно

відрізнявся

відносно

чисельності осіб, яких було прооперовано тричі (р<0,01) і двічі (р<0,05). Серед
повторно лікованих кількість прооперованих одноразово пацієнтів вірогідно була
меншою відносно будь-якого іншого контингента (р<0,01).
Охарактеризовано обсяг проведених оперативних втручань (табл. 7.17).
У всіх лікувальних групах серед первинно лікованих переважали пацієнти
з операціями в об’ємі тільки ПЕТ порівняно з контингентом осіб, що ПЕТ з
гайморотомією (р<0,05), фронтотомією, сфенотомією (р<0,01). Серед повторно
лікованих такої відмінності не встановлено у 1 та 2 лікувальних групах відносно
ПЕТ з гайморотомією.
Аналогічні тенденції кращого терапевтичного ефекту аутовакцинації
(більше всього, використаної до поліпоетмоїдотомії) й в цілому інших методів
лікування у групі вперше виявлених пацієнтів за даними рецидивування поліпозу
встановлено за методикою Гарюка Г. І. та Арнольді К. Е. [233], табл. 7.18.

Таблиця 7.16
Частота хірургічних втручань з приводу рецидиву поліпозу протягом 10 років
Показники

Вперше виявлені хворі
кількість хірургічних втручань

Кількість пацієнтів

Групи хворих

0

1

2

3

4

16

10

1

–

3,7*

1 лікувальна

Абс.

–

група

%

–

2 лікувальна

Абс.

1

група

%

4,0

3 лікувальна

Абс.

3

група

%

4 лікувальна

Абс.

2

група

%

7,7

5 лікувальна

Абс.

1

група

%

3,4

59,3#§ 37,0#
15

9

60,0#§ 36,0*#
18

6

10,3 62,1#†⁋ 20,7*#
14

6

53,8#§ 20,7*#
2

9

Хворі, що лікуються повторно
Всього

кількість хірургічних втручань

Всього

0

1

2

3

4

27

–

13

11

4

1

29

–*§

100,0

–

44,8#

37,9#

13,8*

3,4*§

100,0

–

–

25

–

11

11

3

1

26

–*

–*§

100,0

–

42,3#

42,3#

11,5*

3,8*§

100,0

2

–

29

1

18

7

1

–

27

6,9*

–*‡

100,0

3,7

66,7#

25,9*#

3,7*#

–*

100,0

3

1

26

1

11

8

4

–

24

11,5*#

3,8*§

100,0

4,2

45,8#

33,3#

16,7*

–*§

100,0

12

5

29

–

2

8

11

6

27

–

7,4#†‡§⁋

6,9†‡§⁋ 31,0* 41,4*#†‡§⁋ 17,2†§⁋ 100,0

29,6* 40,7*†‡§⁋ 22,2*†‡§⁋ 100,0

Примітка. * — відмінність відносно групи з 1 хірургічним втручанням вірогідна, р<0,05; # — відмінність відносно групи
з 4 і більше хірургічними втручаннями вірогідна, р<0,05;
р<0,05;

‡

†

— відмінність відносно показника у 1 лікувальній групі вірогідна,

— відмінність відносно показника у 2 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
⁋

— відмінність відносно показника у 3

— відмінність відносно показника у 4 лікувальній групі вірогідна, р<0,05.
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лікувальній групі вірогідна, р<0,05;

§

Таблиця 7.17
Кількість хірургічних втручань з приводу рецидиву поліпозу протягом 10 років
Показники

Групи хворих

Кількість операцій

1 лікувальна
група
2 лікувальна
група
3 лікувальна
група
4 лікувальна
група
5 лікувальна
група
Примітка.

Кількість втручань
Кількість втручань
серед вперше виявлених хворих
серед хворих, що лікуються повторно
Обсяг хірургічних втручань
Обсяг хірургічних втручань
Всього
ПЕТ,
ПЕТ,
ПЕТ,
ПЕТ,
ПЕТ,
ПЕТ,
Всього
ПЕТ гайморо- фронто- сфеноПЕТ
гайморо- фронто- сфенотомія
томія
томія
томія
томія
томія
24
13
1
1
39
23
25
1
2
51
Абс.
2,6*
2,6*
100,0 45,1#§⁋
49,0#§⁋
2,0*
3,9*
100,0
% 61,5#§⁋ 33,3*#§⁋
22
10
1
0
33
23
21
1
1
46
Абс.
3,0*
–*
100,0 50,0#§⁋
45,7#§⁋
2,2*
2,2*
100,0
% 66,7#§⁋ 30,3*#§⁋
33
3
0
0
36
33
2
0
0
35
Абс.
#†‡
*#†‡
*
*
#†‡
*#†‡
*
*
8,7
–
–
100,0 94,3
5,7
–
–
100,0
% 91,7
36
3
0
0
39
35
2
1
1
39
Абс.
#†‡
*#†‡
*
*
#†‡
*#†‡
*
*
7,7
–
–
100,0 89,7
5,1
2,6
2,6
100,0
% 92,3
14
3
5
76
55
13
3
4
75
Абс. 54
#†§
*#†‡§⁋
*§⁋
*†‡§⁋
#†‡§⁋
*#†‡§⁋
*§
*§
18,4
3,9
6,6
100,0 73,3
17,3
4,0
5,3
100,0
% 71,1
*
— відмінність відносно контингенту пацієнтів, яким проведено тільки ПЕТ, р<0,05; # — відмінність відносно

контингенту пацієнтів, яким проведено ПЕТ зі сфенотомією, вірогідна, р<0,05; † — відмінність відносно показника у 1 лікувальній
групі вірогідна, р<0,05;

‡

— відмінність відносно показника у 2 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;

показника у 3 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;

⁋

§

— відмінність відносно

— відмінність відносно показника у 4 лікувальній групі вірогідна, р<0,05.
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До початку лікування, у групі вперше виявленних пацієнтів спостерігалася
переважна більшість хворих, що мали три бали поліпозу, як і у групі
рецидивуючих хворих (р<0,05). При цьому спостерігалася також велика кількість
пацієнтів з двома та одним балом поліпозу.
Після лікування спостерігали відсутність поліпозу (нуль балів) у хворих
усіх груп (як вперше виявлені, так і повторні). Через рік та три роки нами
відзначалася досить негативна динаміка у всіх групах хворих, але краща картина
була у групі вперше виявлених пацієнтів.
Так, у групі вперше виявлених пацієнтів, хворих, що мали три бали
поліпозу, побільшало на 7,7 %, тоді як ці показники у групі рецидивуючих
пацієнтів збільшилися на 14,3 % (гірше на 6,7 % у порівнянні з уперше
виявленними хворими).
Два бали через рік після лікування мали вже на 11,4 % пацієнтів більше в
групі вперше виявленних хворих та на 13,4 % у групі рецидивуючих – таким
чином, позначилося погіршання процесу поліпозу (більше на 2 %) у повторних
пацієнтів. Пацієнтів же з одним балом також побільшало у двох групах: на 8,0 %
(у вперше виявлених хворих); на 7,0 % (у повторних пацієнтів).
За відсутністю рецидиву через рік після лікування краща ситуація
спостерігалася у вперше виявленних хворих (з нульовим балом поліпозу
залишилося через рік 46,0 % обстежених у групі вперше виявленних, що на
15,3 % краще, ніж у групі повторно лікованих; де їх нараховувалося лише
30,7 %).
Через три роки також спостерігалася краща картина у відношенні
рецидивування в групі вперше виявлених хворих у порівнянні з повторно
лікованими пацієнтами. Так, в цілому пацієнтів, що мали поліпоз три бали в носі
у групі вперше виявлених побільшало на 7,0 %; р<0,05; з двома балами поліпозу
вірогідно р<0,05 їх кількість збільшилася на 4,3 % в обох випадках; та з одним
балом їх побільшало на 5,0 % (р<0,05). Пацієнтів же з відсутністю поліпозу через
три роки (нуль балів) у вперше виявлених пацієнтів зменшилося на 32,7 %;
р<0,05.

Таблиця 7.18
Показники рецидивування ПРС за бальною шкалою протягом 3 років
Показники
Групи хворих
1 лікувальна Абс.
група

%

До лікування

2 лікувальна Абс.
група

%

3 лікувальна Абс.
група

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

%

Вперше виявлені хворі

Хворі, що лікуються повторно

Бальна оцінка

Бальна оцінка

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

12

12

6

–

18

9

3

–

40,0

40,0

20,0

–

60,0

30,0

10,0

–

13

9

8

–

17

9

4

–

43,3

30,0

26,7

–

56,7

30,0

13,3

–

12

10

8

–

16

10

4

–

42,9

35,7

26,7

–

53,3

33,3

13,3

–

15

10

5

–

16

9

5

–

50,0

33,3

16,7

–

53,3

30,0

16,7

–

14

10

6

–

15

9

6

–

46,7

33,3

20,0

–

50,0

30,0

20,0

–
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Продовж. табл. 7.18
Показники
Групи хворих
1 лікувальна Абс.

Через 1 рік після лікування

група

%

2 лікувальна Абс.
група

%

3 лікувальна Абс.
група

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

%

Вперше виявлені хворі

Хворі, що лікуються повторно

Бальна оцінка

Бальна оцінка

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

3

6

7

14

9

7

4

10

10,0*⁋

20,0*

23,3⁋

46,7*§

30,0*#

23,3

13,3

33,3*

4

7

9

10

10

7

3

10

13,3*

23,3§

30,0§

33,3*§

33,3*#

23,3

10,0#

33,3*

2

3

4

21

7

4

6

13

6,7*

10,0*

13,3

70,0*‡⁋

23,3*#

13,3⁋

20⁋

43,3*#⁋

7

8

3

12

8

11

3

8

23,3*§

26,7§

10,0

40,0*§

26,7*

36,7§

10,0

26,7*

7

9

2

12

10

10

5

5

23,3*§

30,0§

6,7

40,0*§

33,3

33,3§

16,7

16,7*§
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Продовж. табл. 7.18
Показники
Групи хворих

Через 3 роки після лікування

%

%

%

4 лікувальна Абс.
група

%

5 лікувальна Абс.
група

%

Бальна оцінка

1 бал

0 балів

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

7

9

9

5

11

11

5

3

23,3

30,0

30,0

16,7*

36,7*

36,7

16,7

10,0*

7

9

9

5

10

10

7

3

23,3

30,0

30,0

16,7*

33,3*

33,3

23,3

10,0*

5

8

10

7

9

10

7

4

16,7*⁋

26,7

33,3

23,3*⁋

30,0*

33,3

23,3

13,3*

12

11

5

2

13

11

5

1

40,0§

36,7

16,7§

6,7*§

43,3

36,7

16,7

3,3*

13

10

6

1

13

12

5

–

43,3†‡‡§

33,3

20,0

3,3‡§

43,3

40,0

16,7

–†‡‡§

3 лікувальна Абс.
група

Бальна оцінка
2 бали

2 лікувальна Абс.
група

Хворі, що лікуються повторно

3 бали

1 лікувальна Абс.
група

Вперше виявлені хворі

Примітка. * — відмінність відносно показника до лікування вірогідна, р<0,05; # — відмінність відносно показника у
вперше виявлених пацієнтів вірогідна, р<0,05; † — відмінність відносно показника у 1 лікувальній групі вірогідна, р<0,05; ‡ —
відмінність відносно показника у 2 лікувальній групі вірогідна, р<0,05;
групі

вірогідна,

р<0,05;

⁋

—

відмінність

відносно

показника

§

— відмінність відносно показника у 3 лікувальній
у

4

лікувальній

групі

вірогідна,

р<0,05.
263

264
У групі повторно лікованих кількість пацієнтів була такою: з трьома
балами через три роки високо вірогідно (р<0,05) їх відсоток збільшився на 4,4 %;
з двома балами – на 4,7 % (р<0,05) та з одним балом вірогідно (р<0,05);
обстежених з відсутністю поліпозу (нуль балів) залишилося лише 7,3 % (що на
23,4 % менше у порівнянні з річними показниками).
Таким чином, через три роки погіршення рецидивування відбувалося
більш інтенсивно у групі повторно лікованих пацієнтів у порівнянні з вперше
виявленими пацієнтами: так, відсоток вперше виявлених пацієнтів, що мали три
бали поліпозу, був меншим на 4,1 %; обстежених з двома балами було менше у
вперше виявленій групі на 2,4 % у порівнянні з повторно лікованими; пацієнтів з
одним балом поліпозу у вперше виявлених відзначалося на 3,3 % більше у
порівнянні з рецидивуючими пацієнтами. Хворих же з відсутністю рецидиву у
вперше виявленій групі було на 6,0 % більше.
При з’ясуванні якості терапевтичного впливу окремих методик лікування
за відсутністю рецидивування, ми констатували кращу дію аутовакцини
(найліпше — при введенні її до поліпоетмоїдотомії) у порівнянні з групами
хворих, що отримували ТКС та стандартне лікування й більш вагоміші ефекти
лікування у групі вперше виявлених пацієнтів у порівнянні з групою повторних
хворих.
Так як відразу після лікування у всіх пацієнтів поліпи було повністю
видалено, то нами проводилося дослідження динаміки рецидивування поліпозу
через рік та три роки. При цьому ми спостерігали нижче наведені результати.
Так, у хворих, що отримували аутовакцину до хірургічного втручання,
через рік після лікування спостерігалося збільшення пацієнтів, що мали три бали
поліпозу: на 3,3 % (у вперше виявлених хворих) та на 12,0 % (у рецидивуючих
пацієнтів) у порівнянні з пацієнтами, що отримували аутовакцину до та після
хірургічного втручання (на 5,0 % у вперше виявлених і на 15,0 % у
рецидивуючих пацієнтів); та обстеженими з лікуванням вакциною після
хірургічного втручання (на 7,7 % – вперше виявлені хворі та на 15,0 % – повторні
пацієнти). Що стосується пацієнтів, які отримали стандартне лікування та ТКС,
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то вони мали збільшення відсотку обстежених з трьома балами через рік на
11,7 % (поліпи при стандартному лікуванні й ТКС однаково у вперше виявлених)
та на 16,7 % (стандартно ліковані рецидивуючі пацієнти); а у лікованих ТКС – на
13,4 % при повторному зверненні. Таким чином, краще всього проявила себе
аутовакцина, використована до поліпоетмоїдотомії як у вперше виявлених, так і
рецидивуючих пацієнтів: збільшення пацієнтів з трьома балами у групі вперше
виявлених хворих, що лікувалися вакциною до поліпоетмоїдотомії відбулося
менше

на

3,4 %

(по

відношенню

до

аутовакцинації

до

та

після

поліпоетмоїдотомії); на 4,3 % (по відношенню до аутовакцинації після
поліпоетмоїдотомії); на 8,4 % (у порівнянні зі стандартним лікуванням і ТКС). У
групі повторно лікованих ці показники були такими: збільшення відсотку
хворих, що мали три бали та лікувалися вакциною до хірургічного втручання
було меншим на 3,3 % порівнюючи з аутовакцинацією до та після
поліпоетмоїдотомії й з дією вакцини після поліпоетмоїдотомії; на 5,0 % по
відношенню до стандартного лікування; на 4,6 % – по відношенню до лікування
ТКС. Якщо ж порівняти групи вперше виявлених та повторно лікованих хворих,
то можна констатувати кращий вплив первинного лікування. Так, пацієнтів у
групі вперше виявлених обстежених побільшало значно менше через рік після
лікування, ніж у повторно лікованих: на 8,4 % після лікування аутовакциною до
поліпоетмоїдотомії; на 10,0 % при вакцинації до та після поліпоетмоїдотомї;
також на 7,3 % – вакцинація після поліпоетмоїдотомії; при стандартному
лікуванні – на 5,0 % й при лікуванні ТКС – менше на 1,7 % у групі вперше
виявлених у порівнянні з повторнолікованими.
Така ж характеристика спостерігалася нами й у групі хворих, що мали два,
один та нуль балів поліпозу: краща картина констатована у групі вперше
виявленних хворих, що отримували вакцинотерапію до поліпоетмоїдотомії у
порівнянні з групами пацієнтів, що лікувалися стандартно та ТКС й групою
потворно лікованих пацієнтів.
У пацієнтів, що мали два бали поліпозу після введення аутовакцини до
поліпоетмоїдотомії через рік після втручання спостерігалося збільшення
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обстежених: на 5,0 % (вперше виявлені хворі); на 6,1 % (рецидивуючі пацієнти) у
порівнянні з тими, хто отримував вакцину до та після поліпоетмоїдотомії (на
10,0 % у вперше виявлених і на 11,7 % у повторно лікованих); з хворими після
лікування аутовакциною (проведеного після поліпоетмоїдотомії) – на 13,4 %
вперше виявлені обстежені та на 13,4 % рецидивуючі хворі. У обстежених же
після стандартного лікування та ТКС відбулося таке збільшення відсотку
обстежених з двома балами через рік: на 15,0 % (стандартне лікування у вперше
виявлених) та на 16,7 % (стандартно ліковані рецидивуючі хворі); а після ТКС –
на 16,7 % вперше виявлені пацієнти і на 18,3 % – повторні. Підсумовуючи, слід
відзначити кращу дію аутовакцини, вживаної до хірургічного лікування (і у
вперше виявлених, і у повторних хворих): збільшення пацієнтів з двома балами у
вперше виявленних обстежених, які лікувалися аутовакциною до хірургічного
втручання відбулося менше на 1,7 % – по відношенню до аутовакцинації,
проведеної до та після поліпоетмоїдотомії; на 4,4 % (при порівнянні з дією
аутовакцини після поліпоетмоїдотомії); на 8,4 % (по відношенню до
стандартного лікування й до лікування ТКС). У групі рецидивуючих пацієнтів
відзначалася менша чисельність осіб, що мали два бали і лікувалися вакциною до
поліпоетмоїдотомії: на 5,0 % у порівнянні з аутовакцинацією до та після
хірургічного втручання; меншим на 6,7 % по відношенню до дії вакцини після
поліпоетмоїдотомії; на 10,1 % у порівнянні з стандартним лікуванням та на
11,7 % – по відношенню до ТКС. Якщо ж порівняти групи вперше виявлених та
рецидивуючих хворих, то слід відзначити кращу дію первинного лікування. Так,
кількість хворих у групі вперше виявлених пацієнтів збільшилася значно менше
через рік після лікування, ніж у повторно лікованих: на 6,7 % в лівій половині
носу після аутовакцинації до поліпоетмоїдотомії.
При цьому пацієнти, що мали лише один бал поліпозу через рік після
нашого втручання, розподілилися таким чином: хворих після аутовакцинації,
проведеної до хірургічного втручання побільшало: на 6,7 % (вперше виявлені);
на 10,0 % (рецидивуючі); пацієнтів після введення вакцини до та після
поліпоетмоїдотомії побільшало на 11,7 % (вперше

виявлені) й на 6,7 %
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(повторно ліковані); після вакцини, введеної після поліпоетмоїдотомії (на 13,4 %
вперше виявлені хворі та на 5,0 % – рецидивуючі хворі). У обстежених після
стандартного лікування та ТКС відбулося збільшення чисельності обстежених з
одним балом через рік на 3,3 % (стандартна терапія у вперше виявлених хворих)
та на 8,3 % (стандартно ліковані пацієнти з рецидивуючим перебігом
захворювання); при втручанні ТКС – на 5,0 % вперше виявлені і повторно
ліковані пацієнти. Виходячи з вищенаведеного, краща дія відбувалася після
аутовакцинації, вживаної до хірургічного лікування як у вперше виявлених, так і
у повторних хворих: збільшення обстежених з одним балом у вперше виявленій
групі хворих після аутовакцинації до поліпоетмоїдотомії відбувалося значно
повільніше: на 5,0 % (по відношенню до аутовакцинації до та після
поліпоетмоїдотомії); на 6,7 % (по відношенню до аутовакцинації після
поліпоетмоїдотомії) й швидче по відношенню до стандартного лікування (на
3,4 %) та ТКС (на 3,4 %). У групі рецидивуючих пацієнтів розбіжності були не
досить значними. При порівнянні групи вперше виявлених та повторно
лікованих хворих встановлено, що у порівнянні лікованих аутовакциною до
поліпоетмоїдотомії у вперше виявлених хворих збільшення відсотку хворих
відбувалося повільніше на 5,6 %; у лікованих аутовакциною до та після
поліпоетмоїдотомії збільшення хворих спостерігалося більшим у вперше
виявлених пацієнтів (на 5,0 %), як і при отриманні аутовакцини після
поліпоетмоїдотомії (вперше виявлених було більше на 8,4 %). При стандартній
терапії кількість пацієнтів з одним балом зросла більше серед рецидивуючої
групи – на 10,0 %.
Серед хворих, які мали стійкий ефект лікування (нульовий бал поліпозу)
ми відмічали переважну більшість у групі, яка лікувалася аутовакциною, в
особливості до хірургічного втручання та кращий ефект у групі вперше
виявлених хворих. Так, через рік після нашого втручання група хворих після
вакцинації (проведена до поліпоетмоїдотомії) нараховувала 73,3 % та 43,3 %
(вперше виявлені та повторно ліковані хворі відповідно); після вакцинації, що
використана до та після хірургічного втручання – 46,7 % (вперше виявлені хворі)

268
та

33,3 %

(повторні

пацієнти);

після

аутовакцини,

вживаної

після

поліпоетмоїдотомії – 33,3 % – однаково й вперше виявлені і повторні пацієнти;
лікованих стандартно у цій групі через рік відзначалося 40,0 % (вперше виявлені)
та 16,7 % (рецидивуючі); а після ТКС – 40,0 % й 26,7 %. Таким чином, кращий
стійкий ефект мала аутовакцина, використана до поліпоетмоїдотомії: пацієнтів
після неї з відсутністю рецидиву поліпозу через рік у групі вперше виявлених
хворих нараховувалося більше на 23,3 % (у порівнянні з аутовакцинацією до та
після поліпоетмоїдотомії), на 36,7 % (відповідно до аутовакцинації після
поліпоетмоїдотомії), на 30,0 % відповідно в обох випадках у порівнянні з
стандартною терапією та ТКС; а у рецидивуючих пацієнтів більше на 10,0 % (у
порівнянні з аутовакцинацією до та після поліпоетмоїдотомії та аутовакциною,
що введена після хірургічного втручання), на 26,6 % і 16,6 % відповідно до
стандартної терапії та ТКС. Якщо ж визначити кращий ефект порівняно у групах
вперше виявлених та повторно лікованих пацієнтів, то стійкість лікування
відзначена кращою у вперше виявлених: краще на 26,7 % при лікуванні
вакциною до поліпоетмоїдотомії; на 13,4 % – вакцинація до та після хірургічного
втручання; на 23,3 % й 13,3 % – після стандартного лікування та ТКС.
Така

ж

тенденція

кращого

впливу

аутовакцини

(вживаної

до

поліпоетмоїдотомії) у порівнянні з дією ТКС та стандартної терапії у групі
хворих, де аутовакцинацію проводили з моменту виявлення захворювання (у
порівнянні з повторно лікованими), відзначилася нами й через три роки у
порівнянні з показниками, що спостерігалися через рік після нашого втручання.
Дослідженням встановлено, що у обстежених після аутовакцинації,
проведеної до поліпоетмоїдотомії через три роки у порівнянні з даними, що ми
отримали через рік, відбувалося збільшення відсотку хворих, що мали три бали
поліпозу: на 5,1 % (вперше виявлені пацієнти) та на 3,3 % (повторні хворі); у
обстежених, що лікувалися аутовакциною до та після поліпоетмоїдотомії (на
6,7 % у вперше виявлених пацієнтів й на 6,7 % у рецидивуючих); у хворих же,
лікованих вакциною після поліпоетмоїдотомії (на 4,0 % вперше виявлені
пацієнти й на 3,4 % у повторних). Що стосується обстежених після стандартного
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лікування та ТКС, то вони мали збільшення кількості хворих з трьома балами
поліпозу через три роки на 10,0 % (при стандартній терапії у вперше виявлених)
та на 5,0 % (стандартне лікування у повторних обстежених); а у пацієнтів після
ТКС – на 8,4 % вперше виявлені пацієнти й на 8,3 % при повторному зверненні.
Підсумовуючи, слід відзначити кращий вплив аутовакцини, використаної до
поліпоетмоїдотомії: збільшення обстежених, що мали три бали у вперше
виявлених пацієнтів, після вакцини (введення до поліпоетмоїдотомії) відбулося
менше на 6,6 % по відношенню до пацієнтів, лікованих аутовакциною до та після
поліпоетмоїдотомії); на 1,1 % (у порівнянні з аутовакцинацією, проведеною після
хірургічного втручання); на 5,0 % (у порівнянні з стандартним лікуванням) та на
6,6 % – щодо ТКС. У повторних хворих ці показники були такими: збільшення
чисельності пацієнтів з трьома балами після вакцини (введення до хірургічного
втручання) було меншим на 3,4 % у порівнянні з хворими з аутовакцинацією до
та після хірургічного лікування; на 3,4 % у порівнянні з дією стандартного
лікування; на 5,0 % – по відношенню до ТКС.
Така ж тенденція встановлена дослідженням і у групах пацієнтів, що мали
два, один та нуль балів поліпозу: краща дія констатована у вперше виявлених,
лікованих вакциною (введення до поліпоетмоїдотомії) у порівнянні з дією
стандартного лікування та ТКС й групою повторних пацієнтів.
У обстежених з двома балами поліпозу після введення аутовакцини до
поліпоетмоїдотомії через три роки після лікування ми констатували збільшення
відсотку обстежених у порівнянні з одним роком: на 9,2 % (вперше виявлені) і на
10,0 % (повторні пацієнти); після вакцинації, проведеної до та після
поліпоетмоїдотомії – на 5,0 % (вперше виявлені) і на 6,7 % (повторні); після
введення вакцини на післяхірургічному етапі – на 3,3 % вперше виявлені
обстежені та на 3,3 % – повторні пацієнти. У хворих після стандартного
лікування та ТКС спостерігалося також збільшення відсотку обстежених з двома
балами через три роки: на 3,3 % у вперше виявлених пацієнтів і 6,6 % у
рецидивуючих – стандартна методика; а після ТКС – на 5,0 % вперше виявлені
хворі і на 3,3 повторні.
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Виходячи з вищевказаного, констатовано кращий вплив аутовакцини, але
вживаної після поліпоетмоїдотомії: збільшення відсотку хворих з двома балами у
вперше виявлених аутовакциною (після поліпоетмоїдотомії) відбулося менше на
6,8 % по відношенню до аутовакцинації, проведеної до поліпоетмоїдотомії; на
3,3 %

(по

відношенню

до

дії

аутовакцини,

вживаної

до

та

після

поліпоетмоїдотомії); на 3,3 % у порівнянні з стандартним лікуванням та на 3,4 %
у порівнянні з ТКС. У групі повторно лікованих відзначався менший відсоток
хворих, що мали два бали і лікувалися вакциною після поліпоетмоїдотомії: на
6,7 % у порівнянні з аутовакцинацією, що проведена до поліпоетмоїдотомії; на
3,4 % у порівнянні з дією вакцини до та після поліпоетмоїдотомії; на 3,3 % у
порівнянні з стандартним лікуванням. Якщо ж порівняти групи вперше
виявлених та рецидивуючих пацієнтів, то в цілому слід відзначити кращу дію
первинного втручання. Так, відсоток хворих у групі вперше виявлених пацієнтів
збільшився значно менше через три роки після лікування у порівнянні з повторно
лікованими:

на

6,6 %

після

аутовакцинації,

проведеної

до

та

після

поліпоетмоїдотомії; на 3,3 % при вакцинації після поліпоетмоїдотомї; на 6,7 % –
стандартна терапія. При цьому у групі, лікованій вакциною до хірургічного
втручання та ТКС кращі результати спостерігалися у повторно лікованих.
У групі хворих, що мали лише один бал поліпозу через три роки, ми
констатували

таке:

пацієнтів

після

аутовакцинації

(проведена

до

поліпоетмоїдотомії) побільшало: на 10,0 % (вперше виявлені) та на 6,6 %
(повторно

ліковані);

обстежених

після

введення

вакцини

на

до-

та

післяхірургічному етапах побільшало на 3,3 % (вперше виявлені); у повторно
лікованих їх відсоток залишився без змін й збільшився на 3,3 %; після
аутовакцини, введеної після поліпоетмоїдотомії, кількість хворих збільшилася на
3,3 % як у вперше виявлених так і у рецидивуючих хворих, збільшення на 10,0 %
– повторні. Після стандартного лікування та ТКС відбулося збільшення
обстежених з одним балом через три роки на 6,7 % (вперше виявлені хворі при
стандартній терапії) та на 3,4 % у повторних пацієнтів з поліпозом в правій
половині носу після стандартної терапії, а поліпоз одного балу констатувався
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менше на 3,3 %; при лікуванні ТКС – збільшення на 3,4 % вперше виявлені
пацієнти і на 3,3 % – повторні хворі.
Таким чином, кращу дію лікування ми спостерігали після аутовакцинації,
вживаної на післяхірургічному етапі лікування у вперше виявлених хворих:
збільшення пацієнтів з одним балом у вперше виявленій групі після
аутовакцинації відбувалося повільніше: на 8,4 % (по відношенню до
аутовакцинації, вживаної до поліпоетмоїдотомії); на 3,4 % по відношенню до
аутовакцини, що використовулася під час поліпоетмоїдотомії; на 3,3 % (по
відношенню до стандартного лікування) та на 3,3 % у порівнянні з ТКС. У групі
повторних пацієнтів усі методики лікування діяли майже однаково і кращу дію
якогось препарату окремо дослідженням не встановлено. При порівнянні групи
вперше виявлених та повторно лікованих визначні розбіжності встановлено у
порівнянні лікованих аутовакциною до поліпоетмоїдотомії (у повторно
лікованих пацієнтів збільшення відсотку відбувалося повільніше на 8,4 %) а при
вакцинації після поліпоетмоїдотомії чисельність пацієнтів збільшувалася значно
повільніше (на 10,0 %) у вперше виявленій групі.
Пацієнтів, що мали стійкий ефект лікування більш ніж три роки (нульовий
бал поліпозу), більш всього нараховувалося після використання аутовакцини,
особливо до хірургічного втручання та у групі вперше виявлених. Так, через три
роки після нашого втручання, група обстежених після вакцинації (введення до
поліпоетмоїдотомії) нараховувала 23,3 % та 13,3 % (вперше виявлені та повторні
хворі); після вакцинації (введення до та після хірургічного втручання) – 16,7 %
(вперше виявлені) та 10,0 % (рецидивуючі); після аутовакцини, вживаної після
хірургічного втручання – 16,7 % та 10,0 % відповідно вперше виявлені та
повторні пацієнти; серед лікованих стандартно у цій групі через три роки
відзначалося лише 3,3 % пацієнтів (вперше виявлені), рецидивуюча ж группа
стійкості результатів три роки та більше взагалі не мала; а після ТКС – 6,7 % й
3,3 %. Підсумовуючи, слід зазначити, що кращий стійкий ефект мала
аутовакцина, вживана до поліпоетмоїдотомії: пацієнтів з відсутністю рецидиву
поліпозу через рік у групі вперше виявлених пацієнтів нараховувалося більше на
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6,6 % (у порівнянні з аутовакцинацією до та після поліпоетмоїдотомії та по
відношенню до аутовакцинації на післяхірургічному етапі), на 20,0 % і 16,6 %
відповідно у порівнянні з стандартною терапією та ТКС. У повторно лікованих
пацієнтів в групі хворих, що лікувалися вакциною до поліпоетмоїдотомії
нараховувалося більше обстежених з відсутністю рецидиву на 3,3 % (у
порівнянні з аутовакцинацією до та після поліпоетмоїдотомії та аутовакциною
після хірургічного втручання), на 13,3 % і 10,0 % порівняно з стандартною
терапією та ТКС. Якщо ж порівняти стійкість безрецидивного періоду більше
трьох років у групах вперше виявлених та повторних пацієнтів, то відзначена
кращою група вперше виявлених: краще на 10,0 % при лікуванні вакциною до
поліпоетмоїдотомії; на 6,7 % – лікування вакциною до та після хірургічного
втручання та аутовакцина після поліпоетмоїдотомії та на 3,3 % й 3,4 % – після
стандартного лікування та ТКС.
З

метою

інтегральної

оцінки

клінічних,

клініко-епідеміологічних,

імунологічних, загальноморфологічних, імуногістохімічних та біохімічних
показників, а також результатів практичної апробації застосування бактеріальної
аутовакцини в системі протирецидивної терапії поліпозного риносинуситу
здійснено статистичний аналіз отриманих даних як підґрунтя розробки новітніх
діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
Для використання результатів дослідження з метою стратифікації ризику
розвитку ускладнень (і таким чином оцінки ефективності застосування
інактивованої бактеріальної вакцини) за 14 клінічними ознаками розподілено
показники інформативності та їх прогностичного значення. За даними вивчення
частоти окремих клініко-патогенетичних факторів і прогностичного значення
кожного із критеріїв опрацьовано прогностичний протокол оцінки подальшого
прогнозу після застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному
лікуванні поліпозного риносинуситу.
Структурно протокол має вигляд таблиці, яка включає клінікопатогенетичні ознаки та відповідні їм прогностичні коефіцієнти (табл. 7.19) і
шкалу оцінки результату прогнозування.
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Таблиця 7.19
Прогностичний протокол
оцінки ефективності застосування бактеріальної аутовакцини

1

Градації

одиниці виміру

значення (пат)

Ознаки,

Прогностичне

Ранг фактора

у комплексному лікуванні поліпозного риносинуситу

немає

-8,9

Кількість операцій щодо ПРС в

1–3

+4,0

анамнезі

4–5

+4,1

понад 5

+9,5

молодий

+4,8

2 Морфологічна міра зрілості поліпа зрілий

+2,5

старий

-3,7

Титр антитіл до Streptococcus

0,0–5,0

-8,0

pyogenes, log2

понад 5,0

+2,7

Титр антитіл до Staphylococcus

0,0–4,0

-4,0

aureus, log2

понад 4,0

Титр антитіл до ЛПС Klebsiella

2,0–4,0

-5,2

рneumoniaе, log2

понад 4,0

+2,0

одиничні

-5,4

множинні

+2,2

решітчастий лабіринт

+1,8

3
4

5

6 Чисельність поліпів

верхньощелепний
7

+10,0

синус

і

+1,7

Поширеність патологічного

решітчастий лабіринт

процесу в ПНП

лобний синус

-1,5

гемісінуїт

-1,2

пансинусит

+1,6
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Градації

одиниці виміру

8 Локалізація поліпів

значення (пат)

Ознаки,

Прогностичне

Ранг фактора

Продовж. табл. 7.19

середній носовий хід

+1,2

середній і загальний носовий хід

+1,7

обтурація порожнини носа з обох

+1,9

сторін або будь-якої половини
носа
однобічний ПРС

-3,3

двобічний ПРС

+7,3

до 104

-2,9

місяць після лікування, КУО/мл

104 і більше

+0,9

Середня кількість Staphylococcus

до 104

-2,9

після лікування, КУО/мл

104 і більше

+1,4

Середня кількість Streptococcus

до 104

-2,9

104 і більше

+3,4

0

-0,8

1–2

+0,1

3–4

+0,6

понад 4

+1,1

понад 10

-1,2

5–10

+0,7

1–5

+1,1

менше 1

+2,2

9 Сторона ураження
Середня кількість Klebsiella
10 рneumoniaе у носоглотці через 1

11 aureus у носоглотці через 1 місяць

12 pyogenes у носоглотці через 1
місяць після лікування, КУО/мл

13 Кількість ГРЗ за останній рік

14 Лактоферин, мкг/мл
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За кожною клінічною ознакою визначали її наявність чи відсутність, а
відповідні прогностичні коефіцієнти додають.
Порогова сума для вибору однієї з двох гіпотез склала 19,8, що визначено
згідно формулі (1-α)/β, де α — припустима помилка першого роду (помилка
пропуску розвитку небажаного виходу, її було обрано більш жорстко — 0,01);
β — припустима помилка другого роду (помилкове прогнозування небажаного
виходу, її було обрано менш жорстко — 0,05).
По досягненню порогової суми коефіцієнтів з використанням шкали
визначають групу ризику:
- якщо сума прогностичних коефіцієнтів дорівнює або нижча, ніж -19,8,
ризик рецидиву ПРС, тобто недостатньої ефективності ІКВ, мінімальний;
- якщо сума прогностичних коефіцієнтів більша -19,8 і нижча 19,8, ризик
рецидиву ПРС, тобто недостатньої ефективності ІКВ, невизначений;
- якщо сума прогностичних коефіцієнтів дорівнює або вища, ніж 19,8,
ризик рецидиву ПРС, тобто недостатньої ефективності ІКВ, високий.
Застосування пропонованого способу ілюструють такі приклади.
Приклад 1 (високий ризик): 4,0+2,5+2,7+10+2,0=21,2. Досягнуто порогове
значення,

прогностичне

заключення

—

високий

ризик

недостатньої

ефективності ІКВ.
Приклад 2 (низький ризик): -8,9+(-3,7)+(-8,0)=-20,2. Досягнуто порогове
значення,

прогностичне

заключення

—

низький

ризик

недостатньої

ефективності ІКВ.
Приклад 3 (невизначений

ризик):

4,0+(-3,3)+2,7+10,0+2,0+(-5,4)+(-1,2)+

+1,9+(-3,3)+0,9+1,4+3,4+0,1+0,7=13,9. Питання протоколу вичерпано, порогове
значення не досягнуто, прогностичне заключення — ризик рецидиву ПРС не
визначений.
Фактичну

прогностичну

потужність

заявленого

способу

оцінки

ефективності застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні
поліпозного риносинуситу проведено шляхом динамічного спостереження за
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пацієнтами.
За фактичного розвитку і прогресування ПРС його ризик оцінений як
високий у 31,7 %, помилкове ж встановлення мінімального ризику мало місце в 1
випадку (1,7 %), що є клінічно допустимим (табл. 7.20).
Таблиця 7.20
Результати розрахунків за протоколом оцінки
ефективності застосування бактеріальної аутовакцини до хірургічного
втручання у комплексному лікуванні поліпозного риносинуситу
за порівняння з даними фактичного спостереження пацієнтів через рік
Прогностична оцінка ризику

Фактичний
розвиток
рецидиву ПРС

Мінімальний

Невизначений

ВСЬОГО

Високий

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Розвинувся

1

1,7

5

8,3

19

31,7

25

41,7

Не розвинувся

28

46,7

3

5,0

4

6,7

35

58,3

ВСЬОГО

29

48,3

8

13,3

23

38,3

60

100,0

Серед контингенту осіб, у яких не розвинувся рецидив ПРС, відсоток
співпадіння оцінки ризику був 46,7 %, помилкове визначення високого ризику
виявилося у 6,7 % спостережень.
Оцінка параметрів прогностичної цінності протоколу показала такі
значення:

чутливості —

96,6 %,

специфічності —

82,6 %,

позитивної

передбачувальної цінності — 87,5 %, негативної передбачувальної цінності —
95,0 %.
Таким чином, розроблений прогностичний протокол розширює арсенал
засобів та підвищує ефективність прогнозування рецидиву ПРС, що обумовлює
доцільність його практичного застосування у цій категорії пацієнтів.
Резюме до розділу 7. При використанні різних лікувальних схем з’ясована
необхідність проведення заходів з відновлення локального імунітету слизової
оболонки верхніх дихальних шляхів та зниження ролі мікробного фактору ПРС.
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Встановлено, що активація вищевказаних захисних механізмів локальної та
системної ланок імунітету сприяє корекції динаміки видового і чисельного
складу та інфраструктури біоценозу аеробної мікрофлори порожнини носу та
ротоглотки при лікуванні ПРС аутовакциною (особливо на доопераційному
етапі), що є прогностично сприятливою, а спосіб лікування хворих на ПРС за
допомогою аутовакцини — патогенетично доцільним.
Окрім вищезгаданого, за показниками основних характеристик перебігу
патологічного процесу у досліджених хворих та за стійкістю досягнутого
терапевтичного ефекту в динаміці через рік та три роки після втручання
встановлено

найкращу

дію

комбінованого

лікування

бактеріальною

аутовакциною з поліпоетмоїдотомією, проведеною на доопераційному етапі. При
цьому, кращий ефект лікування спостерігався у пацієнтів, що розпочинали
лікування ПРС вперше у порівнянні з групою обстежених, які лікуються на ПРС
повторно. Таким чином, на основі проведеного комплексного дослідження
ефективності впливу різних способів та механізмів лікування ПРС в умовах
клініки встановлено та доведено кращу дію аутовакцини, використаної за
схемою: вакцинація, ревакцинація, поліпоетмоїдотомія у порівнянні з іншими
схемами введення ІКВ чи стандартним лікуванням та використанням ТКС.
Розроблений
прогнозування

прогностичний

ефективності

її

протокол
застосування.

дозволяє

оптимізувати

Результати

проведеного

інтегрального багатомірного аналізу надають статистичне обґрунтування
розробленій концепції удосконалення протирецидивного лікування пацієнтів з
поліпозним риносинуситом.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Захворювання на поліпозний риносинусит відноситься до найбільш
розповсюджених і постійно зростаючих в загальній структурі патології ЛОР
органів. Механізми утворення і рецидивування поліпів носа пов’язані з багатьма
факторами, які залишаються не з’ясованими до кінця і тепер.
На сьогоднішній день існує понад десяти теорій розвитку поліпів.
Найбільш визнаною є запальна теорія, яка розглядає поліпозний процес
порожнини носа як реакцію на хронічне запалення, що призводить до гіперплазії
та гіпертрофії слизової оболонки, тобто назальний поліпоз є кінцевою стадією
хронічного запального процесу [359, 360, 361, 362]. Основоположним фактором
цієї теорії, який запускає та підтримує хронічне запалення, є мікрофлора верхніх
дихальних шляхів [363, 364]. Окрім цього, існує ціла низка гіпотез, які базуються
на наявності впливу тригерного фактору інфекційного генезу (бактерій, грибів,
вірусів), у результаті якого страждає місцева імунна відповідь у слизовій
оболонці верхніх дихальних шляхів. При цьому виникає надлишкова продукція
інтерлейкінів 5, 8, еозінофільна інфільтрація тканин, локальний синтез антигенспецифічних Ig E, що здатні викликати тривале повільно протікаюче хронічне
запалення з руйнуванням тканини, ремоделюванням слизової оболонки й
утворенням поліпів [365, 366, 367].
З огляду на вищевказане, актуальною є проблема пошуку оптимального
протирецидивного лікування ПРС, розвиток якого відбувається за активної
участі імунологічних зрушень [368, 369, 370]. Дотепер немає стандарту для
лікування ПРС, який спроможний повністю забезпечити видужання й запобігти
рецидиву. До цього часу основним методом лікування хворих на ПРС
залишається хірургічний [371, 372, 373, 374]. Однак він не гарантує відсутність
рецидивів захворювання [375, 376]. Тому багато вчених шукають і розробляють
нові засоби та методи протирецидивної терапії [377, 378, 379]. Пошук нових
підходів до лікування ПРС є актуальним не тільки через частий рецидив, але й
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через велику поширеність цього захворювання [1, 216, 380]. Враховуючи
наявність запального фактору у патогенезі ПРС (захворювання є проявом
імунного запалення, у розвитку якого провідну роль відіграють різного роду
умовно-патогенні

мікроорганізми),

становить

інтерес

використання

у

протирецидивному лікуванні вакцинації бактеріальною аутовакциною.
Використовуючи результати власного спостереження та існуючі світові і
вітчизняні

напрацювання,

виконано

комплексне

клініко-патогенетичне

дослідження пацієнтів з ПРС, результатом якого є напрацювання нової концепції
протирецидивної терапії цього захворювання.
Проведений аналітичний огляд джерел науково-медичної інформації за
напрямком дисертаційного дослідження дозволив встановити значну різність
існуючих способів і прийомів поєднання схем лікування ПРС. Виявлені тенденції
дозволили сформулювати думку про те, що жоден з існуючих комплексів
лікування цієї патології не може гарантувати хворим максимально ефективного
терапевтичного ефекту та відсутності рецидиву в катамнезі. Указаний факт
диктує необхідність розробки нових форм і методів протирецидивного лікування
хворих на хронічний ПРС, яке на сучасному етапі не може вичерпуватися
виключно хірургічними методами та застосуванням комплексу різних фізичних
чинників, а повинно поєднуватися з адекватною консервативною терапією з
урахуванням значної ролі сенсибілізації у процесі рецидивуючого поліпозу носа,
що встановлює необхідність застосування специфічної гіпосенсибілізації в
лікуванні цієї патології. Окрім цього, при дослідженні існуючих даних про
механізми перебігу та лікування ПРС встановлена визначна роль стану імунної
системи як на місцевому, так і на системному рівні, і як результат цього постало
досить актуальне питання вивчення одного з аспектів імунопатогенезу ПРС —
здатності клітин імунної системи до продукції інтерферонів і прозапальних
цитокинів та можливість її корекції. Також нами з’ясовано, що у ряді випадків
фармакортерапія не дозволяє ні зупинити перебіг захворювання, ні попередити
його

трансформацію

у

важчі

клінічні

форми

у

разі

припинення

медикаментозного лікування; далекі від остаточного вирішення питання про роль
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етіологічного чинника у виникненні захворювання на ПРС; немає єдиної думки і
про роль мікробної флори в патогенезі даної патології та проведення заходів
протирецидивної терапії із застосуванням стандартизованих вакцин і різних
способів аутовакцинації. Окрім цього недостатньо ще з’ясовані питання
морфології, імуноморфлогії та біохімії поліпозної тканини порожнини носа та
ПНП при різних методах лікування, недостатньо досліджено показники
місцевого та системного імунітету у хворих на ПРС і їх стан при застосуванні
різних методів лікування; не в повній мірі приведені порівняльні оцінки
ефективності різних методів лікування ПРС за найближчими та віддаленими
результатами й не встановлена залежність ефективності лікування від кількості
рецидивів захворювання. Виходячи з вищевказаного, встановлено, що розробка
модифікованих діагностичних та терапевтичних алгоритмів ведення хворих на
ПРС дала б можливість адекватного напрацювання сучасних вітчизняних
механізмів управління цією патологією.
Необхідність вирішення перерахованих вище проблем та їх визначна
медико-соціальна значимість і сформували актуальність нашого дослідження й
дозволили сформулювати його мету: оптимізацію протирецидивного лікування
поліпозного риносинуситу шляхом патогенетичного обґрунтування застосування
у ньому бактеріальної аутовакцини.
Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання: провести
клінічне дослідження поліпозного ринусинуситу з визначенням особливостей
його перебігу; здійснити поглиблене вивчення мікробіоценозів слизової
оболонки порожнини носу та ротоглотки у хворих на поліпозний риносинусит як
фактора, що сприяє виникненню рецидиву захворювання; дослідити імунологічні
показники

у

хворих

з

поліпозним

риносинуситом

і

основні

загальноморфологічні, імуногістохімічні та біохімічні характеристики поліпозної
тканини;

з’ясувати

корпускулярної

в експерименті

бактеріальної

ефективність

аутовакцини

на

впливу інактивованої

показники

імунологічної

реактивності у порівнянні з лізатом мікроорганізмів; обґрунтувати ефективність
використання аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на ПРС
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шляхом оцінки динаміки патоморфологічних та біохімічних змін поліпозної
тканини; розробити оригінальну методику комплексного лікування ПРC із
використанням аутовакцини з метою запобігання рецидивування й дослідити
вплив запропонованого способу лікування на клінічні, фізіологічні, імунологічні
показники та характеристики зміни мікробіоценозів слизової оболонки носу і
ротоглотки; провести порівняльне дослідження ефективності комбінованого
лікування ПРС із застосуванням, на фоні стандартної терапії, аутовакцини за
різними схемами введення, топічного кортикостероїду у вперше виявлених
пацієнтів та у хворих з рецидивуючим перебігом захворювання, як у
найближчому, так і у віддаленому періодах після лікування.
Дослідження

проводилося

на

базі

ЛОР-клініки

Харківського

національного медичного університету, комунального закладу охорони здоров’я
«Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» м. Харкова протягом 2000–2016 років і складалося з клінічної та
експериментальної частин.
Клінічна частина проводилася в кілька етапів. На першому етапі після
вивчення анамнезу та скарг із загального контингенту хворих на ПРС були
відібрані пацієнти переважно з частими інфекційно-запальними захворюваннями
верхніх дихальних шляхів (з яким пов’язаний розвиток захворювання),
відсутністю чіткого алергологічного анамнезу та еозинофілії крові для
поглибленого клініко-інструментального, імунологічного та мікробіологічного
дослідження. Загалом відібрано та обстежено 300 хворих з інфекційно-запальною
формою ПРС. Пацієнтів з аспіриновою триадою та з атопічною бронхіальною
астмою в дослідження не включали. На другому етапі було вивчено та
проаналізовано лікувальну дію на ПРС бактеріальної аутовакцини у різних
поєднаннях її з поліпоетмоідотомією. Досліджено вплив на ПРС аутовакцини
(вакцинація, ревакцинація) до хірургічного втручання, після хірургічного
втручання та вакцинації до поліпоетмоідотомії і ревакцинації після у двох групах
хворих: ті що лікуються на ПРС вперше та повторно.
Після

встановлення

найбільш

ефективного

метода

лікування
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аутовакциною (вакцинація, ревакцинація) саме до хірургічного втручання нами,
на третьому етапі, було порівняно вплив на процес перебігу ПРС аутовакцини
(вакцинація, ревакцинація до хірургічного втручання) та дію топічного
кортикостероїдного препарату й стандартної терапії після поліпоетмоідотомії. Ці
механізми нами вивчено також при порівнянні груп первинно- та повторнолікованих пацієнтів. За клініко-інструментальними показниками ми дослідили
рівень та характер рецидивування ПРС в залежності від схеми лікування.
Стандартне лікування полягало у поліпоетмоїдотомії; при розповсюдженні
процесу у приносові пазухи — комбіноване втручання. Проводили за
показаннями корекцію супутньої патології порожнини носа (викривлення
носової перегородки, вазомоторного риніту). В усіх випадках призначали
стандартну терапію — цефтриаксон внутрішньовенно 1 раз на день у дозі 2,0 г
тощо [228].
За методикою лікування усі хворі на ПРС були розподілені нами на п’ять
груп. Сформована перша група з 60 хворих (по 30 пацієнтів вперше виявлених та
хворих

з

рецидивуючим

перебігом

захворювання)

курс

бактеріальної

аутовакцини отримувала в два етапи: в доопераційному періоді — вакцинація,
після поліпоетмоїдотомії — ревакцинація на фоні стандартної терапії. До другої
групи віднесено 60 пацієнтів (30 осіб, що лікуються вперше та 30 — повторно),
яким на фоні стандартної терапії курс бактеріальної аутовакцини проводили в
післяопераційному періоді (вакцинацію та ревакцинацію). Ревакцинація
здійснювалася через 20–25 діб після вакцинації. Третю групу сформували 60
хворих (по 30 пацієнтів вперше виявлених та хворих з рецидивуючим перебігом
захворювання), яким здійснювали вакцинопрофілактику (вакцинацію та
ревакцинацію) згідно авторській методиці, зареєстрованій у деклараційному
патенті України на винахід (Пат. 58378 Україна, МПК7 А61В10/00. Спосіб
лікування хворих на поліпозний риносинусит / Заболотний Д. І., Лупир А. В.,
Журавльов А. С. ; власник патенту Харківський національний медичний
університет. – № 2002129905 ; заявл. 10.12.02 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7.), потім
проподили поліпоетмоїдотомію через 20–25 діб по закінченні курсу ревакцинації
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на фоні стандартної терапії. Досліджена нами четверта група пацієнтів (60 осіб:
по 30 пацієнтів вперше виявлених та хворих з рецидивуючим перебігом
захворювання), на додаток до стандартного лікування, як післяопераційну
терапію отримувала топічний кортикостероїдний препарат флютиказону
пропіонат протягом 3 місяців по 2 уприскування 2 рази на день [229], що
узгоджується з положеннями сучасних галузевих стандартів [9, 228]. Особи
п’ятої групи в післяопераційному періоді отримували стандартне лікування — 60
обстежених, з яких по 30 осіб первинно та повторно лікованих.
Усі групи були зіставлюваними за антроподемографічними показниками
та вихідною клінічною характеристикою.
Аналізуючи вікову структуру та давність захворювання у відібраних нами
пацієнтів визначено, що більшість обстежених відносяться до вікової групи 36–
55 років, які хворіють від 2 до 4 років. Серед захворювань, що найчастіше
супроводжують

ПРС,

особливе

місце

займають

викривлення

носової

перегородки та патологія бронхолегеневої системи. Щодо основних вірогідних
причин захворювання, у більшості пацієнтів мали місце часті гострі респіраторні
захворювання (ГРЗ), викривлення носової перегородки та переохолодження. У
понад чверті пацієнтів причини не з’ясовані. При цьому, значна кількість
пацієнтів була не спроможна вказати причину виникнення захворювання
(26,7%), що свідчить про необхідність проведення поглибленого дослідження
етіопатогенезу ПРС. Характеризуючи основні скарги, які визначають обстежені
нами хворі, встановлено, що перші місця займають: виділення з носа (100,0 %),
постійні або періодичні головні болі (93,3 %), утруднене носове дихання (85,0 %)
і підвищена стомлюваність та дратівливість (80,7 %). При цьому багато пацієнтів
скаржиться на відсутність (30,3 %) та зниження (63,7 %) нюху і повну відсутність
носового дихання (35,0 %). Результати проведеного КТ дослідження ПНП
свідчать, що у хворих переважають пристінкове потовщення слизової оболонки
— 39,3 % і гомогенне затемнення — 34,7 % (р<0,05).
У пацієнтів до лікування в порожнині носу та ротоглотці висівалися такі
представники нормофлори: Neisseria spp. (N. sicca, N. subflava, N. elongata),
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B. catarrhalis, Corynebacterium spp., Streptococcus spp. (S. salivarius, S. mutans),
Staphylococcus spp. (плазмокоагулазонегативні), Enterococcus spp,; та умовнопатогенної мікрофлори: S. aureus, K. pneumoniae, S. pyogenes, S. pneumoniae,
P. aeruginosa та інші представники сімейства Enterobacteriaceae, C. albicans.
Серед вилучених умовно-патогенних мікроорганізмів найбільш часто та з
більшим популяційним рівнем зустрічалися: S. aureus (у 60,0 % хворих), група
інших ентеробактерій (26,7 %), C. albicans (25,0 %), S. pyogenes (20,7 %),
K. pneumoniae (18,3 %).
В мазках-відбитках та у периферичній крові переважна кількість
еозинофілів зустрічається в межах норми.
Проведені дослідження стану імунітету показали, що у хворих на ПРС
спостерігалися

менші

показники

відносної

кількості

Т-лімфоцитів

у

периферичній крові у порівнянні з контролем. Визначення серед популяції Тлімфоцитів CD4+ та CD8+ клітин не виявило достовірних відмінностей у
порівнянні з контролем. Кількість В-лімфоцитів була значно більшою у хворих
на ПРС (у 3 рази), що передбачає імовірну мікробну причину цієї патології.
Важливим інтегральним показником системного імунітету, що відображає
функцію гуморального імунітету, являється вміст імуноглобулінів різних класів у
сироватці крові. У хворих на ПРС має місце низький вміст IgА та підвищений
вміст IgM, що може вказувати на дію антигенного стимулу, певно, мікробного
характеру. Зниження вмісту IgА у сироватці крові розглядається як сприяючий
фактор для розвитку інфекційно-запальних процесів у дихальних шляхах.
Було досліджено рівень антитіл до антигенів мікробів, що найчастіше
висіваються з поверхні слизової оболонки носу (стафілококу та клебсієли) та
ротоглотки (гемолітичних стрептококів). У хворих на ПРС концентрація антитіл
до цих збудників була підвищеною.
Дослідження сенсибілізації до мікробних антигенів S.aureus та K.
pneumoniae за IgЕ показало, що серед хворих на ПРС 1/3 мають стан IgЕгіперчутливості до цих антигенів.
Дослідження реакцій клітинного типу проводилося за рівнем продукції
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лімфоцитами цитокінів, зокрема ФГМЛ. У практично здорових людей не
виявляється підвищеної чутливості лейкоцитів до антигенів патогенних
мікроорганізмів та при контакті з ними вони не продукують біологічно активних
речовин типу ФГМЛ. Індекс гальмування міграції лейкоцитів в відношенні
S.pyogenes у здорових складав 1,2; у хворих був знижений у 2 рази – 0,62; в
відношенні S.aureus у здорових індекс складав 0,95; у хворих – 0,55; в
відношенні. K.pneumoniae у здорових – 1,0; у хворих – 0,9. Це свідчить, що
лейкоцити хворих реагували на усі використані антигени, хоча достовірне
гальмування міграції відмічено тільки при застосуванні супернатантів,
отриманих при культивуванні лейкоцитів хворих з антигенами S.pyogenes та
S.aureus. Отже, при ПРС має місце сенсибілізація організму до інфекційних
антигенів у вигляді гіперчутливості клітинного типу.
Було виявлене достовірне збільшення крупномолекулярних ЦІК (до 90
одиниць оптичної щільності) в крові у хворих на ПРС (р<0,05). Але не дивлячись
на достовірні відмінності у вмісті ЦІК між групами контролю та хворих на ПРС,
середні величини вкладаються у поняття середньостатистичної норми.
Результати дослідження вмісту про- та протизапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ10, ІЛ-6) і регуляторних цитокінів – ІЛ-2 та ІНФ-γ вказують, що індикаторне
значення для визначення цитокінового статусу хворих мають ІЛ-1 та ІНФ-γ.
Рівень ІЛ-1 був достовірно підвищений у хворих на ПРС (11,2 пг/мл проти 40,5
пг/мл показників контрольної групи (р<0,05)), а ІНФ-γ знижений (82,5 пг/мл
проти 30,5 пг/мл відповідно (р<0,05)). Коливання у концентраціях ІЛ-10, ІЛ-6 та
ІЛ-2 були недостовірними. Нами було проведено дослідження факторів
місцевого імунітету у хворих на ПРС. При цьому визначалися найбільш важливі
захисні фактори ротоглоткового секрету (РГС), такі як вміст IgG, секреторної та
мономірної форм IgА, рівня лактоферину та ІФН γ. Вміст ведучого гуморального
фактору захисту слизової оболонки, яким є sIgA, знижено у хворих на ПРС (0,45
г/л) в порівнянні з групою контролю (1,55 г/л); вміст мIgA було завищеним (0,18
г/л), хоча і вкладалося у межі норми; рівень IgG був суттєво підвищений (0,45
г/л), що може розглядатися у аспекті посилення активності місцевих
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протизапальних факторів. Вміст лактоферину, як одного із захисних
протимікробних факторів, у хворих на ПРС був значно зниженим у порівнянні з
контролем (0,65 мкг/мл проти 8,6 мкг/мл, р<0,05). При дослідженні рівня ІФН-γ у
РГС було виявлено, що його концентрація суттєво знижена у хворих на ПРС до
початку лікування у порівнянні з контролем: 11,2 пг/мл – у хворих на ПРС, 29,5
пг/мл – в контролі, р<0,05.
Гістологічне, гістохімічне і імуноморфологічне дослідження поліпозної
тканини дозволило описати молоді, зрілі й старі поліпи, маючи на увазі їх
розвиток в процесі перебігу імунного запалення. Виявлено, що імунне запалення
протікає з підвищеною кількістю еозинофілів, CD8+ клітин, а також носіїв HLADr- антигену і плазматичних клітин з Ig M, G, E. В молодих поліпах серед
імунокомпентентних клітин строми домінують Т-лімфоцити - переважно CD8+
клітини. В-популяція лімфоцитів малочисельна, серед плазмобластів домінують
клітини з рецепторами до IgE, рідше зустрічаються клітини-продуценти IgM,
IgG. Виявляються поодинокі клітини-носії HLA-Dr-антигену. На епітелії
молодих поліпів експресія TLR2 визначалася більш ніж на половині клітин та
TLR4 на третині клітин у великій щільності. Зрілі поліпи характеризуються
вираженою

лімфо-плазмоцитарно-макрофагальною

інфільтрацією

строми.

Домінуючою популяцією залишається Т-лімфоцитарна, з ще більшим дефіцитом
CD4+ і відносним збільшенням CD8+ клітин. На фоні невеликої кількості В лімфоцитів збільшена популяція клітин-продуцентів як IgM і IgG, так і IgE. При
цьому домінація клітин-продуцентів IgE зберігається, рівно як і дефіцит ланки
природних кілерів (CD16+). Збільшуються кількість клітин-носіїв HLA-Drантигена. Встановлено, що на епітелії зрілого поліпа експресія TLR2 визначалася
на 48 % клітин та TLR4 на 25 % клітин також у високій щільності, як у молодих
поліпах. В стромі старих поліпів збільшується популяція CD4+ і відносно
зменшується популяція CD8+ клітин. Збільшується кількості В-лімфоцитів, при
цьому серед клітин-продуцентів Ig частіш виявляються клітини з поверхневим
антигеном до IgE. Макрофагальна популяція збільшується, переважно в стромі
поліпа. Досить часто відмічаються клітини-носії HLA-Dr-антигена. Кількість
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TLR2 та TLR4 позитивних клітин в епітелії була менша, ніж в молодих та зрілих
поліпах. Щільність експресії TLR2 та TLR4 була висока.
Продукція колагену в стромі поліпів залежить від ступеня їх зрілості. В
стромі молодих поліпів переважає колаген III типу, в зрілих – інтерстиціальні
колагени I і III типів, в старих поліпах переважає колаген I типу. В базальній
мембрані виявляється колаген IV типу, в старих поліпах, крім того, – колаген III
типу, що вказує на наявність склеротичного процесу.
При біохімічному дослідженні поліпозної тканини встановлено, що для неї
характерні енергодефіцитні і дисметаболічні явища, обумовлені зміною
активності ферментів, лімітуючих швидкість гліколіза і пулу метаболітів
внаслідок гіпоксії. В поліпозній тканині висока активність ключових ферментів
гліколізу: ГК і ФФК, а також ЛДГ. Гліколіз перебігає по анаеробному шляху. В
тканині поліпів домінують процеси, які супроводжуються використанням АТФ,
активність ключових ферментів збільшується, що призводить до інтенсифікації
процесу гліколізу і до посиленої продукції АТФ в анаеробних умовах. Також
спостерігається зміна енергетичного обміну – висока активність КФК. Тобто для
поліпозної тканини характерний КФК-шлях ресинтезу АТФ – максимально
ефективний в умовах гіпоксії.
Враховуючи те, що ПРС є проявом імунного запалення, у розвитку якого
провідну роль відіграють мікроорганізми, становить інтерес поєднання
хірургічного видалення поліпів із впливом на місцевий та загальний імунний
статус хворих імуномодулюючими бактеріальними препаратами. Цей принцип
лікування відповідає сучасним уявленням виникнення імунного запалення, яке
визначається

морфофункціональною

організацією

слизової

оболонки,

обумовленою існуванням автономної імунної системи. З метою підвищення
результативності протирецидивного лікування хворих на ПРС нами вирішено
застосувати бактеріальну аутовакцину. Проведення вакцинації на дохірургічному
етапі дозволяє сформувати у пацієнта специфічний імунітет та активізувати, як
специфічну, так і неспецифічну резистентність. Застосування такого методу
лікування дозволяє підготувати хворого до імуносупресорної дії хірургічного
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втручання та попереджувати рецидивуючий перебіг ПРС.
Були

проведені

експериментальні

дослідження

щодо

порівняння

імуномодулюючої активності ЛМ з найбільш часто вегетуючих бактерій на
слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів та ІКВ, отриманої із штамів
мікроорганізмів від хворих на ПРС. В дослідженнях in vitro при вивченні впливу
на фагоцитарну активність клітин піднебінних мигдаликів хворих хронічним
тонзилітом

встановлено,

що

обидва

бактеріальні

препарати

помітно

стимулювали її. Цей эфект знаходився в інтервалі розведень від 10,0 до 50,0
мкг/мл по білку. Дослідження дії на активність ПЦК виявило двократне
достовірне підвищення активності цих клітин при дії ЛМ в концентрації 20,0
мкг/мл (12,2% в вихідному стані і 24,6% під впливом препарату); вектор впливу
ІКВ також був направлений в сторону збільшення активності ПЦК. Дія вакцин на
відносний вміст клітин, експресуючих CD4, CD20, CD25 і CD56 у мигдаликах
виявила достовірний вплив ЛМ і ІКВ в розведенні 10,0 мкг/мл на підвищення
CD56+ клітин. Число клітин з фенотипом CD25+ також збільшувалось під дією
ЛМ в інтервалах розведень від 10,0 до 50,0 мкг/мл, тоді як під впливом ІКВ –при
концентрації білка 10,0 мкг/мл.
Вивчення впливу препаратів мікробних вакцин на гуморальну імунну
відповідь в культурі клітин показало, що обидва препарати стимулювали
антитілогенез. Кількість клітин, які продукують IgG, збільшилася в 1,5 рази в
порівнянні з контролем і в 2 рази у порівнянні з вихідним рівнем. Стимуляція
клітин мигдаликів ЛМ та ІКВ призводила також до збільшення утворення
антитіл до стрептолізину-О. Середній вихідний титр антистрептолізину О в
культурі клітин дорівнював «0», при культивуванні без антигену – 1:2,5; при
культивуванні з вакцинами середні дані склали для ЛМ – 1:4; для ІКВ – 1:5,4.
При використанні ІКВ динаміка наростання й рівень антитіл в культурі були
вище, ніж при дії ЛМ, що свідчить про вираженіший стимулюючий ефект ІКВ на
клітини імунологічної пам`яті щодо антигенів гемолітичного стрептококу.
Дослідження факторів вродженого імунітету in vivo при імунізації щурів
показало, що ІКВ сприяла більш вираженому збільшенню числа лейкоцитів в
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крові, ніж ЛМ, а також підсилювала фагоцитарну активність цих клітин.
Кількість еозинофілів в периферичній крові тварин при імунізації аутовакцинами
суттєво не змінювалась. В той же час імунізація тварин ЛМ супроводжувалась
більш ефективним підвищенням числа FcR+ – клітин і активності ПЦК.
Аглютинуючі антитіла до антигенів стафілококу і клебсієли в більш високих
титрах виявлялись після імунізації ІКВ, що вказує на її більш виражені
імуногенні властивості в плані формування гуморального імунітету, ніж у ЛМ.
Наступний етап нашої роботи полягав у вивченні можливих змін в
поліпозній тканині хворих під впливом бактеріальної аутовакцини. Після
вакцинації відзначаються явища розриву ядра з формуванням апоптозних тілець.
У субепітеліальному інфільтраті і в стромі поліпу виявляється багато
плазмоцитів з великим вмістом РНК в цитоплазмі, посилюється інтенсивність
лімфо-плазмоцитарно-макрофагальної інфільтрації. При цьому переважаючою
популяцією залишається Т-лімфоцитарна, у складі якої переважають CD8+
лімфоцити, проте частіше, ніж до лікування, віздначаються CD4+ клітини.
Хелперно-супресорне відношення (CD4/CD8) складає 0,50±0,02.
Другою особливістю є посилення плазмоцитарної реакції з збільшенням
клітин-продуцентів IgM та IgG, тоді як клітини-носії поверхневого антигену IgE
зустрічаються рідше. Звертає увагу відносне збільшення CD16+, переважно в
стромі поліпів. Достатньо часто зустрічаються клітини-носії HLA-Dr-антигену.
Колагеноутворення в поліпах після лікування практично не змінюється в
порівнянні з таким до лікування і залежить від ступеня зрілості поліпів. Виявлені
після вакцинації особливості поліпозної тканини свідчать про посилення імунної
запальної реакції в поліпі з перспективою швидшого її завершення. На тлі
введення аутовакцини спостерігається відносне збільшення макрофагів в стромі
поліпів. Зменшення популяції клітин-продуцентів IgЕ можливо обумовлене
зменшенням кількості еозинофілів, відмічене нами при лікуванні аутовакциною.
Було встановлено, що після вакцинації кількість TLR позитивних клітин
збільшувалася (TLR2 до 76% та TLR4 до 58%) в порівнянні з контролем (TLR2 15% та TLR4 - 10%) та їх кількістю до лікування (TLR2 - 48% та TLR4 - 25%), що
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свідчить про активний процес поглинання та знищення мікроорганізмів. Після
ревакцинації кількість цих рецепторів значно зменшувалася (TLR2 до 22% та
TLR4 до 16%), що пов’язане з суттєвим зменшенням патогенних мікроорганізмів
на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів. Таким чином, використання
бактеріальної вакцини для лікування ПРС обумовлює активізацію імунної реакції
організму,

що

може

бути

окремим

проявом

загальної

активізації

антибактеріальних імунних процесів.
У хворих в тканині поліпу після вакцинації відмічається значне зниження
активності ГК (на 42,9%), ФФК (на 45,1%) та ЛДГ (на 17,4%) у порівнянні з
активністю цих ферментів до лікування. Активність КФК в поліпозній тканині
хворих після проведеного лікування в порівнянні з активністю фермента в
контрольній групі підвищена. Таким чином, після проведеного лікування
аутовакциною у хворих в поліпозній тканині відбувається переключення
гліколізу з анаеробного шляху на аеробний шлях з утворенням великої кількості
енергії в вигляді АТФ.
На наступному етапі нашої роботи були визначені основні аспекти
перебігу ПРС при введенні бактеріальної аутовакцини у різних поєднаннях з
поліпоетмоідотомією. Досліджено та проаналізовано імунологічні показники
периферичної крові та встановлено нормалізацію вмісту нейтрофілів при всіх
схемах вакцинації, що свідчить про протизапальний ефект від дії аутовакцини.
Виявлено відновлення функціональної активності Т- лімфоцитів, ПЦК та рівнів
імуноглобулінів усіх класів до контрольних значень у хворих на ПРС при усіх
схемах вакцинації та встановлено найкращі результати у пацієнтів, яким
введення аутовакцини проводили до поліпоетмоідотомії. Відзначалося найбільш
значне підвищення рівня IgG, особливо у групі вперше виявлених хворих при
аутовакцинації до поліпоетмоідотомії.
При визначенні рівнів антитіл в сироватці крові хворих до основних
мікробних антигенів (S.aureus, S.pyogenes та К.pneumoniae), встановлено, що при
введенні аутовакцини до хірургічного втручання титри антитіл знижувалися до
початкового

рівня,

а

у

хворих,

які

лікувалися

аутовакциною

після
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поліпоетмоідотомії рівні титрів антитіл значно підвищувалась. При цьому
констатовано, що відновлення рівнів антитіл до вищевказаних мікробних
антигенів відбувалося продуктивніше у групі пацієнтів, які лікуються первинно,
та у групі хворих з проведенням аутовакцинації до хірургічного втручання.
При дослідженні динаміки зміни рівнів специфічних Ig Е до антигенів
S.aureus і К. pneumoniae під дією різних схем введення вакцини встановлено, що
вірогідно, максимально виражену десенсибілізуючу дію у відношенні обох
антигенів надає введення аутовакцини до хірургічного втручання. При цьому
кращі показники спостерігалися при дослідженні групи вперше виявлених
хворих.
Досліджуючи утворення ФГМЛ лімфоцитами обстежених, констатовано,
що до лікування при контакті з мікробними алергенами більшість з них
реагували на антигени стафілококу і стрептококу. Про виражену сенсибілізацію
до антигену свідчить зниження індексу гальмування, а наближення його до
норми підтверджує десенсибілізуючий ефект лікування (найбільший ефект нами
отримано при використанні аутовакцинації до хірургічного втручання.
При лікуванні аутовакциною за усіма схемами введення відбувається
зниження рівнів ЦІК, особливо при використанні аутовакцинації до хірургічного
втручання. За динамікою вмісту ІЛ-1β та ІФН-γ в крові встановлено кращий
нормалізуючий ефект при використанні в доопераційному періоді аутовакцини.
При дослідженні показників місцевого імунітету у хворих на ПРС на
вихідному рівні встановлено зниження вмісту sIgA. Найбільш позитивну
динаміку відновлення концентрації sIgA в РГС встановлено при застосуванні
аутовакцинації до поліпоетмоідотомії.
Ті ж тенденції відзначалися і за динамікою рівнів лактоферину в РГС
хворих на ПРС. Спостерігалося достовірне зниження концентрації ІФН-γ до
початку лікування - 11,2 пг/мл (в контролі – 29,5 пг/мл). Найбільша стимуляція
його продукції до 25,0 пг/мл відзначалася при використанні аутовакцини до
хірургічного лікування. При усіх схемах введення аутовакцини найкраща
стимуляція продукції ІФН-γ відзначалася у первинно-лікованих пацієнтів.
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Аналізуючи вищевказане, за даними дослідження процесу корекції стану імунної
системи при різних схемах аутовакцинації констатовано, що активація захисних
гуморальних факторів імунітету в РГС найбільш доцільна аутовакциною на
доопераційному етапі, особливо у пацієнтів, що вперше починають лікування.
Вивчено та проаналізовано динаміку видового і чисельного складу
біоценозу мікрофлори носа та глотки хворих на ПРС в залежності від схеми
введення аутовакцини. Найкращі показники зменшення кількості видів та
щільності росту умовно-патогенних збудників виявлені при використанні
аутовакцини

до

оперативного

втручання.

На

першому

тижні

після

аутовакцинації у первинно та повторно лікованих пацієнтів констатовано повну
елімінацію інших ентеробактерій (р<0,01), зменшення S. aureus (р<0,05). Через
місяць істотних змін не було. Віддалені результати (через рік та три роки після
аутовакцинації) характеризувалися мікробною картиною майже вихідного рівня.
Так, у первинних та повторних пацієнтів через рік мали місце поява інших
ентеробактерій (р<0,01), Stomatococcus mucilaginosus (р<0,01). У повторно
лікованих пацієнтів зареєстровано появу P. aeruginosa (р<0,01). Відбувалася й
зміна кількісного складу індігенної мікрофлори первинних та повторно
лікованих пацієнтів. Через тиждень висівали в меншій частоті: B. catarralis.
(р<0,01), Enterococcus spp. (р<0,05). Через місяць констатувалися елімінація
Corynebacterium spp. (р<0,01) та збільшення B. catarrhalis (р<0,05). В динаміці
одного року констатувалося збільшення B. catarralis (р<0,05) у первинно
лікованих пацієнтів. Через три роки від лікування серед повторно лікованих
пацієнтів знову висіяно Corynebacterium spp. (р<0,05).
Також було проведено дослідження основних характеристик перебігу ПРС
за клінічними показниками при використанні аутовакцини та констатовано, що
кращі результати отримані нами при введенні аутовакцини на доопераційному
етапі й у хворих, які розпочинали лікування аутовакциною відразу після
встановлення діагнозу ПРС. Так, за динамікою зміни скарг під впливом
лікування аутовакциною визначено, що головний біль зник у 76,7% первинних
хворих та у 86,7% повторних; на стомлюваність і дратівливість перестали
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скаржитись 56,7% первинних та 63,3% повторно-лікованих пацієнтів; 53,3%
первинних обстежених й 60,0% (р<0,05) повторних хворих перестали відчувати
закладеність носа.
Ефективність лікування при використанні аутовакцини за різними схемами
її введення ми дослідили також за допомогою зміни КТ та ринологічної картини
у обстежених хворих. Встановлено, що після проведеного лікування за усіма
схемами відбувалася нормалізація ринологічної картини. З часом у динаміці в
деякої частини досліджених спостерігалося повернення симптоматики ПРС.
Більша кількість первинних пацієнтів через рік після лікування мала набряк
слизової оболонки носа — 37,8 %, її гіперемію та наявність слизових виділень –
33,3 % і 36,7 % (р<0,05) відповідно. У повторних пацієнтів через рік частіше
спостерігалися в цілому набряк слизової оболонки носа 46,7 % (р<0,05), її
гіперемія та слизові виділення — 36,7 % (р<0,05) в обох випадках. При цьому,
пацієнтів зі збільшенням в об’ємі носових раковин збільшилося до 31,1 %
(р<0,05) та до 34,4 % (р<0,05) у первинно- та повторно-лікованих відповідно.
Через три роки після аутовакцинації в цілому набряк слизової оболонки носа
відмічали 44,4 % первинних та 51,1 % повторних обстежених; її гіперемію та
наявність слизових виділень – 25,6% і 50,0 % первинних та 31,1 % і 50,0 %
(р<0,05) відповідно повторних хворих. Пацієнтів же зі збільшенням в об’ємі
носових раковин побільшало до 44,4 % (первинні пацієнти) та до 52,2 %
(повторні хворі). За даними КТ через рік після лікування гомогенне затемнення
констатувалося у 22,2 % первинних пацієнтів та у 28,9 % повторних, пристінкове
потовщення слизової оболонки – у 25,6 % первинних досліджених та у 24,4 %
повторно-лікованих. Через три роки відмічалося збільшення кількості хворих з
гомогенним затемненням (у 35,6 % первинних пацієнтів та у 42,2 % повторних),
а пристінкового потовщення слизової оболонки було у 16,7 % первинних хворих
та у 13,3 % повторно-лікованих. Аналіз показників ринологічної картини та
даних КТ у динаміці дозволив нам констатувати кращий ефект після
використання аутовакцини до поліпоетмоідотомії. При порівнянні групи
первинно- та повторно лікованих констатовано кращі результати у первинній
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групі.
Після проведеного лікування в цілому спостерігалося значне покращення
функції носового дихання та нюхового аналізатору і рухової активності
миготливого епітелію. Так, ступінь порушення функції носового дихання на рівні
15–25 мм водн. ст. та 0–15 мм водн. ст. не відзначалася ні в жодного з первинних
пацієнтів, а серед повторних спостерігалася на рівні 15–25 мм водн. ст. у 33,3 %.
Відсоток хворих з III та IV ступенем порушення функції нюхового аналізатору
знизився до 13,3 % і 6,7 % відповідно серед повторної групи; а серед первинних
пацієнтів відзначалися лише хворі з III ступенем (10,0 %). Кількість пацієнтів з
нормальною функцією рухової активності миготливого епітелію підвищилася до
36,7 % серед первинно-обстежених та до 20,0 % серед повторної групи; хворих зі
значними порушеннями поменшало до 6,7 % – первинні та до 23,3 % – повторні
пацієнти (II ступінь) та до 3,3 % – первинні хворі й до 10,0 % – повторні (III
ступінь).
Враховуючи неоднаковий рівень впливу різних схем вакцинації на процес
перебігу ПРС нами встановлено, що максимальний ефект від лікування
досягається при використанні аутовакцини до поліпоетмоідотомії. Встановлено,
що через рік та три роки після застосування цієї схеми лікування кількість
обстежених, які мали порушення функції носового дихання на рівні 15–25 мм
водн. ст. – не змінилася у первинно-лікованих пацієнтів та відбулося їх
збільшення на 10,0% у повторній групі. При цьому, кількість хворих з
порушенням функції носового дихання 0–15 мм водн. ст. та з порушенням
функції нюхового аналізатору III-IV ступеня й нормальним функціонуванням
рухової активності миготливого епітелію та порушенням II ступеня залишилися
без змін у первинній та повторній групах. Через рік відсоток хворих з
нормальним функціонуванням нюхового аналізатору збільшився на 10,0%
(р<0,05) у первинних пацієнтів й зменшився на 10,0% у повторній групі. Через
три роки пацієнтів з порушенням функції нюхового аналізатору III ступеня у
порівнянні з показниками, що відзначалися через рік побільшало на 10,0%; а з
нормальним функціонуванням нюхового аналізатору і рухової активності
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миготливого епітелію не змінилося (первинні пацієнти); кількість же повторнолікованих пацієнтів з порушенням функції нюхового аналізатору III ступеня
через три роки залишилася без змін; а з нормальним функціонуванням нюхового
аналізатору і рухової активності миготливого епітелію зменшилося на 10,0% у
повторної групи. Також ми спостерігали збільшення відсотку первинних
обстежених, які мали III ступінь порушення функціонування миготливого
епітелію на 10,0% через три роки (через рік змін не відбувалося, як не
відзначилося й змін через рік та три роки у повторних пацієнтів).
Встановивши найбільш позитивний вплив на процес перебігу ПРС
аутовакцинації до проведення поліпоетмоідотомії, було проведено порівняння
ефективності цього метода лікування з застосуванням ТКС та стандартного
лікування (як у первинно-обстежених так і повторно-лікованих хворих). Під дією
усіх видів проведеної терапії знизився рівень вмісту нейтрофілів та В-лімфоцитів
(з високих цифр, які відзначалися до початку лікування) до нормальних
показників.

Спостерігалося

відновлення

функціональної

активності

Т-

лімфоцитів та ПЦК, особливо у первинних хворих, яким проводили вакцинацію.
Використання аутовакцинації призвело до вірогідного зниження вмісту ЦІК у
обстежених хворих з 90 (вихідний рівень) до 50 одиниць оптичної щільності.
При дослідженні концентрації Ig сироватки встановлено, що при усіх
використаних нами схемах лікування відбулося відновлення рівня Ig усіх класів
до показників контрольної групи. Звертає на себе увагу збільшення рівня IgA та
підвищений рівень IgG після використання аутовакцини (особливо у групі
первинно-лікованих пацієнтів), що є цілком закономірним процесом при
вакцинації. Проведено визначення рівня антитіл до мікробних антигенів
(S. aureus, S. pyogenes, K. pneumoniae), яке дозволило нам встановити, що в
сироватці крові хворих на ПРС, у яких використовували ТКС відзначалася
тенденція до зниження рівнів антитіл; у пацієнтів, яким надавалася стандартна
терапія, титри антитіл майже не відрізнялися від вихідних рівнів; у хворих, яким
проведена вакцинація, рівні титрів захистних антитіл підвищувалися, особливо ці
тенденції відзначалися в групі первинно-лікованих пацієнтів.
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Дослідженням рівня специфічних IgЕ по відношенню до антигенів
S. aureus

та

K. pneumoniae

встановлено,

що

вірогідною

вираженою

десенсибілізуючою дією у відношенні обох антигенів володіє ТКС, потім
бактеріальна аутовакцина та стандартне лікування. Кращий десенсибілізуючий
ефект встановлено при всіх методиках протирецидивної терапії у групах
пацієнтів що проходили лікування вперше. Досліджуючи утворення ФГМЛ
клітинами крові обстежених, констатовано, що рівень сенсибілізації до
мікробних антигенів практично не змінювався у випадку стандартної терапії.
Найбільший десенсибілізуючий ефект при ПРС нами встановлено при
використанні аутовакцинації - індекс ФГМЛ підвищився до контрольного рівня
(1,0 – ЛПС; 0,95 - протеїн-А; 1,2 – стрептолізін-О) та ТКС (індекс ФГМЛ: 0,9 –
ЛПС; 0,9 - протеїн-А; 0,95 – стрептолізін-О).
При дослідженні впливу різних схем лікування на вміст ІЛ-1β і ІФН-γ в
крові встановлено, що найкращий нормалізуючий ефект було досягнуто при
використанні ТКС та аутовакцини
Вивчаючи вплив різних лікувальних схем на стан гуморальних факторів
імунітету в РГС виявлено позитивну динаміку в концентрації sIgA та IgG при
усіх схемах лікування. Найбільший ефект спостерігався при введення
аутовакцини (sIgA підвищувався з 0,45 г/л до 1,4 г/л, (р<0,05)) та застосуванні
ТКС (з 0,45 г/л до 1,1 г/л, р<0,05), а вихідний рівень IgG знижувався з 0,45 г/л до
контрольного (0 г/л) в обох випадках. Вихідний рівень лактоферину (0,65 мкг/мл)
в РГС був знижений у порівнянні з контрольним (8,6 мкг/мл) і вірогідно
відновлювався лише у хворих, які отримували бактеріальну аутовакцину (6,0
мкг/мл). Рівень ІФН-γ в РГС був суттєво знижений до початку лікування –
середнє значення у хворих на ПРС 11,2 пг/мл (первинно-ліковані) та 10,80 пг/мл
(повторно-ліковані); в контролі 29,5 пг/мл. Встановлено кращу стимуляцію
продукції ІФН-γ при використанні бактеріальної аутовакцини (25,0 пг/мл –
первинно-ліковані та 21,0 пг/мл – повторно-ліковані). Таким чином, показники
системного та місцевого імунітету мають найбільшу ступінь нормалізації при
лікуванні хворих на ПРС бактеріальною аутовакциною. Кращі результати
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нормалізації показників імунітету спостерігаються у групі первинно-лікованих
пацієнтів.
Було вивчено характер реагування мікрофлори у хворих на проведення
лікування аутовакциною, ТКС та стандартної терапії. Після лікування вакциною
спостерігали зменшення частоти виділенння S.aureus та C.albicans в 2,3 рази, K.
рneumoniae в 2,5 рази та елімінацію групи інших ентеробактерій. Через місяць
виявлено деяке підвищення частоти виділенння S.aureus та K. pneumoniae та
зменшення S.pyogenes. Віддалені результати (через рік та три роки після
аутовакцинації) характеризувалися зменшенням частоти виділення S.pyogenes, K.
pneumoniae та C.albicans в порівнянні з вихідним рівнем. Частота виділення
S.aureus збільшувалася, але була значно нижче вихідного рівня в 1,6
разів.Захисна функція автохтонної мікрофлори вцілому не порушилася. У
віддаленому періоді спостерігалося відновлення нормальних співвідношень
представників груп індігенної флори.
Стандартна терапія вибірково впливала на частоту вилучення мікробів.
Через тиждень після

лікування спостерігалося зниження S. aureus та

K. pneumoniae в 1,6 разів, S. pyogenes та інших ентеробактерій в 1,5 та збільшення
виділення C. albicans в 1,2 рази. Через місяць у хворих відбулася елімінація групи
інших ентеробактерій, збільшення частоти виділення C.albicans (з 20,0% до
33,33%) та незначне збільшення S.aureus, K. рneumonia та S.pyogenes. Через рік
відбулося зменшення C.albicans (з 33,33% до 20%), збільшення S.aureus до 40.0%,
а K. рneumonia та S.pyogenes - до вихідного рівня. Через три роки встановлено
повернення кількості S.aureus, K. рneumonia та S.pyogenes до вихідного рівня,
поява інших ентеробактерій (10,0 %), рівень C.albicans не змінився (20,0%), але
був вище вихідного. Встановлено зниження частоти виділення та популяційного
рівня індігенної мікрофлори, що є несприятливим для хворих. Через тиждень
після лікування висівали в меншій кількості нормофлору: Neisseria spp. (повна
елімінація з 16,67%); B.catarralis. (у 2,6 рази з 43,3% до 16,67%) та
Staphylococccus spp. (плазмонегативні) – з 90,0% до 66,67%. Через місяць після
лікування констатували ще більше зменшення групи Staphylococccus spp.
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(плазмонегативні) – з 66,67% до 56,67%, але вже відбулося збільшення
мікроорганізмів групи B.catarralis. (у 2,4 рази з 16,67% до 40,0%) й поява
мікроорганізмів Neisseria spp. – 16,67%. Через рік після лікування рівень
індігенної мікрофлори знаходився майже на вихідному рівні з динамікою
подальшої нормалізації.
Через тиждень після лікування ТКС, встановлено незначне зменшення
S.aureus (з 60,0% до 50,0%) та S.pyogenes (з 30,0% до 26,6%), зменшення інших
ентеробактерій в 1,8 разів, незначне збільшення К.pneumoniae (з 13,3% до 16,7%).
Через місяць встановлено значне підвищення S.aureus (до 73,3,0%) та S.pyogenes
(з 30,0% до 26,6%), повернення інших ентеробактерій до вихідного рівня,
незначне зменшення S.pyogenes (до 23,3%), К.pneumoniae не змінилася. Через рік
кількість S.aureus зменшилася до 56,7%, К.pneumoniae до 13,3%, інших
ентеробактерій до 20,0%, S.pyogenes збільшився до 30,0%. Через три роки після
лікування кількість S.aureus була 53,3%, а К.pneumoniae, S.pyogenes та інші
ентеробактерії повернулися до вихідних рівнів. C.albicans реагувала на лікування
ТКС збільшенням частоти виділення з 36,6% до 40,0% через тиждень після
лікування та до 43,3% через місяць; в подальшому через рік відбувалося незначне
зниження її кількості (до 36,7%), а через три роки спостерігалося відновлення до
40,0%. Мікроорганізми індігенних груп реагували на ТКС зниженням частоти
виділення та популяційного рівня через тиждень після лікування, та
відновленням цих показників протягом року.
Порівнюючи вплив різних методів лікування на мікробіоценоз порожнини
носу та ротоглотки хворих через тиждень після лікування визначено, що
максимальне зниження частоти висівання та популяційного рівня умовнопатогенних мікроорганізмів спостерігалося у пацієнтів, які отримували
бактеріальну

аутовакцину

в

порівнянні

зі

стандартною

терапією

та

застосуванням ТКС. При цьому слід звернути увагу на те, що показники
індігенної мікрофлори при використанні аутовакцини практично не змінювалися.
Через місяць найбільш стабільний лікувальний ефект ми спостерігали у групі
хворих після аутовакцинації, особливо у порівнянні з групою, яка отримувала
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ТКС, після дії якого констатовано досить високий відсоток висівання і значний
кількісний рівень умовно-патогенних мікроорганізмів. Через рік та три роки
стійкого ефекту від лікування ТКС та стандартного лікування не встановлено, а
вакцинація дає досить стійкий ефект зменшення частоти виділення умовнопатогенної мікрофлори у віддаленому периоді. Слід констатувати, що у
повторно-лікованих пацієнтів спостерігався до лікування більший відсоток
висівання умовно-патогенної мікрофлори та ці мікроорганізми менше реагували
на проведене лікування за усіма схемами.
Окрім вищевказаного, нами було встановлено динаміку перебігу
патогномонічних проявів ПРС за клініко-інструментальними показниками у
пацієнтів в залежності від способу лікування. Так, дослідивши зміни основних
скарг у хворих, вцілому після лікування за усіма схемами спостерігалося
вірогідне зменшення головного болю, закладеності носу, стомлюваності та
дратівливості. Через рік у первинних пацієнтів, яким проведено курс
аутовакцини, прояви головного болю та закладеності носа не змінилися. При
використанні ТКС і стандартної терапії через рік головний біль повернувся до
30,0% (р<0,05) – первинні пацієнти та до 26,7% (р<0,05) у повторних обстежених
(ТКС) й до 33,4% (р<0,05) – первинні хворі та до 36,7% (р<0,05) — повторні
(стандартна терапія). Підвищена стомлюваність і дратівливість при використанні
ТКС відмічалася частіше на 22,2%; р<0,05 (первинні пацієнти) та на 30,0%;
р<0,05 (повторні хворі), при лікуванні антибіотиками - на 33,4%; р<0,05 у
первинних та повторних обстежених. Закладеність носа при використанні ТКС
почастішала на 13,4% та 16,6% відповідно у первинних та повторно-лікованих
пацієнтів (р<0,05) й на 20,0% як у первинних, так і у повторних хворих при
стандартній терапії (р<0,05). Через три роки пацієнти, які лікувалися
аутовакциною мали скарги на головний біль й стомлюваність на 20,0% (первинні
хворі) та на 20,0% й на 13,4% (повторно ліковані) відповідно частіше у
порівнянні з показниками, що відзначалися через рік після лікування,
закладеність же носа почастішала на 10,0% в обох групах. Через три роки
закладеність носа при застосуванні ТКС почастішала на 13,3% й 16,7% у
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первинних та повторних хворих відповідно і на 13,4% – при лікуванні
антибіотиками.
Динаміка перебігу ПРС за різними схемами лікування вивчалася також за
ринологічною картиною та зміною даних КТ. Встановлено, що після лікування за
усіма методами відбувалася нормалізація ринологічної картини. З часом у
динаміці в деякої частини досліджених відзначалося повернення симптоматики
ПРС. Через рік після лікуванні аутовакциною спостерігалося збільшення
відсотку обстежених з гіперемією слизової оболонки носа (на 23,3% - первинна
група та на 16,7% (р<0,05) - повторна) і збільшенням в об’ємі носових раковин
(на 10,0% у первинно-лікованих; у повторних – змін не спостерігалося). При
використанні ТКС через рік ми спостерігали збільшення кількості обстежених з
набряком на 33,4% у первинних пацієнтів та на 33,3% (р<0,05) у повторно
лікованих. Після стандартної терапії спостерігалося підвищення кількості
пацієнтів з набряком на 20,0% (р<0,05) (первинні хворі) й на 16,7% (р<0,05)
(повторна група).
Через три роки після лікуванні аутовакциною спостерігається відмінність у
порівнянні з показниками, що встановлені через рік зі зменшення чисельності
контингенту з гіперемією на 20,0% (р<0,05) (первинні) та на 23,4% (повторні).
Після лікування ТКС і антибіотиками через три роки ми спостерігали збільшення
відсотку пацієнтів з відхиленнями від нормальної ринологічної картини. Так, при
застосуванні ТКС, хворих з набряком слизової оболонки поменшало на 10,0%;
р<0,05.
За показниками КТ, після проведеного комплексного лікування за усіма
схемами спостерігалося зменшення кількості хворих з гомогенним затемненням
та потовщенням слизової оболонки ПНП. При використанні ТКС ми
спостерігали збільшення кількості обстежених з гомогенним затемненням
слизової оболонки на 10,0%; р<0,05. При використанні стандартної терапії через
рік кількість пацієнтів з пристінковим потовщенням слизової оболонки
збільшилася на 13,3%. Через три роки після лікування спостерігалася негативна
тенденція з незначним подальшим збільшенням кількості хворих з гомогенним
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затемненням та пристінковим потовщенням слизової оболонки ПНП. За
динамікою зміни картини КТ в катамнезі констатовано кращу дію аутовакцини,
потім – ТКС та стандартної терапії. Серед впливу вищевказаних механізмів
кращі результати відмічаються у хворих, що розпочали лікування вперше.
Після лікування за всіми схемами у більшості хворих спостерігалося
покращення функції носового дихання та нюхового аналізатору і рухової
активності миготливого епітелію. В катамнезі після нашого втручання у деяких
хворих спостерігалося повернення симптоматики ПРС. Через рік, при
використанні

аутовакцини

відмічено

збільшення

відсотку

пацієнтів

з

порушенням носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. у 10,0% повторнообстежених. Констатовано збільшення на 10,0%; р<0,05 первинних хворих й
зменшення також на 10,0% повторних пацієнтів з нормальним функціонуванням
нюхового аналізатору. Що стосується хворих з порушенням рухової активності
миготливого епітелію, то серед первинної групи їх кількість не змінилася, а серед
повторної - їх кількість збільшилася на 10,0% лише у пацієнтів з III ступенем
порушення. При використанні ТКС через рік спостерігалося збільшення відсотку
обстежених з порушенням носового дихання на рівні 15–25 та 0–15 мм водн. ст.
на 20,0% і 10,0% відповідно первинні та на 20,0% в обох випадках серед
повторних. Відсоток хворих, які мали порушення функції нюхового аналізатору
III та IV ступеня через рік при використанні ТКС не змінився у первинних та
збільшився на 10,0% в обох випадках у повторних. Окрім цього зменшилася
кількість пацієнтів з нормальним функціонуванням нюхового аналізатору на
10,0%. Кількість хворих з порушенням рухової активності миготливого епітелію
II та III ступеня збільшилася на 20,0% і 30,0% (первинні) та на 10,0% й 20,0%
(повторні). Також ми спостерігали зниження відсотку хворих з нормальним
функціонуванням рухової активності миготливого епітелію на 20,0%. При
стандартній терапії спостерігалося збільшення відсотку хворих з порушенням
носового дихання на рівні 15–25 та 0–15 мм водн. ст. на 30,0% (р<0,05) і 20,0%
(р<0,05) відповідно у первинних та на 20,0% і 10,0% у повторних (р<0,05).
Кількість хворих, які мали порушення функції нюхового аналізатору III та IV
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ступеня збільшилася на 10,0% у первинної групи і відповідно на 20,0% (р<0,05) і
10,0% (повторна група). Зменшилася кількість пацієнтів, які мали нормальне
функціонування нюхового аналізатору на 20,0% й 10,0% (відповідно первинні та
повторні пацієнти). Відсоток хворих з порушенням рухової активності
миготливого епітелію II та III ступеня підвищився на 10,0% і 30,0% відповідно
(первинна група) та на 30,0% (III ступінь у повторній групі). Визначено зниження
на 10,0% кількості пацієнтів з нормальним функціонуванням миготливого
епітелію.
Через три роки після використання аутовакцини у первинній групі було
виявлено лише підвищення кількості хворих, що мали III ступінь порушення
функції нюхового аналізатору на 10,0%. Серед повторної групи визначали зміни
у пацієнтів, що мали порушення носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст.
(збільшення на 10,0%), та нормальне функціонування нюхового аналізатору й
миготливого епітелію (відповідно зменшення на 10,0%). Після лікування ТКС
констатовано збільшення відсотку хворих з порушенням функції носового
дихання 0–15 мм водн. ст. (р<0,05), пацієнтів з III ступенем порушення як
функціонування нюхового аналізатору так і миготливого епітелію на 10,0%. При
стандартній терапії спостерігалася така динаміка: збільшення на 10,0%
обстежених, які мали порушення функції носового дихання 0–15 мм водн. ст.
(р<0,05) та нюхового аналізатору IV ступеню; збільшення на 20,0% повторних
пацієнтів, які мали III ступінь порушення рухової активності миготливого
епітелію та зменшення на 20,0% (р<0,05) з II ступенем й порушенням функції
носового дихання на рівні 15–25 мм водн. ст. у повторно-лікованих.
Виявлено, що у групі хворих з рецидивуючим перебігом ПРС до початку
нашого лікування повернення поліпозу виявлялося у значного відсотку
обстежених (78,7 %) на першому році після останнього лікування, у 16,7 % протягом від одного до трьох років, а більш ніж три роки безрецидивного
періоду мали лише 4,7 % хворих. Встановлено, що при використанні
аутовакцини до поліпоетмоідотомії у групі вперше виявленних хворих рецидив
поліпозу в період до одного року спостерігався у 26,7 % обстежених; при
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лікуванні ТКС - у 60,0 %, а при використанні стандартної терапії - у 63,3 %
пацієнтів. Виникнення рецидиву в період від одного року до трьох при
використанні аутовакцини виявлялося у 53,3 %, при лікуванні антибіотиками - у
33,3 %, при лікуванні ТКС - у 30,0 % хворих. Пацієнтів, що не мали рецидиву в
період три та більше років, при лікуванні аутовакциною було 23,3 %, при
лікуванні ТКС – 10,0 %. Така ж сама тенденція стабілізації досягнутого ефекту і
краща дія аутовакцини у порівнянні з ТКС та стандартної терапії спостерігалася
нами і у групі повторно лікованих хворих. При використанні аутовакцини у
повторно лікованих пацієнтів рецидив в період до одного року відзначався у
33,3 % хворих; при лікуванні ТКС - у 73,3 %; при стандартній терапії – у 83,3 %.
Після аутовакцинації в період один-три роки рецидив спостерігався у 16,7 %
обстежених, як і при стандартній терапії, а при дії ТКС – на рівні 23,3 %. Після
використання аутовакцини у 16,7 % обстежених визначалося повернення
поліпозу у період більше трьох років. При цьому, у пацієнтів, лікованих
стандартно, не було жодного з ремісією в період три роки та більше. Доведено,
що вірогідно (р<0,05) при лікуванні аутовакциною кращий ефект спостерігався у
групі вперше виявленних у порівнянні з рецидивуючими хворими. Вплив
стандартної терапії та ТКС також встановив кращу дію у вперше виявлених
пацієнтів: рецидиви до року відзначали менше на 20,0% (стандартна терапія) та
13,3% (ТКС); рецидивний період від року до трьох відмічався частіше у групі
вперше виявлених пацієнтів (на 16,6% – стандартна терапія та на 10,0% – ТКС).
Таким чином, порівнюючи різні схеми протирецидивної терапії,
констатовано, що кращі результати в досягненні стійкого терапевтичного ефекту
отримані нами при лікуванні аутовакциною до хірургічного втручання у
порівнянні з ТКС та стандартної терапії. Більш стійкий протирецидивний ефект
спостерігався у вперше-виявленнихих хворих.
До початку лікування, у групі впершевиявленних пацієнтів спостерігалася
переважна більшість хворих, що мали три бали поліпозу, як і у групі
рецидивуючих хворих. При цьому спостерігалася також велика кількість
пацієнтів з двома та одним балом поліпозу.
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Після лікування спостерігали відсутність поліпозу (нуль балів) у хворих
усіх груп (як вперше виявлені, так і повторні). Через рік та три роки нами
відзначалася досить негативна динаміка у всіх групах хворих, але краща картина
була у групі вперше виявлених пацієнтів.
Після застосування бактеріальної аутовакцини спостерігався кращий ефект
порівняно до інших схем лікування ПРС. У хворих, що отримували аутовакцину
до хірургічного втручання, через рік після лікування спостерігалося збільшення
пацієнтів, що мали три бали поліпозу: на 3,3 % (у вперше виявлених хворих) та
на 12,0 % (у рецидивуючих пацієнтів) у порівнянні з пацієнтами, що отримували
аутовакцину до та після хірургічного втручання (на 5,0 % у вперше виявлених і
на 15,0 % у рецидивуючих пацієнтів); та обстеженими з лікуванням вакциною
після хірургічного втручання (на 7,7 % – вперше виявлені хворі та на 15,0 % –
повторні пацієнти). Що стосується пацієнтів, які отримали стандартну терапію та
ТКС, то вони мали збільшення відсотку обстежених з трьома балами через рік на
11,7 % (поліпи при стандартній терапії й лікуванні ТКС однаково у вперше
виявлених) та на 16,7 % (стандартно ліковані рецидивуючі пацієнти); а у
лікованих ТКС – на 13,4 % при повторному зверненні. Таким чином, краще
всього проявила себе аутовакцина, використована до поліпоетмоїдотомії як у
вперше виявлених, так і рецидивуючих пацієнтів: збільшення пацієнтів з трьома
балами у групі вперше-виявлених хворих, що лікувалися вакциною до
поліпоетмоїдотомії відбулося менше на 3,4 % (по відношенню до аутовакцинації
до та після поліпоетмоїдотомії); на 4,3 % (по відношенню до аутовакцинації
після поліпоетмоїдотомії); на 8,4 % (у порівнянні зі стандартною терапією й
ТКС). У групі повторно лікованих ці показники були такими: збільшення
відсотку хворих, що мали три бали та лікувалися вакциною до хірургічного
втручання було меншим на 3,3 % порівнюючи з аутовакцинацією до та після
поліпоетмоїдотомії й з дією вакцини після поліпоетмоїдотомії; на 5,0 % по
відношенню до стандартного лікування; на 4,6 % – по відношенню до лікування
ТКС. Якщо ж порівняти групи вперше виявлених та повторно лікованих хворих,
то можна констатувати кращий вплив первинного лікування. Так, пацієнтів у
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групі вперше виявлених обстежених побільшало значно менше через рік після
лікування, ніж у повторно лікованих: на 8,4 % після лікування аутовакциною до
поліпоетмоїдотомії; на 10,0 % при вакцинації до та після поліпоетмоїдотомї;
також на 7,3 % – вакцинація після поліпоетмоїдотомії; при стандартному
лікуванні – на 5,0 % й при лікуванні ТКС – менше на 1,7 % у групі вперше
виявлених у порівнянні з повторнолікованими. Така ж характеристика
спостерігалася нами й у групі хворих, що мали два, один та нуль балів поліпозу.
Оцінено кількість рецидивів у 10-річній динаміці після проведеного
лікування. Проаналізовано анамнестичні відомості щодо виконаних хірургічних
втручань з приводу рецидиву ПРС протягом 10 років. У 1 лікувальній групі як
серед первинно, так і повторно лікованих переважали пацієнти з одним
хірургічним втручанням порівняно з контингентом осіб, що перенесли 3 чи 4 і
більше операцій (р<0,01). У 2 лікувальній групі серед уперше виявлених
пацієнтів вірогідну відмінність виявлено між чисельністю пацієнтів, яких
оперували одноразово і три (р<0,01) й чотири та більше разів (р<0,01), два рази
(р<0,05); серед повторно лікованих відмінність встановлено щодо тих, кого
оперували чотири й більше разів (р<0,01) чи тричі (р<0,05). У 3 лікувальній групі
вірогідно більше було пацієнтів, яких оперовано не більше одного разу,
порівняно з будь-яким іншим контигентом за частотою операцій (р<0,01) і зовсім
не виявлено осіб, у яких операцію здійснено 4 і більше разів як у первинно
виявлених, так і повторних пацієнтів. У 4 лікувальній групі тенденція повністю
аналогічна до описаної у 2 лікувальній групі. Ситуація у 5 лікувальній групі
кардинальним чином відрізнялася: пацієнтів з одноразово проведеним
хірургічним втручанням було найменше. Серед уперше діагностованих пацієнтів
цей показник вірогідно відрізнявся відносно чисельності осіб, яких було
прооперовано тричі (р<0,01) і двічі (р<0,05). Серед повторно лікованих кількість
прооперованих одноразово пацієнтів вірогідно була меншою відносно будьякого іншого контингента (р<0,01). Охарактеризовано обсяг проведених
оперативних втручань. У всіх лікувальних групах серед первинно лікованих
переважали пацієнти з операціями в об’ємі тільки ПЕТ порівняно з контингентом
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осіб, що ПЕТ з гайморотомією (р<0,05), фронтотомією, сфенотомією (р<0,01).
Серед повторно лікованих такої відмінності не встановлено у 1 та 2 лікувальних
групах відносно ПЕТ з гайморотомією. Аналогічні тенденції кращого
терапевтичного ефекту аутовакцинації (більше всього, використаної до
поліпоетмоїдотомії) й в цілому інших методів лікування у групі вперше
виявлених пацієнтів за даними рецидивування поліпозу встановлено за
методикою Гарюка Г. І. та Арнольді К. Е. [233].
Таким чином, при з’ясуванні якості терапевтичного впливу окремих
методик лікування за відсутністю рецидивування, ми констатували кращу дію
аутовакцини до поліпоетмоідотомії у порівнянні з групами хворих, що
отримували ТКС та стандартну терапію й більш вагоміші ефекти лікування у
групі вперше-виявленних пацієнтів у порівнянні з групою повторних хворих.
За даними вивчення частоти окремих клініко-патогенетичних факторів і
прогностичного значення кожного із критеріїв опрацьовано прогностичний
протокол оцінки подальшого прогнозу після застосування бактеріальної
аутовакцини у комплексному лікуванні поліпозного риносинуситу.
Фактичну

прогностичну

потужність

заявленого

способу

оцінки

ефективності застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні
поліпозного риносинуситу проведено шляхом динамічного спостереження за
пацієнтами. За фактичного розвитку і прогресування ПРС його ризик оцінений
як високий у 31,7 %, помилкове встановлення мінімального ризику мало місце в
1 випадку (1,7 %). Серед контингенту осіб, у яких не розвинувся рецидив ПРС,
відсоток співпадіння оцінки ризику був 46,7 %, помилкове визначення високого
ризику виявилося у 6,7 % спостережень. Оцінка параметрів прогностичної
цінності

протоколу

показала

такі

значення:

чутливості —

96,6 %,

специфічності — 82,6 %, позитивної передбачувальної цінності — 87,5 %,
негативної передбачувальної цінності — 95,0 %.
Результати проведеного статистичного аналізу надають статистичне
обґрунтування

розробленій

концепції

удосконалення

лікування пацієнтів з поліпозним риносинуситом.

протирецидивного
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі надано патогенетичне обґрунтування застосуванню
бактеріальної

аутовакцини

як

нового

наукового

напрямку

оптимізації

протирецидивного лікування поліпозного риносинуситу шляхом дослідження
мікробіологічних

особливостей

слизової

оболонки,

морфологічних

та

біохімічних характеристик поліпів, показників системного запалення та факторів
місцевого імунітету.
1. У хворих на ПРС переважає давність анамнезу від 2 до 4 років (у 29,5 %
пацієнтів, φ≥2,3, р<0,05) на тлі супутньої патології бронхолегеневої системи (у
48,0 %, φ≥2,7, р<0,05), викривлення носової перегородки (у 47,3 % хворих, φ≥2,6,
р<0,05). У ранговій структурі причин ПРС найвищі позиції займають інфекційнозапальні захворювання верхніх дихальних шляхів (49,6 %).
2. На долікувальному етапі у хворих на ПРС у порожнині носу та
ротоглотці серед умовно-патогенних мікроорганізмів найбільш часто та з
більшим популяційним рівнем зустрічаються: S. aureus (у 60,0 % хворих, φ≥2,5,
р<0,05), група інших ентеробактерій (26,7 %, φ≥2,4, р<0,05), C. albicans (25,0 %,
φ≥2,3, р<0,05), S. pyogenes (20,7 %, φ≥2,7, р<0,05), K. pneumoniae (18,3 %, φ≥2,7,
р<0,05). У третини хворих існує сенсибілізація до мікробних алергенів, про що
свідчить титр специфічного Ig Е до антигенів S. aureus (р<0,05 відносно
контролю) та K. pneumoniae (в 11 разів частіше, ніж у контролі, р<0,01).
3. Патогенетичне значення у розвитку ПРС мають зміни місцевого
імунітету (зниження вмісту секреторного Ig A у 3,5 рази, р<0,05; лактоферину —
у 3 рази, р<0,05; ІФН-γ — у 2,8 рази, р<0,05 при значному зростанні Ig G у
ротоглотковому секреті, р<0,01 відносно здорових осіб) та загального імунітету
із розвитком гіперчутливості на мікробні антигени на тлі зниження
функціональної активності Т-лімфоцитів в 1,5 рази, р<0,05; зростанням питомої
ваги В-лімфоцитів у 2,7 разів, р<0,05; Ig М у 2,5 разів, р<0,05; Ig G у 1,5 рази,
р<0,05; зниження Ig А у 3,8 разів (р<0,01); підвищення ЦІК у 2,6 разів у межах
середньостатистичної норми (р<0,05); збільшення концентрації ІЛ-1β у 2 рази
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(р<0,05); зменшення рівня ІФН-γ у 2,7 разів (р<0,01) відносно референтних
значень.
4. У хворих на ПРС в епітелії поліпозної тканини у великій щільності
експресуються TLR2, які стимулюються грам-позитивними бактеріями (у першу
чергу S. aureus) та TLR4, які стимулюються ліпополісахаридами грам-негативних
мікроорганізмів (K. рneumoniaе). Підвищення щільності TLR2 та TLR4
асоційовано з активацією Т-лімфоцитів CD4+, збільшенням продукції Ig E та
еозинофілії, що лежить в основі гіперреактивності епітеліальної тканини носу та
стимуляції росту поліпів.
5. Місцевими

морфологічними

особливостями

патогенезу імунного

запалення при ПРС є залучення великої кількості еозинофілів і Т-лімфоцитів із
супресивною та цитотоксичною функцією, носіїв HLA-Dr антигену та
плазматичних клітин-продуцентів Ig M, Ig G, Ig E. В поліпозній тканині
відбувається переключення гліколізу на анаеробний шлях, що обумовлює зміну
активності ферментів і призводить до енергодефіцитних та дисметаболічних
явищ.
6. Експериментальними дослідженнями in vitro та in vivo доведено більш
виражений

імуномодулюючий

вплив

інактивованої

корпускулярної

бактеріальної аутовакцини на фенотипічні та функціональні властивості
алогенних

лімфоцитів

піднебінних

мигдаликів,

фактори

клітинного

і

гуморального імунітету у експериментальних тварин у порівнянні з лізатом
мікроорганізмів (ФП 58,2±5,8 проти 55,5±5,6 відповідно, р<0,05; титр антитіл до
стрептолізину-О 5,4±0,5 проти 4,0±0,4 відповідно, р<0,05; лейкоцитоз 9,7±0,9
проти 8,2±0,8 відповідно, р<0,05; Рівень антистрептолізину-О, log2 1,85±0,2
проти 0,5±0,1 відповідно, р<0,05; антитіла до антигенів S. aureus, log2 6,5±0,7
проти 4,7±0,5 відповідно, р<0,05; антитіла до антигенів K. pneumoniae, log2
7,0±0,7 проти 5,0±0,5 відповідно, р<0,05).
7. У поліпозній тканині хворих на ПРС застосування бактеріальної
аутовакцини супроводжується значним зниженням активності ключових
ферментів гліколізу — гексокінази (на 42,9 %, р<0,05), фосфофруктокінази (на
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45,1 %, р<0,05) та лактатдегідрогенази (на 17,4 %, р<0,05), що свідчить про
поліпшення тканинного метаболізму та підсилення лімфоплазмоцитарномакрофагальної інфільтрації зі зростаючою активністю Т-хелперів та макрофагів,
плазмоцитарною трансформацією В-лімфоцитів в клітини-продуценти Ig M, Ig G
та носії HLA-Dr.
8. Використання бактеріальної аутовакцини за розробленою методикою
призводить до санації слизової оболонки порожнини носу з перевагою
нормомікрофлори над умовно-патогенною мікрофлорою: зменшення виявлення
S. aureus, C. albicans у 2,3 рази (р<0,05), K. pneumoniae в 2,5 рази (р<0,05), що
призводить до поліпшення функції носового дихання, нюхової функції,
зменшення скарг хворих на ПРС. При цьому констатовано кращий ефект
запропонованої нами терапії у групі пацієнтів, які отримують лікування вперше
(φ≥2,7; р<0,05).
9. Позитивні зміни у мікробному пейзажі хворих при лікуванні
аутовакциною перед хірургічним втручанням супроводжуються вираженою
десенсибілізацією і зниженням рівнів специфічних Ig Е до мікробних антигенів
(до S. aureus у 1,5 рази, р<0,05; до K. pneumoniae у 2 рази, р<0,05), сприяють
активації захисних факторів загального імунітету (відновленню функціональної
активності Т-лімфоцитів у 1,6 разів, р<0,05; збільшенню рівня ІФН-γ у 2,3 рази,
р<0,05; зниженню вмісту нейтрофілів у 1,3 рази, р<0,05; концентрації ІЛ -1β у 1,8
разів, р<0,05 та популяції В-лімфоцитів у 1,75 разів, р<0,05, а також відновленню
рівнів Ig A, Ig M, Ig G до контрольних значень) та місцевого імунного захисту
(підвищення вмісту лактоферину у 9,2 разів р<0,01; ІФН-γ у 2,2 разів, р<0,05;
секреторного Ig A у 3,1 разів, р<0,05 та зменшення Ig G до контрольного рівня,
р<0,01).
10. Порівняно до інших схем лікування ПРС після застосування
бактеріальної аутовакцини за запропонованою методикою визначено наявність
кращого ефекту за більшою кількістю пацієнтів з безрецидивним періодом понад
3 роки: на 20,0 % порівняно з лікуванням протимікробними препаратами (φ=2,7;
р<0,01) та на 18,3 % — із застосуванням ТКС (φ=2,4; р<0,01). При цьому
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доведено більшу ефективність аутовакцинації у групі хворих, що отримують
лікування вперше: встановлено наявність більш пролонгованого терміну
безрецидивного періоду у порівнянні з пацієнтами, що лікуються повторно —
менше випадків рецидивування на першому році на 30,0 % (φ=2,4; р<0,01) та
більший відсоток в період один–три роки на 33,6 % (φ=2,8; р<0,01). В 10-річному
катамнезі метод демонструє більшу ефективність у порівнянні зі стандартним
лікуванням та застосуванням ТКС за тривалістю ремісії, частотою рецидивів,
кількістю операцій, КТ-даними.
11. За бальною шкалою після застосування бактеріальної аутовакцини
спостерігався значно кращий ефект порівняно до інших схем лікування ПРС.
Через рік відсутність поліпозу (0 балів) у вперше виявлених хворих визначено у
73,3 % пацієнтів, що на 33,3 % більше, ніж при застосуванні ТКС і на 30,0 % —
відносно стандартної терапії (φ≥3,2; р<0,01). Три бали після аутовакцинації
відзначали лише у 6,7 % хворих, що на 16,7 % менше, ніж після ТКС та
стандартної терапії (φ=2,2; р<0,05). Через три роки відсутність рецидивів
відзначали на 20,0 % більше у порівнянні зі стандартною терапією (φ=2,5;
р<0,01) та на 16,7 % — з ТКС (φ=2,2; р<0,05). Поліпоз на рівні трьох балів був на
16,7 % менше у порівнянні зі стандартною терапією (φ=2,2; р<0,05) та на 13,4 % з
ТКС (φ=1,8; р<0,05).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. В практичній діяльності лікаря-оториноларинголога з метою визначення
показань до застосування бактеріальної аутовакцини із загальної кількості
хворих на ПРС слід виділяти пацієнтів із частими ГРЗ, переохолодженнями,
слизово-гнійними виділеннями із носу, однобічним характером поліпозу,
відсутністю чіткого алергологічного анамнезу та еозінофілії крові задля
поглибленого дослідження перед оперативним лікуванням. Вищевказаним
хворим необхідно проводити вивчення мікробіоценозів слизової оболонки
порожнини носу, імунологічних показників системного та місцевого імунітету.
2. При наявності високого ступеня обсіменіння слизової оболонки
порожнини носу S. aureus, K. pneumoniae та іншими умовно-патогенними
бактеріями відразу після встановлення діагнозу поліпозного риносинуситу
необхідно застосовувати бактеріальну аутовакцину до оперативного втручання
по спеціальній схемі, згідно з якою передбачено одна вакцинація (вісім ін’єкцій з
інтервалом 48 годин) та проведення ревакцинації (сім ін’єкцій). Ревакцинація
проводиться через 20–25 діб після вакцинації, поліпоетмоїдотомію виконують
через 20–25 діб після закінчення курсу ревакцинації.
3. З метою запобігання рецидивуванню ПРС рекомендовано проводити
визначення

характеристик

мікробіоценозів

з

урахуванням

обсіменіння,

показників місцевого та загального імунітету, дослідження динаміки клінікоінструментальних показників через місяць та рік від проведеного лікування.
4. Прогностичну

оцінку

ефективності

інактивованої

бактеріальної

корпускулярної вакцини у комплексному лікуванні пацієнтів з поліпозним
риносинуситом рекомендовано проводити із застосуванням розробленого
протоколу,

який

патоморфологічні дані.

враховує

клінічні,

мікробіологічні,

імунологічні,
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