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Діагностика

і

лікування

хронічного

гнійного

верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.09.19. – оториноларингологія (222 Медицина) виконана у
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України,
Чернівці, 2018. Спеціалізована вчена рада ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. Коломійченка НАМН України», Київ, 2018.
Більшість способів лікування гнійних запальних захворювань приносових
пазух

(ППН)

спрямовані

на

пригнічення

інфекції

антибактеріальними

препаратами, призводять до мікроекологічних порушень нормобіоценозу
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів (ВДШ) та шлунково-кишкового
тракту. Тому при лікуванні хронічних гнійних запальних захворювань ППН,
зокрема хронічного гнійного верхньощелепного синуситу (ХГВС), потрібно
забезпечити не тільки ефективний вплив на збудників, але й адекватно
корегувати

імунологічну

реактивність

макроорганізму

та

відновити

мікробіоценоз слизової оболонки ВДШ та кишківника. Доведено, що
відновлення природнього мікробіоценозу має імуностимулюючу дію, яка
посилює компенсаторні механізми імунологічного захисту організму.
Актуальність обраної дисертаційної теми визначалася високим рівнем
захворюваності на ХГВС, частими їх рецидивами, низькою ефективністю
консервативного лікування, несприятливим клінічним перебігом з виникненням
орбітальних та внутрішньочерепних ускладнень, особливо у хворих на цукровий
діабет (ЦД) 1-го типу, при яких виникають зсуви у клітинній та гуморальній
ланках імунітету, порушення мікробіоценозу товстої кишки, що сприяє
посиленню клінічних проявів, інтоксикації, виникненню ускладнень.
Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального наукового
питання

отоларингології, яке

полягає у вивченні клініко-лабораторних
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показників перебігу ХГВС з ЦД 1-го типу та покращенні ефективності
комплексного лікування хворих з даною поєднаною патологією шляхом клініколабораторного обгрунтування загального застосування мультипробіотичного
препарату з метою корекції мікробіоценозу товстої кишки.
Метою даної роботи було: покращення ефективності лікування хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу
шляхом корекції мікробіоценозу товстої кишки.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше за результатами проведених
клініко-лабораторних досліджень визначено, що перебіг хронічного гнійного
верхньощелепного

синуситу

на

фоні

цукрового

діабету

1-го

типу

характеризується вираженими явищами дисбіозу слизової оболонки носа, ППН
та товстої кишки, що обґрунтовує необхідність оцінки стану порушення
мікробіоценозу слизових оболонок у хворих з даною патологією. Доповнено
наукові дані про клініко-лабораторні особливості перебігу, нові перспективи
лікування даної поєднаної патології. Визначено порівняльні особливості
клінічного перебігу та ефективності лікування ХГВС з ЦД 1-го типу та ХГВС
без супутньої патології.
Для вирішення поставлених завдань було проведено обстеження і
лікування 78 хворих в стадії загострення ХГВС на фоні ЦД 1-го типу віком від
18 до 42 років та 20 хворих на ХГВС в стадії загострення без ЦД, що перебували
на стаціонарному лікуванні в ЛОР-відділенні обласної клінічної лікарні.
Відносно лікувальної тактики хворі на ХГВС з ЦД 1-го типу були поділені на
основну (40 хворих) і контрольну (38 хворих) групи. У всіх 78 обстежених
хворих на ХГВС ЦД 1-го ендокринологами верифіковано ЦД 1-го типу
середнього
стандартне

ступеню

важкості.

комплексне

мультипробіотичного

Пацієнтам

консервативне

препарату.

Хворі

основної
лікування

контрольної

групи
з

проводилось

використанням

групи

отримували

аналогічне лікування, окрім пробіотика. Групу порівняння склали 20 хворих на
ХГВС в стадії загострення без супутньої патології. Для клініко-імунологічних,
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лабораторних та мікробіологічних досліджень було залучено 10 практично
здорових донорів.
Клінічні прояви при загостренні ХГВС з ЦД 1-го типу були такі: гнійні або
слизово-гнійні виділення – у 75 (96,2%), головний біль дифузний чи
локалізований – у 75 (96,2%), болючість при пальпації передньої стінки
враженої верхньощелепної пазухи – у 58 (74,4%), значне утруднення носового
дихання – у 55 (75,3%), гіпосмія – у 23 (29,5%), погіршення сну – у 47 (60,3%),
зниження працездатності – у 43 (55,1%), загальна слабкість – у 66 (84,6%),
підвищення температури тіла до субфебрильної – у 49 (62,8%), слизово-гнійний
вміст – у 63 (80,8%) і гнійний вміст – у 15 (19,2%) в промивній рідині. Рівень
глюкози в крові пацієнтів варіював у межах 8,0–11,7 ммоль/л.
У хворих на ХГВС без супутньої патології головний біль спостерігався у
16 хворих (80%), болючість при пальпації передньої стінки верхньощелепної
пазухи – у 12 хворих (60%), значне утруднення носового дихання – у 11 хворих
(55%), гіпосмія – у 4 (20%), погіршення сну – у 8 (40%), зниження
працездатності – у 11 хворих (55%), загальна слабість – у 9 (45%), підвищення
температури тіла до субфебрильної – у 3 хворих (15%), гнійний вміст в
промивній рідині гайморової пазухи був у 18 хворих (90%), а слизово-гнійний –
у 2 (10%). В постановці діагнозу враховували дані ендоскопії носа та
носоглотки, рентгенографії ППН, КТ, а також дані діагностично-лікувальних
пункцій.
За результатами клінічного дослідження загострення однобічного ХГВС
було діагностовано у 12 (15,4%) пацієнтів, двобічний ХГВС визначено у 66
(84,6%) хворих на ЦД 1-го типу. При надходженні в стаціонар 23% хворих мали
місце ускладнення, у хворих групи порівняння (ХГВС без ЦД) – 8% (P ˂ 0,05).
У крові хворих відбувалося зростання числа лейкоцитів (9,2±0,65 × 109/л)
на фоні збільшення відносного і абсолютного числа паличкоядерних (6,0±0,31
%; 0,55±0,032) × 109/л) і сегментоядерних (64,0±1,21 %; 5,89±0,16) × 10 9/л)
нейтрофілів. Зниження відносного вмісту лімфоцитів у крові (22,5±1,27 %),
зазначене у 91,8 % хворих, не супроводжувалося зменшенням їх абсолютної
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кількості ((1,9±0,18) × 10 /л). У 95,4 % обстежених реєстрували різке
підвищення ШОЕ (22-35 мм/год).
При оцінці імунного статусу хворих було виявлено, що захворювання
перебігає на тлі зниження вмісту в крові СD3+ - і СD4+ - клітин, підвищення
частки СD25+ - та СD19+ - клітин. При дослідженні сироватки крові хворих
було встановлено, що тенденцію до підвищення концентрації IgG та підвищення
вмісту в крові ЦІК. Крім того, показники фагоцитарної активності у хворих були
значно нижчими (р < 0,05), ніж у здорових. Показник спонтанного НСТ-тесту у
них був в 1,6 разів вище, а індукованого НСТ-тесту - в 1,2 рази нижче, ніж в
нормі.
Відповідно показник метаболічного резерву фагоцитів у хворих був
значно слабшим (індекс 1,23±0,17), ніж у здорових осіб (індекс 2,42±0,21).
Отримані дані свідчать про те, що ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу перебігає на
фоні сутєвих змін в імунному статусі із залученням усіх ланок імунітету. У
хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу наростали ознаки інтоксикації за
лейкоцитарним індексом інтоксикації (ЛІІ), який достовірно перевищував
показник хворих на ХГВС без ЦД - на 15,3%. Такі зміни досліджуваного
показника корелюються зі змінами рівня МСМ (0,53±0,04 ум.од. в основній та
0,51±0,02 ум.од. у контрольній групах (P ˂ 0,001) проти 0,33±0,02 ум.од у
хворих на ХГВС без ЦД).
Дані особливості змін, дозволяють припустити, що інтоксикація при ХГВС
на фоні ЦД 1-го типу носить ендогенний характер внаслідок поєднання гнійного
запалення з метаболічним впливом цукрового діабету.
У хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у вмісті гайморових пазух настає
елімінація автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium, Lactobacillus,
S.mutans, L.lactis та сформований дефіцит представників індигенної (S.salivarus,
S.sanguis, S.mitis, M.luteus) мікробіоти. Кількість лактобацил зменшується на
52,75%, S.salivarus на 56,05%, S.sanguis – на 86,17%, S.mitis – на 45,33%, M.luteus
– на 25,35%, а бактерії, що контамінують вміст гайморових пазух (S.pneumoniae,
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E.coli) досяють помірного (E.coli) і високого (S.pneumoniae) популяційного рівня
(від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл).
За індексом постійності та індексом домінування Бергера-Паркера
домінуючими збудниками хронічного запального процесу у верхньощелепних
пазухах є S. pneumoniae (32%), H. influenzae (26%), M. catarrhalis (24%). Інші
бактерії (S. pyogenes (10%), S. aureus (6%), E. coli Hly+ (2%), B. fragilis (1%) ) є
додатковими збудниками.
У хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу, суттєво знижується на 87,5%
виявлення найважливіших за мультифункціональною роллю у товстокишковому
мікробіоценозі біфідобактерій, зменшується елімінація із порожнини товстої
кишки пептострептококів - у 3,81 рази, ентерококів - 7,33 разів. Спостерігається
тенденція до зниження виявлених у біотопі лактобактерій на 30,64%,
ентеробактерій роду Pantotea у 2,5 рази, а популяційний рівень біфідобактерій
знижується на 51,04%. Відмічається зростання кількості умовно патогенних
анаеробних бактерій роду Clostridium у 12,61 разів, P.niger - у 6,15 разів,
факультативних анаеробних та аеробних ентеротоксигенних ешерихій на
62,02%, ентеропатогенних ешерихій у 13,19 разів, а також умовно патогенних
протеїв у 4,05 разів, стафілококів у 2,22 рази та дріжджоподібних грибів роду
Candida в 11,09 разів.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що при ХГВС з ЦД 1-го
типу середнього ступеню важкості у всіх хворих формується кишковий дисбіоз,
основним чином II (78%) та III ступеню (22%) за рахунок елімінації та
вираженого дефіциту автохтонних життєвокорисних бактерій, що негативно
впливає на його перебіг. При ХГВС без супутньої патології у більшості (16)
хворих (80%) також формується дисбіоз кишківника I ступеню, а в 4 хворих
(20%) дисбіозу не виявлено (Р< 0,05).
Ефективність лікування оцінювали за даними клінічного огляду з
ендоскопією,

імунологічного,

біохімічного,

рентгенологічних методів дослідження.

мікробіологічного

та
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В клінічних дослідженнях використано мультипробіотичний препарат
(концентрована симбіонтна асоціація живих клітин пробіотичних бактерій,
КУО/мл, не менше: Lactobacillus і Lactococcus 1,0 х 109, Propionibacterium 3,0 х
107, Bifidobacterium 1,0 х 108, оцтовокислі бактерії 1,0 х 105) , що отримав
реєстраційний номер і дозвіл МОЗ України на застосування для лікування
хворих з кишковими інфекціями та для профілактики і корекції порушеного
мікробіоценозу товстої кишки у новонароджених ( №UA 10146/01/01; наказ №
763 МОЗ України від 22.10.2009р.).
Вперше,
прослідковано

в

результаті

позитивну

проведеного

динаміку

змін

комплексного
клінічних,

дослідження,

бактеріологічних,

імунологічних показників, рівня МСМ та ЛІІ периферичної крові та встановлено
високу клінічну ефективність при включені в схему комплексного лікування
даної поєднаної патології мультипробіотичного препарату на основі біфідо-,
лакто-,

оцтово-

та

пропіоновокислих

бактерій.

Значне

покращення

спостерігалось у 22 (55%) з 40 хворих. Нижчий відсоток «значного покращення»
відмічався в контрольній групі хворих, які отримували тільки стандартне
лікування – в 11 з 38 (28,4%) хворих. Середня кількість пункцій
верхньощелепних пазух склала в контрольній групі – 6,0±1,6, в основній групі –
5,0±1,1, тобто, тривалість лікування хворих, яким застосовували загальне
лікування з включенням мультипробіотика (10,4±1,1 доби), зменшувалась в 1,2
рази порівняно з тривалістю лікування в контрольній групі (12,5±1,2 доби)
(Р˂0,05).
Через 6 міс. після лікування у 8 (21%) пацієнтів контрольної групи
протягом цього періоду відмічались загострення, в той час як у хворих основної
групи тільки у 2 (5%). Спостерігалось також погіршення носового дихання,
особливо в контрольній – 15 (39,5%) осіб та 11 (27,5%) - в основній групах, тоді
як одразу після проведеного лікування ці показники складали 26,3% (10 хворих)
в контрольній і 20% (8 хворих)- в основній групі.
Лікування ХГВС у хворих з ЦД 1-го типу із застосуванням пробіотика
сприяє

зростанню

популяційного

рівня

найважливіших

у

складі
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товстокишкового мікробіоценозу людини бактерій роду Bifidobacterium на
29,19%, Lactobacillus – на 16,08%, що призвело до порушення їх ККД у 3,22 і
2,09 рази відповідно, а роль цих бактерій у формуванні мікробіоценозу біотопу
зросла у 4,8 та у 3,5 рази відповідно.
До проведення комплексної терапії дисбіоз, основним чином II-III ступеня,
був встановлений у 40 (100%) хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, після проведеної
терапії із застосуванням пробіотика – у 10 (25%) пацієнтів. Після проведеної
комплексної терапії із включенням пробіотика у частини хворих залишався
дисбіоз у I-II ступеню (Р˂0,05).
Істотної різниці між рівнем МСМ у хворих обох груп до лікування не було
(p >0,05). Після лікування у основній групі хворих, які отримували пробіотик на
12-14 день лікування відзначалося вірогідне зниження МСМ (до 0,39±0,03 ум.од.
у основній проти 0,47±0,06 ум.од. в контрольній групах).
Лікування хворих основної і контрольної груп сприяло вірогідному
зниженню абсолютного рівня лейкоцитів відносно їх показників до лікування.
Встановлено, що у периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у
основній групі, порівняно з контрольною, після лікування вірогідно знижується
рівень ЦІК, хоча даний показник продемонстрував тенденцію до нормалізації
після лікування в обох групах. Дана тенденція змістовно корелює з
покращенням функціональних показників фагоцитуючих клітин. Під впливом
лікування в обох групах спостерігалось зростання ФЧ, однак, значно
вираженіше, співставиме з показниками групи здорових донорів, у основній
групі відносно контрольної. Спостерігається вірогідне зниження спонтанного
НСТ-тесту при вірогідному зростанні індукованого НСТ, яке, закономірно,
виражається збільшенням індексу НСТінд./НСТспонт., порівняно з контрольною
групою.
Вперше, на підставі отриманих даних, запропонований ефективний метод
лікування

ХГВС

у

хворих

на

ЦД

1-го

типу

з

використанням

мультипробіотичного препарату, що підвищує клінічну та мікробіологічну
ефективність лікування даної поєднаної патології. В зв'язку з простотою
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застосування (по 1 флакону / саше 1 раз на день протягом 14 днів на фоні
базисної терапії) та відсутністю побічної дії може широко використовуватись як
в амбулаторних, так і стаціонарних умовах. Розроблена методика загального
застосування мультипробіотика в комплексній терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу дозволяє скоротити терміни його лікування, покращити віддалені
результати та зменшити частоту рецидивів.
Отримані результати лікування хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу показують
високу клінічну ефективність лікувальної дії мультипробіотика не тільки за
рахунок безпосереднього впливу на умовно патогенну мікрофлору кишківника,
а й за рахунок зниження показників ендогенної інтоксикації та стимуляції
факторів неспецифічної резистентності, що дозволяє рекомендувати його до
більш широкого застосування.
Ключові слова: синусит, дисбіоз, ендогенна інтоксикація, цукровий діабет,
слизові оболонки, мікробіоценоз, пробіотик.
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SUMMARY
Mazur О.О. Diagnostics and treatment of chronic purulent maxillary sinusitis in
patients with type 1 diabetes mellitus. – Qualification scientific work as a manuscript.
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of Ukraine «Bukovinian State Medical University» Ministry of Public Health of
Ukraine, Chernivtsi 2018. State Establishment «Prof. Kolomiychenko Institute of
Otorhinolaryngology, the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv,
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The majority of methods to treat purulent inflammatory diseases of the
paranasal sinuses (PNS) are directed to inhibit infection by means of antibacterial
agents resulting in microecological disorders of the normal biocenosis in the mucous
membranes of the upper respiratory tract (URT) and gastro-intestinal tract. Therefore,
treatment of chronic purulent inflammatory diseases of the PNS, and chronic purulent
maxillary sinusitis (CPMS) in particular, should provide not only effective impact on
causative agents but adequately correct immunological response of the macroorganism
and restore microbiocenosis of the mucous membranes of the URT and intestines.
Restoration of natural microbiocenosis is evidenced to produce immune-stimulating
action intensifying compensatory mechanisms of the body immune protection.
Topicality of the chosen dissertation subject was determined by CPMS high
sickness rate, frequent relapses, low efficacy of conservative treatment, unfavourable
clinical course with occurrence of orbital and intracranial complications, especially in
patients with type 1 diabetes mellitus, when deviations in the cellular and humoral
links of immunity, microbiocenotic disorders of the colon occur promoting
intensification of clinical signs, intoxication, and complications.
The thesis deals with the solution of a topical scientific issue in
otorhinolaryngology concerning investigation of clinical-laboratory parameters of
CPMS course with type 1 DM and improvement of the efficacy of a comprehensive
treatment of patients with the given comorbid pathology by means of clinicallaboratory substantiation of general administration of a multiprobiotic agent with the
purpose to correct colon microbiocenosis.
Objective of the study was to improve the efficacy of treatment of chronic
purulent maxillary sinusitis in patients with type 1 diabetes mellitus by means of
correction of colon microbiocenosis.
Scientific novelty of the study is that for the first time the results of the
conducted clinical-laboratory examinations enabled to determine that development of
chronic purulent maxillary sinusitis with underlying type 1 diabetes mellitus is
characterized by pronounced signs of mucous membrane dysbiosis of the nose, PNS
and colon, which substantiates the necessity to assess the state of mucous
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microbiocenosis disorders in patients with this pathology. The scientific data
concerning clinical-laboratory peculiarities of the course, new perspectives of
treatment of the given comorbid pathology are supplemented. Comparative features of
the clinical course and efficacy of treatment of CPMS with type 1 DM and CPMS
without comorbid pathology are determined.
To solve the assigned tasks 78 patients were examined and treated at the stage
of CPMS exacerbation with underlying type 1 DM aged from 18 to 42, and 20 patients
with exacerbated CPMS without DM, who were treated in the ENT department of the
Regional Clinical Hospital. Concerning therapeutic tactics the patients with CPMS and
type 1 DM were divided into the main group (40 patients) and the control one (38
patients). Type 1 DM of a moderate severity was verified by endocrinologists in all the
78 patients with CPMS and type 1 DM. Standard comprehensive conservative
treatment with the use of a multiprobiotic remedy was administered for all the patients
of the main group. The patients from the control group received similar course of
treatment except probiotic. The group of comparison included 20 patients with CPMS
at the exacerbation stage without comorbid pathology. 10 practically healthy donors
were

involved

into

clinical-immunological,

laboratory

and

microbiological

examinations.
Clinical manifestations at the stage of CPMS exacerbation with type 1 DM were
the following: purulent or mucous-purulent discharge – in 75 (96,2%), diffuse or
localized headache – in 75 (96,2%), painful palpation of the anterior wall of the
afflicted maxillary sinus – in 58 (74,4%), substantial difficulty of the nasal breathing –
in 55 (75,3%), hyposmia – in 23 (29,5%), sleep disorders – in 47 (60,3%), reduced
ability to work – in 43 (55,1%), general weakness – in 66 (84,6%), low grade fever –
in 49 (62,8%), mucous-purulent discharge – in 63 (80,8%) and purulent discharge – in
15 (19,2%) in cleansing agent. Glucose level in the blood of patients ranged within the
limits 8,0–11,7 mmol/L.
In patients with CPMS without comorbid pathology headache occurred in 16
patients (80%), painful palpation of the anterior wall of the afflicted maxillary sinus –
in 12 patients (60%), substantial difficulty of the nasal breathing – in 11 patients
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(55%), hyposmia – in 4 (20%), sleep disorders – in 8 (40%), reduced ability to work –
in 11 patients (55%), general weakness – in 9 (45%), low grade fever – in 3 patients
(15%), purulent discharge in the cleansing agent of the maxillary sinus was found in
18 patients (90%), and mucous-purulent discharge – in 2 (10%). The findings of
clinical-diagnostic punctures, X-ray of PNS and CT were considered while making the
diagnosis.
In the result of clinical examination exacerbation of unilateral CPMS was
diagnosed in 12 (15,4%) patients, bilateral CPMS was found in 66 (84,6%) patients
suffering from type 1 DM. 23% of patients experienced exacerbation on admission,
and patients from the comparison group (CPMS without DM) – 8% (P ˂ 0,05).
The number of leukocytes in the blood of patients increased (9,2±0,65 × 109/L)
against the ground of increased relative and absolute number of stab (6,0±0,31 %;
0,55±0,032) × 109/L) and segmented (64,0±1,21 %; 5,89±0,16) × 109/L) neutrophils.
Decrease of a relative content of lymphocytes in the blood (22,5±1,27 %) found in
91,8 % patients was not associated with reduction of their absolute amount ((1,9±0,18)
× 109/L). Sharp increase of ESR (22-35 mm/hour) was found in 95,4 % of the
examined patients.
Assessment of the immune status of patients determined that the disease
developed against the ground of decreased content of СD3+ - and СD4+ - cells in the
blood, and increased content of СD25+ - and СD19+ - cells. Examination of the blood
serum of patients determined the tendency to increased IgG concentration and
increased content of circulating immune complexes in the blood. Moreover, the
indices of phagocytic activity in patients were considerably lower (р < 0,05) than that
of the healthy ones. The results of spontaneous NBT-test was 1,6 times higher as
much, and induced NBT-test – 1,2 times lower than that of the norm.
The index of metabolic phagocyte reserve in patients was respectively
considerably weaker (index 1,23±0,17) than that of the healthy individuals (index
2,42±0,21). The obtained data are indicative of the fact that chronic purulent sinusitis
in patients with type 1 diabetes mellitus develops against the ground of considerable
changes in the immune status involving all the links of immunity. In patients with
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CPMS and type 1 DM the signs of intoxication increased by leukocyte intoxication
index (LII) that was reliably higher than that of CPMS patients without DM – 15,3%
as much. These changes of the examined index correlate with changes of MCM level
(0,53±0,04 standard units in the main group and 0,51±0,02 standard units in the
control one (P ˂ 0,001) against 0,33±0,02 standard units in CPMS patients without
DM).
These peculiarities of changes enable to suggest that intoxication in case of
CPMS with type 1 DM is of endogenous character due to association of purulent
inflammation with metabolic effect of diabetes mellitus.
Autochtonous obligate bacteria of the genera Bifidobacterium, Lactobacillus,
S.mutans, L.lactis are eliminated in CPMS patients with type 1 DM, and representative
deficiency of indigenous microbiota (S.salivarus, S.sanguis, S.mitis, M.luteus) is
formed. The amount of lactobacilli becomes 52,75% less, S.salivarus – 56,05%,
S.sanguis – 86,17%, S.mitis – 45,33%, M.luteus – 25,35%, and bacteria contaminating
maxillary sinuses (S.pneumoniae, E.coli) achieve moderate (E.coli) and high
(S.pneumoniae) population level (from 4,33±0,14 to 5,69±0,09 lg CFU/ml).
According to the constancy index and Berger-Parker domination index S.
pneumoniae (32%), H. influenzae (26%), M. catarrhalis (24%) are dominating
causative agents of chronic inflammatory process in the maxillary sinuses. Other
bacteria (S. pyogenes (10%), S. aureus (6%), E. coli Hly+ (2%), B. fragilis (1%) ) are
additional causative agents.
In CPMS patients with type 1 DM bifid bacteria are found to be 87,5% less, and
they are the most important concerning their multifunctional role in the colon
microbiocenosis. Decreased elimination of peptostreptococci and enterococci from the
colon cavity is found – 3,81 and 7,33 times respectively. The tendency to decreased
detection of lactobacteria in the biotope 30,64% as less and enterobacteria of the genus
Pantotea in 2,5 times less is found, population level of bifid bacteria becomes 51,04%
lower. The following bacteria increase: opportunistic anaerobic bacteria of the genus
Clostridium in 12,61 times, P.niger - in 6,15 times, facultative anaerobic and aerobic
enterotoxigenic Escherichia on 62,02%, enteropathogenic Escherichia – in 13,19
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times, opportunistic Protea in 4,05 times, staphylococci in 2,22 times and yeast-like
fungi Candida in 11,09 times as much.
The obtained results enable to suggest that CPMS with type 1 DM of a moderate
severity promotes the formation of intestinal dysbiosis, mainly of II (78%) and III
degree (22%) at the expense of elimination and expressed deficiency of autochtonous
vitally useful bacteria, which produces a negative impact on its course. In case of
CPMS without comorbid pathology in the majority of patients (16 – 80%) intestinal
dysbiosis of I degree is formed, and it was not found in 4 patients (20%) (Р< 0,05).
The efficacy of treatment was assessed by the data of objective examination,
immunological, biochemical, microbiological and X-ray methods of examination.
The multiprobiotic remedy was used in clinical studies (concentrated symbiont
association of living cells of probiotic bacteria, CFU/ml no less than: Lactobacillus
and Lactococcus 1,0 х 109, Propionibacterium 3,0 х 107, Bifidobacterium 1,0 х 108,
acetic-acid bacteria 1,0 х 105), registered and approved by the Ministry of Public
Health of Ukraine to be administered for the treatment of patients with intestinal
infections as well as for prevention and correction of disturbed intestinal
microbiocenosis in newborns (№UA 10146/01/01; Order № 763 of the MPH of
Ukraine dated 22.10.2009).
For the first time in the result of a comprehensive investigation conducted a
positive dynamics of changes of clinical, bacteriological, immunological indices,
levels of MCM and LII of the peripheral blood was observed, and high clinical effect
of a multiprobiotic agent on the base of bifid, lactic, acetic and propionic acid bacteria
included in the algorithm of a comprehensive treatment of this comorbid pathology
was determined. Considerable improvement was determined in 22 (55%) out of 40
patients. Lower percentage of «considerable improvement» was determined in the
control group of patients who received only standard treatment – in 11 out of 38
(28,4%) patients. An average number of punctures of the maxillary sinuses in the
control group was – 6,0±1,6, in the main group– 5,0±1,1, thus, duration of puncture
treatment of patients who in addition to the standard treatment received the probiotic
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«Symbiter»(10,4±1,1 days) reduced in 1,2 times compared with the duration of
treatment in the control group (12,5±1,2 days) (Р˂0,05).
6 months later after the treatment 8 (21%) patients of the control group suffered
from exacerbations during this period of time, while there were only 2 (5%) patients
from the main group. Deterioration of nasal breathing in the control group was found
in 15 (39,5%) individuals and 11 (27,5%) - in the main one, while immediately after
treatment these indices were 26,3% (10 patients) in the control group and 20% (8
patients) – in the main one.
Treatment of CPMS in patients with type 1 DM with administration of the
probiotic promotes increase of the population level of the most important bacteria in
the content of human colon microbiocenosis: Bifidobacterium on 29,19%,
Lactobacillus – on 16,08%, resulting in disorders of their efficiency factor in 3,22 and
2,09 times respectively, and the role of these bacteria in the formation of biotope
microbiocenosis increased in 4,8 and 3,5 times respectively.
Before a comprehensive therapy was administered dysbiosis of II-III degree
mainly was determined in 40 (100%) patients with CMPS and type 1 DM, after the
treatment using the probiotic – in 10 (25%) patients. After administered
comprehensive therapy including the probiotic dysbiosis of I-II degree remained in a
part of the patients (Р˂0,05).
There was no substantial difference found between MCM level among the
patients of both groups (p >0,05). After the treatment in the main group of patients
who received the probiotic a reliable MCM decrease was determined on the 12-14th
day of treatment (till 0,39±0,03 standard units in the main group against 0,47±0,06
standard units in the control one).
Treatment of patients in the main and control groups promoted reliable decrease
of an absolute leukocyte level concerning their indices before treatment. After
treatment CIC level was found to decrease reliably in the peripheral blood of patients
with CPMS and type 1 DM in the main group compared with the control one, although
this index demonstrated a tendency to normalization in both groups after treatment.
This tendency correlates with improvement of functional parameters of phagocytic
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cells. Treatment in both groups promoted increase of phagocytic number, although
more expressed and compared with indices of healthy donors, and in the main group
relatively the control one. Reliable decrease of spontaneous NBT-test with reliable
increase of induced NBT are found, which naturally is manifested by increased index
ind. NBT./spont. NBT in comparison with the control group.
For the first time on the basis of the data obtained effective method the
treatment of CPMS exacerbation in patients with type 1 DM is suggested to administer
multiprobiotic agent, increasing clinical and microbiological efficacy of treatment of
this comorbid pathology. Due to its simple administration (1 bottle / sachet once a day
during 14 days in addition to the basic therapy) and lack of side effects can be widely
used both out and in-patiently. The developed method of general administration of the
multiprobiotic in a comprehensive therapy of CPMS patients with type 1 DM enables
to make the terms of treatment shorter, improve remote results and reduce occurrence
of relapses.
The obtained results of treatment of CPMS patients with type 1 DM
demonstrate a high clinical efficacy of therapeutic action multiprobiotic not only at the
expense of a direct impact on opportunistic intestinal microflora, but at the expense of
reduced indices of endogenous intoxication and stimulation non-specific resistance
factors, enabling to recommend it for wider use.
Key words: sinusitis, dysbiosis, endogenic intoxication,diabetes mellitus,
mucous membranes, microbiocenosis, probiotic.

List of publications of an applicant
Scientific papers containing the main scientific results of the thesis:
1.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G.,. Kalutskyi І.V. et. al. Qualitative content

and population level of the microbiota of the maxillary sinus content in patients with
chronic purulent sinusitis and type 1 diabetes mellitus. Bukovinian Medical Herald. 2015. V.19, № 1 (73). P. 100-104.
2.

Mazur О.О. Disorders of taxonomic content of the oral pharynx

microbiota in patients with type 1 diabetes mellitus associated with chronic purulent

19
sinusitis. Journal «Clinical and experimental pathology» . 2015. V.XIV, №1 (51). P.
97-103.
3.

Mazur О.О., Pashkovska N. V., Levytska S.А et. al. Qualitative and

quantitative content of microbiota of the colon in patients with type 1 diabetes mellitus
and chronic purulent sinusitis. International journal of endocrinology. 2015. № 2 (66).
P. 37-42.
4.

Mazur О.О. Taxonomic content and population level of microbiota of the

maxillary sinus content in patients with chronic purulent sinusitis and type 1 diabetes
mellitus depending on age. Clinical and experimental pathology. 2016. V. XV, № 2
(56), P. 1. P. 94 - 106.
5.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Pashkovska N.V., Bilooka І.О. The state of

the colon microbiota in patients with type 1 diabetes mellitus depending on age and
duration of the disease. International journal of endocrinology. 2016. № 3 (75). P.1924.
6.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І. Taxonomic

content and population level of microbiota of the maxillary sinus content in patients
with chronic purulent sinusitis and type 1 diabetes mellitus depending on the severity
of its course. Bukovinian Medical Herald. 2016. V.20, № 3 (79). P. 110-119.
7.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G, Pashkovska N.V., Bilooka І.О. The state of

the colon microbiota in patients with type 1 diabetes mellitus depending on the
severity of the clinical course. International journal of endocrinology. 2016. № 5 (77).
P. 61-66.
8.

Mazur О.А., Zabolotna D.D., Plaksyvyi О.G.,.Sydorchuk I.Y The use of

probiotic agent in patients with chronic purulent maxillary sinusitis with type 1
diabetes mellitus. Otorhinilaryngology. Eastern Europe. 2016. № 3 (6). P. 349-362.
9.

Mazur О.О., Pashkovska N.V., Plaksyvyi О.G. et. al. Species content and

population level of microbiota of the colon content in patients with chronic purulent
sinusitis and type 1 diabetes. Journal Rhinology. 2015. №1. P. 11-19.

20
10.

Mazur О.О. The role of microorganism associations in the development

of chronic purulent maxillary sinusitis in patients with type 1 diabetes mellitus.
Journal Rhinology. 2015. № 3-4. P.91-102.
11.

Mazur О.О., Zabolotna D.D., Koval G.D. et. al. Clinical-laboratory

peculiarities of chronic purulent maxillary sinusitis course in patients with type 1
diabetes mellitus. Journal of ear, nose and throat diseases. 2017. №5. P.39-50.
12.

Mazur О.О. Olenovych О.А., Plaksyvyi О.G. et. al. Indices of

endogenous intoxication in patients with chronic purulent sinusitis and type 1 diabetes
mellitus. Bukovinian Medical Herald. 2017. V.21, №1(81). P. 76 -80.
Scientific papers giving evidence of testing the thesis materials:
1. Mazur О.О., Zabolotna D.D. Microbiological substantiation of probiotic
inclusion in a comprehensive treatment of patients with chronic purulent maxillary
sinusitis. Science and health care, special issue. International scientific-practical
conference of young scientists Science and health, dedicated to the 75th anniversary of
the President of The Association of Otorhinolaryngologists of the Republic of
Kazakhstan, Academician of the National Academy of Sciences, the Republic of
Kazakhstan,

Doctor

of

Medical

Sciences,

Professor

Tulebayeva

Raysa

Kazhkenovicha. 2016. № 2. P. 108 - 109.
2. Mazur О.О., Pashkovska N.V., Levytska S.А.,. Plaksyvyi О.G. et. al.
Qualitative and quantitative content of microbiota of the colon in patients with type 1
diabetes mellitus and chronic purulent sinusitis. Materials of XII Congress of
Otorhinolaryngologists of Ukraine. 2015. P.91.
3. Mazur О.О., Plaksyvyi О G., Kalutskyi, І.V. et al. Correction of endogenous
intoxication in patients with chronic purulent sinusitis and type 1 diabetes mellitus
Journal of ear, nose and throat diseases. 2016. № 3-С. P.88-89.
Scientific papers containing additional scientific results of the thesis:
1.

Mazur О.О., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І., Plaksyvyi О.G. Useful model

patent №114982 Ukraine МПК А61К 31/00. The method of treatment of patients with
chronic purulent maxillary sinusitis and type 1 diabetes mellitus /; the applicant and
owner of the patent HSEE of Ukraine «Bukovinian State Medical University». - № u

21
2016 10859; declared 28.10.2016; published 27.03.2017, Bulletin №6.
2.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І. The method

of treatment of patients with chronic purulent maxillary sinusitis and type 1 diabetes
mellitus using probiotic agents in a comprehensive therapy. Rationalization proposal
№101/16 dated 16.09.2016.
3.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І. Control of the

efficacy of treatment of patients with chronic purulent maxillary sinusitis and type 1
diabetes mellitus on the basis of dynamic changes of integral hematological indices
and intermediate mass molecules. Rationalization proposal №102/16 dated
16.09.2016.
4.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І. Assessment of

adaptation and reactive potential of patients with chronic purulent maxillary sinusitis
and type 1 diabetes mellitus on the basis of integral hematological indices.
Rationalization proposal №103/16 dated 16.09.2016.
5.

Mazur О.О., Plaksyvyi О.G., Kalutskyi І.V., Yakovets К.І. Assessment of

endogenous intoxication of patients with chronic purulent maxillary sinusitis and type
1 diabetes mellitus by means of spectrophotometric detection of intermediate mass
molecules. Rationalization proposal №104/16 dated 16.09.2016.

22
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ.......................................................

24

ВСТУП............................................................................................................. 25
РОЗДІЛ 1. Cучасні погляди на етіологію, патогенез, консервативне
лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуситу та
дисбіотичні зміни вмісту порожнини товстої кишки при ньому
(огляд літератури)….............................................................................

34

1.1 Cучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічний перебіг та
консервативне

лікування

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синусит……………………………………………… 34
1.2 Фізіологічні функції нормальної мікрофлори товстої кишки …

49

1.3 Дисбактеріоз та дисбіоз товстої кишки, сучасний погляд на
проблему…………………………………………………………………. 58
1.4 Бактеріотерапія як метод корекції порушень мікробіоценозу
товстої кишки. Характеристика мультипробіотичного препарату на
основі лакто-, біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій,
можливі сфери його застосування ……………………………………

64

РОЗДІЛ 2. Матеріали та методи дослідження.......................................... 70
2.1. Клінічні дослідження................................................................……

71

2.2. Клініко-лабораторні та імунологічні дослідження .......................... 75
2.3. Мікробіологічні дослідження.............................................................. 78
2.4. Методи статистичної обробки результатів………………………… 83
2.5. Забезпечення вимог біоетики………………………………………

85

РОЗДІЛ 3. Клініко-лабораторні показники та характеристика
хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний

синусит

з

цукровим діабетом 1-го типу……………………………………………

86

РОЗДІЛ 4. Мікробіологічна характеристика хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синусит, асоційований з цукровим
діабетом 1-го типу………………………………………………………….. 105
4.1. Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту

23
верхньощелепних

пазух

у

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синусит, асоційований з цукровим діабетом 1-го
типу…………………………………………………………………………..
4.2.

105

Роль асоціацій мікроорганізмів у розвитку хронічного

гнійного верхньощелепного синуситу у пацієнтів з цукровим діабетом
1-го типу……………………………………………………………………… 112
4.3.
порожнини

Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту
товстої

кишки

у

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синусит, асоційований цукровим діабетом 1-го типу.. 118
4.4. Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти порожнини
товстої кишки у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет без
хронічного гнійного синуситу в залежності від віку, тривалості та
клінічного перебігу…….……………………………………………………. 125
РОЗДІЛ 5. Використання мультипробіотичного препарату на
основі лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій в
комплексному

лікуванні

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу…............... 138
РОЗДІЛ 6. Аналіз та узагальнення отриманих результатів………….. 167
ВИСНОВКИ.................................................................................................... 192
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ................................................................ 195
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................

196

ДОДАТКИ…………………………………………………………………... 235

24
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

HbA1c

глікозильований гемоглобін

Pі

показник зустрічання

ВДШ

верхні дихальні шляхи

ЕПКП

ентеропатогенні кишкові палочки

ППН

приносові пазухи

ІВРУ

індекс видового різноманіття Уіттекера

ІДБП

індекс домінування Бергера – Паркера

ІЗЦД

інсулінозалежний цукровий діабет

ЦД

цукровий діабет

ІП

індекс постійності

ЧЗ

частота зустічання

ЦІК

циркулюючі імунні комплекси

КЗ

коефіцієнт значущості

ККД

коефіцієнт кількісного домінування

КТ

комп’ютерна томографія

КУО

колонієутворюючі одиниці

ЛІІ

лейкоцитарний індекс інтоксикації

МСМ

молекули середньої маси

НСТ –

спонтанний і стимульований пірогеналом тест

тест

відновлення розчинного нітросинього тетразолію

ПР

популяційний рівень

СО

слизова оболонка

ФА

фагоцитарна активність

ФЧ

фагоцитарне число

ХГВС

хронічний гнійний верхньощелепний синусит

БДMУ

Буковинський державний медичний університет

25
ВСТУП
Актуальність теми
Хронічні гнійні запальні процеси у приносових пазухах (ППН) є одними з
найбільш поширених захворювань в ЛОР-практиці. Кількість людей з цією
патологією невпинно зростає, що пов’язано з погіршенням екологічної ситуації,
послабленням

місцевого

і

загального

імунітету,

збільшенням

випадків

алергічних проявів, розвитком антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів
[101, 153, 177, 205, 228, 242, 281, 293, 329]. Незважаючи на значну кількість
різноманітних засобів і методів лікування хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит (ХГВС), навіть при комплексному їх використанні
частіше досягається фаза ремісії, ніж стійке одужання [80, 121, 147].
Захворювання

небезпечне

орбітальними

та

внутрішньочерепними

ускладненнями, що особливо актуально в плані прогнозу для хворих на важку
супутню патологію, зокрема на цукровий діабет (ЦД). Поширеність ЦД
продовжує катастрофічно збільшуватись. У 2014 році у світі зареєстровано
понад

386

млн

хворих.

Експерти

Міжнародної

діабетичної

федерації

прогнозують збільшення кількості хворих до 592 млн осіб до 2035 року. ЦД
спричинив 4,9 млн. випадків смерті у 2014 році, а витрати на це захворювання
досягали

майже

616

млрд.

доларів

США.

Останній

характеризується

підвищеною чутливістю не тільки до патогенних, а також до умовно патогенних
мікроорганізмів.
Лікування пацієнтів з хронічними гнійними синуситами є однією з
актуальних проблем сучасної оториноларингології. Важливість її зумовлена не
тільки тяжкими клінічними проявами патології слизової оболонки (СО)
порожнини носа і ППН, але й їх патогенетичним значенням в розвитку таких
захворювань

як

бронхіальна

астма,

хронічна

пневмонія,

бронхіт,

бронхообструктивна хвороба та інших захворювань внутрішніх органів.
Поряд з цим у пацієнтів, що страждають на хронічні запальні
захворювання верхніх дихальних шляхів (ВДШ), досить часто спостерігаються
мікроекологічні порушення нормального біоценозу слизових оболонок ВДШ та

26
шлунково-кишкового тракту. Елімінація автохтонної облігатної ендогенної
мікрофлори призводить до заселення відкритих порожнин патогенними та
умовно патогенними мікроорганізмами, що погіршує перебіг основного
захворювання.
Більшість відомих способів лікування гнійних запальних захворювань
ППН спрямовані на пригнічення інфекції антибактеріальними препаратами.
Однак резистентність мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів знижує
ефективність лікування, а їх імунодепресивна дія посилює недостатність
місцевого та системного імунітету, що і призводить до заселення слизової
оболонки ВДШ різними мікроорганізмами.
Тому при лікуванні хронічних гнійних запальних захворювань ППН,
зокрема ХГВС, потрібно забезпечити не тільки ефективний вплив на збудників,
але й адекватно корегувати імунологічну реактивність макроорганізму та
відновити

мікробіоценоз

слизової

оболонки

ВДШ

та

товстої

кишки.

Товстокишковий мікробіоценоз людини характеризується своїм унікальним
видовим

складом

та

кількісним

представництвом

і

змінюється

при

різноманітних патологічних станах, які пов’язані з імуносупресією (цукровий
діабет, онкозахворювання, променева терапія, прийом антибіотиків і стероїдних
гормонів, прийом імуносупресивних препаратів, трансплантація, оперативні
втручання та хронічні гнійні запальні процеси), що веде до дисбіозу товстої
кишки. Дисбіоз товстої кишки - клініко-лабораторний синдром, в основі якого є
зміни якісного і кількісного складу товстокишкової мікрофлори з розвитком
метаболічних та імунологічних зрушень, що ведуть до виникнення, розвитку та
несприятливого клінічного перебігу більшості захворювань, в тому числі і ЛОРорганів .
В останні роки набуло поширення використання пробіотичних препаратів
в лікуванні хронічних неспецифічних запальних захворювань. Доведено, що
відновлення природнього мікробіоценозу має імуностимулюючу дію, яка
посилює компенсаторні механізми імунологічного захисту організму.

27
Таким чином, актуальність обраної дисертаційної теми визначалася
високим рівнем захворюваності на ХГВС, частими їх рецидивами, низькою
ефективністю консервативного лікування, несприятливим клінічним перебігом з
виникненням орбітальних та внутрішньочерепних ускладнень, особливо у
хворих на ЦД 1-го типу, при яких виникають зсуви у клітинній та гуморальній
ланках імунітету а також неспецифічній системі протиінфекційного захисту, що
може сприяти порушенню мікробіоценозу товстої кишки і, як наслідок,
посиленню клінічних проявів, інтоксикації, виникненню ускладнень.
Вищевикладене обгрунтовує доцільність вивчення кількісного та якісного
складу мікрофлори порожнини носа, ППН та вмісту порожнини товстої кишки
при ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу з метою покращення ефективності їх
лікування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами
Дисертаційна робота є фрагментом планових комплексних науководослідних робіт курсу отоларингології Буковинського державного медичного
університету на теми: ―Оптимізація методів лікування хворих з ендотоксикозами
в практиці інтенсивної терапії‖ (№ держреєстрації 0110U003079) та ―Клінічне та
експериментальне обґрунтування оптимізації методів лікування екзо- та
ендотоксикозів‖ (№ держреєстрації 0115U002767), в реалізації яких дисертант є
співвиконавцем.
Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Експертної комісії
МОЗ та НАМН України із спеціальності «отоларингологія» 22.09.2014 р.
(протокол № 3).
Мета дослідження: Покращення ефективності лікування хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу
шляхом корекції мікробіоценозу товстої кишки.
Завдання дослідження:
1. Визначити клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу.
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2.

Вивчити

якісний

та

кількісний

склад

мікробіоти

вмісту

верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит з визначенням провідних збудників.
3. Вивчити видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту
порожнини товстої кишки у хворих на цукровий діабет 1-го типу.
4. Визначити показники стану мікробіоценозу верхньощелепних пазух та
товстої кишки при хронічних гнійних синуситах у хворих на цукровий діабет 1го типу.
5.

Вивчити

показники

неспецифічної

ефекторної

системи

протиінфекційного захисту, клітинної та гуморальної ланок системного
імунітету при хронічному гнійному верхньощелепному синуситі на фоні
цукрового діабету 1-го типу.
6. Вивчити та апробувати ефективність системного застосування
мультипробіотика

в

комплексному

лікуванні

хронічного

гнійного

верхньощелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу на основі
клінічних даних і результатів клініко-лабораторних, мікробіологічних та
імунологічних досліджень.
Об’єкт дослідження: хронічний гнійний верхньощелепний синусит в
стадії загострення на тлі цукрового діабету 1-го типу.
Предмет дослідження: ексудат з верхньощелепних пазух хворих із
загостренням хронічного гнійного верхньощелепного синуситу, мікробіота
вмісту порожнини товстої кишки, периферична венозна кров, показники
неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту, клітинної та
гуморальної ланок системного імунітету.
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Методи дослідження:
1.

Клініко-інструментальні

(скарги,

анамнези,

загальний

та

оториноларингологічний огляд, визначення дихальної та нюхової функцій носа,
визначення транспортної функції миготливого епітелію слизової оболонки);
2.

Рентгенологічні (рентгенографія ППН, КТ);

3.

Бактеріологічні (посів, виділення та ідентифікація мікроорганізмів з

порожнини носа, верхньощелепних пазух та вмісту порожнини товстої кишки з
визначенням їх видового складу і популяційного рівня та оцінка стану
мікробіоценозу слизових оболонок носа, приносових пазух і товстої кишки);
4.

Біохімічні (визначення рівня молекул середньої маси);

5.

Імунологічні

(визначення

основних

показників

клітинної

і

гуморальної ланок системного імунітету):
а)

Лейкоцитарна формула крові: абсолютна та відносна кількість

субпопуляції Т- і В- лімфоцитів, а також інтегральний лейкоцитарний індекс
інтоксикації;
б)

Фагоцитарний індекс (ФІ), фагоцитарне число (ФЧ), НСТ-тест;

в)

Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), розрахункові

індекси відносно імуноглобулінів основних класів.
6.

Статистичний аналіз отриманих результатів дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів

Вперше за результатами проведених клініко-лабораторних досліджень
визначено, що перебіг хронічного гнійного верхньощелепного синуситу на фоні
цукрового діабету 1-го типу характеризується вираженими явищами дисбіозу
слизової оболонки носа, ППН та товстої кишки. Отримані дані поглиблюють
нашу уяву про патогенетичні механізми даної патології, відкривають нові
перспективи лікування та реабілітації даного контингенту хворих.
Клініко-лабораторними дослідженнями встановлено, що ефективність
лікування хворих ХГВС з ЦД 1-го типу, що перебігає на фоні дисбіозу, значно

30
підвищується при включені в схему комплексного лікування пробіотичного
препарату.
На підставі отриманих даних розроблено новий метод лікування ХГВС у
хворих на ЦД 1-го типу з використанням мультипробіотика і оцінено його
клінічну ефективність в комплексній терапії.
Практичне значення отриманих результатів
Встановлено, що перебіг ХГВС з ЦД 1-го типу супроводжується
дисбіозом,

що

обґрунтовує

необхідність

оцінки

стану

порушення

мікробіоценозу слизових оболонок у хворих з даною патологією.
Вперше запропонований патогенетично обґрунтований, високоефективний
метод використання мультипробіотичного препарату в лікуванні загострення
ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу і, в зв'язку, з простотою застосування і
відсутністю побічної дії може широко використовуватись як в амбулаторних,
так і стаціонарних умовах. Рекомендовано використовувати на фоні базисної
терапії – по 1 флакону / саше 1 раз на день протягом 14 днів, що підвищує
клінічну та мікробіологічну ефективність лікування даної ускладненої патології.
Розроблена методика загального застосування мультипробіотика в комплексній
терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу дозволяє скоротити терміни його
лікування, покращити віддалені результати та зменшити частоту рецидивів.
Запропоновані імунологічні критерії оцінки ефективності лікування та
прогнозування стійкості тривалої ремісії.
Препарат отримав реєстраційний номер і дозвіл МОЗ України на
застосування для лікування хворих
профілактики і

корекції порушеного

з кишковими інфекціями
мікробіоценозу товстої

та для
кишки

у

новонароджених ( №UA 10146/01/01; наказ № 763 МОЗ України від 22.10.
2009р.).
Впровадження результатів дослідження в практику
Комплексне

лікування

хворих

на

ХГВС

із

застосуванням

мультипробіотика, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих
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бактерій, проводиться у ЛОР-центрі Обласної клінічної лікарні, ЛОРвідділеннях Кіцманської, Сторожинецької районних лікарень, КМУ «Міська
поліклініка

№1»

м.Чернівці,

ЛОР-відділення

Івано-Франківської

ОКЛ,

отоларингологічного відділення комунального закладу Тернопільської обласної
ради «Тернопільська університетська лікарня». Теоретичні положення та
практичні дані використовуються в педагогічному процесі кафедри дитячої
хірургії та отоларингології, кафедри клінічної імунології, алергології та
ендокринології,

кафедри

мікробіології

і

вірусології

ВДНЗ

України

«Буковинський державний медичний університет», а також впроваджені в у
навчальний процес кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом
хірургії

голови

і

шиї

Івано-Франківського

національного

медичного

університету, кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського та
кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету,
Особистий внесок здобувача
Вибір теми наукового дослідження, планування роботи, постановка мети,
завдань дослідження, аналіз та обговорення одержаних результатів дослідження
були здійснені дисертантом разом з науковим керівником роботи. Автором
самостійно проведено повне обстеження, лікування та динамічне спостереження
78 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, розроблена, обґрунтована та
експериментально

підтверджена

можливість

використання

пробіотичного

препарату на основі лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіонокислих бактерій у
клініці, як спосіб удосконалення комплексного консервативного лікування
хворих із загостренням ХГВС з ЦД 1-го типу, який перебігає на фоні різного
ступеню дисбіотичних процесів. Виконана клініко-лабораторна частина роботи
– забір патологічного матеріалу (вміст ексудату верхньощелепних пазух; вміст
порожнини товстої кишки; кров), бактеріологічне обстеження патологічного
матеріалу у 78 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу (вивчення видового складу та
популяційного рівня мікрофлори патологічного матеріалу хворих). Вивчені та
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узагальнені

проведені

мікробіологічні

та

імунологічні

дослідження.

Імунологічні дослідження виконано на базі імунологічної лабораторії Обласного
діагностичного центру та в приватній медичній лабораторії «Сінево» м.
Чернівці; клініко-лабораторні та мікробіологічні – в лабораторії кафедри
мікробіології

та

вірусології

БДМУ.

Автором

проведений

патентно-

інформаційний пошук, аналіз літератури за темою дисертації, самостійно
проведено статистичну обробку матеріалу, аналіз і наукову інтерпретацію
отриманих даних, розроблено висновки та практичні рекомендації, підготовлені
матеріали для публікацій у фаховій періодичній науковій літературі, написані всі
розділи дисертації та автореферат.
Апробація результатів роботи
Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації,
сформульовані у дисертації доповідались та обговорювались на наукових
форумах різних рівнів: на 95-й, 96-й та 97-й підсумкових конференціях
професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного
університету, (Чернівці, 2014, 2015, 2016); засіданнях Чернівецького обласного
науково-практичного

товариства

отоларингологів

(Чернівці,

2014-2016),

науково-практичній конференції Українського наукового медичного товариства
лікарів-оториноларингологів

«Сучасні

методи

діагностики

та

лікування

хронічних запальних захворювань ВДШ та вуха» ( Київ, 22-23 вересня 2014р.) та
«Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних
захворювань ЛОР-органів» (Одеса, 16-17 травня 2016р.).
Публікації
За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 20 друкованих
наукових праць, з них 8 статей в наукових виданнях, що індексуються
міжнародними наукометричними базами (3 з них – одноосібні, 1 – в
закордонному науковому періодичному виданні) та 4 статті у фахових виданнях,
рекомендованих ДАК МОН України; 3 тези у матеріалах науково-практичних
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видань конференцій, патент на корисну модель №114982 «Спосіб лікування
хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт з цукровим діабетом 1-го
типу» та 4 раціоналізаторські пропозиції.
У роботах, виконаних у співавторстві, ідея й основні положення належать
дисертантові.
Структура дисертації
Робота оформлена на 234 сторінках друкованого тексту та складається із
вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів, що
відображають результати власних досліджень автора, аналіз та узагальнення
одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку 414
використаних літературних джерел (283 з них вітчизняних, 131 - іноземне).
Робота ілюстрована 32 таблицями та 7 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ, ПАТОГЕНЕЗ,
КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ ТА ДИСБІОТИЧНІ ЗМІНИ
ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ НЬОМУ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Cучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічний перебіг та
консервативне лікування хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит.
Хронічні

гнійні

синусити

відносяться

до

найбільш

поширених

захворювань в отоларингології [3, 177]. Проблема хронічних гнійних
захворювань приносових пазух (ППН) є актуальною, що визначається їх
суттєвою питомою вагою в загальній структурі захворювань ЛОР-органів,
негативним впливом на якість життя та розвитком небезпечних риногенних
орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень [12, 153, 154, 189]. Виникненню
запальних процесів у гайморових пазухах сприяють загальні і місцеві фактори.
До загальних належать: стан індивідуальної реактивності й конституційні
особливості, стан імунної системи організму, шкідливі прояви зовнішнього
середовища та наявність поєднаної патології, зокрема цукровий діабет (ЦД).
Проблема хронічного гнійного верхньощелепного синуситу (ХГВС) стосується
не тільки отоларингологів, а цукровий діабет (ЦД) перестав бути проблемою
лише ендокринологів [179, 242]. Захворюваність на ЦД постійно зростає і кожні
15-20 років кількість хворих подвоюється. У хворих на ЦД 1-го типу
спостерігається значне зниження реактивності організму, що також призводить
до тяжкого перебігу хронічних захворювань, зокрема хронічних гнійних
синуситів [121]. Вплив ЦД 1-го типу на перебіг патологічних процесів
обумовлений глибокими порушеннями майже усіх видів обміну речовин та
пригніченням імунологічного захисту організму [254, 367].
Серед місцевих факторів найбільшого значення набуває порушення
функції співустя між верхньощелепним синусом та порожниною носа і
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пригнічення дії миготливого епітелію. Існують ще і патофізіологічні, такі як
дисфункція залоз та дисбіотичні зміни слизової оболонки, алергія, та інші [73,
75, 229].
За останні роки питання про етіологію риносинуситів підлягає ретельному
вивченню і перегляду [214]. Інфекція в пазухи потрапляє контактним,
гематогенним і лімфогенним шляхами [71]. Важливого значення набуває
видовий склад та популяційний рівень мікрофлори ексудату з ППН,
патогенність мікроорганізмів, їх чутливість до антибактеріальних препаратів
[289, 384].
В етіології гострих синуїтів провідна роль належить патогенній та умовно
патогенній

мікрофлорі,

при

хронічних

запальних

процесах

переважно

визначають характер запалення та сприяють загостренню процесу умовно
патогенні мікроорганізми [291]. Дослідження свідчать про зміну видового
складу мікрофлори ППН в бік збільшення умовно патогенних мікроорганізмів,
активація яких можлива лише при зниженні резистентності макроорганізму
[289].
Переважаючою мікрофлорою, яка виділяється з пазух при хронічному
гнійному синуситі, є стафілококи (золотистий, епідермальний), стрептококи,
коринебактерії [77, 287, 359]. Також відмічають значну роль анаеробної
мікрофлори, її асоціації з аеробами і вірусами в розвитку ХГВС [150, 151, 247,
286, 287]. Анаеробна інфекція частіше зустрічається при полісинуситах,
хронічному перебігу, нефункціонуючій сполуці пазух, одонтогенних гайморитах
[150].
В

етіології

хронічних

гнійних

гайморитів

певна

роль

належить

грамнегативній флорі: E.сoli, різним видам протею, синьогнійній паличці,
клебсієлам, частина

штамів яких має високопатогенні властивості [278].

Відмічається важкий клінічний перебіг ХГВС у випадках, коли збудником є P.
aureginosa [341]. Останнім часом, крім звичайної – бактеріальної мікрофлори, в
епітелії

носової

порожнини

хламідійна інфекція [122].

та

верхньощелепних

пазухах

визначається
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Вивчення розвитку і перебігу хронічних гнійних захворювань ППН
показало, що в основі їх лежить порушення біохімічних, імунологічних і
бактеріологічних процесів, які тісно пов’язані і взаємно індукують один одного
[165].
У хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів
(ВДШ)

часто

спостерігаються

мікроекологічні

порушення

нормального

біоценозу їх слизової оболонки [73, 75]. Безпосередньою причиною розвитку
гнійного синуситу є контамінація, персистенція і колонізація слизової оболонки
ППН

патогенною

та

умовно

патогенною

мікрофорою

на

високому

популяційному рівні [293]. Колонізація автохтонної мікрофлори призводить до
активації умовно патогенних мікроорганізмів, що погіршує перебіг основного
захворювання [73]. В переважній більшості захворювання викликається
асоціацією декількох мікроорганізмів [355]. При цьому важливе значення в
розвитку ХГВС мають взаємовідносини між асоціантами даного біотопу [290,
329]. Вплив асоціантів в умовах міжмікробних відносин в асоціації може бути
індиферентним, інгібуючим, стимулювальним та інвертуючим [260]. При
реалізації запального процесу у ВДШ відбувається конкурентна боротьба
мікроорганізмів за колонізацію екологічної ніші [76]. Колонізації звільненої
екологічної ніші золотистим стафілококом у випадках хронічного гнійного
запалення ППН сприяють мікроорганізми - синергісти, якими частіше є кишкова
палочка і дріжджоподібні гриби роду Candida [125]. Хронізація процесу, як
правило, є наслідком неадекватно проведеної попередньої терапії, у результаті
якої збудник не був повністю елімінований із організму та продовжує
персистувати [214]. В значній мірі явища дисбіозу посилюються під впливом
антибіотиків, які є основою етіотропного лікування гострих та загострень
хронічних гнійних процесів, особливо, у пацієнтів з ЦД 1-го типу [125].
Широке і неконтрольоване використання антибактеріальних препаратів,
введення їх в пазуху без урахування чутливості мікрофлори призвело до появи
мікозних синуситів, особливо аспергільозу і кандидозу [118]. Синусити
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грибкової етіології, як правило, зустрічаються у пацієнтів, які мають супутні
імунодефіцитні стани, що вказує на їх тяжкий перебіг [271, 394].
Дані останніх досліджень свідчать про те, що роль вірусів як збудників
запального процесу зростає. Вірусне інфікування звичайно є лише першою
фазою захворювання, що передує бактеріальній інфекції [130, 394].
Обструкція устя верхньощелепної пазухи із-за рахунок набряку слизової
оболонки (СО) зменшує концентрацію кисню в пазусі, збільшує вміст CO2,
пригнічує мукоциліарну активність, знижує бар'єрну функцію СО, сприяє
розвитку гнійної інфекції [287]. Велика увага в патогенезі синуситів
приділяється патологічним змінам в ділянці середнього носового ходу, які
можна виявити за допомогою ендоскопічної техніки [154, 202, 342].
До основної місцевої патогенетичної тріади синуситу відносять закриття
природного

отвору,

гіперпродукцію

слизу

та

пригнічення

активності

миготливого епітелію [93, 165].
Виходячи з концепції W.Messrklinger щодо риногенного характеру
більшості синуїтів, можна виділити такі основні чинники, що визначають
функціональний стан носової порожнини: носовий клапан, гачкоподібний
відросток, середня носова раковина, решітчастий міхур, решітчастий лабіринт,
устя ППН [154, 202, 358].
Важливим елементом функціонального стану порожнини носа і ППН є
мукоциліарна система, що складається з війчастого епітелію, бокалоподібних
клітин, альвеолярних та трубчасто-альвеолярних залоз підслизового шару [190,
203].
Миготливий епітелій, який синхронним рухом війок здійснює очищення
синусу від слизу та чужорідних агентів, є першою лінією захисту СО дихальних
шляхів

[249].

миготливого

Будь-який

епітелію, що

запальний

процес

супроводжується

змінами

впливає на роботу війок [200]. Величина

мукоціліарного кліренсу залежить від числених факторів серед яких окис азоту,
ендотеліни, що підсилюють рухливу активність війчастого епітелію [345].
Підвищують мукоциліарний кліренс холінергічна стимуляція, простагландини,
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гістамін, ацетилхолін та брадикінін [173, 306]. Впливає на роботу війчастого
епітелію також рН секрету: зсув її у кислу сторону нижче 6,6 або у лужну вище
8,1 призводить до погіршення роботи епітелію [178]. Виражений циліостатичний
та циліотоксичний ефект мають екзо- та ендотоксини деяких мікроорганізмів,
таких

як

гемофільна

паличка,

стафілококи

та

стрептококи,

паличка

синьозеленого гною [208, 324, 392]. Рух війок епітелію є дуже енергозалежним
процесом, потребує великої кількості кисню та енергії АТФ, що робить
миготливий епітелій надзвичайно чутливим до змін мікроциркуляції та аерації
пазухи, які відбуваються при запаленні [93].
Не менш важливою ланкою патогенезу ХГВС є надмірна продукція
в’язкого слизу [320]. В умовах запалення при різкому зниженні активності
роботи війок миготливого епітелію та закритті природного отвору внаслідок
запального набряку він затримується в пазусі [346].
Важливу роль в патогенезі ХГВС відіграє алергічний фактор [200, 280]. На
це вказує етіопатогенетичний зв’язок хронічного гнійного гаймориту з
бронхіальною астмою [305, 392], який відображає системний запальний процес у
СО дихальних шляхів. S.R.Marney на підставі власних досліджень припускає, що
хронічні запалення в ППН можуть спричиняти виникнення астми завдяки
стимуляції продукції еозинофілів та лейкотриєнів С4 та D5, відомих своєю
астмогенною дією [356].
Значну роль у виникненні і розвитку ХГВС відіграє стан імунологічної
реактивності організму [73, 77, 94, 144, 191]. Виділяють неспецифічні (лізоцим,
інтерферон, комплемент, мукоциліарна транспортна система, сироваткові і
тканинні інгібітори протеаз та інші) і специфічні (сенсибілізовані Т- і Влімфоцити, імуноглобуліни класів A, G, M, E) фактори захисту СО, завдяки яким
досягається усунення чужорідних агентів [139].
Синтезовані в СО імуноглобуліни забезпечують антибактеріальний та
антивірусний захист. Особливо виражені порушення імунної відповіді організму
спостерігаються при ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу [116, 219]. Дані літератури
вказують, що при хронічному гнійному гаймориті порушуються майже всі ланки
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як клітинного, так і гуморального імунітету [27, 73, 94, 308, 357]. Це дефіцит
імуноглобулінів А, М, G, особливо секреторного імуноглобуліну А, підвищення
вмісту імуноглобуліну Е, зниження титру комплементу, концентрації Тлімфоцитів периферійної крові, активності фагоцитозу, зменшення рівня
інтерлейкінів [57, 308, 364]. Асоціація з астмою, атопією, еозинофілією,
підвищеним рівнем імуноглобулінів E та G дозволяє допустити активацію
другого типу імунних реакцій при синуїті [59]. На думку R.Nishimoto et al.,
зниження імунологічного захисту відіграє вирішальну роль у хронізації
запального

процесу

[352].

Часте

виникнення

хронічного

запалення

у

верхньощелепній пазусі у пацієнтів з пригніченою імунною системою (ВІЛінфекція, ЦД та імуносупресивні стани іншої етіології) підтверджує значення
імунологічних розладів у розвитку запальних захворювань ППН [295]. Звертає
на себе увагу те, що у більшості пацієнтів з супресією імунної системи
виявляються нетипові збудники (псевдомонади, гриби роду Aspergillus,
цитомегаловіруси) [379].
За певних умов місцеві і системні імунологічні механізми можуть стати
недостатньо ефективними, в результаті чого відбуваються різноманітні
патологічні зміни [77]. Д.И. Заболотный та I. Brook вважають, що провідну роль
відіграє антигенне перевантаження, яке здатне блокувати клітинний імунітет у
відповідь на інфікування чи розвиток специфічної толерантності [77, 287].
Депресія клітинного імунітету може бути пов'язана з якісними особливостями
інфекційного фактору-збудника. Так, наприклад, стафілококові антигени здатні
значно супресувати гуморальний і клітинний імунітет ППН, що є однією з
основних причин розвитку імунодефіциту при стафілококовій інфекції [37].
В значній мірі характер хронічного гнійного процесу в верхньощелепній
пазусі

визначається

судинними

реакціями,

проникністю

судин

мікроциркуляторного русла, які регулюються ферментними системами [140].
Важливу роль у реалізації запального процесу відіграє локальний
тканинний фібриноліз, який зумовлює основні симптоми запалення. Так,
бактеріальна інвазія призводить до вивільнення тканинних активаторів
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фібринолізу, що, в свою чергу, веде до надходження в ділянку запалення
гістаміну, брадикініну, лейкотрієнів, тромбоксану та інших біологічно активних
речовин, що збільшують проникливість судин [235].
У розвитку загострень хронічних гнійних запальних захворювань верхніх
та нижніх дихальних шляхів важливу роль відіграють активація процесів
пероксидного

окислення

ліпідів

та

недостатність

ферментних

систем

антиоксидантного захисту організму [283].
За допомогою сучасних ензимологічних методів доведено, що в ексудаті
верхньощелепних пазух при ХГВС зростає активність протеолітичних ферментів
і знижується рівень їх природних антагоністів-інгібіторів протеїназ [90].
Морфологічні дослідження, проведені при ХГВС, свідчать про значні
порушення

мікроциркуляції

уражених

структур,

що

проявляються

в

периваскулярному набряку, плазморагії, значній редукції судинного русла [258].
Внутрішньосудинні порушення представлені прискоренням чи сповільненням
кровотоку, зміною просвіту судин, реологічних властивостей крові, утворенням
мікротромбів та мікроемболів, адгезією тромбоцитів та лейкоцитів [196].
Дослідження останніх років довели, що ППН є важливим місцем продукції
окису азоту, рівень якого зменшується при запаленні та нормалізується в
результаті проведеної терапії [200]. Особливо зменшується продукція даної
речовини при хронічному процесі [345]. Окис азоту викликає чітке розслаблення
гладких м'язів судин, що призводить до вазодилатації, збільшення кровотоку,
зниження периферичного опору, регулює активність миготливого епітелію, має
бактеріостатичні та антивірусні властивості, впливає на внутрішньоносовий
повітряний опір [314, 345].
Слизова оболонка порожнини носа і ППН – основний фізіологічний бар’єр
і своєрідний фільтр, що захищає органи дихання від хвороботворних впливів
різних факторів зовнішнього середовища, і перші структурні утворення ВДШ,
які реагують на ці фактори і елімінують їх механізми специфічного і
неспецифічного імунітету, а також механізми запалення і алергії [77, 154, 191,
258, 366]. СО ВДШ є першим захисним бар’єром, її стан разом з
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функціональною

спроможністю

СО

товстої

кишки

визначають

ризик

виникнення як захворювань ЛОР-органів, так і організму вцілому. Фактори
місцевого імунітету та стан мікробіоти товстої кишки при запальних ВДШ на тлі
ЦД 1-го типу вивчені недостатньо [44, 73, 86, 152].
Завдяки застосуванню цілого комплексу імунологічних методів були
отримані нові дані, що дозволили запропонувати концептуальні підходи до
оцінки системного імунітету на основі стану захисних механізмів СО, особливо
ВДШ [15, 28, 29, 94, 142, 143, 144, 251, 341].
На сьогоднішній день існує умовний поділ імунної системи СО на
індуктивну та ефекторну зони [15, 30]. В ефекторній ділянці відбувається процес
утворення полімерних форм Ig A, їх перехід через клітини залозистого епітелію
з формуванням секреторного імуноглобуліну А.
Із механічних факторів, що забезпечують механізми неспецифічного
імунітету в захисті СО порожнини носа і ППН, одним із основних структурних
утворень

є

мукоциліарна

транспортна

система,

фактори

біологічного

походження, що мають антимікробні властивості – лактоферин, лізоцим,
фосфатази, інтерферони і сіалові кислоти [185, 187].
Важливу роль в формуванні імунного бар’єру СО порожнини носа і ППН
відіграють клітинні механізми захисту. До них відносяться фагоцитуючі
клітини, представлені нейтрофілами і мононуклеарними фагоцитами, а також
природними клітинами – кілерами (nature killer cells). Нейтрофільні лейкоцити в
підвищеній кількості визначаються при запальних процесах, проте в межах до
20% від твердого осаду слизу чи виділень секреторних залоз, змішаної слини є
нормальною складовою їх частиною [238]. Нейтрофільні гранулоцити (НГ)
одними з перших зустрічають патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, які
проникають через захисні бар’єри організму. Ці клітини надзвичайно чутливі
щодо найменших змін гомеостазу, здатні швидко покидати кровоносне русло та
атакувати мікроби в будь-якому місці і в будь-який час [319]. Макрофаги і Мклітини визначаються в невеликій кількості і забезпечують не тільки фагоцитоз
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у власному шарі СО, антигенпрезентацію, але й утворення цитокінів, які є
найважливішими медіаторами міжклітинної взаємодії [207].
Відомо, що розвиток патологічного процесу в порожнині носа і ППН буває
інфекційно-запального чи алергічного характеру і найбільш часто зв’язаний з
недостатністю утворення в організмі антитіл до патогенних мікроорганізмів як
головного механізму елімінації чужорідного матеріалу, а також недостатності
факторів клітинного імунітету і вродженої резистентності, перш за все
активності природних клітин-кілерів і фагоцитуючих клітин [24, 85, 182].
Клітинні фактори також можуть володіти захисним потенціалом для СО.
Це, перш за все, наявність спеціальних інтраепітеліальних лімфоцитів, в
основному Т-субпопуляції, які маркеруються як Т-гамма-дельта (Тγδ) [15, 30, 69,
142, 341]. Роль Тγδ – лімфоцитів до кінця невідома, проте вважається, що вони
мають властивості кілерів, можуть розпізнавати антигени і тісно взаємодіють з
епітеліальними клітинами СО, регулюючи продукцію цими клітинами різних
поверхневих рецепторів і антигенів, включаючи HLA-Dr [15, 69, 343, 383].
Лімфоцити Тαβ, які відносяться до ―кров’яних імунокомпетентних клітин‖ до
70% , також виявляються у власній пластинці СО порожнини носа в кількості від
40 до 55% [351, 15]. Одним з головних клітинних елементів лімфоїдної тканини,
який є постачальником захисних антитіл, особливо секреторного типу, є В –
лімфоцит. Вважається, що із слизовими оболонками, секретами порожнин більш
зв’язані В1-лімфоцити, які за експресією на їх поверхні деяких антигенів суттєво
відрізняються від В-лімфоцитів кістково-мозкового походження [15]. Clayes et
al. вважають, що носоглоткова тканина може бути виділена в спеціальний
підрозділ, що пов’язано з наявністю в цій частині глотки значної кількості
залозистих структур, які є ефекторними зонами мукозального імунітету [330].
На сьогодні цим утворенням надають особливу роль в захисних реакціях
місцевого імунітету, ґенезі інфекційно-запальних і алергічних патологічних
процесів в ділянці ВДШ [80, 330].
В секретах ППН визначають значну кількість імуноглобулінів класу G, у
всякому випадку його вміст переважає над рівнем в секретах IgA [29].
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Вважається, що недостатність першої лінії захисту, що визначається рівнем
секреторного Ig A, включає другий захисний бар’єр, який реалізується
механізмами запалення за участі імуноглобулінів класу G [30]. При цьому IgG
мають двояке походження – або шляхом ексудації крізь стінку кровоносної
судини, або за рахунок місцевого утворення плазматичними клітинами [29].
Перший варіант представляється більш ймовірним в зв’язку з високоефективним
місцевим кровотоком [185].
Важливість імунологічного бар’єру для захисту ППН ілюструє добре
відомий факт підвищеної схильності до гнійних синуситів у пацієнтів з
гіпоглобулінемією,

при

якій

спостерігається

зниження

продукції

імуноглобулінів всіх класів або селективний дефіцит одного із них, частіше
всього Ig A [24, 129, 144]. При недостатності фагоцитарної активності клітин
крові у пацієнтів виявляється схильність до бактеріальної інвазії і тканинних
некрозів, а недостатність Т-ланки імунітету, як кількісна, так і функціональна,
супроводжується схильністю до алергії, грибкових інвазій, утворення поліпів
[10, 29, 365].
Дані клінічних спостережень і імунологічних досліджень в клініці
хронічних захворювань носа і ППН дозволили вважати часті рецидивуючі
процеси в ППН, особливо гнійного характеру, одним з важливих клінічних
індикаторів наявності вторинного імунодефіцитного стану у хворих з цією
патологією [69, 245]. Вплив ЦД 1-го типу на перебіг патологічних процесів
обумовлений глибокими порушеннями майже усіх видів обміну речовин та
пригніченням імунологічного захисту організму, що в подальшому призводить
до тяжкого перебігу хронічних захворювань, зокрема хронічних гнійних
синуситів, виникнення тяжких ускладнень [11, 54, 225, 230, 367]. Порушення
регенераторної

функції

тканин,

послаблення

фагоцитарної

активності

макрофагів та лейкоцитів і зниження захисного бар’єру СО призводить до
посилення адгезії мікроорганізмів та формування хронічних осередків інфекції,
зокрема в ППН [101, 176]. У хворих на цукровий діабет 1-го типу
спостерігається значне зниження реактивності організму, що також призводить
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до тяжкого перебігу хронічних захворювань, зокрема хронічних гнійних
синуситів [121].
Головні принципи консервативного лікування хронічних гнійних синуїтів
полягають в раціональному поєднанні загальних заходів терапії з місцевим
лікуванням. Загальні терапевтичні впливи спрямовані на ліквідацію інфекції при
загостреннях хронічних синуситів; підвищення імунологічних сил організму;
цілеспрямовану фармакологічну корекцію порушень мікроциркуляції; боротьбу
з дисбіотичними змінами та алергією.
Парентерально і перорально антибіотики призначаються у випадках, коли
запалення перебігає з вираженими клінічними проявами, значними ознаками
інтоксикації або ускладненнями. Закордонні оториноларингологи призначають
загальну антибіотикотерапію в більшості випадків, причому перевага надається
тривалим курсам (4-6 тижнів) із застосуванням малих доз препаратів [296, 344].
Доцільно змінювати антибіотик на інший за умови відсутності ефекту впродовж
трьох днів [344].
У

зв'язку

антибактеріальних
активізуватись

з

імунодепресантними

препаратів

вірусна,

при

грибкова

властивостями

тривалому
флора,

їх

більшості

використанні

підвищуватись

може

резистентність

патогенних мікроорганізмів [170, 196]. Розвиток дисбактеріозу, адаптація
мікрофлори до препарату, що призначався, також є негативними наслідками
антибіотикотерапії. Місцеве застосування антибактеріальних препаратів має ряд
переваг перед їх системним використанням: це зручне дозування, швидка дія на
місцевий патологічний процес, запобігання ускладнень з боку шлунковокишкового тракту [153].
У кожному випадку загострення ХГВС лікувальна тактика має бути
індивідуальною та зумовлюватись комбінацією багатьох чинників: видом та
формою запалення, наявністю супутніх захворювань з боку носа та носової
частини глотки, осередків хронічної інфекції (хронічний тонзиліт, каріозні зуби,
неспецифічні гнійні захворювання легень та ін.) в анамнезі, перехід запального
процесу на окістя та кістку з розвитком орбітальних та внутрішньочерепних
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ускладнень

[307].

Тому

ефективне

лікування

запальних

процесів

у

верхньощелепній пазусі має раціонально поєднувати загальні та місцеві
терапевтичні заходи з урахуванням мікробіологічної характеристики запалення,
біохімічних, імунологічних та патогенетичних порушень, змін у інших системах
та органах, можливості розвитку загрозливих для життя ускладнень [147, 153,
320, 382]. Проблема хронічного гнійного верхньощелепного синуситу стосується
не тільки отоларингологів, а цукровий діабет перестав бути проблемою лише
ендокринологів [177,242]. Інсулінозалежний цукровий діабет характеризується
порушеннями різного ступеня важкості обміну речовин, в першу чергу
вуглеводного, а також тяжкими ускладненнями [66].
Лікування
використанням

більшості
маніпуляцій

оториноларингологічних
супроводжується

захворювань

відчуттям

болю

з

різної

інтенсивності. Негативні емоції на больовий синдром особливо небезпечні за
наявності супутніх захворювань, зокрема ЦД 1-го типу [209].
Порушуються практично всі види обміну речовин, характерним є
ураження більшості органів і систем організму, що в подальшому веде до
виникнення тяжких ускладнень та високої летальності хворих [86, 152, 176].
Порушення

регенераторної

функції

тканин,

послаблення

фагоцитарної

активності макрофагів та лейкоцитів і зниження захисного бар’єру СО
призводить до посилення адгезії мікроорганізмів та формування хронічних
осередків інфекції, зокрема і в ППН [66, 225].
Місцеве лікування має на меті елімінацію патогенної та умовно патогенної
мікрофлори, звільнення пазухи від патологічного вмісту і відновлення захисних
механізмів СО (корекції місцевих біохімічних, імунологічних патогенетичних
порушень, цілеспрямованій фармакологічній корекції розладів мікроциркуляції,
нормалізації функції миготливого епітелію, відновленні газового складу синусу)
[94,312].
Звільнення пазух від патологічного вмісту, їх промивання і введення
лікарських речовин здійснюється переважно пункційним або дренажним
методом. Використовується також промивання пазух шляхом переміщення за
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Проетцем, відсмоктування вмісту пазух за Зондерманом, зондування пазух,
використання синус-катетера ―ЯМІК‖ та ―ЯМІК-2‖ [108,128]. Основою
місцевого

лікування

на

сьогоднішній

день

продовжує

залишатися

антибактеріальна терапія.
Беручи до уваги часте виявлення змішаної інфекції в осередку запалення,
антибіотикотерапія, що призначається, мусить бути спрямована проти усіх
патогенних агентів, тому виправданим є використання антибіотиків широкого
спектру дії, до яких чутливі штами мікроорганізмів, що найчастіше висіваються
[126, 226, 291].
Останні публікації свідчать про зниження можливості проникнення
антибіотиків

у

товщу

запаленої

СО,

що

перешкоджає

руйнівній

дії

медикаментозних препаратів на мікроорганізми, які колонізують слизову
оболонку [61]. Існує значний ризик алергізації, пригнічення активності
миготливого епітелію при введенні великих доз препаратів, негативний вплив на
ультраструктуру СО [227]. Тому багатьма авторами висловлюється думка про
недоцільність розповсюдженого та широкого вживання антибактеріальних
препаратів [196, 359].
Широкого

розповсюдження

набули

фітотерапевтичні

засоби:

сік

подорожника, що пригнічує мікрофлору та стимулює роботу миготливого
епітелію, продукт життєдіяльності бджіл - прополіс, сік та екстракт каланхое,
настойка звіробою та чистотілу, екстракти часнику та цибулі [49, 168].
Для лікування алергічних та поліпозних форм синуїтів необхідними є
топічні стероїдні препарати – назонекс, фліксоназе, беконазе, назофан, аваміс.
Для підтримки мукоциліарної транспортної системи застосовують секретолітики
- синупрет, АЦЦ [46].
Важливим моментом у патогенезі даної патології є відновлення носового
дихання та прохідності природних отворів верхньощелепних пазух. Найчастіше
це досягається призначенням адреноміметичних судинозвужувальних крапель в
ніс, зокрема комбінованого препарату полідекса з фенілефрином [123]. Окрім
того, при призначенні α-адреноміметиків у носовій порожнині зменшується
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рівень окису азоту, який має бактеріостатичний та противірусний ефект [93,
345]. До того ж тривале застосування α-адреноміметиків може викликати
зменшення кількості війок миготливого епітелію, який і так зазнає значних змін
при хронічному запаленні [173, 178,303].
Здатність протеолітичних ферментів в короткі терміни розщеплювати
некротичну тканину і не діючи при цьому літично на здорові тканини, зумовило
широке використання їх у місцевому лікуванні гнійних синуситів. В комбінації з
протеолітичними ферментами деякі дослідники пропонують вводити препарати
мікробного (террілітін) та рослинного (папаїн) походження, які, крім власної
літичної

дії

на

білки

ексудату,

мають

властивість

підсилювати

антибактеріальний ефект протимікробних препаратів [33, 81, 90].
В консервативній терапії хворих на хронічний гнійний гайморит
рекомендується комбінувати фармакологічну корекцію з фізіотерапевтичними
методами. Покращення результатів лікування спостерігалось при призначенні
лазерного опромінення, ультрафіолетового опромінення крові, а також
лікувальних грязей, озокериту та санаторно-курортного лікування [87, 236].
У хворих на хронічний гнійний синусит, як вказувалося, спостерігаються
прояви місцевої імунологічної недостатності [331]. Тому патогенетично
виправдано застосування засобів, які стимулюють функції імунної системи [94].
Специфічна

імунотерапія

досягається

місцевим

призначенням

антистафілококової плазми, стафілококового бактеріофагу, анатоксину і
антифагіну [115]. Неспецифічна імунотерапія хронічного синуситу включає
використання лізоциму, різноманітних імуномодуляторів: левамізолу, вілозену,
Т-активіну та тіотріазоліну [34, 78, 94].
Все ширше застосування отримує локальна імунофармакотерапія, в якій
основним напрямком є використання препаратів з найменшою кількістю
негативних впливів і великим спектром терапевтичної дії на структурні основи
імунітету СО [143].
Сучасний

етап

в

призначенні

імунореабілітаційної

терапії

характеризується визначенням параметрів, які є ведучими у виявленні
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імунодефіцитного стану. За даними О.Ф.Мельникова і співавторів, оптимальним
є такий підбір препаратів, коли при вираженому імунодефіциті в умовах in vitro
активуються фенотипічні прояви Т-лімфоцитів, відновлюється до нормального
рівня активність природніх цитолітичних лімфоцитів і фагоцитуючих клітин
периферичної крові [143].
В літературі зустрічаються поодинокі повідомлення про особливості
перебігу патології ЛОР-органів у хворих на ЦД 1-го типу, аналіз яких свідчить
про необхідність поглибленого вивчення клініки, патогенезу та принципів
лікування гнійних захворювань ППН на фоні ЦД 1-го типу [3, 86, 172, 175].
Ризик розвитку патології ППН при ЦД 1-го типу пов’язаний з порушенням
імунної системи, головним чином із зниженням

загальної резистентності

організму.
Як відомо, обмінні процеси в організмі за умов ЦД зазнають істотних змін,
впливаючи на адаптаційні можливості організму та визначаючи ступінь його
імунореактивності [45, 172, 319]. Специфічність банального гнійного запалення
при ЦД теоретично обгрунтовується вже тим, що виникає у хворому організмі
на фоні існуючих суттєвих змін гомеостазу і тому має підстави вважатися
«хворобою у хворобі» [172]. Вивчення стану адаптаційних резервів організму,
механізмів запуску дезадаптаційних процесів набуває особливої актуальності у
випадку ЦД, для якого є характерними виражені зміни природженої та
адаптивної імунної відповіді серйозні порушення нейроендокринної та імунної
взаємодії, що визначає тяжкість перебігу та прогноз захворювання [86, 175].
За сучасними увленнями, у хворих на хронічні гнійні синусити з супутнім
ЦД 1-го типу формується аутоагресія, проявом якої служить хронічний характер
хвороби і виражена ендогенна інтоксикація [3, 32, 172, 175, 127, 207, 248].
Синдром ендогенної інтоксикації полягає в тому, що при патологічних процесах
у біологічних рідинах організму накопичується велика кількість продуктів
метаболізму, більшість з яких входить до речовин середньої молекулярної маси
від 500 до 5000 Да, які чинять токсичний вплив на клітини тканин і органів
(печінка, нирки, головний мозок). Прояви біологічної активності молекул
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середньої маси (МСМ) багаточисельні, вони гальмують гліколіз, глюконеогенез,
порушують

тканинне

імунодепресивною

дихання,

дією.

мембранний

Накопичення

МСМ

транспорт,
є

не

тільки

володіють
маркером

ендоінтоксикації, а також причиною подальшого поглиблення патологічного
процесу [218].
В їхньому розвитку значна роль відводиться мікроорганізмам та
продуктам їх життєдіяльності – ендотоксинам, під впливом яких значно
знижується стійкість слизової оболонки ВДШ до різноманітних інфекційних
агентів [207]. Одним із шляхів боротьби з такими інфекціями є застосування
пробіотиків – живих мікробів, зокрема лактобактерій (ЛБ), які можуть поставати
як альтернатива або доповнення до антимікробних препаратів [43].
Створення нових методів лікування хворих на ХГВС, зокрема з ЦД 1-го
типу, із застосуванням нових препаратів пов'язане з поглибленим вивченням
імунного статусу, дисбіотичних змін слизової оболонки ВДШ і товстої кишки,
патогенезу захворювання та використанням досягнень сучасної отоларингології.
В останні роки набуло поширення використання пробіотичних препаратів при
лікуванні осіб з різними запальними та алергічними захворюваннями [68, 106,
133, 156].
Доведено,

що

відновлення

природного

мікробіоценозу

має

імуностимулюючу дію, яка посилює компенсаторні механізми імунологічного
захисту організму [68, 88, 100, 106, 133, 156, 177, 242, 299, 310, 325].
1.2. Фізіологічні функції нормальної мікрофлори товстої кишки
Сучасні дослідження в галузі вивчення нормальної мікрофлори свідчать,
що нормальна сапрофітна мікробіота людини, є своєрідним додатковим органом,
який виконує різноманітні складні життєво важливі функції.
Людський організм, складається з 1014 клітин, і одномоментно взаємодіють
з 1016 мікробними клітинами-симбіонтами. Таким чином, кожна соматична
клітина людини обслуговується тисячею клітин мікробів-симбіонтів [220].
Близько 60% всіх мікроорганізмів виявляють в товстій кишці людини. Їх

50
загальна маса становить 2,5-4 кг. Мікроекологічна система травного тракту є
відкритим біоценозом, так як між мікрофлорою навколишнього середовища та
мікрофлорою шлунково-кишкового тракту відбувається постійна циркуляція
мікроорганізмів. Проте, мікрофлора товстої кишки людини - досить стійка і
генетично детермінована, за багатьма показниками, система.
Екологічної нішею або біотопом з найвищим ступенем мікробного
обсіменіння є товста кишка, біомаса мікробів якого становить близько 5%
загальної маси тіла [135, 183, 310].
Склад кишкової флори дитини після 2-х років практично не відрізняється
від складу дорослої людини: близько 500 видів бактерій, причому більшість анаероби, які погано піддаються культивуванню. Маса всіх бактерій шлунковокишкового тракту становить приблизно 1.5 кг, що приблизно дорівнює масі
печінки [220].
На частку анаеробів (біфідобактерії, бактероїди, лактобактерії, вейлонели,
пептострептококи, клостридії) припадає до 99% всього складу мікрофлори
шлунково-кишкового тракту. Аероби, які представлені кишковою паличкою,
лактозонегативними ентеробактеріями (протей, ентеробактерій, цитробактер,
серрація і ін.), ентерококами, стафілококами, дріжджоподібними грибками,
складають менше 1%. Анаероби - біфідобактерії і лактобактерії, є одними з
головних

представників

серед

інших

видів

бактерій

товстокишкового

мікробіоценозу [89, 114].
Вся мікрофлора шлунково-кишкового тракту ділиться на 4 групи:
облігатна (основна). У нормі кількість її постійна. Облігатні мікроби вистелають
СО

товстої кишки, тому що тісно пов'язані з рецепторами його епітелію.

Представлена анаеробами (біфідобактерії, бактероїди, лактобактерії) і аеробами
(кишкова паличка); факультативна (умовно патогенна і сапрофітна) мікрофлора.
Вона не постійна, її склад змінюється в залежності від стану облігатної флори і
резистентності організму, патогенної дії не проявляє; транзиторна (випадкові
мікроорганізми); патогенна - при попаданні її в порожнину товстої кишки
частіше розвивається клініка кишкової інфекції.
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Значення мікрофлори в організмі людини обумовлено її функціями: 1.
колонізаційна резистентність, тобто попередження розмноження патогенних і
умовно патогенних мікроорганізмів в кишківнику; 2. бар'єрна - перешкода
проникненню в організм чужорідних мікробів і / або їх токсинів (біфідобактерії
синтезують молочну, бурштинову, оцтову, мурашину кислоти, створюючи в
порожнині

товстої

кишки

кисле

середовище;

лактобактерії

утворюють

антибіотичні речовини - лактолин, лактоцідін, лактоферин, ацидофілін); 3.
дезінтоксикаційна - здійснення гідролізу продуктів метаболізму, виведення
шлаків; 4. імуномодулююча - активація факторів гуморального і клітинного
імунітету і неспецифічної резистентності (лізоцим, пропердин, секреторний
компонент імуноглобулін А, комплемент, фагоцитоз і ін.); 5. метаболічна участь в метаболізмі жирів, білків, вуглеводів, білірубіну, електролітів, різних
кислот, холестерину, газів; 6. синтетична - стимуляція синтезу вітамінів,
гормонів, біологічно активних речовин; 7. травна - синтез ферментів, які беруть
участь в процесі травлення: 8. морфокінетична - регуляція моторики і
всмоктування ШКТ [114, 132, 183, 220, 282, 321].
Доведено, що гнилісні і патогенні бактерії виробляють в порожнині
товстої кишки токсичні речовини, ешерихія колі і клостридії - аміак, аміни,
нітрозоаміни, феноли, крезоли, індол, вторинні жовчні кислоти, аглікони;
бактероїди і стрептококи - нітрозоаміни, вторинні жовчні кислоти, аглікони;
протей - аміак, аміни, індол. В нормі у здорової людини концентрація цих
токсинів низька.
Для підтримки здоров'я дуже важливим є збереження в порожнині товстої
кишки високого рівня нормофлори (біфідо- і лактобактерій) і низького рівня
гнилісних і патогенних мікроорганізмів. В іншому випадку розвивається
патологічний стан мікрофлори товстої кишки - дисбіоз, або синдром
надлишкового бактеріального зростання (bacterial overgrowth) [280].
У процесі еволюції всі відкриті біологічні порожнини людини заселили
мікробні популяції, найбільш пристосовані до специфічних умов кожного
конкретного біотопу [252, 263]. Формування якісного і кількісного складу
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мікрофлори

регулюється

складним механізмом

міжмікробних

взаємодій

всередині кожної мікроекосистеми, а також контролюється фізіологічними
факторами організму - хазяїна в динаміці його життя [41, 212]. Мікробні
біоценози є надзвичайно чутливими біологічними індикаторами, які реагують на
різноманітні впливи. Їх склад і функція залежать від віку людини, особливостей
харчування, клімату, екологічних умов та великої кількості інших факторів [82,
294].
Найбільш

густозаселеною

екосистемою

є

товста

кишка,

в

якій

сконцентровано біля 60% мікрофлори людини. 15-16% мікроорганізмів
знаходиться в ротоглотці, 15-20% заселяють шкірні покриви, у вагінальному
біотопі у жінок міститься 9-10%. Загальна кількість мікробних клітин, які
колонізують організм людини, досягає величини 1014-1015, що на один-два
порядки більше, ніж число власних клітин хазяїна [253].
Із товстокишкового біотопу виділені більше 400 видів мікроорганізмів –
представники 17 родин, 45 родів. Фізіологічну рівновагу якісного та кількісного
складу мікрофлори в умовах нормального функціонування макроорганізму
позначають терміном ―еубіоз‖ чи ―нормобіоценоз‖. Проте в будь-якому
біоценозі завжди домінують певні групи мікроорганізмів, кількість видів яких
невелика, але які в чисельному відношенні складають основу біоценозу [240].
Це, так звана, індигенна (облігатна, домінуюча, домінантна, головна, резидентна,
автохтонна)

мікрофлора.

У

будь-якому

біоценозі,

в

тому

числі

у

товстокишковому, домінують представники автохтонної облігатної мікрофлори,
яким відведена провідна роль у підтримці симбіотичних відносин між
організмом людини та її мікрофлорою, а також у регуляції міжмікробних
відносин, ця мікрофлора є ключовою складовою мікробіоценозу [72, 73, 101,
239].
Головна мікрофлора товстої кишки включає у себе облігатні анаеробні
бактерії родів Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus, Propionibacterium,
Peptostreptococcus, а також факультативнi анаеробні та аеробні бактерії роду
Escherichia, Enterococcus. До додаткової мікрофлори товстої кишки відносять

53
анаеробні бактерії роду Peptococcus, Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium i
факультативні анаеробні та аеробні бактерії роду Staphylococcus Citrobacter,
Proteus, Enterobacter, Pantotea, Edwardsiella, Klebsiella та інші ентеробактерії
[239].
Мікрофлора товстої кишки виконує понад 22 важливих функції [23, 54,
72]. При зниженні у кишковому біоценозі рівня бактерій роду Bifidobacterium і
Lactobacillus та їх біологічної активності порушуються процеси всмоктування
поживних

речовин,

засвоєння

мікроелементів

та

екзогенних

вітамінів,

знижується активність ряду ферментів і біологічно активних речовин, суттєво
знижується колонізаційна резистентність СО шлунково-кишкового тракту, що
сприяє розвитку інфекційно-запальних захворювань [7, 23, 73, 239].
Друга група представників будь-якого біоценозу – факультативна
(додаткова, супутня) мікрофлора, концентрація клітин якої не перевищує 5% від
загальної кількості [14]. Третя група – транзиторна (алохтонна, випадкова,
залишкова), складається із мікроорганізмів, які в кількісному відношенні в нормі
не перевищують 0,01% [21, 210, 255].
До

облігатної

мікрофлори

належать

біфідобактерії

(108-1010/г

випорожнень), бактероїди (107-109/г), лактобактерії (107-108/г), кишкова паличка
(106-109/г) та ентерококи (107-109/г). До факультативної мікрофлори (у сумі 0103/г до 104/г) належать пептострептокок, стафілококи, протеї (менше 103/г),
дріжджоподібні

гриби

роду

Candida

(менше

102-104/г),

ентеробактер,

цитробактер, клебсієли, серації (не більше 104/г), грампозитивні бацили (бактерії
роду Clostridium) (не більше 104/г) та ін. [332].
Товстокишковий біоценоз є основним резервуаром мікрофлори людини,
що виконує надзвичайно широкий спектр функцій, які підтримують нормальний
стан не тільки товстої кишки, але й інших життєво важливих органів і систем
макроорганізму [211, 373].
Однією із найбільш важливих функцій товстокишкової індигенної
мікрофлори є її активна участь у формуванні колонізаційної резистентності СО
хазяїна [22, 193]. Механізм цієї участі багатофункціональний і проявляється у
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вигляді прямої взаємодії індигенної флори на транзиторні мікроорганізми та їх
метаболіти, попередження транслокації патогенних та умовно патогенних
мікроорганізмів у лімфатичні вузли, кров і позакишкові органи і тканини [9,
339]. Однією з найважливіших функцій шлунково-кишкового тракту є його
участь у формуванні загальної імунобіологічної реактивності організму. Це
визначається тісною взаємодією імунокомпетентних утворень, асоційованих з
кишківником, з мікроорганізмами, що його населяють, а також з присутніми в
хімусі чужорідними макромолекулами з антигенними властивостями [280].
Мікроекологічна система травного тракту є відкритим біоценозом, так як
між мікрофлорою навколишнього середовища та мікрофлорою шлунковокишкового

тракту

відбувається

постійна

циркуляція

мікроорганізмів.

Мікрофлора товстої кишки приймає участь у формуванні імунітету хазяїна.
Порушення її складу може призводити до ослаблення клітинних і гуморальних
факторів імунітету і неспецифічної резистентності імунітету (в тому числі підтримці необхідного тонусу протипухлинного захисту) [23, 282]. Завдяки
природному мікробного антагонізму і продукуванню антибіотичних речовин,
природна мікрофлора шлунково-кишкового тракту захищає організм від
проникнення і розмноження патогенної флори. Так, біфідобактерії утворюють в
процесі життєдіяльності молочну, оцтову, мурашину, бурштинову кислоти,які
створюють в порожнині товстої кишки кисле середовище; лактобактерії в
процесі бродіння молочної кислоти утворюють антибіотичні речовини лактолін, лактоцідін, лактоферин, ацидофілін. Кисле середовище і антибіотичні
речовини запобігають росту й розмноженню сторонніх мікроорганізмів, що
потрапили ззовні – умовно патогенних і патогенних (ентеропатогенні кишкові
палички, клебсієли, протеї, сальмонели, шигели, золотистий стафілокок та ін.)
[180, 184, 333].
Крім того, нормофлора підвищує колонізаційну резистентність СО хазяїна
непрямим шляхом, зокрема, активізацією імунної системи. Імуностимулююча
функція нормофлори в найбільшій мірі пов’язана з пептидогліканами і
тейхоєвими кислотами клітинних стінок індигенних лактобактерій, у першу
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чергу, біфідобактерій і лактобацил [378, 385]. Ці речовини здатні стимулювати
фагоцитарну функцію макрофагів, посилювати активність природних клітинкілерів, активізувати синтез секреторних імуноглобулінів, інтерферонів, різних
цитокінів [40, 131].
Певний вклад у сумарну імуностимулюючу активність товстокишкової
мікробіоти вносить і ліпополісахарид О-антигена грамнегативних бактерій.
Доведена його здатність індукувати синтез імуноглобулінів, інтерлейкінів,
інтерферонів, фактору некрозу пухлин. Разом з тим, підвищені концентрації
ліпополісахариду володіють вираженими імуносупресивними властивостями,
викликаючи порушення функцій лімфоїдних клітин імунної систем [204].
Нормальна мікрофлора кишок підтримує імунокомпетентні клітини в стані
субактивації, що забезпечує більш швидку та ефективну відповідь на інфекцію.
Це підвищує готовність макрофагів представляти антигени Т-хелперам, що може
бути пов’язано з постійною мікробіндукованою секрецією імунотропних
цитокінів. Послаблення цього та інших механізмів є вагомим ―мінусом‖ у
звичайному житті, яке є багатим на зіткнення з потенційно небезпечними
інфекційними агентами [107].
Особливої уваги заслуговують адгезивні властивості мікрофлори. Кожний
мікроорганізм, що надходить у травний тракт ззовні чи

є облігатним

компонентом мікробіоценозу, намагається прикріпитися до кишкового епітелію
[112]. Це дозволяє йому зайняти найбільш зручну екологічну нішу, здатну
забезпечити мікробну клітину легкодоступною їжею (за рахунок потрапляння в
зону пристінкового і мембранного травлення), захистити її від конкуренції
інших мікроорганізмів і попередити елімінацію із товстої кишки під впливом
перистальтики. Саме тому наявність потужного адгезивного апарату дозволяє
індигенній флорі успішно конкурувати з потенційними патогенами і захищати
від них епітелій [92, 109].
Велике

значення

має

біосинтетична

діяльність

товстокишкової

нормофлори, у результаті чого макроорганізм постачається широким спектром
вітамінів,

коферментів,

гормоноподібних

субстанцій,

бактеріостатичних
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компонентів, незамінимих амінокислот, низькомолекулярних жирних кислот,
пептидів та ін. [340].
Індигенна кишкова мікрофлора активно бере участь у травній функції
макроорганізму (до 10% залишкових харчів використовує мікрофлора), яка
реалізується через синтез різноманітних ферментів, які здійснюють метаболізм
ліпідів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, мінеральних речовин, жовчних кислот,
холестерину та інших компонентів. Крім того, нормальна мікрофлора впливає на
диференціювання і регенерацію епітеліальної тканини, транзит нутрієнтів,
регуляцію м′язового тонусу і газового складу товстої кишки [272, 391].
Детоксикація

товстокишковим

еубіоценозом

різних

екзогенних

та

ендогенних субстратів і метаболітів та прискорення елімінації їх із організму
дозволяє порівнювати функціональну діяльність індигенної товстокишкової
мікрофлори з печінкою [375].
Одним

із

важливих

ефектів

індигенної

кишкової

мікрофлори

є

підтримання фізико-хімічних параметрів у приепітеліальній зоні, у тому числі
окисно-відновного

потенціалу,

кислотності

середовища,

реологічних

характеристик глікокаліксу, а також іонного гомеостазу організму [132].
Встановлено, що кишкова мікрофлора бере участь у противірусному
захисті організму-хазяїна. Вважається, що дана функція реалізується завдяки
феномену «молекулярної мімікрії» і набуття мікробними клітинами від епітелію
хазяїна рецепторів, комплементарних лігандам відповідних вірусів. За рахунок
цього індигенна мікрофлора здатна перехоплювати і виводити віруси з
порожнини товстої кишки [234, 326,368].
Мікробіоценоз людини є унікальним ендогенним мікробним генетичним
фондом, в якому зберігається велика кількість генетичної інформації (як
плазмідної, так і хромосомної). Індигенна мікрофлора, адгезована на епітелії,
здатна обмінюватися генетичною інформацією з клітинами макроорганізму. У
зв’язку з цим припускається вплив мікроорганізмів на еволюційний розвиток
людини [275].
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Кишкова мікробіота здатна руйнувати мутагени і канцерогени, а також
підвищувати до них резистентність епітеліальної тканини, активізувати
лікарські сполуки. Представляють інтерес висновки про участь індигенної
кишкової мікрофлори у тепловому забезпеченні організму. Товста кишка при
цьому розглядається як біологічний термоелемент, що постачає теплом органи,
які розташовані поблизу [155].
Таким чином, нормальна кишкова мікрофлора виконує ряд важливих
функцій: продукує ензими, що впливають на метаболізм білків, вуглеводів,
ліпідів і нуклеїнових кислот; продукує біологічно активні сполуки (вітаміни,
антибіотики, гормони, токсини, медіатори тощо); бере участь у регуляції
газового складу кишок, водно-сольовому обміні, рециркуляції жовчних кислот,
холестерину, стероїдних гормонів; здійснює трансформацію білірубіну в
стеркобілін та уробілін; суттєво впливає на структуру кишки та її всмоктувальну
здатність, стимулює кишкову перистальтику, оптимізує евакуацію кишкового
вмісту; служить джерелом енергії для клітин макроорганізму; є депо
хромосомних та плазмідних генів. Мікрофлора товстої кишки приймає участь у
детоксикації екзогенних та ендогенних субстратів та метаболітів (амінів,
меркаптанів, фенолів, мутагенних стероїдів та ін.), з одного боку, виводячи з
організму токсичні продукти з кишковим вмістом, з іншого – утилізуючи їх у
реакціях метаболізму для власних потреб. Крім того, метаболіти біфідо- та
лактобактерій перешкоджають мікробному декарбоксилюванню харчового
гістидину

та

підвищенню

кількості

гістаміну,

тобто

їм

притаманна

антиалергічна дія. Біологічно активні речовини (β-аланін, 5-аміновалеріанова та
γ-аміномасляна кислоти), що виробляють анаеробні бактерії, впливають не
тільки на функції шлунково-кишкового тракту, печінки, а й серцево-судинної
системи, кровотворення тощо [104,378].
Отже, мікробіота товстої кишки виконує надзвичайно широкий спектр
функцій, що володіють місцевим та системним впливом на життєдіяльність
макроорганізму [265]. Стабільність видового складу і фізіологічних функцій її
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підтримується складними механізмами симбіозу з мікроорганізмами [7, 209,
254].
При масових обстеженнях класичний метод вивчення видового та
кількісного складу мікрофлори товстої кишки, який не потребує інвазивних
методів забору матеріалу, має значні переваги. До того ж, із постійним
вдосконаленням методик дослідження з′являється можливість детальніше
вивчати глибину дисбіотичних змін товстокишкового мікробіоценозу [1, 268,
370].
Отже, дані з наведених джерел літератури свідчать, що визначення
видового складу та популяційного рівня мікрофлори порожнини товстої кишки
та оцінка ступеня дисбіотичних змін є важливим методом діагностики, а також
найбільш доступним та достатньо інформативним.
1.3. Дисбактеріоз та дисбіоз товстої кишки, сучасний погляд на
проблему.
Товстокишковий мікробіоценоз характеризується унікальним видовим та
кількісним складом і змінюється при патологічних станах з імуносупресією
(цукровий діабет, онкозахворювання, променева терапія, прийом антибіотиків,
гормонів, прийом імуносупресивних препаратів, трансплантація, оперативні
втручання та хронічні гнійні запальні процеси), що веде до дисбіозу товстої
кишки [23,75,209].
З сучасних позицій нормальна мікрофлора – мікробіота – це якісне і
кількісне співвідношення популяцій мікроорганізмів окремих органів і систем,
які підтримують біохімічну, метаболічну та імунну рівновагу організму хазяїна,
необхідну для збереження здоров′я населення [6, 72, 162].
При перевищенні деякої порогової величини токсичних факторів, які
негативно впливають на організм, мікробіоценози виходять із стану рівноваги,
що викликає мікроекологічні та імунні порушення [48]. Це призводить до
домінування умовно патогенних мікробів, посилення генетичного обміну і
можливого формування клонів, які несуть гени резистентності і генетичні
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детермінанти

«островів»

патогенності,

асоційовані

з

адгезивними,

цитотоксичними і ентеротоксичними властивостями бактерій [64, 110].
У

вітчизняній

літературі

широкого

поширення

набув

термін

«товстокишковий дисбактеріоз». Підсумовуючи різні визначення, які дають
цьому терміну науковці, можна вважати, що дисбактеріоз - це клініколабораторний

синдром,

який

виникає

при

багатьох

захворюваннях,

характеризується зміною якісного і / чи кількісного складу нормофлори певного
біотопу, а також транслокацією різних її представників у невластиві їм біотопи
із наступними метаболічними та імунними порушеннями, часто з розвитком
шлунково-кишкових розладів [26, 141].
Зміни

складу

і

кількісного

співвідношення

у

товстокишковому

мікробіоценозі виникають внаслідок різних причин: характеру харчування,
проведення антибактеріальної, гормональної, променевої терапії, хіміотерапії,
наявності хронічних захворювань травного тракту та ін. [208]. В основі їх
розвитку лежать зміни умов існування в біотопі, у результаті чого популяції
одного або декількох видів, які складають мікробіоценоз, чи видів, занесених із
інших біотопів хазяїна чи зовнішнього середовища, отримують переваги для
росту і розмноження перед своїми конкурентами і набувають невластиве їм
домінуюче положення у мікробіоценозі [152, 244, 316].
Внаслідок розвитку мікроекологічних змін у товстій кишці найбільш часто
відбувається зниження колонізаційної резистентності, пригнічення функцій
імунної системи організму, при цьому підвищується сприйнятливість до
інфекційних захворювань [116, 232]. Збільшення частоти і тяжкості гострих
інфекційних захворювань, що спостерігається в даний час, торпідний перебіг і
хронізація запального процесу, деякими дослідниками пов′язується із наявністю
чи розвитком дисбактеріозу, що супроводжує основне захворювання [63].
Вважається, що провідна роль у формуванні дисбактеріозу та реалізації
патогенної дії умовно патогенних мікробів належить дефіциту біфідо- та
лактофлори [68, 163, 179].
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Деякі науковці вважають, що хоча дисбактеріоз у ряді випадків і має
клінічні прояви, його не можна вважати хворобою та виділяти в самостійний
діагноз чи навіть клінічний синдром [7]. За визначенням дослідників,
товстокишковий дисбактеріоз – це суто мікробіологічне поняття, відхилення
одного з параметрів гомеостазу. Багатьох клініцистів не влаштовує суто
мікробіологічний принцип оцінки ступеня порушень мікроекології кишок. Вони
вважають, що оцінка клінічної значущості дисбіотичних змін у товстій кишці
повинна бути суворо індивідуальною, базуватися не тільки на результатах
дослідження мікрофлори фекалій, але й на особливостях клінічних проявів
дисбактеріозу [36,48,83].
Необхідно зазначити, що дисбіоз – значно ширше поняття, ніж
дисбактеріоз, яке враховує порушення кількісного та якісного складу не тільки
бактеріального спектру мікрофлори кишок, а й інших видів мікроорганізмів
(вірусів, грибів, найпростіших, тощо) [18]. Однак, на думку А.Н. Маянського
(2000), термін ―дисбіоз‖ фактично є декларацією, так як у сучасних
мікробіологічних аналізах враховується єдиний небактеріальний компонент –
дріжджоподібні гриби роду Candida [140].
Нерідко використовується термін ―синдром надлишкового росту бактерій‖
(bacterial overgrowth syndrome) для позначення порушень якісного та кількісного
складу кишкової мікрофлори замість поняття ―дисбактеріоз (дисбіоз) товстої
кишки‖ і зустрічається здебільшого в англомовній літературі [256, 318]. Перший
термін вказує на зміну мікробіоценозу товстої кишки, другий – на її надлишкову
мікробну контамінацію. Саме тому їх не потрібно порівнювати, а тим більше
протиставляти один одному. У зв’язку з цим Я.С. Циммерман (2000) пропонує
називати поняття відповідно ―синдром товстокишкового дисбіозу‖ та ―синдром
тонкокишкового дисбіозу‖. Крім того, досить часто зустрічаються такі назви, як
―irritable bowel syndrome‖ (синдром подразненої кишки), ―leaking gut syndrome‖
(синдром

кишки,

―що

тече‖),

а

також

―gastrointestinal

disorders‖

(шлунковокишкове безладдя). Автори мають на увазі саме явища дисбактеріозу,
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однак назви, на відміну від попередніх, базуються не на кількісній
характеристиці росту бактерій, а на клінічних проявах [84, 205].
Існує декілька класифікацій дисбактеріозу, однак, у сучасних умовах
клініцисти і мікробіологи найбільш широко користуються уніфікованою
робочою класифікацією дисбактеріозу за ступенем мікробіологічних порушень
[31, 181].
Найбільш клінічно значущим і масовим ускладненням антибіотикотерапії
є дисбіоз товстої кишки. Саме тому сучасний етап розвитку людства вимагає
посиленої уваги до системи взаємовідносин між макроорганізмом і його
симбіонтною мікрофлорою.
Під товстокишковим дисбактеріозом розуміють якісні і кількісні зміни
характерною для даного біотипів нормофлори людини, що тягнуть за собою
виражені

клінічні

патологічних

реакції

процесів

в

макроорганізму
організмі.

або

є

Дисбактеріоз

наслідком
слід

будь-яких

розглядати

як

симптомокомплекс, але не як захворювання. Дисбактеріоз - це мікробіологічна
оцінка зміни складу і кількісного співвідношення в мікробіоценозі шлунковокишкового тракту, він завжди вторинний і опосередкований основним
захворюванням.
Причини і фактори, що зумовлюють розвиток дисбіозу можна розбити на 2
групи: екзогенні: професійні (промислові отрути); санітарно-гігієнічні; фізичні
та хімічні; іонізуюче випромінювання; кліматогеографічні; ендогенні: імунні
порушення; стрес; соматичні захворювання; інфекційні захворювання; ішемія
кишківника;
нераціональне

хвороби

сполучної

харчування,

тканини;

дієти;

ЦД;

голодування;

літній

і

старечий

медикаментозне

вік;
вплив

(антибіотики, нестероїдні протизапальні засоби, сульфаніламіди, наркотичні та
місцевоанестезуючі засоби, що обволікають і адсорбуючі препарати, засоби
впливають на кишкову моторику і ін.).
Доведено, що товстокишковий дисбактеріоз, навіть в початковій стадії,
призводить до порушення цілого ряду функцій і сприяє розвитку порушень
багатьох органів і систем: активно розвивається і збільшується патогенна
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мікрофлора не тільки в порожнині товстої кишки і родовому тракті, але і на СО
і шкірі; погіршується засвоєння багатьох поживних речовин і мінералів;
послаблюється детоксикація токсичних метаболітів, які утворюються в процесі
травлення;

порушена

цілісність

мікробної

біоплівки

значно

збільшує

всмоктування алергенів в кров; знижується енергозабезпечення епітелію товстої
кишки (колоноцитів), що є однією з ланок патогенезу аутоімунних захворювань
(неспецифічного виразкового коліту) і функціональних захворювань (синдрому
подразненої товстої кишки); погіршується синтез вітамінів; значно знижується
противірусний захист; зменшується участь мікрофлори в протипухлинному
нагляді; порушується місцевий імунітет всіх СО і шкіри. Таким чином,
товстокишковий дисбіоз веде до істотного послаблення організму та виникнення
цілого ряду захворювань [68, 163, 179].
Мікрофлора при дисбіозі не здатна виконувати в повному обсязі
фізіологічні функції, властиві нормальній мікрофлорі - протистояти колонізації
товстої кишки екзогенними патогенними мікроорганізмами [68, 163, 179].
Ступені синдрому дисбіозу тостої кишки відображають особливості зміни
його мікрофлори: I ступінь дисбіозу характеризується зниженням кількості
біфідобактерій і / або лактобактерій на 1-2 порядки. Можливе зменшення
(менше 106 колонієутворюючих одиниць (КУО)/г фекалій) або збільшення
(більше 108 КУО/г фекалій) кількості кишкових паличок з виявленням змінених
їх форм в невеликій кількості (не більше 15%); II ступінь кваліфікується при
виявленні одного виду умовно патогенних мікроорганізмів в концентрації не
більше 105 КУО/г або асоціації умовно патогенних бактерій в невеликих титрах
(103-104 КУО/г). Характерним є виявлення в високих титрах (більше 10 4 КУО/г)
кишкових паличок лактозонегативних або із зміненими ферментативними
властивостями (нездатних гідролізувати лактозу); III ступінь товстокишкового
дисбіозу

встановлюється

у

випадках

виявлення

умовно

патогенних

мікроорганізмів як одного виду, так і в асоціаціях у високих титрах [68, 163,
179].
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Заселення травного тракту деякими видами умовно патогенних бактерій
призводить до розвитку дисбіотичних порушень в порожнині товстої кишки і до
зниження

колонізаційної

резистентності,

яка

відноситься

до

факторів

неспецифічного захисту. Тому товстокишковий дисбіоз є однією з причин, і
можливо, найважливішою – зниження загальної резистентності організму
людини до інфекційних збудників [183, 280].
Наукові дослідження свідчать, що в основі процесу формування
дисбактеріозу є розвиток імунної відповіді макроорганізму на змінену індигенну
мікробіоту та її відторгнення [321]. При цьому взаємовідносини в системі
мікрофлора-хазяїн набувають агресивного характеру, зростає вірулентність
бактерій, що обтяжує перебіг основного патологічного процесу [288]. На думку
цих авторів, під впливом чинника (наприклад, хвороби чи ятрогенного фактора)
формуються зміни мікроекології кишок, на які певним чином реагує імунна
система, поглиблюючи порушення товстокишкового мікробіоценозу, що, у свою
чергу, негативно впливає на перебіг основного захворювання [23, 42, 117].
У процесі експериментальних та клінічних досліджень доведено, що при
кишковому дисбактеріозі відбуваються порушення в системі місцевого та
системного імунітету, тобто на тлі порушень кишкового мікробіоценозу
знижується протиінфекційна резистентність організму, змінюється місцева
імунологічна відповідь на бактеріальні антигени, сприяючи розвитку алергічних
реакцій та поглибленню запально-дистрофічних процесів [102, 368].
При цьому утруднюється ефективна корекція рівня глюкози: навіть при
суворому дотриманні дієти та індивідуально підібраних дозах антидіабетичних
препаратів або інсуліну можливі «безпричинні» стрибки рівня цукру. Часто це
призводить

до

невиправданої

і

нераціональної

зміни

дозування

медикаментозних препаратів [183, 333].
Дисбактеріоз виникає практично у всіх ендокринологічних хворих на тлі
гормональной

і

імунної

недостатності.

Розвитку

дисбактеріозу

сприяє

порушення вуглеводного обміну, пов'язане з гіпофункцією підшлункової залози
(цукровий діабет), гіпотиреоз, гіпертиреоз, гіпопаратиреоз, гіперпаратиреоз,

64
гіпокортицизм [23, 89]. Діагностика явного (маніфестного) діабету, як правило,
не викликає ускладнень. Хворі скаржаться на сухість у роті, поліфагію,
полідипсію, поліурію, схуднення, загальну слабкість, схильність до інфекції
(фурункульоз, парадантоз), свербіж шкіри. При обстеженні виявляються
гіперглікемія і глюкозурія.
Дисбіоз - це клініко-лабораторний синдром з розвитком метаболічних та
імунологічних зрушень, які на фоні ЦД 1-го типу ведуть до виникнення,
розвитку

та

несприятливого

клінічного

перебігу

більшості

хронічних

захворювань, в тому числі і ЛОР - органів [23, 72, 75].
Таким чином, мікроекологічні розлади являють собою серйозні порушення
в системі філогенетично сформованого симбіозу людини з його аутофлорою і є
причиною розвитку і підтримання багаточисельних патологічних процесів у
різних органах і системах організму [35]. Тому питання профілактики і
лікування дисбіотичних розладів залишаються в центрі уваги сучасної
медицини, мікробної екології людини і клінічної мікробіології [4, 362].
Одержані результати та виявлені порушення мікробіоценозу слизових
оболонок носа, ППН і товстої кишки будуть підставою для розробки адекватної
лікувальної тактики з застосуванням мультипробіотичного препарату в
лікуванні та реабілітації хворих на ХГВС, асоційований з ЦД 1-го типу з
урахуванням віку хворих, тривалості захворювання та важкості його клінічного
перебігу [75, 73].

1.4.
товстої

Бактеріотерапія як метод корекції порушень мікробіоценозу
кишки.

Характеристика

мультипробіотичного

препарату

«Симбітер», можливі сфери його застосування.
У 1965 p. D.М. Lilly та R.Н. Stilwell запропонували термін «пробіотик» для
позначення фармакологічних препаратів або біологічно активних добавок
(БАД), що містять культуру нормальної мікрофлори людини та позитивно
впливають на мікробний склад товстої кишки та організм хазяїна [322, 376].

65
В останні роки набуло поширення використання пробіотичних препаратів
при лікуванні осіб з різними запальними та алергічними захворюваннями [68,
106, 133, 156].
Корекція порушень мікробіоценозу товстої кишки має важливе значення
для забезпечення повного клінічного одужання хворих [262, 315]. Як свідчить
багаторічний досвід вчених і практичних лікарів, що базується на традиціях
корифеїв медичної та біологічної науки (Л. Пастера, І.Мечникова, М. Гамалеї та
ін.),

найбільш

фізіологічними,

екологічно

чистими

й

водночас

високоефективними засобами корекції товстокишкового мікробіоценозу є
біопрепарати, виготовлені з культур біфідобактерій, лактобактерій, окремих
штамів кишкових паличок та ентерококів, що є природними антагоністами
патогенних

мікроорганізмів

[2,

20,

164,

195,

246].

Механізм

дії

бактеріопрепаратів обумовлений здатністю лактобактерій виживати як у
кислому, так і в лужному середовищі, ефективно адгезуватися на епітелії
слизової

оболонки

та

колонізувати

її,

продукувати

антимікробні,

антибіотикоподібні природні речовини, стимулювати імунну систему, витісняти
патогенну мікрофлору і пригнічувати ріст та розвиток умовнопатогенної та
патогенної флори, запобігати дисбактеріозу та лікувати його, відновлювати
аутохтонну флору ( Н.К. Коваленко, 2007; Д.С. Янковський, 2008; Г.Н. Дранник,
2009) [67, 106, 262].
Протягом

останніх

десятиріч

було

вивчено

велику

кількість

мікроорганізмів, які могли знайти своє застосування в повсякденній медичній
практиці в складі пробіотичних препаратів і продуктів харчування, однак лише
небагатьох з них офіційно зараховано до пробіотиків [99, 297].
Головним критерієм придатності штаму і препарату є пробіотичний ефект,
який має бути доведений у сліпих плацебоконтрольованих дослідженнях [113].
Це

випробування

Lactobacillus

пройшли

fermentum,

B.

Lactobacillus
bifidum,

GG,

Lactobacillus

Strepto(Entero)coccus

acidophilus,

faecium

SF68,

S.termophilus, Saccharomyces boulardii, які сьогодні входять до складу численних
монобактеріальних і комбінованих препаратів [149].
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Використання антибактеріальних та інших протимікробних засобів
упродовж майже 70 років, поруч з величезною кількістю перемог над
збудниками, дає часом небажані побічні ефекти, наприклад у вигляді
дисбактеріозу товстої кишки [261, 334, 338]. Тому не дивно, що пошук нових
підходів до регуляції кишкової мікрофлори продовжується [13, 137, 243].
До найбільш поширених в Україні мікробних препаратів, що регулюють
рівновагу кишкової мікрофлори, належать наступні види: суха культура бацили
штаму

ІР

58832

(бактисубтил,

флонівін);

ліофілізат

біфідобактерій

(біфідумбактерин сухий); ліофілізат живих бактерій кишкової палички
(колібактерин сухий); висушена суміш біфідобактерій і кишкової палички
(біфікол сухий); суміш біфідобактерій і ентерококів (біфіформ); ліофілізат
молочнокислих бактерій (лактобактерин сухий, лінекс); ліофілізовані спори
бактерій (біоспорин, споробактерин, субалін, ентерол) [136, 215].
Мультипробіотик «Симбітер» – це «жива» ацидофільна неліофілізована
біомаса (що вимагає 8-10-годинної реактивації клітин; тому вони починають
проявляти свою дію одразу ж після введення в організм) багатовидових,
мутуалістичних асоціацій 14 штамів найбільш фізіологічних для організму
людини бактерій, основу яких становлять

біологічно активні клітини

біфідобактерій (B. bifidum, B. longum), лактобацил (L. acidophilus, L. delbrueckii
ssp. bulgaricus, L. helveticus), Lactococcus lactis і пропіоновокислих бактерій (P.
freudenreichii ssp. shermanii, P. acidipropionici), Streptococcus (S. salivarius spp.
thermophilus), Acetobacter aceti, об’єднаних в екзополісахаридний матрикс.
Основними продуктами метаболізму мікроорганізмів мультипробіотика є
екзополісахариди, що становлять основу матриксу, L-ізомер молочної кислоти,
оцтова та пропіонова кислоти, широкий спектр вітамінів, які покращують умови
для життєдіяльності пробіотичної мікрофлори, підвищують імуностимулюючу
властивість препарату, покращують якість приепітеліальної біологічно активної
плівки і селективно стимулюють найбільш «благородні», сахаролітичноанаеробні бактерії.
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Активно синтезуються мікрофлорою мультипробіотиків коротколанцюгові
жирні кислоти (КЛЖК), виконують важливу роль в регуляції кишкових
мікробіоценозів та підтриманні гомеостазу організму. При розпаді цих
метаболітів утворюється багато енергії, тому вони служать додатковим,
автономним джерелом енергії для епітелію. Основний спектр КЛЖК,
синтезованих

«Симбітером»,

складають

молочна,

оцтова,

пропіонова,

піровиноградна, мурашина і янтарна кислоти. Оцтова кислота забезпечує
антимікробний ефект, бере участь в ліпогенезі, регулює рН у порожнині товстої
кишки і моторику шлунково-кишкового тракту. Молочна кислота приймає
участь, головним чином, в регуляції рН і місцевого імунітету і в глюконеогенезі.
Мурашина кислота є активатором фагоцитозу і матеріалом для синтезу
нуклеїнових кислот. Янтарна кислота бере участь в енергетичному обміні,
активує ряд ферментів тканинного дихання, покращує синтез білка, володіє
антиоксидантним ефектом. Піровиноградна кислота є центроболітом всі видів
метаболізму. Гіполіпідемічна дія індигенної мікрофлори і вазоактивність впливу
являє собою вітаміносинтезуюча здатність мультипробіотиків. Відомо, що
дисбіози, як правило, супроводжуються гіпо - і авітаміноз за рахунок зниження
вітаминопродукуючої активності нормофлори, споживання значної частини
вітамінів дисбіозними мікроорганізмами і порушення процесів всмоктування.
Мультипробіотики є активними продуцентами вітамінів В1, В2, В6, В12, РР, К та
ін.
Крім того, багатокомпонентна симбіотична асоціація містить широкий
набір ферментів, метаболізуючих протеїни, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові
кислоти, холестерин та інші компоненти їжі і за рахунок цього покращує травну
й обмінну функції макроорганізму. Лактобацили, що входять до складу симбіозу
підсилюють фагоцитоз, беруть участь в синтезі імуноглобулінів, тим самим
надаючи імуномодулюючу активність.
Препарат

володіє

широким

спектром

пробіотичних

властивостей,

забезпечує антагоністичну активність по відношенню до патогенних та умовно
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патогенних бактерій зберігаючи баланс корисної популяції мікроорганізмів у
товстій кишці, стимулюють ріст нормальної флори.
Велике значення має висока резистентність мультипробіотиків до
широкого спектру антибіотиків. Природна антибіотикорезистентність бактерій
(основним

чином

пропіоновокислих,

які

виробляють

протибактеріальні

компоненти по відношенню до ентеробактерій, грибів, анаеробних бактерій)
мультипробіотиків

і

нездатність

передавати

цю

властивість

іншим

мікроорганізмам дозволяє успішно застосовувати їх в період антибактеріальної
терапії [160] .
Вченими доведено, що пробіотикотерапія буде мати найбільш високий
антидисбіотичний ефект без небезпеки розвитку побічних реакцій лише в тому
випадку, якщо буде направлена на відновлення і посилення найбільш
фізіологічної для організму людини апатогенної флори: родів Bifidobacterium,
Lactobacillus і Propionibacterium, які складають, як уже відмічалось раніше 9099% всієї автофлори здорової людини і ніколи не викликають негативних
ефектів [174, 241, 277]. Всі інші мікроорганізми є супутньою чи випадковою
мікрофлорою, відновлення якої відбувається самостійно після нормалізації
складу і активності індигенної флори [285].
Більшість

дослідників

визнають,

що

застосування

пробіотичних

препаратів є важливою складовою корекції дисбактеріозу товстої кишки.
Практично

усі

автори

погоджуються

з

необхідністю

застосування

в

комплексному лікуванні дисбактеріозу пробіотичних препаратів у вигляді
монотерапії і в поєднанні із іншими препаратами, як антибіотиками, так і
пробіотиками [160]. Самостійне застосування пробіотиків виявилось у багатьох
випадках недостатньо ефективним [19, 233, 380].
В останні роки з'явились наукові роботи, присвячені удосконаленню
пробіотикотерапії шляхом підбору оптимальних терапевтичних схем. У таких
схемах пробіотики поєднують між собою, з імуномодулюючими препаратами,
умовними пробіотиками та антибіотиками [73]. Постійне тривале застосування
антибактеріальної терапії в хворих на ХГВС на фоні ЦД 1-го типу призводить до
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дисбактеріозу, тому важливим в його лікуванні є нормалізація мікроекологічних
взаємовідносин, як в ділянці ураження, так і біотопів всього організму [73, 67].
Ефективність різних терапевтичних схем оцінювалась, в основному, за
клінічними показниками, у деяких роботах приймаються до уваги імунологічні
критерії або ступінь дисбактеріозу в загальному. Разом з тим, вкрай недостатньо
висвітлено ефективність вказаних підходів з мікробіологічної точки зору. А
мікробіологічні показники, поряд із клінічними критеріями, при синдромі
дисбактеріозу є найважливішими. Доведено, що відновлення природного
мікробіоценозу має імуностимулюючу дію, яка посилює компенсаторні
механізми імунологічного захисту організму [68, 88, 100, 106, 133, 156, 177, 242,
299, 310, 325].
Завдяки багатофункціональності мультипробіотиків, відпадає необхідність
призначення хворим відразу декількох бактеріотерапевтичних засобів з більш
обмеженим складом і вузьким спектром видів біологічної активності. Тому
метою нашої наукової роботи визначено: встановити клінічну, імунологічну і
мікробіологічну ефективність корекції мікробіоценозів при застосуванні
терапевтичних

схем

із

включенням

мультипробіотичного

комплексне лікування хворих на ХГВС з ЦД 1- го типу.

препарату

в
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріали, які представлені у даній роботі, були отримані при обстеженні
78 хворих в стадії загострення хронічного гнійного верхньощелепного синуситу
(ХГВС) на фоні цукрового діабету (ЦД) 1-го типу віком від 18 до 42 років та 20
хворих на ХГВС без ЦД відповідного віку, що перебували на стаціонарному
лікуванні в ЛОР-відділенні обласної клінічної лікарні. 78 хворих на ХГВС з ЦД
1-го типу відносно до лікувальної тактики були поділені на основну (40 хворих)
і контрольну (38 хворих) групи за статтю, віком, соматичним станом та давністю
захворювання ХГВС, тривалістю та важкістю ЦД 1-го типу. У всіх 78
обстежених хворих на ХГВС встановлено ЦД 1-го типу середнього ступеню
важкості. Верифікацію діагнозу ендокринологи здійснювали на підставі
поглибленого

клініко-анамнестичного

та

лабораторно-інструментального

досліджень з використанням критеріїв, запронованих комітетом експертів
ВООЗ. Встановлено, що у всіх досліджуваних хворих перебіг захворювання
розгортався на фоні підвищеного вмісту в крові глікозильованого гемоглобіну
HbA1C (10±0,92%), що дозволило засвідчити неадекватний контроль глікемії
(погану компенсацію діабету) у обстеженої когорти хворих. 40 пацієнтам
основної

групи

проводилось

таке

лікування:

пункції

та

промивання

верхньощелепних пазух розчином антисептика, пероральне та парентеральне
призначення антибактеріальних і антигістамінних препаратів, застосування
судинозвужувальних та антисептичних крапель в ніс, муколітиків, промивання
порожнини носа та приносових пазух (ППН) «методом переміщення» за
Проетцом, фізіотерапевтичні процедури, мультипробіотичний препарат на
основі лакто-, біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій. 38 хворих
контрольної групи отримували зазначене вище лікування, окрім пробіотика.
Групу порівняння склали 20 хворих на ХГВС в стадії загострення без супутньої
патології (ЦД 1-го типу). Для клініко-імунологічних, лабораторних та
мікробіологічних досліджень було залучено 10 практично здорових донорів.
Окрім того, з порівняльною метою, проведено мікробіологічне обстеження
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видового і популяційного складу мікробіоти товстої кишки у 50 хворих на ЦД 1го типу без ХГВС та ін. хронічних гнійних запальних процесів віком від 18 до 42
років,

що

знаходились

на

стаціонарному

лікуванні

в

Обласному

ендокринологічному диспансері. У 11 з них діагностовано ЦД середнього
ступеню тяжкості, а в 39 – важкий перебіг ЦД 1-го типу.
Відповідно до завдань досліджень в основу дисертаційної роботи
покладено було принцип комплексного обстеження хворих. Клінічний діагноз
виставлявся на основі вивчених скарг, анамнестичних даних, результатів
спеціального оториноларингологічного обстеження, що включало передню і
задню риноскопії, фарингоскопію, ендоскопічне обстеження порожнини носа,
рентгенографію та КТ ППН, доповнюючи його клініко-лабораторними,
мікробіологічними

(бактеріологічне

дослідження

мікробіоти

вмісту

верхньощелепних пазух та дослідження видового і кількісного вмісту мікробіоти
товстої кишки), біохімічними, імунологічними, статистичними та іншими
дослідженнями з використанням сучасних методів та інструментів.
Контроль за ефективністю проведеного лікування базувався на вивченні
змін суб’єктивних та об’єктивних ознак захворювання (зникнення скарг хворого,
нормалізації

чи

значному

покращенні

носового

дихання,

відсутності

патологічних виділень із порожнини носа, із середнього носового ходу, під час
пункцій верхньощелепних пазух відсутність гнійних чи слизово-гнійних
виділень у промивній рідині, збільшення об’єму верхньощелепної пазухи).
Обстеження хворих проводили до початку лікування, в кінці його, а також
у віддалені терміни – через 6 місяців після лікування. Всі отримані дані
обстеження заносились до стаціонарних та амбулаторних карт хворих, а також
до індивідуальних карт спостережень.

2.1.

Клінічні дослідження

В основі клінічного обстеження був правильний відбір хворих на ХГВС з
ЦД 1-го типу та контроль ефективності запропоновананого методу лікування.
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При виконанні роботи керувалися загальноприйнятими світовими та
вітчизняними нормативно-правовими директивними документами: основними
стандартами GCP ( Good Clinical Practice, Незалежна клінічна практика, 1996,
Конвенцією ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997),
Гельсінською декларацією Всесвітньої медичної асоціації щодо етичних
принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини (19642004рр.), Міжнародним керівництвом щодо етики для біометричних досліджень
за участі людей в якості досліджуваних Ради міжнародних організацій медичних
наук (Сouncil for International Organizations of Medical Sciences – CIOMS),
наказами МОЗ України №281 від 01.11.2000р., №66 від 13.02.2006р. та №142 від
22.03.2007р. Карта досліджень та формуляр інформованої згоди пацієнта
схвалені комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного
медичного університету МОЗ України (м. Чернівці).
Критерії включення
До критеріїв

включення відносилися вік від 18 до 42 років,

діагностований і верифікований за допомогою клінічних, мікробіологічних,
імунологічних досліджень ХГВС в стадії загострення, що перебігав на тлі ЦД 1 го типу, добровільна інформована згода на включення у дослідження.
Критерії виключення
Хворі із вираженими поліпозними змінами або з патологією, яка
потребувала інших методів лікування (хірургічного втручання та ін.).
Комплекс обстежень складався з вивчення скарг, збору анамнезу,
детального отоларингологічного огляду, рентгенографії ППН, КТ та ендоскопія
порожнини носа та носоглотки, лікувальних пункцій, при яких визначався об'єм
уражених верхньощелепнох пазух і патологічний вміст, імунологічних
досліджень крові, дослідження рівня МСМ, загального аналізу крові та сечі.
Ексудат

з

ППН

забирали

у

стерильні

пробірки

для

спеціальних

мікробіологічних та імунологічних досліджень. Для діагностики характеру
патологічного процесу у верхньощелепній пазусі велике значення має
діагностична пункція, що дозволяє визначити об’єм пазухи, отримати
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патологічний вміст, санувати її порожнину та взяти вміст пазухи на
дослідження. Вміст ураженої пазухи відсмоктували у стерильний шприц для
подальших мікробіологічних досліджень.
Дослідження носового дихання проводили за Воячеком методикою
В.Г.Єрмолаєва: вимірювався час наповнення грудної клітки повітрям після
максимального видиху через одну половину носа (норма - до 3 с; I ступінь
порушення носового дихання - 4 - 6 с; II - 7 - 8 с; III - 9 - 10 с; IV - більше 11 с).
Діагноз загострення ХГВС з ЦД 1-го типу встановлювали також на
підставі наявності у пацієнта характерних скарг на гнійні чи слизово-гнійні
виділення з носа, головний біль, що локалізується переважно в ділянці лоба та
підсилюється при нахилі голови вперед, утруднення носового дихання,
загального нездужання, субфебрильну температуру тіла, даних анамнезу
захворювання (хронічний перебіг, наявність періодичних загострень, зв’язок
рецидивів з ГРВІ, лікування у отоларинголога в минулому) і медичної
документації (виписки з історій хвороб та амбулаторних карт); аналізу
спеціального оториноларингологічного обстеження: гіперемія та набряклість
слизової оболонки порожнини носа, наявність гнійних чи слизово-гнійних
виділень у носових ходах та хоанах, перкуторна та пальпаторна болючість у зоні
проекції ураженої пазухи, характерні зміни на рентгенограмі ППН (інтенсивне
гомогенне затемнення пазухи, горизонтальний рівень рідини, пристінкове
затемнення), результати діагностичної пункції пазухи (зменшення об’єму та
наявність гнійних чи слизово-гнійних виділень у промивній рідині). Сукупність
отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних давало змогу діагностувати
загострення хронічного ХГВС.
Ендориноскопічне обстеження хворим проводилось ендоскопом фірми
«Karl Storz». Після анемізації та аплікаційної анестезії слизової оболонки
порожнини носа ендоскопом діаметром 4 мм з кутом зору 30 о оглядали нижній
носовий хід в напрямку до носоглотки, оцінювали стан слизової оболонки
нижніх носових раковин, їх задніх кінців, носоглоткового мигдалика та устя
слухових труб. Після чого проводили ревізію середньої носової раковини. З цією
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метою, ендоскоп проводили поруч з нею до верхнього краю хоани, оцінюючи, за
ходом його введення, верхні отвори задніх клітин решітчастого лабіринту та
клиноподібної

пазухи.

Однак,

найважливішим

для

діагностики

було

дослідження середнього носового ходу. При цьому оптичну вісь ендоскопу
орієнтували сагітально, що дозволяло оцінити передній кінець середньої носової
раковини та гачкоподібний відросток. Розвертаючи ендоскоп в краніальному і
латеральному напрямках проводили його між зазначеними анатомічними
структурами і здійснювали ревізію лійки та решітчастої булли.

Рис. 2.1. Ендовідеориноскопія остіомеатального комплексу
Рентгенографію ППН проводили в потилично-лобній і потиличнопідборідній проекціях, а КТ проводилися за стандартними методиками.
Крім цього, комплекс обстежень включав рентгенологічне дослідження:
рентгенографію і КТ ППН. Вид укладки рентгенографії ППН залежав від
локалізації ураженої пазухи. При рентгенологічному дослідженні звертали увагу
на ступінь зниження пневматизації, розміри і характер затемнення порожнини,
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оцінювали ступінь гіпертрофії слизової оболонки. Для деталізації патологічних
змін безпосередньо в пазухах, а також стану остіомеатального комплексу всім
хворим проводилась комп’ютерна томографія у фронтальній та аксіальній
проекціях.
Дослідження транспортної активності миготливого епітелію слизової
оболонки носової порожнини (сахаринова проба)
Суть методу дослідження транспортної активності миготливого епітелію
СО порожнини носа (сахаринової проби) полягає в тому, що визначають час,
необхідний для переміщення індикаторної речовини (сахарину) по носовій
порожнині до глотки. Методика полягає у тому, що на верхньо-медіальну
поверхню нижньої носової раковини, відступивши 5мм від її переднього краю,
при затриманні дихання пацієнтом, кладуть крихту натрієвої солі сахарину
діаметром до 0,6мм. Потім визначають час появи солодкого смаку в ротовій
порожнині, на що вказує пацієнт. Окремо досліджують праву і ліву частини
носової порожнини. Транспортну функцію миготливого епітелію оцінюють так:
I ступінь – 20-30хв., II ступінь – 30-60хв., III ступінь – понад 60хв., при нормі –
10-20 хилин.
2.2. Клініко-лабораторні та імунологічні дослідження
Дослідження

проводились

в

імунологічній

лабораторії

обласного

діагностичного центру та приватній медичній лабораторії «Сінево», а також в
лабораторії кафедри мікробіології та вірусології ВДНЗ України «Буковинський
державний медичний університет»(БДМУ).
Кров для імунологічних досліджень забиралась з кубітальної вени шляхом
венепункції натщесерце в об'ємі 10 мл у період з 900 до 1000. Кров розливали у дві
пробірки: у першу – 5 мл крові з додаванням гепарину з розрахунку 5 од/мл для
визначення показників клітинного імунітету, у другу – 5 мл цільної крові для
визначення показників гуморального імунітету. У хворих на ХГВС із ЦД 1-го
типу, хворих на ХГВС без супутньої патології та практично здорових донорів
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для

характеристики

імунологічного

статусу,

виявлення

порушень

та

встановлення їх вираженості у клітинній, гуморальній ланках та в системі
факторів

неспецифічного

протиінфекційного

захисту

організму

використовували такий комплекс показників:
1.

Лейкоцитарну формулу загального аналізу крові.

Застосовували традиційний метод підрахунку числа лейкоцитів в мазках
периферичної

крові

з

визначенням

окремих

форменних

елементів

лейкоцитарного ряду і моноцитів, які є основними фагоцитуючими клітинами
крові. Загальний аналіз крові виконували за загальноприйнятою методикою з
визначенням

відсоткового

співвідношення

окремих

субпопуляцій

гранулоцитарних клітин при підрахунку їх у камері Горяєва [43, 91, 111, 221].
2.

Визначення модифікованого лейкоцитарного індексу інтоксикації

Б.А. Рейса (ЛІІ).
Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) – це співвідношення рівня
клітин, що збільшуються при запальних і гнійних процесах (нейтрофільні
лейкоцити) до клітин, кількість яких при цих процесах може знижуватися
(лімфоцити, моноцити,еозинофіли).
ЛІІ визначають по формулі Я.Я.Кальф-Каліфа, а також в модифікаціях
В.К.Островського з співавторами і Б.А.Рейса – як показник процесів тканинної
деградації та рівня ендогенної інтоксикації [97, 192].
С + П + Ю + Мц
ЛІІр = ---------------------------------------------моноцити+лімфоцити+еозинофіли
Норма від 1,0 ± 0,5 до 1,6 ± 0,5. При легкому ступені ендогенної
інтоксикації (ЕІ) ЛІІ= 1,7-2,8 ± 0,4, при середньому ступені 4,3 ± 1,5, при
тяжкому- 8,1 ± 0,34. Даний індекс достовірно дозволяє слідкувати за ступенем
ендогенної інтоксикації та ефективністю лікування.
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3.

9

Визначення абсолютної (10 клітин/л) та відносної (%) кількості

субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів, що характеризують кількісний склад
імунокомпетентних клітин [105, 158, 192, 201, 221, 222, 238].
4.

Дослідження рівня імуноглобулінів A, G, M в сироватці крові.

Вміст імуноглобулінів основних класів (М, G, А) у сироватці крові
визначали методом радіальної імунодифузії в агарі за Manchini C. et all. [253].
5.

Визначення рівня ЦІК в сироватці крові.

Циркулюючі імунні комплекси визначали спектрофотометрично після
обробки сироватки методом селективної преципітації розчином 3,75%поліетиленгліколю (М 6000) (Serva, Німеччина). Метод виконувався у
відповідності з інструктивним викладенням Ю.А.Гриневича і А.Н.Алферова
[26].
6.

Визначення фагоцитарної активності клітин крові in vitro.

Фагоцитарну активність (ФА) нейтрофілів оцінювалась за фагоцитарним
числом (ФЧ) (відсоток фагоцитуючих клітин) та фагоцитарним індексом (ФІ)
(середня кількість бактерій, фагоцитованих однією клітиною) визначали за
загальноприйнятою методикою (Чернушенко К.Ф., 1999). Фагоцитарний індекс
(число захоплених частинок латексу на один фагоцитуючий «лімфоцит –
моноцит»), як це рекомендовано О.Ф.Чернушенко [193]. Як об’єкт фагоцитозу
використовували частинки латексу з діаметром 1,1 мкм (реактиви фірми ―Serva‖
(Німеччина)). Проведення спонтанного і стимульованого пірогеналом тесту
відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тесту) здійснювалось на основі
реакції відновлення розчинного нітросинього тетразолію, що поглинутий
фагоцитом, у нерозчинний диформазан. Індукований НСТ-тест ставили із
стимулятором

нейтрофілів

–

пірогеналом.

НСТ-тест

та

його

резерв

відображають вираженість активації кисневозалежних механізмів бактерицидної
активності фагоцитуючих клітин, в основі яких лежить активація НАДФН 2оксидази та гексозомонофосфатного шунта, що характеризують фагоцитарну
систему неспецифічного протиінфекційного захисту організму (здатність
нейтрофілів до завершеного фагоцитозу).
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7.

Визначення рівня молекул середньої маси (МСМ).

Для визначення рівня МСМ нами було використано визначення
середньомолекулярних пептидів за скринінг- методикою Н. І. Габриелян (1985).
1 мл сироватки венозної крові обробляють 0,5 мл 10% розчину трихлороцтової
кислоти, потім центрифугують 30 хв при швидкості 3000 об/хв. Супернатант
розчиняють дистильованою водою у співвідношені 1:10 і при довжині хвилі
254нм на спектрофотометрі СФ – визначають вміст МСМ в умовних одиницях
[218].

2.3.

Мікробіологічні дослідження

Методи вивчення мікроекології носа, носоглотки та товстої кишки
відрізняються від звичайних методів мікробіологічної діагностики гнійнозапальних процесів іншої локалізації (м'яких тканин, легень, сечостатевої
системи та ін.). Це відноситься, в першу чергу, до способів взяття та первинної
обробки матеріалу, а також до визначення кількісного складу мікроорганізмів як
в ексудаті з порожнини носа, ППН, так і слизової оболонки товстої кишки.
Хворим проводилась пункція верхньощелепної пазухи, промивання її
фізіологічним розчином. Промивну рідину з патологічним вмістом забирали в
стерильну пробірку і одразу ж доставляли в баклабораторію, де дослідження
проводили не пізніше 2-4 год з моменту взяття матеріалу. Визначали видовий
склад та популяційний рівень патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів.
В ексудаті з ППН, взятого у хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу, визначали
видовий склад та популяційний рівень мікрофлори, а також кількість
життєздатних колонієутворюючих мікроорганізмів в 1 мл ексудату з ППН.
Виділення та ідентифікацію чистих культур патогенних та умовно
патогенних мікроорганізмів проводили на селективних живильних середовищах.
В усіх обстежуваних брали вміст порожнини пазух і негайно піддавали
мікробіологічному дослідженню, яке направлене на виділення та ідентифікацію
облігатних анаеробних, факультативних анаеробних та аеробних автохтонних,
аллохтонних, грампозитивних і грамнегативних бактерій і дріжджоподібних
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грибів

роду

Candida.

Виділення

та

ідентифікація

життєздатних

колонієутворюючих мікроорганізмів проводили загальновідомими методами
встановлення відповідних до кожного мікроба характеристик: морфології,
тинкторіальних особливостей, характеру росту на твердих і рідких середовищах,
процесів обміну (біохімічні властивості), антигенної структури та чутливості до
антибіотичних препаратів [197].
Для росту і розмноження мікроорганізмів використовували оптимальні для
кожного виду поживні середовища, на яких культивували посіви. Облігатні
анаеробні бактерії вирощували в стаціонарному анаеростаті « СО2 –incubator, T125» фірми ASSAB Medsin (Sweden) протягом 5-7 днів, інколи 14 діб.
Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми вирощували у термостаті
протягом 1-2 діб [279, 355].
Після взяття матеріалу тампон поміщали до мірної центрифужної
пробірки, в якій вивільняли рідину з тампону шляхом натискання його на стінки
пробірки, заповнююючи її до мірної позначки. До отриманого дослідного
матеріалу, додавали 10-кратний об’єм стерильного ізотонічного розчину,
одержуючи розведення нативного матеріалу 1:10 (10-1). Із одержаної зависі
готували послідовні серійні розведення дослідного матеріалу від 10 -2 до 10 -10. Із
кожного розведення мікропіпеткою відбирали 0,01мл зависі і здійснювали
посіви на тверді, оптимальні для кожного таксону поживні середовища, шляхом
нанесення та ретельного розподілення 0,01мл матеріалу по поверхні середовища
за допомогою стерильного скляного шпателя.
Одержані колонії підраховували та вирощували з них чисті культури, які
ідентифіковували за морфологічними, тинкторіальними, культуральними та
біохімічними властивостями [279, 355].
Виділення і культивування бактерій роду Bifidobacterium проводили на
середовищі «Бактофок-МП» (НПЦ «Гидробиоз», Москва, РФ). Для пригнічення
росту асоціативних ентеробактерій у середовище додавали азид натрію із
розрахунку 100 мг/л. Бактерії роду Lactobacillus культивували на середовищі
А.А. Ленцнера.
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Анаеробні

бактерії

роду

Bacteroides,

Prevotella,

Peptococcus,

Peptostreptococcus та ін. - на середовищі КАБ (кров’яний агар для бактероїдів) та
Цейслера. Ідентифікація облігатних анаеробних бактерій здійснювали

за

методами, що розроблені у Державній установі «Інститут мікробіології та
імунології ім. І.І.Мечникова» НАМН України (м. Харків). Стафілококи
вирощували на молочно-жовтковому середовищі за Чистовичем. Ідентифікацію
ентерококів проводили за здатністю росту при температур, і 10оС і 45оС та у 10%
і 40% жовчі, а також за ферментацією лактози, маніту, арабінози, інуліну та
гліцерину.
Дріжджоподібні гриби роду Candida вирощували на твердому середовищі
Сабуро.

Ентеробактерії

(Escherichia,

Klebsiella)

-

на

диференційно-

діагностичних середовищах Ендо, Лєвіна, Плоскірєва. Ідентифікацію цих
культур

здійснювали

з

урахуванням

30

основних

біохімічних

тестів,

рекомендованих міжнародним підкомітетом, використовуючи системи АРІ-20Е.
Ентеропатогенні ешерихії визначали за здатністю продукувати гемолізини.
Характеристику мікроекологічного стану мікрофлори ППН (в оцінювали
за індексом постійності, частотою зустрічання, коефіцієнтами кількісного
домінування і значущості таксону в угрупуванні (асоціації) мікроорганізмів
[216, 217].
Враховуючи те, що число бактерій та дріжджоподібних грибів роду
Candida на одиницю об’єму (мл) патологічного матеріалу сягає мільйонів та
мільярдів мікробних клітин, для зручності викладу матеріалу і статистичного
опрацювання результатів використовували десяткові логарифми кількісного
показника мікроорганізмів ( lg KУO\мл –колонієутворюючих одиниць).
Бактеріологічними і мікологічними методами проведено обстеження
вмісту порожнини товстої кишки у 78 хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу віком
від 18 до 42 років середнього ступеню важкості, а також у 20 хворих на
хронічний гнійний гайморит такого ж віку та 50 хворим на інсулінозалежний
ЦД. Проби вмісту порожнини товстої кишки із стерильної емальованої тарілки
набирали із середніх порцій автоклавованим дерев’яним шпателем у стерильні,
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ретельно вимиті пеніцилінові флакончики приблизно 3-5 гр. Забраний матеріал
негайно доставляли для бактеріологічного і мікологічного дослідження у
лабораторію кафедри клінічної мікробіології та вірусології БДМУ. Результати
враховували тільки в тих випадках, коли термін від взяття свіжого матеріалу до
його бактеріологічного дослідження був не більше двох годин.
Вміст товстої кишки у стерильних умовах зважували на стерильному
вощеному папері, відбирали 0.01 грам у стерильну пробірку і додавали до нього
9.9 мл стерильного фізіологічного розчину натрію хлориду, одержуючи
розведення матеріалу 1:10 (10-1). Із цієї суміші вмісту товстої кишки готували
ряд послідовних серійних десятикратних розведень від 10 -2 до 10-11 у
стерильному ізотонічному розчині натрію хлориду. Одразу ж із кожного
розведення відбирали стерильною мікропіпеткою 0.01 мл зависі мікробів та
наносили на сектори твердого оптимального для кожного роду/виду мікроба
поживного середовища і рівномірно розподіляли матеріал стерильним скляним
шпателем на поверхні середовища.
Посіви виставляли для росту і розмноження мікроорганізмів. При
ідентифікації бактерій використовували «Определитель бактерий Берджи»,1997
та «Изменения в таксономии и номенклатуре бактерий», 2004.
Ентеробактерії вирощували на селективних середовищах Ендо, Левіна,
Плоскірєва, стафілококи - на кров’яному м’ясо-пептонному агарі (КМПА),
середовищі

Чапмена-Бериса,

молочно-сольовому

МПА;

жовтково-сольовому
ентерококи

-

на

МПА

за

Чистовичем,

жовчно-кров’яному

МПА

Бєленького; дріжджоподібні гриби роду Candida - на твердому середовищі
Сабуро та рисовому середовищі Лєвиної; анаероби - на кров’яному агарі
Цейслера, кров’яному агарі для бактероїдів; лактобактерії - на середовищі
Ленцнера; біфідобактерії - на середовищі Блаурока на печінковому відварі і на
модифікованому середовищі Блаурока із додаванням до середовища азиду
натрію (100 мг/л).
За результатами проведених досліджень видового та кількісного складу
мікрофлори випорожнень оцінювали стан мікроекології товстої кишки,
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визначаючи ступінь дисбактеріозу у відповідності з рекомендаціями І.Б.
Куваєвої та К.С. Ладо (1991); В.М. Бондаренко, А.А. Воробьева (2004); Б.А.
Шендерова (2005).
Таблиця 2.3.1.
Показники стану товстокишкового мікробіоценозу і ступені дисбіозу
(109-1010 КУО/г)
Показники стану
мікробіоценозу

N

товстої кишки

I

II

III

ступінь

ступінь

ступінь

дисбіозу дисбіозу

дисбіозу

Біфідобактерії

9-10

7-8

6

5 і нижче

Лактобактерії

7-8

5-6

4

3 і нижче

7-8

5-6

4

3 і нижче

0

1-4

5

6 і вище

0-4

5-6

7

8 і вище

5-8

9-10

11

12 і вище

3-4

5-6

7

7 і вище

0

1-2

3-4

5 і вище

0-3

4-5

6

7 і вище

Кишкова палочка з
нормальними
властивостями
Кишкова палочка
гемолізуюча
Кишкова палочка
лактозонегативна
Ентерококи
Стафілококи
(епідермальний і ін.)
Золотистий стафілокок
Дріжджоподібні гриби
роду Candida

З метою вивчення видового складу мікрофлори порожнини товстої кишки
у хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу визначали індекс постійності та показник
зустрічання певних груп і видів мікроорганізмів згідно рекомендацій С. І.
Климнюка (1995р.).
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Показник зустрічання (Рі) визначається числом штамів певного виду
відносно загальної кількості штамів мікроорганізмів, виділених в обстежених
хворих, у вигляді нижченаведеної формули:
А
Рі =

—–—–,
В

де А – число штамів певного виду;
В – загальна кількість штамів.
Індекс постійності (С) характеризує відсоток виділення того чи іншого
виду мікроорганізмів у патологічному матеріалі (випорожненнях тощо)
обстежених пацієнтів і вираховується за формулою:
р
С = —– × 100% ,
Р
де р – кількість зразків, що містять досліджуваний вид;
Р – кількість взятих зразків.

2.4.

Методи статистичної обробки результатів

Дані клінічних та лабораторних досліджень статистично оброблялись за
методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента та
непараметричних критеріїв (Вілкінсона – Манна - Уітні). Визначення середніх
арифметичних значень показників, довірчих інтервалів і значень вірогідності (р)
проводили за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel 2000.
Результати
тенденціями

статистичної
в

оброброблялись

медико-біологічних

у

відповідності

дослідженнях.

Як

з

сучасними

правило,

при

статистичному аналізі використовували непараметричні критерії типу точного
методу Фішера і критерія ―U‖, а при порівнянні відсоткових співвідношень –
метод кутового перетворення за Фішером [138, 147, 231].
При

вивченні

ефективності

лікувальних

заходів

при

клінічних

дослідженнях з числом «n» <50 використовували метод кутового перетворення
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за Фішером (Wolters, 1987). Основою методу з переведення абсолютних
величин,

які

порівнюються,

у

відносні

з

обчисленням

у

кожній

з

зпівставлюваних величин її частки, як правило, відсоткової. Принцип методу
полягає в перетворенні відсотків у величину φ, розподіл якої визначається
близьким до нормального. Якщо оцінювати тільки частоту якісного ефекту за
характеристиками «так» > чи «ні», то відсоткові частки самі по собі мають
розподіл, досить далекий від нормального, і не повинні підлягати статистичній
обробці. Для наближення значень до нормального розподілу їх потрібно
перетворити на величину φ, використовуючи формулу: φ=2 arc sin √ P, де P –
відсоток, виражений в долях одиниці. Звичайно цю величину виражають в
радіанах або визначають за таблицею.
На думку Є.В. Гублера (1978), Glantz (2000), величина « φ» має переваги
перед часткою, враженою у відсотках: 1) оскільки розподіл із застосуванням φ
близький до нормального, то є можливість використовувати для обробки більш
жорсткі параметричні критерії оцінки достовірності відмінностей; 2) за
допомогою методу φ можна обчислювати довірчі інтервали відсотків, що
неможливо із застосуванням непараметричних критеріїв; 3) при обчисленні
величини φ в радіанах при не дуже малій (> 5) кількості спостережень можна
легко вирахувати середньоквадратичне відхилення, яке залежить тільки від
кількості спостережень і не залежить від величини Р. Ця залежність виражається
простою формулою: φ =1√ n. Методика оцінки двох порівнювальних значень
(вибірок) у частках (відсотках) проста. Знаючи значення φ-1 і φ-2, а також обсяг
вибірок n-1 i n-2, можна обчислити відповідний їм аргумент нормального
розподілу «u» за формулою: u =( φ-1 - φ-2) n1 x n2 | n1+n2. Використовуючи
значення «u», можна визначити статистичну значимість «Р» для однобічного або
двостороннього критерію. Як правило, ці розрахунки проводятья заздалегідь і
пропонуються до застосування у вигляді готових таблиць, для значення «u» і
«р».
Одержані результати клініко-мікробіологічних досліджень проаналізовані
з використанням методів варіаційної статистики з використанням середньої
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арифметичної (M) та похибки середньої (± m). Достовірність відмінностей між
середніми величинами вибірок проводили з використанням t–критерію
Стьюдента. Різниці середніх і відносних частот вважали значущими при рівні
достовірної ймовірності (P) менше 0,05. Статистичне опрацювання проводили за
допомогою програмного продукту Statistica for Windows 5.0 (Statfort, USA) [148].
Проведені контрольовані дослідження за планом паралельних груп. Як
контроль використовували групи хворих, що одержували традиційне лікування.
Дані порівнювали також із показниками практично здорових осіб.
Вибір статистичних методів дослідження був обгрунтований відомими
теоретичними положеннями.
2.5. Забезпечення вимог біоетики
Протокол обстеження хворих затверджений на засіданні з питань
біомедичної

етики

Буковинського

державного

медичного

університету.

Документ складений відповідно до вимог, регламентованих 6-м розділом
керівництва CH GCP (1996р.) та створеного на підставі нього вітчизняного
керівництва «Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна
клінічна практика», затвердженого Наказом МОЗ України

№373 від

22.07.2005р. При складанні протоколу дотримувалися основних принципів
Гельсинської декларації щодо біомедичних досліджень (1974р.), адаптованої на
41-й Міжнародній асамблеї у Гонконзі (вересень, 1989р.), в яких людина
виступає їх об’єктом, а також «Етичних принципів медичних наукових
досліджень із залученням людських суб’єктів», прийнятих 52-ю Асамблеєю
Всесвітньої Медичної Асоціації (2000р.). У протоколі дотримано таких базисних
принципів належної медичної практики, як повага особистості, інформованість
пацієнта, оцінка ризику шкоди та користі. У цілому цей документ відображає
етичні принципи у відношенні до людей, які виступають суб’єктами обстеження,
викладені у Белмонтській доповіді (1979 р.)
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РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУCИТ
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-го ТИПУ
Досліджуваний контингент склали 78 хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит (ХГВС), асоційований з цукровим діабетом (ЦД ) 1-го
типу середнього ступеню важкості в стадії загострення. Вік пацієнтів – від 18 до
42 років, серед них 47 (60,3%) осіб чоловічої та 31 (39,7%) особи жіночої статі
(табл. 3.1). Загострення однобічного ХГВС було діагностовано у 12 (15,4%)
пацієнтів, двобічний ХГВС визначено у 66 (84,6%) хворих на ЦД 1-го типу.
Таблиця 3.1.
Розподіл хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит,
асоційований з цукровим діабетом 1-го типу за статтю та віком
Вік
Стать
К-ть
хворих
Всього

15-20

21-30

31-40

41-50

Всього

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ж

Ч

Ж

3

2

10

8

30

18

4

3

47

31

5

18

48

7

60,3

39,7

(6,4%)

(23,1%)

(61,5%)

(9%)

%

%

Як видно з табл. 3.1., серед обстежуваного контингенту частіше хворіють
особи чоловічої статі – 60,3% , проти 39,7% жіночої статі.
На підставі аналізу даних клінічних, лабораторних імунологічних
досліджень та інструментальних обстежень була виключена можливість
вираженої маніфестації патології серцево-судинної системи, органів травлення,
різноманітних уражень печінки і нирок у обстежуваних нами людей, що могло б
суттєво вплинути на результати досліджень.
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Верифікацію
поглибленого

діагнозу

ендокринологи

клініко-анамнестичного

та

здійснювали

на

підставі

лабораторно-інструментального

досліджень із використанням критеріїв, запропонованих комітетом експертів
ВООЗ. Всі пацієнти знаходились у стадії субкомпенсації захворювання, яка
досягалася

застосуванням

гіпоглікемізуючої

терапії

–

«базис-болюс»

інсулінотерапії при ЦД 1-го типу. Тяжкість ЦД встановлювалась за ступенем
прояву клінічних симптомів. Встановлено, що у всіх досліджуваних хворих
перебіг захворювання розгортався на фоні підвищеного вмісту в крові
глікозильованого гемоглобіну HbA1С (10±0,92%), що дозволило засвідчити
неадекватний контроль глікемії (погану компенсацію діабету) у обстеженої
когорти хворих. У всіх хворих збір анамнезу обов’язково включав вияснення
таких моментів: давність захворювання, кількість загострень на рік, характер
проведеного раніше лікування. Отримані дані наведені в таблицях 3.2. та 3.3.
Таблиця 3.2.
Тривалість цукрового діабету 1-го типу у хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит до поступлення в клініку
Давність

до

5-10

10-20

Більше

Хвороби

5 років

років

років

20 років

5

9

54

10

6,4%

11,5%

69,2%

12,1%

Кількість
Хворих
Відсоток

Із 78 обстежених хворих на ХГВС тривалість у них ЦД 1-го типу до
лікування складала: у 5-х обстежених тривалість захворювання до включення в
дослідження була менше п’яти років (3,48±0,76 року), у 9 осіб діабет тривав від
6-ти до 10-ти років (7,92±0,76 року), у 54 пацієнтів тривалість ЦД 1-го типу
складала 10-20 років (16,88±1,76 року), а у 10 осіб діабет тривав більше 20 років
(23,30±1,14 року).
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Таблиця 3.3.
Тривалість захворювання хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит до поступлення в клініку
Тривалість

до

1-3

4-6

7-9

більше

Хвороби

1 року

роки

років

років

10 років

4

21

19

26

8

78

5,1%

26,9%

24,4%

33,3%

10,3%

100%

Кількість
Хворих
Відсоток

Всього

З таблиці 3.3. видно, що давність захворювання у більшості пацієнтів
перевищувала 1 рік, у 66 (84,6%) хворих тривалість захворювання склала від 1
до 9 років. Найдавніший термін захворювання становив 17 років, а найменший –
8 місяців. Переважна кількість хворих – 62 (79,5%) неодноразово лікувалась, в
тому числі 38 (48,7%) з них - стаціонарно. Курс лікування цих осіб включав:
проведення лікувальних пункцій верхньощелепних пазух з місцевим введенням
антибактеріальних або антисептичних препаратів, антигістамінні препарати,
судиннозвужуючі та антисептичні краплі в ніс, секретолітики, фізіотерапевтичні
процедури. У хворих, які раніше лікувались амбулаторно, характер лікування
з’ясувати не вдалось. При вивченні анамнестичних даних зверталася увага на
періодичність загострень. Більшість хворих 62 (79,5%) виникнення загострень
пов’язують з переохолодженням незалежно від пори року.
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Таблиця 3.4.
Частота загострень хронічного гнійного верхньощелепного синуситу,
асоційованого з цукровим діабетом 1-го типу серед обстежених хворих
Кількість

1-2 рази

3-4 рази

більше 4 разів

Загострень

на рік

на рік

на рік

52

22

4

78

66,7%

28,2%

5,1%

100%

Кількість
хворих
Відсоток

Всього

Частота загострень
5,10%

1-2 рази
на рік

28,20%

66,70%

3-4 рази
на рік
більше 4 разів
на рік

Рис. 3.1. Частота загострень хронічного гнійного верхньощелепного синуситу,
асоційованого з цукровим діабетом 1-го типу серед обстежених хворих.
Як видно з табл. 3.3. найчастіше хронічний гнійний верхньощелепний
синусит загострювався 1-2 рази на рік у 66,7%, а більше 4 – у 5,1% з обстежених
хворих.
Діагноз ХГВС встановлювався на основі комплексу обстежень, до якого
входило:

вивчення

скарг

та

анамнезу

захворювання,

огляду

хворого,

рентгенографічного обстеження ППН, при необхідності – КТ, діагностичної
пункції, дослідження мікрофлори, а також визначення деяких показників
системного імунітету.
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У всіх хворих були подібні скарги (див.табл. 3.5.). Найчастіше – це одноабо двобічне погіршення носового дихання, відчуття тиску в ділянці ураженої
верхньощелепної пазухи, головний біль, рідше – погіршення нюху, підвищення
температури тіла. На момент обстеження клінічних ознак гострої патології з
боку інших органів та систем не було, при опитуванні частина хворих відмічала
загальну слабкість та зниження працездатності.
Таблиця 3.5.
Скарги хворих на загострення хронічного гнійного верхньощелепного
синуситу на тлі цукрового діабету 1-го типу
Скарги

Кількість хворих

погіршення носового дихання

78 (100%)

слизово-гнійні виділення з носа

75 (96,2%)

головний біль

75 (96,2%)

біль в ділянці проекції ураженої

58 (74,4%)

гайморової пазухи
погіршення загального самопочуття:
- зниження працездатності

43 (55,1%)

- підвищення температури тіла

71 (91,1%)

погіршення нюху

23(29,5%)

Клінічно загострення загострення ХГВС на тлі ЦД 1-го типу проявлялось
місцевими та загальними клінічними симптомами, наведеними в табл. 3.6.
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Таблиця 3.6
Основні прояви загострення хронічного гнійного
верхньощелепного синуситу на тлі цукрового діабету 1-го типу
серед обстежених хворих
Прояви

Кількість
хворих

Відсоток від
загальної
кількості хворих

Головний біль

75

96,2%

Біль в проекції верхньощелепної пазухи

58

74,4%

Значне утруднення носового дихання

55

70,5%

Гіпосмія

23

29,5%

Погіршення сну

47

60,3%

Зниження працездатності

43

55,1%

Загальна слабкість

66

84,6%

Підвищення температури тіла до 37,3о-37,5 о

49

62,8%

78

100%

75

96,2%

Слизово-гнійний вміст в промивній рідині

63

80,8%

Гнійний вміст в промивній рідині

15

19,2%

Гіперемія та інфільтрація слизової оболонки
порожнини носа
Гнійні та слизово-гнійні виділення в
середньому носовому ході та на дні носа

Основні скарги обстежених при загостренні хронічного гнійного
верхньощелепного синуситу з ЦД 1-го типу були такі: гнійні або слизово-гнійні
виділення –у 75 (96,2%), головний біль дифузний чи локалізований – у 75
(96,2%), болючість при пальпації передньої стінки враженої верхньощелепної
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пазухи – у 58 (74,4%), значне утруднення носового дихання – у 55 (75,3%),
гіпосмія – у 23 (29,5%), погіршення сну – у 47 (60,3%), зниження працездатності
– у 43 (55,1%), загальна слабість – у 66 (84,6%), підвищення температури тіла до
субфебрильної – у 49 (62,8%).
У хворих на ХГВС без супутньої патології у 16 хворих (80%) на тлі
задовільного самопочуття спостерігався нерізкий локалізований головний біль,
болючість при пальпації передньої стінки враженої верхньощелепної пазухи – у
12 хворих (60%), значне утруднення носового дихання – у 11 хворих (55%),
гіпосмія – у 4 (20%), погіршення сну – у 8 (40%), зниження працездатності – у 11
хворих (55%), загальна слабість – у 9 (45%), підвищення температури тіла до
субфебрильної – у 3 хворих (15%).
При передній риноскопії майже у всіх пацієнтів спостерігалась типова
картина гнійного синуситу: гіперемія та інфільтрація слизової оболонки
порожнини носа (переважно в ділянці середнього носового ходу і нижньої
носової раковини) – у 78 (100%), гнійні чи слизово-гнійні виділення в
середньому носовому ході та на дні порожнини носа – у 75 (96,2%), слизовогнійний вміст у промивній рідині – у 63 (80,8%), гнійний вміст – у 15 (19,2%). У
хворих на ХГВС без супутньої патології гнійний вміст в промивній рідині
гайморової пазухи був у 18 хворих (90%), а слизово-гнійний – у 2 (10%).
При передній і ригідній риноскопії у хворих на ХГВС без супутньої
патології визначаються гіперемія слизової оболонки, помірний набряк в ділянці
середньої носової раковини і устя верхньощелепних пазух, гнійні виділення в
задніх відділах середнього носового ходу. Ускладнення спостерігаються у 8 %
випадків і їх структура аналогічна тій, що спостерігається у хворих на ХГВС на
фоні ЦД 1-го типу. В крові вміст лейкоцитів і окремих їх форм (нейтрофілів,
лімфоцитів, моноцитів) істотних змін не зазнає. ШОЕ коливається в межах 15-18
мм/год.
Дослідження носового дихання за методикою В.Г. Єрмолаєва дозволило
встановити IV ступінь порушення носового дихання у 23 (29,5%) хворих та ІІ-ІІІ
ступінь – у 55 (70,5%) у хворих основної групи. У хворих на ХГВС без супутньої
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патології порушення дихання IV ступеня було у 2-ох хворих (10%),

ІІ-ІІІ

ступеня –у 14 хворих (70%), І ступеня –у 4-ох хворих (20%).
В постановці діагнозу враховували дані рентгенологічного обстеження.
Рентгенографія ППН проводилась усім пацієнтам на момент звернення. При
проведенні рентгенологічних досліджень серед 78 хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу у 66 хворих (84,6%) виявлено двобічний патологічний процес у
верхньощелепній пазусі, у 12 хворих (15,4%) – однобічне ураження.
Рентгенологічна картина не завжди відображала характер патологічного
процесу. Помірне зниження пневматизації верхньощелепних пазух відзначалось
у 54 хворих (69,3%), тотальне - у 32 (28,8%) осіб, негомогенне зниження
прозорості – у 54 (48,7%) хворих, горизонтальний рівень рідини – у 11 (14,1%),
пристінкове потовщення слизової оболонки ураженої пазухи – у 13 (12,6%).
Одночасно спостерігалась завуальованість решітчастих пазух у 88% хворих,
лобних пазух - у 60%, тобто в більшості хворих.
З 20 хворих на ХГВС без ЦД 1-го типу (група порівняння) при
рентгенографії

ППН

відзначалось

інтенсивне

гомогенне

затемнення

верхньощелепної пазухи у 16 (80%) хворих, горизонтальний рівень рідини із
зниженням пневматизації у 4 (20%) хворих.

Рис 3.2. Комп’ютерна томографія приносових пазух у хворого на правобічний
хронічний гнійний верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу
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Одним з основних критеріїв для встановлення діагнозу була діагностична
пункція верхньощелепної пазухи, проведена усім 78 хворим переважно з
двобічним процесом при зверненні. При цьому оцінювали об’єм пазухи, який
був зменшений у всіх обстежуваних (табл. 3.7.), та характер патологічного
вмісту у промивній рідині (табл. 3.8.).
Таблиця 3.7.
Дані про об’єм пропунктованих верхньощелепних пазух у хворих на
хронічний гнійний верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го
типу при першій діагностично-лікувальній пункції
Об’єм пазух

V=0-2см3

V=3-4см3

V=5-6см3

Кількість хворих

11 (14,1%)

25 (32%)

42 (53,8%)

Таблиця 3.8.
Результати діагностично - лікувальних пункцій уражених
верхньощелених пазух

В

Характер вмісту

Гнійний

Слизово-гнійний

Кількість хворих

15 (19,2%)

63 (80,8%)

результаті

перших

діагностично-лікувальних

пункцій

уражених

верхньощелепних пазух отримано ексудат у вигляді рідкого гною або згустків
слизово-гнійного характеру. Об’єм пазух при цьому був від 2,0 мл до 6,0 мл.
Хворі на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу при надходженні в стаціонар
пред'являли скарги на загальну слабкість, розлитий головний біль, підвищення
температури тіла до 37,5±0,8°С, підвищену стомлюваність. 94 % обстежених
відзначали значну носову обструкцію, що не зменшувалась після застосування
судинозвужуючих препаратів. У хворих основної групи виділення з носа носили
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слизово-гнійний характер, на відміну від хворих без ЦД 1-го типу, у яких
характер виділень був гнійний. У 50,9 % хворих при пальпації точок виходу
трійчастого нерва відзначалася біль в ділянках I, ІІ і навіть ІІІ його гілок і при
перкусії ППН. У переважної більшості пацієнтів – 66 (84,6 %) осіб ураження
ППН було двобічне (у хворих без ЦД 1-го типу співвідношення однобічного і
двобічного ураження було рівним). При передній риноскопії у обстежених
хворих визначалася або застійна гіперемія слизової оболонки, або синюшнє і
білувате її забарвлення на тлі набряклості носових раковин (слизово-гнійні
виділення в середніх носових ходах, дні носа та в носоглотці). Рівень глюкози в
крові пацієнтів варіював у межах 8,0–11,7 ммоль/л.
У крові хворих відбувалося зростання числа лейкоцитів (9,2±0,65 × 10 9/л)
на фоні збільшення відносного і абсолютного числа паличкоядерних (6,0±0,31
%; 0,55±0,032) × 109/л) і сегментоядерних (64,0±1,21 %; 5,89±0,16) × 10 9/л)
нейтрофілів. Зниження відносного вмісту лімфоцитів у крові (22,5±1,27 %),
зазначене у 91,8 % хворих, не супроводжувалося зменшенням їх абсолютної
кількості ((1,9±0,18) × 109/л). У 95,4 % обстежених реєстрували різке
підвищення ШОЕ (22-35 мм/год). Тривалість перебування в стаціонарі хворих на
ХГВС на тлі ЦД 1-го типу становила 11,3±1,5 доби, проти 10,5±1,2 у хворих
групи порівняння. При надходженні в стаціонар у 23% хворих мали місце
ускладнення (гострий тубоотит, гострий середній отит, гострий етмоїдит,
гострий фронтит, гострий фарингіт, реактивний набряк повік і м'яких тканин
щоки), у хворих групи порівняння (ХГВС без ЦД) – у 8%. При оцінці імунного
статусу хворих було виявлено, що захворювання перебігає на тлі зниження
вмісту в крові СD3+ - і СD4+ - клітин, підвищення частки СD25+ - та СD19+ клітин. При цьому у хворих не виявлено істотних змін вмісту СD8+ - клітин.
При дослідженні сироватки крові було встановлено, що у хворих спостерігається
тенденція до підвищення концентрації IgG та характерно підвищення вмісту в
крові ЦІК. Крім того, фагоцитарна активність лейкоцитів (фагоцитарне число і
фагоцитарний індекс) у хворих були значно нижчими (р < 0,05), ніж у здорових.
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Показник спонтанного НСТ-тесту у них був в 1,6 разів вище, а індукованого
НСТ-тесту - в 1,2 рази нижче, ніж в нормі.
Відповідно показник метаболічного резерву фагоцитів у хворих був
значно слабшим (індекс 1,23±0,17), ніж у здорових осіб (індекс 2,42±0,21).
Отримані дані свідчать про те, що ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу перебігає на
фоні виражених змін в імунному статусі із залученням усіх ланок імунітету.
Звертає на себе увагу та обставина, що у хворих на ХГВС без ЦД 1 - го типу не
спостерігається достовірного зниження вмісту СD3+ - клітин, підвищення
кількості СD19+ - клітин, концентрації ЦІК, вираженого зниження фагоцитарної
здатності лейкоцитів. Вцілому проведені дослідження приводять до наступного
висновку: хронічний гнійний синусит на тлі ЦД 1 - го типу характеризується
тривалим, млявим перебігом, залученням в процес інших ППН, атиповою
рентгенологічною картиною, розвитком ускладнень. У крові цих хворих, на
відміну від хворих на ХГВС без ЦД 1 - го типу, спостерігаються збільшення
відносного і абсолютного числа паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів,
різке підвищення ШОЕ. В імунному статусі хворих зміни мали ту ж тенденцію,
що і у хворих з ЦД, проте були менш вираженими, про що можна судити за
даними табл. 3.9., в якій висвітлена їх детальна інтерпретація.
Метою імунологічного дослідження даного підрозділу роботи було
визначення

особливостей

імунологічної

реактивності

за

основними

показниками, які характеризують клітинний, гуморальний імунітет, а також,
функціональний стан фагоцитуючих клітин у периферичній крові хворих на
ХГВС з ЦД 1 - го типу та хворих на ХГВС без ЦД 1-го типу, порівняно зі
здоровими донорами. Результати дослідження імунного статусу у хворих на
ХГВС з ЦД 1 - го типу та у хворих на ХГВС без ЦД 1 - го типу представлені в
табл. 3.9.
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Таблиця 3.9.
Показники імунного статусу хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит в стадії загостренняз цукровим діабетом 1-го
типу (M±m)
Показники крові

Хворі на ХГВС з

Хворі на

Здорові

ЦД 1-го типу

ХГВС без

донори

(n=78)

ЦД 1-го типу

(n=10)

(n=20)
Лейкоцити, абс. ч./л

9, 2± 0,65* , * *

6, 65± 0,58

6, 3+ 0,57

Лімфоцити, %

22, 54± 1, 27* , * *

31, 2± 1,26

30, 9+ 1,16

абс ч./л (х109)

1, 9± 0, 18

2, 07± 0,14

1, 9± 0,15

Нейтрофіли

6, 0± 0, 31* , * *

4,71± 0, 28*

2, 5± 0,10

паличкоядерні, %

0, 55± 0, 032* , * *

0, 31± 0, 025*

0, 15+ 0,010

Нейтрофіли

64, 0± 1,21

58, 14± 1,19

57, 5± 1,19

сегментоядерні, %

5, 89± 0, 16* , * *

3, 87± 0,16

3, 60± 0,16

Моноцити,%

6, 3± 0,69

5, 71± 0,61

7, 14± 0,18

абс ч./л (х109)

0, 58± 0, 064* , * *

0, 38± 0,040

0, 45± 0,017

Т-лімфоцити, CD3+кл.,

49, 3± 2, 36*

56,4± 2 , 8 3

62,5± 2 ,5 6

Т-хелпери, , CD4+кл., %

29, 1± 2, 87*

30, 2± 1, 96*

37, 7± 1,95

Т-цитотоксично-

20, 5± 1,34

19, 4± 1,31

19, 3± 1,27

CD25+кл., %

12, 6± 1, 31* , * *

8, 14± 0, 61*

5, 84± 0,50

CD19+кл., %

26, 7± 1, 53*

21, 6± 1,57

18, 1± 1,46

Ig A, г/л

1,4± 0,17

1, 5± 0,16

1, 7± 0,16

абс ч./л (х109)

абс ч./л (х109)

%

супресорні, CD8+кл., %
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Продовження таблиці 3.9.
Ig M, г/л

1, 6± 0,19

1, 7± 0,18

1, 8± 0,18

Ig G, г/л

15,2± 1,17

13, 2± 1,14

12, 6± 1,14

ЦІК заг., г/л

2, 31± 0, 11* , * *

1,83± 0, 11*

1, 28± 0,08

ФЧ, %

44, 7± 2, 23* ’* *

60, 9± 1,91

62, 5± 2,61

ФІ

3, 1± 0, 32* ’* *

6, 6± 0,47

6, 4± 0,32

НСТ - тест сп., %

18, 9± 1, 91*

18, 1± 1, 92*

11, 6± 1,08

НСТ-тест інд., %

23, 4± 2, 16*

25, 4± 2,23

28, 1± 2,05

Індекс НСТ інд./НСТсп.

1, 23± 0, 17*

1, 40± 0, 19*

2, 42± 0,21

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваної та контрольної груп; р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця, р >
0,05 - немає вірогідної різниці. * - p˂0,05 при порівнянні з здоровими донорами;
** - p˂0,05 між показниками хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу і хворих на ХГВС
без ЦД.
Як видно з табл. 3.9., у периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу, порівняно зі здоровими донорами та групою порівняння (хворі на ХГВС
без ЦД) за більшістю досліджуваних показників спостерігаються вірогідні
відмінності. Зокрема, відмічається достовірне зростання абсолютного числа
лейкоцитів при вірогідному зниженні відносної кількості лімфоцитів (проте слід
зазначити, що достовірних змін абсолютного числа імунокомпетентних клітин
не відзначено). Однак, при аналізі кількісних та абсолютних значень клітин
фагоцитарного ряду відмічаються вірогідні зростання як абсолютного числа
сегментоядерних нейтрофілів так і абсолютного числа моноцитів, порівняно з
хворими на ХГВС без ЦД 1 - го типу та здоровими донорами. У той же час,
аналіз рівня лімфоцитів демонструє вірогідне зниження відносної кількості
CD3+ - клітин (Т-лімфоцитів) порівняно з групою здорових осіб, без вірогідної
різниці між групами хворих на ХГВС з та без ЦД. Дослідження основних
субпопуляцій лімфоцитів продемонструвало вірогідне зниження відносної
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кількості CD4+-клітин (Т - хелперів), аналогічно, лише порівняно з групою
здорових осіб, без вірогідної різниці між групами хворих на ХГВС з та без ЦД. У
той же час, аналіз відносної кількості CD8+ - клітин (Т – супресорно цитотоксичні лімфоцити) не зазнавав вірогідних змін у жодній з досліджуваних
груп. На тлі таких результатів змін Т - клітин, цікавими виявилися зміни
показників CD25+ - клітин (Т-регуляторні клітини) - одержано результат
зростання відносної кількості даної субпопуляції Т - клітин як у порівнянні зі
здоровою групою осіб, так і в порівнянні з хворими на ХГВС без ЦД. Зниження
відносної кількості CD3+ - клітин та CD4+ - клітин у периферичній крові хворих
на ХГВС з ЦД супроводжується збільшеним числом CD25+ -

клітин, що

стимулюють антитілоутворення і цитотоксичність [264, 266, 381].
Слід зазначити, що аналіз аналогічних показників лише у групі хворих на
ХГВС без ЦД, також продемонстрував вірогідні відмінності по ряду показників,
порівняно з показниками у групі здорових донорів, однак вираженість та обсяг
цих змін були значно меншими, хоча вони відображали аналогічні тенденції –
зокрема,

спостерігалось

вірогідне

зниження

%

та

абсолютного

числа

нейтрофільних паличкоядерних лейкоцитів, вірогідне зниження відносної
кількості CD3+ - клітин та зростання кількості CD25+ - клітин. З одержаних
результатів дослідження видно, що у хворих на ХГВС на фоні ЦД,
спостерігається зниження відносної кількості CD3+ - клітин та CD4+ - клітин
при зростанні CD25+ - клітин та збільшення абсолютної кількості паличко- та
сегментоядерних

нейтрофілів

з

одночасним

пригніченням

фагоцитарної

активності паличкоядерних лейкоцитів, що може бути обумовлено, у першу
чергу, порушеннями, спричиненими метаболічним впливом ЦД, а також,
переважно бактеріальним характером запалення та визначає необхідність
активації вроджених імунних механізмів, а саме фагоцитарної системи для
елімінації патогенних асоціацій патологічної біоплівки як важливої причини
запалення при ХГВС. Непрямим доказом цьому є відсутність вірогідних змін на
рівні CD8+ - клітин, активація яких, як правило спостерігається за наявності
внутрішньоклітинних мікробних асоціацій [143, 175, 332, 352, 366]. Однак, у той
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же час, чітко виділяються зміни імунорегуляторного потенціалу Т - лімфоцитів,
у вигляді зростання відносної кількості CD25+ - клітин. Дана особливість змін
імунного статусу у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, найімовірніше зумовлена
поєднанням

гнійного

запалення

з

метаболічним

впливом

фонового

захворювання [269, 348, 371, 377].
Результати дослідження відносного рівня CD19+ - клітин (В - лімфоцити)
продемонстрували вірогідну відмінність лише між групами хворих з ХГВС та
ЦД 1-го типу і здоровими особами – відмічається зростання даного показника.
Однак рівень продуктів функціонування плазматичних клітин (активованих В лімфоцитів) – імуноглобулінів залишається без вірогідних змін у всіх трьох
досліджуваних групах для всіх досліджуваних імуноглобулінів (IgA, IgM та
IgG).

Отримані

результати,

можливо,

пояснюються

непріоритетністю

гуморальної імунної відповіді для даної патології, враховуючи антигенні
особливості мікробних асоціацій, що виявляються найчастіше. (пневмококи,
інфлюенца, мораксела катараліс, золотистий стафілокок та ін.), які, у більшості,
є Т-залежними антигенами та вимагають для своєї елімінації активації,
переважно, клітинного імунітету та неспецифічних вроджених імунних
механізмів захисту та топічній локалізації запального процесу. У той же час, у
периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу спостерігається вірогідне,
досить виражене зростання рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), як по
відношенню до групи здорових донорів так і по відношенню до групи пацієнтів
з ХГВС без ЦД 1-го типу. Дана особливість свідчить про наявність
циркулюючого антигенного компоненту, відповідно у асоціації з антитілом та
активованим компонентом, що цілком збігається з мікробною етіологією ХГВС
та виявленими на попередніх етапах дослідження різноманітними патогенними
та умовно патогенними мікробними агентами (антигенами) як у зоні запалення
так й у порожнині товстої кишки. Слід зазначити, що вірогідне зростання ЦІК,
також, спостерігається й у групі хворих на ХГВС без ЦД 1-го типу, однак менш
виражене, ніж у групі з ХГВС, асоційованим з ЦД. Цей факт, найімовірніше
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зумовлений низькою елімінаційною здатністю фагоцитуючих клітин по
відношенню до ЦІК у хворих з ЦД 1-го типу, що показано вище.
Зокрема, при дослідженні показників поглинальної та перетравлюючої
здатності фагоцитарних клітин виявлено, що у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
спостерігається виражене вірогідне зниження фагоцитарного числа (ФЧ) та
фагоцитарного індексу (ФІ) порівняно з групами хворих на ХГВС без ЦД та,
особливо, з групою здорових донорів. Спостерігається вірогідне зростання
спонтанного НСТ тесту у хворих обох груп із ХГВС (із ЦД і без ЦД) порівняно
зі здоровими донорами при вірогідному зниженні індукованого НСТ тесту у
групі хворих на ХГВС, асоційованим з ЦД, яке, закономірно виражається різким
зниженням індексу НСТінд. / НСТспонт, порівняно з групою здорових осіб.
Одержані змістовні та математичні

співвідношення

вказують на

зростання активності спонтанних кисневозалежних механізмів бактерицидності
всередині

фагоцита,

при

одночасній

декомпенсації

стимульованого

метаболічного резерву, що у сукупності свідчить про неспроможність та
недостатню ефективність даного вродженого імунного механізму.
У сукупності, одержані результати зниження відносних показників
клітинного імунітету при одночасній активації вроджених клітинних показників,
але однак при їх низькій функціональній здатності, може бути одним з «ключів»
до розв’язання розуміння особливостей хронізації запального процесу при ХГВС
на тлі ЦД, коли антигеннодетермінований перерозподіл імунних сил між
адаптивним

та

вродженим

імунітетом

при

неспроможності

останнього

призводить до неефективності імунної відповіді як бактерицидного механізму із
пролонгуванням інфекційного запалення.
При аналізі змін лейкоцитарного індексу інтоксикації периферичної крові
у хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу встановлено статистично достовірні
відмінності у порівнянні з показниками хворих на ХГВС без супутньої патології,
що показано на табл. 3.10.
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Таблиця 3.10.
Зміни лейкоцитарного індексу інтоксикації периферичної крові у хворих на
хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1-го типу
Показник

Група (кількість обстежених)
Хворі на ХГВС в

Хворі на ХГВС в

ст.загострення з ЦД 1-го

ст.загострення без

типу (n=78)

супутньої патології
(n=20)

Лейкоцитарний
індекс інтоксикації

2,96±0,13*

1,70±0,05

(ЛІІ)
Примітка: *- ступінь достовірності Р < 0,05;
Зміни резистентності організму, у свою чергу, визначає інтенсивність та
вираженість ендогенної інтоксикації. Так, у хворих на ХГВС із ЦД 1 - го типу
наростали ознаки інтоксикації за індексами ЛІІ, який перевищував показник
хворих на ХГВС без ЦД - на 15,3%. Такі зміни досліджуваного показника
корелюються зі змінами рівня МСМ і дозволяють припустити, що інтоксикація
при ХГВС на фоні ЦД 1 - го типу носить ендогенний характер і спричинена,
ймовірно, активацією деструктивних механізмів тканинного розпаду внаслідок
дисметаболічних процесів, характерних для ЦД [2, 12, 20]. За відсутності
нейтралізуючої протидії детоксикуючих систем організму та неповноцінності
ферментних систем, що страждають за ЦД 1-го типу, аутоінтоксикація
призводить до розвитку «метаболічного імунодефекту», у результаті якого
порушуються процеси регуляції імунопоезу, проліферації і метаболізму
імунокомпетентних клітин, авторегуляції імунної відповіді [9, 12].
При аналізі змін рівня МСМ периферичної крові хворих на ХГВС,
асоційований з ЦД 1-го типу встановлено статистично достовірні відмінності у
порівнянні з ХГВС без ЦД та з здоровими донорами, що показано в табл. 3.11.
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Таблиця 3.11.
Рівень МСМ у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит з цукровим діабетом 1-го типу
Показники

Рівень МСМ

Хворі на ХГВС з ЦД 1-го типу

Хворі на

Здорові

(n=78)

ХГВС без

донори
n=10

Основна

Контрольна

супутньої

група

група

патології

(лікування з

(лікування без

n=20

пробіотиком)

пробіотика)

n=40

n=38

0,53± 0,04

0,51± 0,02

0,33± 0,02

0,31± 0,02

ум.о.

ум.о.

ум.о.

ум.о.

(р < 0,001)

(р < 0,001)

Референтна норма рівня МСМ склала (0,31± 0,02 ум.о.). Рівень МСМ у
хворих групи порівняння склав (0,33±0,02 ум.о.). В основній і контрольній
групах хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу рівень МСМ становив (0,53± 0,04 ум.о.) і
(0,51± 0,02 ум.о.) відповідно та був вірогідно вищим порівняно з групою
порівняння (р < 0,001), що також свідчить про виражену ендогенну інтоксикацію
у даної категорії пацієнтів.
Результати мікробіологічного дослідження мікробіоти товстої кишки
демонструють, що характерним для товсто кишкового мікробіоценозу хворих на
ХГВС на тлі ЦД 1-го типу є виражений дефіцит автохтонних облігатних
фізіологічно корисних біфідобактерій та лактобактерій. Так, популяційний
рівень біфідобактерій знижується на 51,04%, лактобактерій – на 23,46%. Разом з
тим, кількість анаеробних грамнегативних бактероїдів та аеробних непатогенних
кишкових паличок достовірно збільшується у вмісті порожнини товстої кишки
(на 17,59% та 21,49% відповідно). Паралельно зі зниженням біфідо- та
лактобактерій зростає популяційний рівень факультативних умовно патогенних
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анаеробних та аеробних мікроорганізмів – клостридій, пептококів, протеїв,
стафілококів.
Висновок: отримані результати дозволяють стверджувати, що при ХГВС з
ЦД 1-го типу середнього ступеню важкості у всіх хворих формується кишковий
дисбактеріоз або дисбіоз, основним чином II (78%) та III (22%) ступеню за
рахунок елімінації та вираженого дефіциту автохтонних життєвокорисних
бактерій, що негативно впливає на його перебіг. При ХГВС без супутньої
патології у більшості (16) хворих (80%) також формується дисбіоз товстої
кишки I ступеню, а в 4 хворих (20%) дисбіотичних змін не виявлено.
Детальній мікробіологічній характеристиці видового і кількісного складу
мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух і товстої кишки присвячено окремий
4 розділ дисертаційної роботи.
Результати розділу висвітлено в наукових працях автора [ 405, 406, 409,
410, 411, 414].
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РОЗДІЛ 4
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУСИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ З
ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-го ТИПУ
4.1. Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту
верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит, асоційований з цукровим діабетом 1-го типу
Визначення етіологічної складової діагнозу при хронічних гнійних
верхньощелепних синуситах (ХГВС) у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 1-го
типу надзвичайно важлива, оскільки більшу частину таких бактеріальних
інфекцій необхідно піддавати антимікробній терапії. Особливо актуальним є
питання лікування гнійних процесів у хворих на ЦД, що супроводжується
набутим імунодефіцитним станом та часто призводить до персистування
інфекції, хронізації гострих та рецидування хронічних гнійних захворювань.
Результати

мікробіологічних

досліджень необхідні

не

тільки

для

верифікації клінічного діагнозу, але й, у більшій мірі, для розробки лікувальної
тактики.

Результати

вивчення

видового

складу

мікробіоти

вмісту

верхньощелепних пазух у хворих на ХГВС, що перебігає на фоні ЦД 1-го типу
наведені у табл. 4.1.1.
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Таблиця 4.1.1.
Видовий склад мікробіоти гнійного вмісту верхньощелепних пазух у
хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит,
асоційований з цукровим діабетом 1-го типу
Хворі на ХГВС з ЦД 1-го

Хворі на ХГВС без

Мікроорганіз-

типу

супутньої патології

ми

(n=78)

(n=20)

Виді-

Індекс

лено
шта-

Частота

Виді-

Індекс

постій- зустрі-

лено

постій- зустрі-

ності

шта-

ності

чання

мів

Частота
чання

мів
I.Облігатні анаеробні бактерії

Біфідобактерії

0

-

-

2

5,41

0,018

Лактобацили

1

2,00*

0,006

7

18,92

0,063

Бактероїди

20

40,00

0,114

6

16,22

0,054

Превотели

18

36,00*

0,103

4

10,81

0,036

Фузобактерії

10

20,00*

0,057

2

5,41

0,018

II. Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
S.pneumoniae

18

36,00*

0,133

8

21,62

0,072

S. pyogenes

11

22,00

0,063

4

10,81

0,036

S. salivarius

3

6,00

0,017

5

13,51

0,045

S.viridans

10

20,00

0,057

7

18,92

0,063

S.sanguis

2

4,00*

0,011

5

13,51

0,045

S.mitis

3

6,00

0,017

5

13,51

0,045

S.mutans

0

-

-

7

18,92

0,063

S.aureus

10

20,00

0,057

8

21,62

0,072

S.epidermiditis

12

24,00

0,060

10

27,03

0,090
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Продовження таблиці 4.1.1.
M.luteus

4

8,00

0,023

5

13,51

0,045

L.lactis

0

-

-

1

2,70

0,009

Corynebacte-

1

2,00

0,006

0

-

-

Neiseria spp.

1

2,00

0,006

0

-

-

H.influenzae

13

26,00

0,074

6

16,22

0,054

M. catharralis

13

26,00

0,074

9

24,32

0,081

E.coli

7

14,00

0,040

3

8,11

0,027

E.coli Hly+

2

4,00

0,011

0

-

-

Klebsiella

1

2,00

0,006

0

-

-

1

2,00

0,006

0

-

-

14

28,00

0,080

7

18,92

0,063

rium spp.

oxytoca
Enterobacter
freundii
Candida spp.

Примітка: * - ступінь достовірності P < 0,05.
Для встановлення механізмів контамінації та проліферації мікроорганізмів
у

біотопі

використаний

екологічний

метод,

що

дозволив

здійснити

мікробіологічну характеристику персистенції представників мікроекологічної
екосистеми «макроорганізм-мікрофлора» і прослідкувати спрямованість змін
мікроекології
мікробіоценозу.

верхніх

дихальних

Типологію

шляхів

мікробних

(ВДШ)

домінант

при

дестабілізації

проводили на підставі

визначення індексу постійності (ІП), частоти зустрічання (ЧЗ) виду в асоціації
мікробіоценозу, а також визначали коефіцієнт кількісного домінування (ККД)
виду (групи) мікроорганізмів та його значущість в угрупуванні персистуючих
мікроорганізмів. При цьому домінуючими (головна мікробіота) видами
вважаються мікроорганізми з індексами постійності від 50% і вище (100%). До
додаткової мікробіоти відносили мікроорганізми, що мали ІП 25-49%,
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випадковими ж вважали ті види або групи мікроорганізмів, ІП яких був меншим
за 25%.
У пацієнтів з ЦД 1-го типу, при формуванні ХГВС, настає елімінація із
біотопу

автохтонних

облігатних

мікроорганізмів

–

біфідобактерій,

лактобактерій, S. salivarius, S. sanguis, S. mitis, S. mutans, L. lactis, M. luteus . На
цьому фоні настає масивна контамінація та проліферація у біотопі
патогенних

ентеробактерій,

превотелл,

пневмокока,

умовно

стрептококів,

стафілокококів, гемофільних бактерій, мораксел і дріжджоподібних грибів роду
Candida.
Виділення та ідентифікація 175 штамів мікроорганізмів у хворих на
хронічний верхньощелепний синусит засвідчує персистування бактерій у
вигляді асоціацій, що складаються із 3-5 видів (3,5 види на одного хворого).
Підсумовуючи вищеказане можна стверджувати, що у хворих на ХГВС на фоні
ЦД

1-го

типу

(біфідобактерій,

настає

елімінація

лактобактерій,

автохтонних

стрептококів,

облігатних

лактококів)

із

бактерій

біотопу

та

контамінація його патогенними та умовно патогенними стрептококами,
стафілококами,

гемофільними

бактеріями,

моракселами,

превотеллами,

бактероїдами, фузобактеріями, дріждожоподібними грибами роду Candida.
Мікробіоценоз будь-якого біотопу характеризується не тільки видовим
складом, а також кількісними показниками кожного виду або групи
мікроорганізмів. Останнє дає можливість встановити роль кожного компонента
мікробних

асоціацій

у

формуванні

угрупування.

Результати

вивчення

популяційного рівня мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на
ХГВС, що розвинувся на фоні ЦД 1-го типу наведено в таблиці 4.1.2.
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Таблиця 4.1.2.
Популяційний рівень мікробіоти гнійного вмісту верхньощелепних
пазух у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит,
асоційований з цукровим діабетом 1 - го типу
Хворі на ХГВС

Хворі на ХГВС без

Мікроорганіз-

з ЦД 1-го типу

супутньої патології)

ми

(n=78)

(n=20)

Популя-

Коефі-

Кое-

Популя-

Коефі-

Кое-

ційний

цієнт

фіці-

ційний

цієнт

фіці-

рівень

кількіс- єнт

рівень

кількіc- єнт

(lgКУО/

ного

значу- (lgКУО/

ного

значу-

мл)

домі-

щості

мл)

домі-

щості

M±m

нуван-

M±m

нуван-

ня

ня

I.Облігатні анаеробні бактерії
Біфідобактерії

0

-

-

4,50±0,11

5,24

0,017

Лактобацили

4,00

1,65

0,005

4,69±0,08

19,08

0,064

Бактероїди

6,42±0,21*

53,06

0,151

5,75±0,18

20,06

0,067

Превотели

5,87±0,18*

43,66

0,125

5,18±0,17

12,04

0,040

Фузобактерії

5,08±0,19*

20,99

0,060

4,57±0,17

5,32

0,018

II.Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
S. pneumoniae

6,70±0,26*

49,83

0,143

5,78±0,21

26,87

0,089

S. pyogenes

6,02±0,18*

27,36

0.078

5,23±0,22

12,16

0.040

S. salivarius

3,81±0,12*

4,72

0,013

4,72±0,13

13,71

0,046

S.viridans

4,29±0,16

17,73

0,051

4,31±0,15

17,54

0,058

S.sanguis

3,11±0,18*

2,57

0,008

4,08±0,11

11,85

0,039

S.mitis

3,64±0,09*

4,51

0,013

3,50±0,10

10,17

0,034
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Продовження таблиці 4.1. 2.
S.mutans

0

-

-

3,36±0,04

13,67

0,046

S. aureus

5,70±0,17*

23,55

0,082

5,18±0,17

24,08

0,080

S.epidermidis

4,87±0,13*

24,15

0,069

5,33±0,18

30,98

0,103

M. luteus

4,43± 0,21

8,15

0,023

12,75

0,042

L.lactis

0

-

-

4,00

2,32

0,008

Corynebacte-

3,60

1,49

0,004

0

-

-

Neiseria spp.

3,78

1,56

0,005

0

-

-

H.influenzae

5,45±0,17

29,28

0,083

5,22±0,18

18,21

0,061

M. catharralis

5,69±0,19

30,57

0,087

5,71±0,21

29,86

0,099

E.coli

4,33±0,14

12,52

0,036

4,01±0,17

6,99

0,023

E.coli Hly+

5,69±0,09

4,63

0,013

0

-

-

Klebsiella

4,30

2,02

0,006

0

-

-

4,60

1,90

0,006

0

-

-

3,97±0,18*

22,97

0,006

3,43±0,18

13,96

0,046

4,39±0,19

rium spp.

oxytoxa
Enterobacter
freundii
Candida spp.

Примітка: * - ступінь достовірності P < 0,05.
У хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у вмісті гайморових пазух настає
елімінація автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium, Lactobacillus,
S.mutans, L.lactis та сформований дефіцит представників індигенної (S.salivarus,
S.sanguis, S.mitis, M.luteus) мікробіоти. Кількість лактобацил зменшується на
52,75%, S.salivarus на 56,05%, S.sanguis – на 86,17%, S.mitis – на 45,33%, M.luteus
– на 24,10%. На фоні зниження в біотопі кількості автохтонних облігатних
анаеробних, факультативних анаеробних та аеробних бактерій зростає кількість
умовно-патогенних бактерій роду Prevotella на 63,2%, Bacteroides – на 13,60%,
Fusobacterium – на 59,33%, а також S.pyogenes – на 25,50%, і патогенних для
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біотопу H.influenzae - на 47,71%, M.catarrhalis - на 61,77%. Бактерії, що
контамінують вміст гайморових пазух (S.pneumoniae, E.coli) досяють помірного
(E.coli) і високого (S.pneumoniae) популяційного рівня.
Показано, що за ККД, КЗ та ІД Бергера-Паркера домінуючими
мікроорганізмами стають S.epidermidis, ККД якого зростає на 51,33%. Цей
мікроорганізм стає домінуючим в угрупуванні мікробіоти. При цьому зростає
домінуюча роль в мікробіоценозі вмісту гайморових пазух умовно-патогенних
бактерій роду Bacteroides у 2,04 раза, Prevotella – у 4,45 раза, Fusobacterium – у
214,93 раза, а також S.pyogenes – у 11,31 раза, S.viridans – у 3,61 раза, S.aureus –
у 1,77 раза, H.influenzae – у 10,01 раза, M.catarrhalis – у 7,31 раза,
дріжджоподібних грибів роду Candida – у 2,27 раза. Зростання функціональної
ролі в мікробіоценозі вмісту пазух у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу патогенних
та

умовно-патогенних

мікроорганізмів

спричиняє

суттєве

зниження

мультифункціональноважливих у мікробіоценозі біфідобактерій, лактококів і S.
mutans; суттєво знижується кількість фізіологічно корисних лактобактерій на 2
порядки, слинних стрептококів на 92,91%, S. viridans - на 25,17%, S. sanguis - на
86,17%, S. mitis - на 45,33%, M. luteus - 25,35%. На цьому фоні суттєво зростає
кількість умовно патогенних превотел на 84,59%, фузобактерій - на 69,33%,
піогенного стрептокока – на 50,5%, гемофільних бактерій – на 55,71%, мораксел
- на 74,01%, дріжджоподібних грибів роду Candida - на 25,63%. Бактерії, що
контамінують вміст порожнин верхньощелепних пазух досягають високого
популяційного рівня (від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл).
За ПР, ІП, ККД і КЗ встановлені провідні збудники запального процесу. За
цими показниками провідними збудниками хронічного запального процесу у
верхньощелепних пазухах хворих на ЦД 1 - го типу на сучасному етапі
являються: S. pneumoniae (32,0%), H. influenzae (26,0%), M. catharralis (22,0%), S
.pyogenes (10,0%), S. aureus (6,0%) та E.coli Hly+ (2,0%), B. fragilis (2,0%).
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Провідні збудники запального процесу
2% 2%
6%
10%

S.pneumoniae

32%

H.influenzae
M.catharralis
22%

S.pyogenes
S.aureus

26%

E.coli Hly+
B.fragilis

Рис.4.1. Провідні збудники запального процесу у верхньощелепних пазухах у
хворих на хронічний

гнійний верхньощелепний синусит, асоційований з

цукровим діабетом 1- го типу.
Висновок: у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у вмісті порожнини
гайморових

пазух

формується

дисбаланс

автохтонних

облігатних,

факультативних та алохтонних мікроорганізмів за рахунок елімінації або
формування вираженого дефіциту автохтонних облігатних (бактерій роду
Bifidobacterium, Lactobacillus, S.salivarius, S.sanguis, S.mitis, S.mutans, L.lactis та
ін.) та суттєвого зростання кількості та домінуючої ролі патогенних та умовнопатогенних

S.pneumoniae,

Bacteroides

spp.,

S.epidermidis,

M.catarrhalis,

H.influenzae, Prevotella spp., S.viridans, S.pyogenes, S.aureus та ін.
Для перерахованих, виділених та ідентифікованих мікроорганізмів,
провідних збудників у біотопі створюються найбільш оптимальні просторово харчові ресурси та умови середовища існування, які знаходяться в асоціації з
іншими мікробами, а також умови, що створюються організмом хворих на ЦД 1го типу.
4.2.

Роль асоціацій мікроорганізмів у розвитку хронічного гнійного

верхньощелепного синуситу у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу
Процес

елімінації

та

контамінації

мікроорганізмів

порожнини

верхньощелепних пазух змінює кількісну характеристику мікробних асоціацій
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усього біотопу. Доведено, що ХГВС у пацієнтів з ЦД 1-го типу порушує
мікробні асоціації.
Таблиця 4.2.1.
Кількісна характеристика асоціантів мікробіоти верхньощелепних
пазух у пацієнтів з хронічним гнійним верхньощелепним синуситом
з цукровим діабетом 1-го типу
Хворі на ХГВС з ЦД 1-го типу

Хворі на ХГВС без супутньої

(n=78)

патології) (n=20)

Асоціації,що

Асоціації,що

Показники складаються із:

Кількість

Показники

складаються із:

3-х

4-х

5-ти

3-х

4-х

5-ти

видів

видів

видів

видів

видів

видів

44

26

8

6

8

6

30,0

40,0

30,0

18

32

30

хворих

Кількість
хворих

Відносна

56.4*

33.3

10,3* Відносна

кількість

кількість

хворих

хворих

Абсолютна 132*

104

40*

Абсолютна

кількість

кількість

штамів

штамів

Примітка: * - різниця статистичної достовірності
На основі даних табл.4.2.1. і 4.2.2. можна пояснити зменшення у хворих
асоціацій, що складаються із 4- і 5-ти видів мікроорганізмів, елімінацію
автохтонних облігатних та автохтонних факультативних мікроорганізмів у
більшості хворих. При цьому значно зростала кількість патогенних та умовно
патогенних

автохтонних

факультативних

та

алохтонних

для

біотопу

мікроорганізмів. У хворих на ХГВС зростає кількість асоціацій, що складаються
з 3-х видів у 2,7 рази, але зменшується на 11,76% кількість асоціацій, що
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складаються із 4-х видів мікроорганізмів, а кількість асоціацій, що складаються з
5-ти видів у хворих зменшується у 3,5 рази. Зміна кількісних показників
асоціації завжди призводить до порушень якісних характеристик мікробних
асоціацій. Саме якісна характеристика мікробних асоціацій дає можливість
визначити провідного збудника запального процесу, правильно підібрати
антимікробний препарат та вибрати тактику лікування. Тому, нами проведені
дослідження, направлені на встановлення якісної характеристики

мікробних

асоціацій, що виявляються у вмісті верхньощелепних пазух хворих на ХГВС,
поєднаний з ЦД 1-го типу. Результати досліджень наведені в табл. 4.2.2.
Таблиця 4.2.2.
Якісна характеристика асоціацій мікроорганізмів верхньощелепних
пазух хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит,
асоційований з цукровим діабетом 1 - го типу
№
п/п

Мікроорганізми, що формують асоціацію

Абсолютна

Відносна

кількість

кількість

асоціацій

асоціацій

(%)

(%)

I.Асоціації, що складаються із 3-х видів
1.

Bacteroides spp., M.catarrhalis, S.aureus

2

6,90

2.

Prevotella spp., S. salivarius, S.viridans

2

6,90

3.

Prevotella spp., H.influenzae, S.epidermiditis

2

6,90

4.

Prevotella spp., M.catarrhalis, S.epidermiditis

2

6,90

5.

Bacteroides

1

3,45

spp.,

S.pneumoniae,

Lactobaccillus
6.

Bacteroides spp., S.pneumoniae, S.mitis

1

3,45

7.

Bacteroides spp., S. pyogenes, S.mitis

1

3,45

8.

Bacteroides spp., H.influenzae, S.mitis

1

3,45

9.

Bacteroides spp., H.influenzae, M.luteus

1

3,45
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10.

Bacteroides spp., M.catarrhalis, M.luteus

1

3,45

11.

Bacteroides

spp.,

1

3,45

12.

Bacteroides spp., S.salivarius, S.epidermiditis

1

3,45

13.

Bacteroides spp., S.sanguis, S.epidermiditis

1

3,45

14.

Bacteroides

1

3,45

spp.,

Fusobacterium

S.epidermiditis

spp.,

M.catarrhalis,

S.epidermiditis
15.

Bacteroides spp., M.catarrhalis, S.aureus

1

3,45

16.

Bacteroides spp., H.influenzae, Candida spp.

1

3,45

17.

Bacteroides

1

3,45

spp.,

Fusobacterium

spp.,

Candida spp.
18.

Prevotella spp., S.sanguis, M.luteus

1

3,45

19.

Prevotella spp., S.aureus, Corynebacterium

1

3,45

spp.
20.

Prevotella spp., H.influenzae, Neisseria spp.

1

3,45

21.

Prevotella spp., M.catarrhalis, S.viridans

1

3,45

22.

Prevotella spp., M.catarrhalis, S.aureus

1

3,45

23.

Prevotella spp., Fusobacterium spp., Candida

1

3,45

spp.
24.

Prevotella spp., H.influenzae, M.luteus

1

3,45

25.

Prevotella spp., E.coli, M.luteus

1

3,45

Всього:

29

100,0

II.Асоціації, що складаються із 4-х видів
1.

S.pneumoniae,

M.catarrhalis,

S.pyogenes,

2

11,76

S.pneumoniae, E.coli, S.aureus, Candida spp.

2

11,76

Fusobacterium spp.
2.
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3.

S.pneumoniae,

E.coli

Hly+,

S.viridans,

2

11,76

S.pneumoniae, M.catarrhalis, S.epidermiditis,

1

5,88

1

5,88

Candida spp.
4.

Candida spp.
5.

S.pneumoniae, E.coli, S.pyogenes, Candida
spp

6.

S.pneumoniae,

E.coli,

S.epidermiditis,

1

5,88

E.coli,

S.epidermiditis,

1

5,88

S.pyogenes,

1

5,88

S.pneumoniae, E.coli, S.viridans, Candida

1

5,88

1

5,88

1

5,88

Candida

1

5,88

Prevotella spp., H.influenzae, Fusobacterium

1

5,88

1

5,88

17

100,0

Candida spp.
7.

S.pneumoniae,

Fusobacterium spp.
8.

S.pneumoniae,

M.catarrhalis,

S.epidermiditis
9.

spp.
10.

Bacteroides spp., H.influenzae, Enterobacter
spp., S.pyogenes

11.

Bacteroides spp., H.influenzae, Candida spp.,
S.pyogenes

12.

Bacteroides

spp.,

H.influenzae,

spp., S.viridans
13.

spp., S.pyogenes
14.

Prevotella spp., H.influenzae, Candida spp.,
S.viridans
Всього:

III. Асоціації, що складаються із 5-ти видів
1.

S.pneumoniae,

Bacteroides

Fusobacterium spp., S.viridans

spp.,

1

25,0
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2.

S.pneumoniae,

Prevotella

spp.,

1

25,0

1

25,0

1

25,0

4

100,0

Fusobacterium spp., S.pyogenes, S.aureus
3.

S.pneumoniae, Bacteroides spp., S.pyogenes,
S.viridans, S.aureus

4.

S.pneumoniae,

Prevotella

spp.,

Fusobacterium spp., S.aureus, Klebsiella spp.
Всього:

Крім того, у хворих на ХГВС, поєднаний з ЦД 1-го типу, окрім зниження
ролі біфідобактерій і лактобактерій, за ККД та КЗ, знижується роль у
мікробіоценозі біотопу S. mutans і L. lactis, які також елімінують із біотопу.
За ПР кожного асоціанта біотопу вдалося встановити провідних збудників
гнійно-запального процесу. Той таксон, в якого спостерігався найбільший ПР,
але не менший 5,0 lg/КУО/мл, серед асоціантів біотопу нами був віднесений до
провідного збудника. Результати визначення провідних збудників запального
процесу наведені у табл. 4.2.3.
Таблиця 4.2.3.
Провідні збудники гнійного процесу верхньощелепних пазух
у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит,
асоційований з цукровим діабетом 1 - го типу
Виділено
Мікроорганізми Обстежено провідних
хворих

збудників

Індекс
Індекс

домінування

постійності

БергераПаркера

S.pneumoniae

78

16

32,0

0,32

S.pyogenes

78

5

10,00

0,10

S.aureus

78

3

6,00

0,06

H.influenzae

78

13

26,00

0,26
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M.catarrhalis

78

11

22,00

0,22

E.coli Hly+

78

1

2,00

0,02

B.fragilis

78

1

2,00

0,02

Висновок: за ІП та індексом домінування Бергера-Паркера (ІДБП)
домінуючими збудниками хронічного запального процесу у верхньощелепних
синусах є S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis. Інші бактерії (S. pyogenes,
S. aureus) являються додатковими або ж випадковими (E. coli Hly+, B. fragilis)
збудниками. Всі провідні збудники персистують у біотопі в асоціації, що
необхідно враховувати при виборі етіотропного лікування.
4.3. Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту
порожнини

товстої

кишки

у

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синусит, асоційований цукровим діабетом 1-го типу
Мікрофлора шлунково-кишкового тракту являє собою високочутливу
індикаторну систему, яка реагує кількісними і якісними коливаннями на зміни
стану здоров’я організму. В останні роки виникло та інтенсивно вивчається
поняття про дисбактеріоз товстої кишки, як про стан, обумовлений зниженням
захисних механізмів організму.
Виходячи

із

перерахованого

вище

і

стану

здоров’я

хворих

на

інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), нами вивчені таксономічний склад і
популяційний рівень мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу в період загострення. Результати вивчення таксономічного
складу мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки у хворих на ХГВС із ЦД 1го типу, наведені у табл. 4.3.1.
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Таблиця 4.3.1.
Таксономічний склад анаеробної, факультативної анаеробної та
аеробної мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу
Хворі на ХГВС із ЦД 1-

Хворі на ХГВС без

го типу (n=78)

супутньої патології

Мікроорганізми

(n=20)
Виді-

Індекс Часто-

Виді-

Індекс

Часто-

лено

постій

лено

постій-

та

штамів

ності

ності

зустрі-

та

зустрі- штамів
чання

чання

I.Облігатні анаеробні бактерії
Bifidobacterium spp.

24

48,00

0,06

27

90,00

0,14

Lactobacillus spp.

37

74,00

0,09

29

96,67

0,15

Bacteroides spp.

50

100,00

0,11

30

100,00

0,16

Peptostreptococcus spp.

7

14,00

0,02

16

53,33

0,08

Peptococcus niger

41

82,00

0,09

4*

13,33

0,02

Clostridium spp.

21

42,00

0,05

1*

3,33

0,01

II. Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
Escherichia coli

50

100,00

0,11

30

100,00

0,16

E. coli Hly+

25

54,00

0,06

10

33,33

0,05

E. coli Lac-

6

12,00

0,01

0

-

-

Ентеротоксигенні

44

88,00

0,10

2**

6,67

0,01

Proteus spp.

27

54,00

0,06

4*

13,33

0,02

Enterobacter spp.

12

24,00

0,03

0

-

-

Citrobacter spp.

12

24,00

0,03

0

-

-

Klebsiella spp.

7

14,00

0,02

0

-

-

Enterococeus spp.

5

10,00

0,01

22*

73,33

0,11

ешерихії
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Staphylococcus spp.

35

74,00

0,09

10*

76,00

0,09

Candida spp.

25

52,00

0,06

2*

54,00

0,07

Pantotea spp.

2

4,00

0,05

3

10,00

0,02

Примітка: *-ступінь достовірності P<0,05;
**-ступінь достовірності P<0,01.
У хворих на ХГВС, асоційований із ЦД 1-го типу, суттєво знижується на
87,5%

виявлення

товстокишковому

найважливіших
мікробіоценозі

за

мультифункціональною

біфідобактерій,

а

також

роллю

у

зменшується

виділення із порожнини товстої кишки пептострептококів - у 3,81 рази,
ентерококів - 7,33 разів. Спостерігається тенденція до зниження виявлених у
біотопі лактобактерій на 30,64%, ентеробактерій роду Pantotea у 2,5 рази. На
такому фоні зростає (за ІП і ЧЗ) у вмісті порожнини товстої кишки умовно
патогенних анаеробних бактерій роду Clostridium у 12,61 разів, P.niger - у 6,15
разів, факультативних анаеробних та аеробних ентеротоксигенних ешерихій на
62,02%, ентеропатогенних ешерихій у 13,19 разів, а також умовно патогенних
протеїв у 4,05 разів, стафілококів у 2,22 рази та дріжджоподібних грибів роду
Candida в 11,09 разів. Такі різнонаправлені зміни виявлення таксонів
мікроорганізмів призводить до змін ролі різних груп у мікробіоценозі.
Розглядаючи таксономічний склад виділеної мікробіоти із вмісту порожнини
товстої кишки хворих на ХГВС, асоційований із ЦД 1-го типу, з урахуванням
значення ІП і ЧЗ мікроорганізмів можна стверджувати, що до головної
мікробіоти порожнини товстої кишки даної когорти хворих входять бактерії
роду Lactobacillus, Bacteroides, Escherihia, E. сoli Hly+, Proteus, Peptostreptocccus,
Staphylococcus,
представлена

P.niger

та

бактеріями

Enterococcus.
роду

Додаткова

мікробіота

Bifidobacterium,

біотопу

Clostridium,

Enterobacter,Citrobacter, ентеротоксигенними ешерихіями і стафілококами, а
випадкова – пептококом, клостридіями, ентеропатогенними ешерихіями,
протеями, пантотеями і дріжджоподібними грибами роду Candida.
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Результати вивчення кількісного складу кожного таксону мікробіоти
порожнини товстої кишки хворих на ХГВС, асоційований із цукровим діабетом
1-го типу, наведені у таблиці 4.3.2.
Таблиця 4.3.2.
Популяційний рівень мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки
хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
із цукровим діабетом 1-го типу
Хворі на ХГВС із ЦД 1-го

Хворі на ХГВС без

типу (n=78)

супутньої патології (n=20)

Мікроорганізми
Популя-

Коефі-

Кое-

Популя-

Коефі-

Кое-

ційний

цієнт

фіці-

ційний

цієнт

фіці-

рівень

кількіс-

єнт

рівень

кількіс-

єнт

(lgКУО/

ного

значу- (lgКУО/

ного

значу-

мл)

доміну-

щості

мл)

доміну-

щості

M±m

вання

M±m

вання

I.Облігатні анаеробні бактерії
6,20±0,61

41,71

0,05

7,19±0,74

58,50

0,07

Lactobacillus spp.

5,97±0,32

60,25

0,02

5,61±0,41

61,30

0,02

Bacteroides spp.

9,43±0,27

124,24

0,15

9,24±0,15

117,42

0,14

Peptostrepto-

6,17±0,29

10,38

0,01

7,70±0,27

17,63

0,02

Peptococcus niger

8,78±0,31

93,54

0,10

8,97±0,19

93,50

0,11

Clostridium spp.

8,41±0,33

44,80

0,06

8,65±0,21

35,21

0,04

Bifidobacterium
spp.

coccus spp.

II. Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
Escherichia coli

9,63±0,29

126,88

0,15

9,51±0,17

118,43

0,15

E. Coli Hly+

9,47±0,27

65,56

0,07

8,64±0,14

38,45

0,06

-

-

*
E. Coli Lac-

8,71±0,18

13,40

0,01

0
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Продовження таблиці 4.3.2.
8,97±0,27

101,20

0,12

8,76±0,24

22,54

7,80

Proteus spp.

6,16±0,30

42,65

0,05

5,04±0,30

8,97

0,01

Enterobacter spp.

8,69±0,41

26,74

0,03

0

-

-

8,73±0,37

29,36

0,03

0

-

-

Klebsiella spp.

7,83±0,39

14,05

0,02

0

-

-

Pantotea spp.

7,71±0,21

3,45

0,01

7,87±0,27

10,51

0,02

0,01

9,15±0,17

89,58

0,13

Enteropathogenie
E. coli

Citrobacter spp.

Enterococcus spp.

8,11±0,21 11,04

*
Staphylococcus

5,61±0,21

53,22

0,06

5,69±0,16

25,32

0,04

5,29±0,22

35,27

0,04

5,01±0,17

4,46

0,01

spp.
Candida spp.

Примітка: *-ступінь достовірності P<0,05.
Отримані і наведені у табл.4.3.2. результати засвідчують, що у хворих на
ЦД 1-го типу розвиток і перебіг ХГВС супроводжується зменшенням ПР у
порожнині товстої кишки біфідобактерій на 36,66% (на 2 порядки),
пептострептококів на 26,51%, ентерококів на 6,27%. Формується тенденція до
зниження ПР у біотопі лактобактерій на 1,5%. Відомо, що біфідобактерії та
лактобактерії

для

організму

людини

мають

виняткове

значення

у

функціонуванні мікробної екосистеми. При зменшенні у порожнині товстої
кишки рівня популяцій біфідо- і лактобактерій знижується колонізаційна
резистентність СО товстої кишки, що сприяє розвитку інфекційно-запальних
захворювань товстої кишки [66, 73, 152].
Зменшення у порожнині товстої кишки кількості біфідо - і лактобактерій, а
також пептострептококів та ентерококів призводить до зростання в ньому ПР
патогенних (ентеротоксигенних ешерихій на 9,61%) та умовно патогенних
ентеробактерій – протеїв на 22,22%, а також контамінації останньої
ентеропатогенними ешерихіями та умовно патогенними ентеробактеріями роду
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Enterobacter,Citrobacter, Klebsiella та іншими бактеріями, які досягають
високого ПР. Зниження кількості автохтонних облігатних анаеробних і
факультативних анаеробних та аеробних бактерій і зростання ПР патогенних та
умовно патогенних ентеробактерій та інших мікроорганізмів змінює роль і
значення в асоціації різних таксонів. Так, знижується роль і значення у
мікроекології та екосистемі «мікробіота-макроорганізм» біфідобактерій у 2,67
рази, лактобактерій на 38,09%, пептострептококів у 5,02 рази, ентерококів у 8,11
разів. На цьому фоні зростає роль і значення у екосистемі патогенних E. сoli
Hly+ у 2,02 рази, ентеропатогенних ешерихій у 12,97 разів, протеїв у 4,75 разів,
стафілококів у 2,10 разів і дріжджоподібних грибів роду Candida у 7,87 разів.
Вищенаведені зміни представлені в табл.4.3.3.
Таблиця 4.3.3.
Результати мікробіологічного дослідження вмісту товстої кишки
у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт,
асоційований з цукровим діабетом 1-го типу
Кількість хворих

Мікроорганізми

Лактобактерії

Норма

108

Кількість хворих

на ХГВС без

на ХГВС з ЦД 1-

супутньої

го типу з

патології з

відповідними

відповідними

порушеннями

порушеннями

мікрофлори

мікрофлори

(n=78)

(n=20)

64 (<106 )

9 (<106 )

Умовнопатогенні
мікроорганізми

до 104

55 (> 104)

6 (> 104)

Біфідобактерії

108 і >

49 (<108)

9 (<108)

106-2х108

58 (<106-2х108)

3 (<106-2х108)

Загальна кількість
кишкової палички
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Продовження таблиці 4.3.3.
До 104

18 (>104 )

3 (>104 )

До 10%

31

4

паличка, в % (E.coli Hly+)

0

12

1

Гриби роду Candida

До 103

18 (>103)

2 (>103)

Стафілококи
Кишкова паличка зі
слабо вираженими
ферментативними
якостями (E.coli Lac-)
Гемолізуюча кишкова

Висновок: хронічний гнійний синусит у хворих з ЦД 1-го типу призводить
до погіршення мікроекологічної системи «мікробіота – макроорганізм» за
рахунок сформованого дефіциту біфідо- , лактобактерій, пептострептококів,
ентерококів, контамінації порожнини товстого кишківника умовно патогенними
ентеробактеріями (E.сoli Lac-, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella), зростання ПР
умовно

патогенних

бактерій

роду

Proteus,

Staphylococcus,

Clostridium,Peptococcus, та дріжджоподібними грибами роду Candida . При
цьому не змінюється ІП і ПР бактерій роду Bacteroides, Escherihia, Pantotea.
Одержані результати є основою для вивчення клінічного перебігу та
оптимізації лікування хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт з
цукровим діабетом 1-го типу з використанням мультипробіотичного препарату.
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4.4. Видовий склад і популяційний рівень мікробіоти порожнини
товстої кишки у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет без
хронічного гнійного синуситу в залежності від віку, тривалості та
клінічного перебігу.
Склад мікробіоти товстої кишки надзвичайно складний, а стабільність
видового складу, популяційного рівня і фізіологічних функцій підтримується
складними механізмами симбіозу з макроорганізмом.
Хворі на інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД), згідно з класифікацією
вікової періодизації поділяються на групи: хворі віком від 15 до 20 років;
пацієнти віком 21-35 років; хворі віком 36-60 років. Тому нами вивчений
видовий склад і популяційний рівень мікробіоти вмісту порожнини товстої
кишки хворих у залежності від віку.
Головну мікробіоту вмісту товстої кишки хворих на ІЗЦД віком 15-20
років складають умовно патогенні ентеробактерії, пептококи, стафілококи та
інші. Додатково мікробіота у цих хворих представлена клостридіями,
ентеробактером.
Особливістю мікробіоти вмісту товстої кишки хворих на ІЗЦД є
контамінація ї патогенними (ентеротоксигенними ешерихіями) та умовно
патогенними

(бактеріями

роду

Enterobacter,

Citrobacter,

Serratia)

ентеробактеріями і клостридіями, які не виявленні у жодної практично здорової
людини.
За індексом постійності (ІП) і частотою зустрічання (ЧЗ) встановлена
елімінація у частині хворих на ЦД 1-го типу біфідобактерій, лактобактерій,
пептострептококів та ентерококів. Зростає також контамінація порожнини
товстої кишки пептококами, протеями, стафілококами і дріжджоподібними
грибами роду Candida.
Порушення видового складу мікробіоти будь-якого біотопу завжди
супроводжується змінами кількісних взаємовідношень таксонів мікробного
угрупування.
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У хворих на ІЗЦД у вмісті порожнини товстої кишки відмічається
виражений дефіцит автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium на
43,94% (на 3 порядки), Lactobacillus – на 15,10% (на 2 порядки),
Peptostreptococcus – на 4,86%, Enterococcus – на 12,67%. При цьому зростає
популяційний рівень (ПР) умовно патогенних бактерій роду Bacteroides на
14,95%, P niger – на 42,70%, E.coli на – 35,43%, Proteus на – 28,61%,
Staphylococcus на – 74,51%, дріждоподібних грибів роду Candida 69,4%.
За

даними

домінування

коефіцієнту

Бергера-Паркера

кількісного
(ІДБП)

і

домінування
коефіцієнту

(ККД),

індексу

значущості

(КЗ)

встановлено, що роль біфідобактерій у мікробіоценозі порожнини товстої кишки
хворих на ІЗЦД у віці 15-20 років знижується у 2,06 рази, лактобактерії на
66,53%, пептострептококів на на 49,30%, ентерококів – у 4,54 рази. На цьому
фоні суттєво зростає роль у спрямованості порушень мікробіоценозу порожнини
товстої кишки умовно патогенних P. niger – у 8,36 разів, протеїв – у 2,2 разів,
стафілококів у – 10,52 разів, кишкової палички – на 18,07%, дріжджоподібних
грибів роду Candida – у 5,2 рази.
У хворих на ІЗЦД віком 21-35 років встановлено у вмісті порожнини
товстої кишки дефіцит автохтонних, найважливіших у складі товстокишкового
мікробіоценозу бактерій роду Bifidobacterium на 34,53% (на 2-3 порядки),
Lactobacillus на 46,46% (на 3 порядки), Enterococcus – на 9,48%. При цьому
зростає кількість умовно патогенних бактерій роду Bacteroides на14,04%, P.
niger – на 43,98%, Escherihia – на 32,91%, Proteus – на 56,09%, Staphylococcus –
71,87% і дріжджоподібних грибів роду Candida на – 52,78%. Крім того, бактерії,
які контамінують порожнину товстої кишки (патогенні (E. coli Hly+,
ентеропатогенні кишкові палочки (EПКП)) та умовно патогенні (Enterobacter,
Klebsiella) ентеробактерії, клостридії у порожнині товстої кишки досягають
високого популяційного рівня. Знижується роль у мікробіоценозі порожнини
товстої кишки бактерій роду Bifidobacterium у 4,30 рази, Lactobacillus – у 2,34
рази, Peptostreptococcus – у 14,77 разів, Enterococcus – у 6,15 разів. Значно
зростає роль у мікробіоценозі порожнини товстої кишки хворих на ІЗЦД віком
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21-35 років P. niger – у 6,05 разів, E.coli на – 16,33%, бактерії роду Proteus – у
2,29 рази, Staphylococcus – у 6,5 разів, дріждоподібних грибів роду Candida – на
62,78%.
Таким чином, у 57,14% хворих на ІЗЦД віком 21-35 років у вмісті
порожнини

товстої

кишки

формується

дисбіоз,

який

характеризується

елімінацією, у частини хворих, найважливіших для біотопу біфідобактерій,
лактобактерій, пептострептококів та ентерококів, дефіцит яких виявлений у
більшості хворих.
У віці 36-50 років у хворих на ІЗЦД настає елімінація у частини хворих
бактерії

роду

Bifidobacterium

(у

76,92%),

Lactobacillus

(y

11,54%),

Peptostreptococcus (y 66,78%), Enterococcus (y 58,67%). Елімінація автохтонних
облігатних бактерій сприяє контамінації біотопу іншими - патогенними (E.coli
Hly+ , ЕПКП) та умовно патогенними (Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella,
Serratia, Proteus) ентеробактеріями, клостридіями, пептококами (у 62,93 %
хворих), стафілококами (у 58,19%) і дріжджоподібними грибами роду Candida (у
32,98% пацієнтів).
Звертає на себе увагу наявність вираженого дефіциту автохтонних
облігатних

найважливіших

за

функціональною

роллю

у

формуванні

мікроекологічної схеми бактерій роду Bifidobacterium на 63,80% ( на 4 порядки),
Lactobacillus - на 39,24% (на 2 порядки), Peptostreptococcus - на 28,99%,
Enterococcus - на 10,99%.
На цьому фоні зростає кількість в угрупуванні мікробіоту бактерій роду
Bacteroides - на 14,16%, P. niger - на 45,26%, E. coli - на 31,93%, Proteus - на
49,24%, Staphylococcus - на 75,54%, і дріжджоподібних грибів роду Candida 74,81%.
Порушення видового складу і ПР автохтонних облігатних мікроорганізмів
вмісту порожнини товстої кишки хворих на ІЗЦД віком 35-50 років призводить
до зміни їх ролі у мікробіоценозі. За ККД, ККЗ, ІДБП роль біфідобактерій у
мікробіоценозі

знижується

у

8,3

рази,

лактобактерій

-

на

84,08%,

пептострептококів - у 14,61 рази, ентерококів - у 7,89 разів. При цьому суттєво
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зростає біологічна роль у мікробіоценозі пептокока - у 6,42 рази, кишкової
палички - на 8,48%, протеїв - у 2,40 разів, стафілококів - у 7,37 разів,
дріжджоподібних грибів роду Candida - у 4,51 рази.
Бактерії, що контамінують порожнину товстої кишки у хворих на ІЗЦД у
віці 36-60 років, досягають високого популяційного рівня (від 8,67 ± 0,09 lg
КУО/г до 9,50 ± 0,31 lg КУО/г), а їх біологічна роль у мікробіоценозі порожнини
товстої кишки досягає за даними ККД і КЗ від 13,01 і 0,02 до 59,32 і 0,08
відповідно. Важливість мікробіотичного вмісту товстої кишки хворих на у віці
36-60 років ІЗЦД є те, що її порожнина контамінується різними таксонами
патогенних (досягають ПР 8,78 ± 0,11 lg КУО/г) та умовно патогенних
(досягають ПР 8,31 ± 0,24 lg КУО/г) ентеробактерій. (ПР) умовно патогенних
ентеробактерій (протеїв) не досягає 4,00 lg КУО/г (3,53 ± 0,09 lg КУО/г). Це
свідчить про значну роль у мікробіоценозі патогенних та умовно патогенних
ентеробактерій, рівень яких зростає до 122,55 проти 26,78 (підвищення ролі у
мікробіологічній системі у 4,58 рази.
Ілюстрація узагальнених результатів вивчення показників впливу віку
хворого на видовий склад, ПР, ІП, частоту виявлення мікроба, ІДБП, ККД та
значущості КЗ виду або групи мікроорганізмів, що формують мікробіоту вмісту
порожнини товстої кишки хворих на ЦД 1-го типу, наведена у табл.4.4.1.

129
Таблиця 4.4.1.
Динаміка змін популяційного рівня, коефіцієнту кількісного домінування та індексу домінування таксонів
мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на цукровий діабет 1 -го типу в залежності від віку хворих
Хворі віком 15-20 років

Хворі віком 21-35 років
Індекс

Індекс

Мікроорганізми

Популя-

домі-

Популя-

ційний

нува-

ційний

рівень

ння

рівень

(lg

Берге-

(lg

КУО/г,

ра -

КУО/г,

M±m)

Парке-

M±m)

ККД

Хворі віком 35-60 років

ра

Індекс

домінуваР

ра –

ння

рівень

Берге-

(lg

ра

Р

Пар-

M±m)

ке-

Р

ра –

КУО/г,

ПарККД

нува-

ційний

ння
Берге-

домі-

Популя-

кеККД

ра

18,07

0,030

>0,05

>0,05

0,115

>0,05

>0,05

I.Облігатні анаеробні бактерії
Bifidobacterium
spp.

7,01±0,63

72,64

6,49±0,47

75,66

0,082

7,50±0,64

34,83

0,043

>0,05

6,16±0,37

5,79±0,39

53,78

0,087

>0,05

6,09±0,31

Lactobacillus
spp.

0,093

68,45
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Продовження таблиці 4.4.1.
117,75

0,106

9,26±0,17 120,42

0,122

>0,05

3,27±0,08

117,79

0,130

>0,05

>0,05

8,89±0,17 115,16

0,106

8,97±0,12

83,32

0,087

>0,05

9,05±0,11

88,45

0,100

>0,05

>0,05

8,02±0,1

62,33

0,052

6,78

6,30

0,009

-

6,52±0,17

6,37

0,010

-

-

Clostridium spp. 7,89±0,53

30,66

0,031

8,84±0,23

45,27

0,052

>0,05

8,73±0,19

25,60

0,030

>0,05

>0,05

Bacteroides spp.
P. niger

9,9±0,31

Peptostreptococcus spp.

II.Облігатні анаеробні та аеробні мікроорганізми
E.coli
E.coli Hly+

9,67±0,17 125,26

0,706

9,49±0,15 123,41

0,122

>0,05

9,42±0,12

115,03

0,125

>0,05

>0,05

8.69±0.12

0,062

8.86±0.17

74,07

0,052

>0.05

8.67±0.09

59,32

0,070

>0.05

>0.05

67,54

8.74±10.2
ЕПКП

0

-

-

3

40,59

0,43

-

8.89±0.12

21,72

0,025

-

>0.05

Proteus spp.

4.54±0.27

58,81

0,106

5.51±0.41

61,41

0,104

<0.05

5.27±0.31

64,39

0,125

>0.05

>0.05
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Продовження таблиці 4.4.1.
Enterobacter
spp.

8.76±0.16

34,04

0,031

8.78±0.14

40,77

0,043

>0.05

9.12±0.21

22,28

0,025

>0.05

>0.05

Citrobacter spp.

8.89±0.18

23,03

0,021

0

-

-

-

9.50±0.31

18,57

0,020

>0.05

-

Klebsiella spp

0

-

-

7.94±0.12

29,50

0,035

-

8.87±0.12

13,01

0,015

-

>0.01

Serratia spp.

8.72±0.14

22,59

0,021

0

-

-

-

8,78

4,3

0,005

-

-

7.89±0.03

20,44

0,021

8.12±0.17

15,09

0,017

<0.05

8.01±0.09

11,75

0,015

>0.05

>0.05

spp.

5.87±0.07

76,04

0,106

5.62±0.23

46,98

0,052

>0.05

5.74±0.07

53,30

0,115

>0.05

>0.05

Candida spp.

5.37±0.06

41,74

0,062

5.16±0.17

38,34

0,070

>0.05

5.70±0.08

26,21

0,65

>0.05

>0.05

Enterococcus
spp.
Staphylococcus
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Встановлено, що у хворих на ЦД 1 - го типу формується виражений
дефіцит автохтонних анаеробних біфідобактерій і лактобактерій у вмісті
порожнини товстої кишки. Так, домінування бактерій роду Bifidobacterium з
віком хворого понижується - у віці 21-35 років встановлено зниження ІДБП на
90,70%, ККД - у 2,09 рази. У хворих на ЦД 1-го типу у віці 36-60 років ці
показники знижені у порівнянні з таким показником у групі 21-35 років на
43,33% та у 2,12 рази.
Починаючи з віку 15-21 рік і до 36-60 років у хворих на ЦД 1-го типу
знижується домінуюча роль лактобактерій на 10,53%, пептострептококів – у 6,2
рази, ентерококів - на 40,0%. При цьому зростає біологічна роль у
мікробіоценозі бактерoїдів на 22,64% і на 2,27%; патогенних (E. coli Hly+,
ЕПКП) та умовно патогенних (Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella,
Serratia) ентеробактерій, клостридій, стафілококів і дріжджоподібних грибів
роду Candida.
Таким чином, із віком посилюється негативні процеси змін видового
складу і ПР, ІП, ІДБП, ЧЗ, ККД та КЗ: формується дефіцит та знижується роль у
мікробіоценозі

автохтонних

облігатних

бактерій

роду

Bifidobacterium,

Lactobacillus, Peptostreptococcus і факультативних анаеробних та аеробних
бактерій роду Enterococcus.
На противагу цьому, у хворих на ЦД 1-го типу з віком настає контамінація
порожнини товстої кишки патогенними (E. coli Hly+, ЕПКП) та умовно
патогенними

(Proteus,

ентеробактеріями,

Enterobacter,
клостридіями,

Citrobacter,

Klebsiella,

стафілококами,

Serratia)

пептококом,

дріжджоподібними грибами роду Candida. Ці мікроорганізми досягають
високого ПР і стають основними у мікробіоценозі. Іх домінуюча роль зростає з
віком у пацієнтів з ЦД 1-го типу. Із збільшенням віку хворих зменшується
персистенція у порожнині товстої кишки бактерій роду Bifidobacterium,
Lactobacillus, Peptostreptococcus, Enterococcus та зростає кількість патогенних та
умовно патогенних ентеробактерій, стафілококів та дріжджоподібних грибів
роду Candida.
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Ступінь тяжкості перебігу ЦД 1-го типу залежить не тільки від порушень
вуглеводного обміну, а також від ступеню порушень функцій інших органів і
систем – імунної, нервової, кардіоваскулярної та ін. Оскільки ІЗЦД легким не
буває, обстежених хворих розподілили на дві групи: з середньоважкою (11
хворих) і з важкою (39 хворих) формами перебігу.
При перебігу середньої тяжкості ЦД 1-го типу у вмісті порожнини товстої
кишки формується дефіцит автохтонних, найважливіших за представництвом у
товстокишковому мікробіоценозі анаеробних бактерій роду Bifidobacterium на
37,84%, Lactobacillus – на 30,86%, Peptostreptococcus – на 5,39%, Enterococcus –
на 12,39%. При цьому зростає популяційний рівень умовно патогенних бактерій
роду Bacteroides – на 11,70%, P.niger – на 42,70%, E.coli – на 35,15%, Proteus –
на 28,90%, Staphylococcus – на 79,20%, дріжджоподібних грибів роду Candida. У
порожнині товстої кишки хворих на ІЗЦД із середньою формою важкості
бактерії роду Clostridium, патогенні (E.coli Hly+) та умовно патогенні
(Enterobacter, Citrobacter, Serratia) досягають високого популяційного рівня.
Зміна якісного складу мікробіоти будь якого біотопу завжди супроводжується
змінами кількісного складу представників товстокишкового мікробіоценозу.
Мікробіота вмісту порожнини товстої кишки хворих на ЦД 1-го типу
важкого ступеню перебігу характеризується більш глибокими порушеннями
видового складу, які стосуються елімінації, у частини хворих, бактерій роду
Bifidobacterium (у 74,36%), Lactobacillus (у 17,45%), Peptostreptococcus (69,34%),
E.coli (у 2,56%), Enterococcus (у 59,45%). На такому фоні настає контамінація
порожнини товстої кишки патогенними (E.coli Hly+, ЕПКП) та умовно
патогенними (Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Proteus) ентеробактеріями, а
також умовно патогенними бактеріями роду Clostridium, Staphylococcus і
дріжджоподібними грибами роду Candida. Значно зростає кількість умовно
патогенних бактерій роду Bacteroides - на 12,43%, P.niger – на 43,98%, E.coli – на
33,61%, Proteus – на 39,09%, Staphylococcus – на 77,37%,і дріжджоподібних
грибів роду Candida – на 74,76%.
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Результати вивчення видового складу і ПР мікробіоти вмісту порожнини
товстої кишки хворих на ІЗЦД в залежності від важкості клінічного перебігу
наведені в табл. 4.4.2.
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Таблиця 4.4.2.
Порівняльні дані видового складу і популяційного рівня мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих
на цукровий діабет 1-го типу у залежності від форми тяжкості перебігу
Мікроорганізми

Практично здорові люди

Середньотяжка форма

Тяжка форма

(n=30)

(n=11)

(n=39)

Популя-

Ін-

Кое-

Популя-

Ін-

Кое-

ційний

декс

фіці-

ційний

декc

рівень в

по-

єнт

рівень в

lg КУО/г,

стій-

M±m

ності

Популя-

Ін-

Кое-

фіці-

ційний

декc

фіці-

по-

єнт

рівень в

по-

єнт

кіль- lg КУО/г,

стій-

кіль-

кіс-

ності

кіс-

M±m

Р

lg КУО/г, стійM±m

ності

Р

РІ

кількіс-

ного

ного

ного

домі-

домі-

домі-

нува-

нува

нува-

ння

ння

ння

I. Облігатні анаеробні бактерії:
Bifidobacterium

10,9±0,41

100,0

spp.

149,9 7,32±0,61 81,82

77,46

<0,05

6,71±0,49 25,64

21,86

<0,05

>0,05

65,58

3

Lactobacillus spp.

8,48±0,11

100,0

126,0 6,48±0,47 90,91

76,21

<0,05

6,29±0,39 82,05

<0,01

>0,05

Bacteroides spp.

8,12±0,10

100,0

120,0 9,07±0,17 100,0

117,4

<0,05

9,17±0,24 100,0 116,65 <0,05

>0,05
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Продовження таблиці 4.4.2.
P.niger

6,23±0,12

14,89

13,78 8,89±0,17 90,91

104,5

<0,05

8,97±0,14 76,92

87,67 <0,01

>0,05

Peptostrepto-

8,41±0,14

93,06

93,06 7,98±0,12 63,64

65,7

<0,05

7,05±0,15

4,73 <0,01

>0,05

0

-

7,89±0,53 27,27

27,83

<0,05

8,31±0,36 30,77

32,49

>0,05

5,13

coccus spp.
Clostridium spp.

-

-

II.Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
E.coli

7,14±0,12 100,00 106,1 9,65±0,12 100,0

E.coli Hly+

0

-

-

ЕПКП

0

-

-

Proteus spp.

3,53±0,09

51,06

Enterobacter spp.

0

-

Citrobacter spp.

0

Klebsiella spp.

8,69±0,12 54,55

124,8 <0,001 1 9,54±0,16 97,44 118,12 <0,001 >0,05
61,38

-

8,68±0,11 58,97

65,04

-

>0,05

-

-

8,89±0,12 25,04

28,96

-

-

26,78 4,55±0,27 100,0

58,86

<0,05

4,91±0,29 92,31

57,59

<0,05

>0,05

-

8,74±0,16 36,36

41,11

-

8,93±0,19 23,08

26,16

-

>0,05

-

-

8,89±0,18 18,18

20,91

-

9,15±0,23 10,26

11,93

-

>0,05

0

-

-

-

-

8,87±0,12 17,95

20,23

-

-

Serratia spp.

0

-

-

8,72±0,14 18,18

20,51

-

2,86

-

-

Enterococcus spp.

8,89±0,15

70,21

92,74 7,19±0,10 27,27

27,91

<0,001 7,96±0,10 10,26

10,38 <0,001 >0,05

Staphylococcus

3,27±0,15

14,89

7,23

5,86±0,07 100,0

75,81

<0,001 5,80±0,07 69,23

51,02 <0,001 >0,05

3,17±0,16

17,02

8,02

5,37±0,06 54,55

37,9

<0,001 5,54±0,07 53,85

37,91 <0,001

0

0

-

-

8,75

2,56

spp.
Candida spp.

>0,05
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Середній ступінь тяжкості ЦД 1-го типу супроводжується контамінацією
порожнини товстої кишки хворих патогенними (E.coli Hly+, ЕПКП) та умовно
патогенними

(бактерії

роду

Enterobacter,

Citrobacter,

Serratia,

Proteus)

ентеробактеріями, бактеріями роду Clostridium, Staphylococcus, P.niger, що
змінює видовий склад мікробіоти біотопу. Домінантними мікроорганізмами у
вмісті порожнини товстої кишки хворих на ЦД 1-го типу середнього ступеня
тяжкості перебігу є бактерії роду Bacteroides, Esherichia, Proteus, Staphylococcus,
Lactobacillus, Peptococcus, Bifidobacterium, Peptostreptococcus, ентеротоксигенні
ешерихії і дріжджоподібні гриби роду Candida на відміну від резидентних
бактерій.
Зниження

функціональної

ролі

у

мікробіоценозі

біотопу

та

у

мікроекологічній системі Bifidobacterium, Lactobacillus, Peptostreptococcus,
Bacteroides, Enterococcus призвело до суттєвого зростання у мікробіоценозі
порожнини товстої кишки хворого на ЦД 1-го типу із середньою формою
тяжкості перебігу умовно патогенних P.niger – у 7,59 разів, E.coli – на 17,67%,
Proteus – у 2,20 рази, Staphylococcus – у 10,49 разів і дріжджоподібних грибів
роду Candida у 4,73 рази. Значну роль у товстокишковому мікробіоценозі даних
хворих

відіграють

патогенні

(61,38%)

та

умовно

патогенні

(71,24%)

ентеробактерії та клостридії.
У хворих на ЦД 1-го типу із важкою формою перебігу у порожнині товстої
кишки відмічається виражений ( P< 0,05-0,001) дефіцит автохтонних облігатних
бактерій роду Bifidobacterium - на 50,04%, Lactobacillus – на 34,82%,
Peptostreptococcus – на 16,0%, Enterococcus – на 11,68%.
Висновок:

дані

дослідження

проведені

для

порівняння

ступенів

дисбіотичних змін у хворих на ІЗЦД без ознак хронічних гнійних запальних
процесів і встановлення міри негативного впливу цукрового діабету на перебіг
хронічного гнійного верхньощелепного синуситу та зміни клініко-лабораторних
показників у даної когорти хворих.
Результати підрозділу висвітлено в наукових працях автора [397, 398, 399,
400, 401, 403, 404, 413].
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РОЗДІЛ 5
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА
ОСНОВІ ЛАКТО-, БІФІДО-,ОЦТОВО- і ПРОПІОНОВОКИСЛИХ
БАКТЕРІЙ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУСИТ
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-го ТИПУ
До лікування залучали хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит (ХГВС) з цукровим діабетом (ЦД) 1-го типу. До груп дослідження не
включали хворих із вираженими поліпозними змінами або з патологією, яка
потребувала інших методів лікування (хірургічного втручання та ін.).
На фоні стандартного лікування 40 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
основної

групи

отримували

мультипробіотичний

препарат

по

1

дозі

(концентрована симбіонтна асоціація живих клітин пробіотичних бактерій,
КУО/мл, не менше: Lactobacillus і Lactococcus 1,0 х 109, Propionibacterium 3,0 х
107, Bifidobacterium 1,0 х 108, оцтовокислі бактерії 1,0 х 105 ) однократно 1 раз на
добу. 38 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу (контрольна група) отримували
ідентичне лікування без пробіотика.
Ефективність лікування оцінювали за клінічною картиною пребігу, даними
об’єктивного огляду, функціональних методів обстеження, рентгенологічних
методів дослідження (рентгенографія чи КТ) ППН, імунологічного та
мікробіологічного дослідження.
Безпосередні клінічні результати оцінювали як «значне покращення»
(стійка ремісія, або клінічне одужання), «покращення», «без змін» та
«погіршення». Значне покращення констатували в тих випадках, коли у хворих
були

відсутні

скарги,

нормалізувались

показники

клініко-лабораторних

досліджень, об’єм верхньощелепної пазухи відповідав віковим нормам і не
містив патологічного вмісту (ексудату) і такий стан спостерігався протягом 1
року і більше. Як покращення визначили такі результати, коли основні
симптоми захворювання проходили або залишалися незначними, не повністю
нормалізовувалися клініко-лабораторні показники, верхньощелепні пазухи були
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вільними

від

ексудату,

зберігались

рентгенологічні

дані

за

наявності

потовщення або гіперплазії слизової оболонки.
Динаміку суб’єктивних та об’єктивних даних до та після лікування
оцінювали за такими критеріями: погіршення носового дихання, виділення з
носа, головний біль, погіршення загального самопочуття, біль у проекції пазух,
стан носового дихання, зміни слизової оболонки (СО) порожнини носа, характер
вмісту носових ходів, характер промивної рідини гайморових пазух. Динаміку
суб’єктивних

і

об’єктивних

ознак

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний синуїт, асоційований з цукровим діабетом 1-го типу до та
після пробіотикотерапії показано в табл.5.1 та табл.5.2.
Таблиця 5.1.
Динаміка суб’єктивних даних хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1 типу
до та після пробіотикотерапії
Скарги

Хворі на ХГВС з ЦД 1-го типу (n=78)
Основна група

Контрольна група

(n=40)

(n=38)

До лікування
Погіршення носового

40 (100,0%)

38 (100,0%)

Виділення з носа

40 (100,0%)

38 (100,0%)

Головний біль

27 (67,5%)

27(71,1%)

Біль в проекції

32 (80,0 %)

27 (71,1%)

- зниження працездатності;

19 (47,5%)

23 (60,5%)

- підвищення температури

15 (37,5%)

12 (31,5%)

дихання

гайморової пазухи
Погіршення загального
самопочуття:
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Продовження таблиці 5.1.
Погіршення нюху

19 (47,5%)

15 (39,5%)

Після лікування (12-14 доба)
Погіршення носового

8 (20,0%)*,**

15 (39,5%)*

Виділення з носа

8 (20,0%)*

10 (26,3%)*

Головний біль

2 (5,0%)*

3 (7,9%)*

Біль в проекції

1 (2,5%)*

2 (5,3%)*

- зниження працездатності;

3 (7,5%)*,**

8 (21,1%)*

- підвищення температури

-*,**

-*

5 (12,5%)*

5 (13,2%)*

дихання

гайморової пазухи
Погіршення загального
самопочуття:

Погіршення нюху

Після лікування через 6 місяців
Погіршення носового

11 (27,5%)*

15 (39,5%)*

Виділення з носа

5 (12,5%)*,**

15 (39,5%)*

Головний біль

3 (7,5%)*

7 (18,4%)*

Біль в проекції

-*,**

1 (2,6%)*

3 (7,5%)*,**

6 (15,8%)*

-*

2 (5,3%)*

дихання

гайморової пазухи
Погіршення загального
самопочуття:
-

зниження

працездатності;
-

підвищення температури
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Продовження таблиці 5.1.
Погіршення нюху

1 (2,5%)*

1 (2,6%)*

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваних груп: р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця; р > 0,05 - немає
вірогідної різниці; * - p˂0,05 при порівнянні з показниками до лікування; ** p˂0,05 при порівнянні з показниками після лікування між основною і
контрольною групами хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Таблиця 5.2.
Динаміка об’єктивних даних у хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу
до та після комплексної і пробіотикотерапії
Хворі на ХГВС з ЦД 1 типу (n=78)

Ознаки об’єктивного
оториноларингологічного дослідження

Основна група

Контрольна

(n=40)

група (n=38)

-

-

5 (12,5%)

4 (10,5%)

значно затруднене

24 (60,0%)

19 (50,0%)

практично відсутнє

11 (27,5%)

15 (39,5%)

блідо-рожева

-

-

застійно

40 (100,0% )

38 ( 100,0% )

помірно набрякша

29 (72,5%)

23 (60,5%)

значно набрякша

11 (27,5%)

15 (39,5%)

гнійний

5 (12,5%)

4 (10,5%)

слизово-гнійний

21 (52,5%)

23 (60,5%)

слизовий

13 (32,5%)

11 (28,9%)

До лікування
не затруднене
Стан носового

помірно затруднене

дихання

Слизова оболонка
порожнини носа

Характер вмісту в
носових ходах

гіперемована
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Продовження таблиці 5.2.
Після лікування (14 доба)
не затруднене

32 (80,0 %)*,**

23 (60,5 %)*

Стан носового

помірно затруднене

8 (20,0 %)*,**

15 (39,5 %)*

дихання

значно затруднене

-*

-*

практично відсутнє

-*

-*

блідо-рожева

21 (52,5% )*,**

11 (28,9%)*

застійно

19 (47,5%)*,**

27 (71,1%)*

помірно набрякша

5 (12,5%)*

8 (21,1%)*

значно набрякша

3 (7,5%)*,**

8 (21,1%)*

гнійний

-*

4 (10,5%)

слизово-гнійний

3 (7,5%)*,**

8 (21,1%)*

слизовий

5 (12,5%)*

4 (10,5%)*

Слизова оболонка
порожнини носа

Характер вмісту в
носових ходах

гіперемована

Після лікування (6 місяців)
не затруднене

32 (80,0%)*,**

15 (39,5%)*

Стан носового

помірно затруднене

8 (20,0%)*,**

23 (60,5%)*

дихання

значно затруднене

-*

-*

практично відсутнє

-*

-*

блідо-рожева

21 (52,5% )*,**

15 (39,5%)*

застійно

19 (47,5%)*

23 (60,5%)*

помірно набрякла

5 (12,5%)*,**

15 (39,5%)*

значно набрякла

3 (7,5%)*

4 (10,5%)*

гнійний

-*.**

-*

слизово-гнійний

-*,**

11 (28,9%)*

слизовий

5 (12,5%)*

8 (21,1%)*

Слизова оболонка
порожнини носа

Характер вмісту в
носових ходах

гіперемована

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваних груп: р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця; р > 0,05 - немає
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вірогідної різниці; * - p˂0,05 при порівнянні з показниками до лікування; ** p˂0,05 при порівнянні з показниками після лікування між основною і
контрольною групами хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Аналізуючи результати лікування можна відмітити, що найбільш
ефективним

показало

себе

поєднання

системного

застосування

мультипробіотичного препарату в стандартному комплексному лікуванні хворих
на ХГВС з ЦД 1-го типу. Так, наприкінці лікування у хворих, що отримували
стандартне лікування без мультипробіотичного препарату (контрольній групі)
зберігались скарги на помірне утруднення носового дихання та на наявність
виділень з порожнини носа у 15 (39,5%) та 15 (39,5%) випадках, а в основній
групі частота їх особливо не відрізнялась і визначалась тільки в 8 (20%) і 8
(20%).
Значне покращення спостерігалось у 22 ( 55%) з 40 хворих. Нижчий
відсоток «значного покращення» відмічався в контрольній групі хворих, які
отримували тільки стандартне лікування – в 11 з 38 (28,4%) хворих. Покращення
стану пацієнтів виражалось у зменшенні інтенсивності або зникненні головного
болю, покращенні або відновленні носового дихання, у зменшенні кількості або
відсутності патологічних виділень з порожнини носа, зменшувалось відчуття
закладеності носа та тиску в проекції верхньощелепної пазухи.
У хворих контрольної групи покращення спостерігалося у 24 (63,2%)
пацієнтів, але його перші ознаки виникали лише на 7-10 день лікування, тоді як
у пацієнтів основної групи стан хворих покращувався на 5-8 день лікування.
Після проведення перших пункцій у хворих обох груп значно зменшувались
виділення з порожнини носа, головний біль та відчуття тиску в проекції
верхньощелепних пазух. Вже після 1-2 пункцій хворі обох груп відмітили
покращення, середня кількість пункцій верхньощелепних пазух складала: в
контрольній групі – 6,0±1,6, в основній групі – 5,0±1,1, тобто, тривалість
пункційного лікування хворих, яким застосовували загальне лікування з
включенням мультипробіотика, зменшувалась в 1,2 рази порівняно з тривалістю
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лікування в контрольній групі. Після відміни пункцій, хворим обох груп
виконувалось промивання носоглотки методом «переміщення» за Проетцом з
місцевим застосуванням антисептика декасану.
Таким чином, при аналізі динаміки суб’єктивних і об’єктивних показників
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу встановлено,що протягом лікування йде
зменшення інтенсивності прояву основних симптомів у обох групах: на 5-8 день
у пацієнтів основної групи та на 7-10 день – в контрольній групі.
Під кінець лікування покращилось загальне самопочуття хворих:
зменшилась втомлюваність, особливо у хворих основної групи, що, можливо,
відбулося за рахунок покращення мікробіоценозу товстої кишки. Безпосередні
клінічні результати лікування наведені на рис. 5.1.
Основна група (лікування
з пробіотиком) (n=40)

Контрольна група
(лікування без пробіотика)
(n=38)

2,50%
42,50%

55%

значне
покращення
покращення
без змін

7,94%

0
28,90%
63,16%

погіршення

значне
покращення
покращення
без змін
погіршення

Рис.5.1. Безпосередні результати лікування хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу.
Через 6 міс. після лікування був проведений повторний огляд хворих (див.
табл. 5.1.) і було виявлено, що у 8 (21%) пацієнтів контрольної групи протягом
цього періоду відмічались загострення, в той час як у хворих основної групи
тільки у 2 (5%). Спостерігалось також збільшення скарг на погіршення носового
дихання, особливо в контрольній – 15 (39,5%) осіб та 11 (27,5%) - в основній
групах, тоді як одразу після проведеного лікування ці показники складали 26,3%
(10 хворих) в контрольній і 20% (8 хворих)- в основній групі. Також звернув
увагу на себе також стан загального самопочуття: через 6 місяців після
проведеного лікування на погіршення самопочуття (швидка втома, зниження
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активності) скаржились 6 (15,8%) пацієнтів контрольної групи та 3 (7,5%)
хворих

основної

групи.

Підвищення

температури

до

субфебрильної

спостерігалось у 2- х пацієнтів контрольної групи (5,3%), у хворих основної
групи підвищення температури не спостерігалось. Гіпосмію відзначали у 1
хворого (2,5%) основної групи і в 1 хворого (2,5%) контрольної групи.
При аналізі динаміки суб’єктивних показників хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу встановлено, що протягом лікування йде зменшення інтенсивності прояву
основних симптомів в обох групах, через 6 місяці після лікування зберігається
позитивна динаміка у хворих, яким проводилось лікування з використанням
пробіотика. Аналізуючи динаміку об’єктивних симптомів захворювання (табл.
5.2.), можна зазначити, що носове дихання відновлювалось у обстежуваних всіх
груп практично однаково, тоді як патологічний вміст в носових ходах
змінювався до слизового характеру у більшості хворих основної групи та
погіршення загального самопочуття відмічалось також менше в основній групі.
Динаміка частоти нормалізації функції носового дихання у хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу відображена на рис. 5.2.

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

лікування ХГВС з ЦД
1 типу з
пробіотиком

до лікування
12 доба від початку лікування
через 3-6 міс від початку лікування

Рис. 5.2. Частота нормалізації носового дихання у хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу одразу
після та через 6 місяців після лікування
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Дані, наведені в табл.5.3. демонструють позитивну динаміку відновлення
функції миготливого епітелію, але не дають можливості говорити про повне її
відновлення. При виконанні сахаринового тесту через 6 міс. після проведеного
лікування встановлено, що нормальна транспортна активність миготливого
епітелію зберігалась у всіх хворих обох груп, лише в декількох пацієнтів
відбулось незначне погіршення по відношенню до показників, отриманих одразу
після лікування.
Таблиця 5.3.
Дослідження транспортної активності миготливого епітелію
слизової оболонки порожнини носа
Ступені
транспортної
активності

Хворі на ХГВС з ЦД 1-го типу (n=78)
Основна група
(n=40)

Контрольна група
(n=38)

До лікування
Норма

2 (5,0%)

2 (5,3%)

I

22 (55,0%)

17 (44,7%)

II

9 (22,5%)

10 (26,3%)

III

7 (17,5%)

9 (23,7%)

Після лікування
Норма

6 (15,0%)

5 (13,2%)

I

23 (57,5%)

18 (47,4%)

II

7 (17,5%)

9 (23,7%)

III

4 (10,0 %)

6 (15,8%)

Через 6 місяців після лікування
Норма

6 (15,0%)

2 (5,3%)

I

21 (52,5%)

16 (42,1%)

II

8 (20,0%)

11 (28,9%)

III

5 (12,5%)

9 (23,7%)
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Мікробіологічними дослідженнями, які проводилися протягом лікування
показано, що після 2-3 пункції у патологічному вмісті верхньощелепних пазух
кількість мікроорганізмів зменшується, при чому цей процес переважно
відбувався у хворих основної групи (рис. 5.3.). В першу чергу зменшувалась
кількість кокової флори (S.aureus, Streptococcus spp.), в усіх групах знизилась
кількість хворих з високим ступенем колонізації S.aureus. Покращення стану
хворих

супроводжувалось

автохтонної

мікрофлори

відновленням
порожнини

кількісного

носа,

це

та

якісного

відбувалось

за

рівня

рахунок

епідермального стафілококу та нейсерій. Відновлення мікробіоценозу слизової
оболонки спостерігалось у 12 (30,0%) хворих основної групи, у 9 (23,7%) –
контрольної групи (P < 0,05).

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

нормалізація
значне покращення
покращення
без змін

група з пробіотиком
група без пробіотика

Рис.5.3.

Частота

нормалізація

мікробіоценозу

слизової

оболонки

порожнини носа у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит з
цукровим діабетом 1-го типу після лікування.
Аналізуючи результати лікування, можна відмітити, що системне
застосування пробіотика показало себе ефективним в комплексному лікуванні
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Таким чином, при аналізі динаміки суб’єктивних і об’єктивних показників
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу встановлено, що протягом періоду лікування
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йде зменшення інтенсивності прояву основних симптомів в обох групах, через 6
місяці після лікування зберігається позитивна динаміка у хворих, яким
проводилось лікування з використанням пробіотика.
Для розкриття механізмів ерадикації патогенних патогенних та умовно
патогенних мікроорганізмів, а також колонізації порожнини товстої кишки
автохтонними облігатними бактеріями у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
використаний мікроекологічний метод, який дозволив здійснити динаміку змін
представників екологічної системи «макроорганізм (хазяїн) - мікробіота» і
прослідкувати спрямованість змін мікроекології порожнини товстої кишки під
впливом комплексної терапії ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу із застосуванням
мультипробіотика. Для характеристики мікробіоти та її змін при застосуванні, в
комплексному лікуванні, пробіотичного препарату використані аналітичні
показники, що характеризують стан мікробіоти біотопу (порожнини товстої
кишки): індекс постійності (ІП), частота зустрічання (ЧЗ), індекс видового
різноманіття Уіттекера (ІВРУ), який характеризує просторово-харчові ресурси
та умови середовища для кожного таксону, а також коефіцієнта кількісного
домінування (ККД) і коефіцієнта значущості (КЗ) у формуванні мікробіоценозу
біотопу.
Першим етапом вивчення

впливу мультипробіотика на мікроекологію

вмісту товстої кишки було встановлення таксономічного складу її мікробіоти на
початку лікування з включенням його в комплексну терапію ХГВС з ЦД 1-го
типу. Результати вивчення змін таксономічного складу мікробіоти порожнини
товстої кишки з включенням в комплексну терапію у ХГВС з ЦД 1-го типу
мультипробіотичного препарату наведені в таблиці 5.4.
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Таблиця 5.4.
Зміни таксономічного складу мікробіоти вмісту порожнини товстої
кишки у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1-го типу (до та після пробіотикотерапії)
Мікроорга
нізми

До лікування (n=40)

Після лікування (n=40)

Ви-

Ін-

Час-

Ін-

Ви-

Ін-

Час-

Ін-

ді-

декс

тота

декс

ді-

декс

тота

декс

ле-

по-

зус-

видо-

ле-

по-

зус-

видо-

но

стій-

трі-

вого

но

стій-

трі-

вого

шта- ності чан- різно- шта- ності чан-

різно-

мів

маніт-

ня

маніт-

мів

ня

тя

Р

тя

Уіт-

Уіт-

теке-

теке-

ра

ра

I.Облігатні анаеробні бактерії
Bifidobacte-

20

50,00 0,06

2,59

37

92,50 0,17

6,46

<0,05

30

75,00 0,08

3,89

40

100,0 0,19

6,98

<0,05

6,98

>0,05

-

-

rium spp.
Lactobacillus
spp.
Bacteroides

0
40

spp.
Peptococcus

100,0 0,11

5,18

40

0

100,0 0,19
0

6

15,00 0,02

0,78

0

-

-

33

82,50 0,09

4,27

12

30,00 0,06

2,09

<0,05

17

42,50 0,05

2,20

5

12,50 0,02

0,87

<0,05

niger
Peptostreptococcus spp.
Clostridium
spp.
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Продовження таблиці 5.4.
II.Факультативні анаеробні та аеробні мікроорганізми
E. coli

40 100,0

0,11

5,18

40

100,00 0,19

6,98

>0,05

0
E. coli Hly+

20 50,00

0,06

2,59

0

-

-

-

-

E. coli Lac-

5

12,50

0,01

0,65

1

2,50

-

0,17

-

32 80,00

0,09

4,15

2

5,00

0,01

0,35

<0,01

10 25,00

0,03

1,30

1

2,50

-

0,17

-

7

17,50

0,02

0,91

1

2.50

-

0,17

-

Proteus spp.

22 55,00

0,06

2,85

8

20,00

0,04

1,40

<0,05

C.diversus

10 25,00

0,03

1,30

0

‒

‒

‒

‒

S.marcescens

2

5,00

0,01

0,26

0

‒

‒

‒

‒

Enterococcus

4

10,00

0,01

0,52

7

17,50

0,03

1,22

>0,05

28 70,00

0,08

3.63

9

22,50

0,04

1,57

<0,05

20 50,00

0,06

2,59

10

25,00

0,05

1,75

<0,05

Enteropathogenie E. coli
Enterobacter
cloacae
Klebsiella
spp.

spp.
Staphylococcus spp.
C.albicans

Примітка: ЧЗ – частота зустрічання; ІП- індекс постійності
ІВРУ – індекс видового різноманіття Уіттекера
У хворих на ХГВС поєднаного з ЦД 1-го типу в порожнині товстої кишки
головна мікробіота, за ІП, ЧЗ та ІВЗУ, представлена умовно патогенними
бактероїдами, ешерихіями, пептострептококами, стафілококами, протеями,
ентеропатогенними
дріжджоподібними

ешерихіями,
грибами

роду

гемолітичними
Candida,

а

ешерихіями
також

та

індигенними

лактобактеріями. Крім того, порожнина товстої кишки колонізована умовно
патогенними ентеробактеріями роду Citrobacter, Serratia, E.coli Laс-, E.coli Hly+,
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пептококами. У цих хворих додаткова мікробіота представлена також умовно
патогенними

бактеріями

роду

Clostridium,

Citrobacter,

Enterobacter.

Перераховане вище засвідчує про глибокі порушення таксономічного складу
мікробіоти порожнини товстої кишки у хворих на ХГВС поєднаного з ЦД 1-го
типу, що призвело до глибокого дисбалансу «мікробіота - організм людини».
Для

деконтамінації

із

порожнини

товстої

кишки

умовно

патогенних

мікроорганізмів та з метою корекції її порушеного мікробіоценозу, нами у
комплексному лікування основного захворювання застосовувався сучасний
вітчизняний мультипробіотичний препарат, характеристика якого викладена
вище.
Використання

мультипробіотика

показало

його

деконтамінуючу

і

мікроборегуляторну функцію товстокишкового мікробіоценозу. При цьому
підвищується виявлення у біотопі (порожнині товстої кишки) найважливіших за
представництвом у складі товстокишкового мікробіоценозу людини та
мультифункціональних за роллю у підтримці мікроекологічного гомеостазу
«мікробіота - макроорганізм» біфідобактерій у 1,85 рази, лактобактерій – у 1,33
рази. Виділення із біотопу бактероїдів та ешерихій залишилась на попередньому
рівні. Спостерігалось суттєве зменшення виявлення в порожнині товстої кишки
умовно патогенних пептострептококів – у 2,75 рази, клостридій – у 3,40 рази,
протеїв – у 2,75 рази, стрептококів – у 3,11 разів, дріжджоподібних грибів роду
Candida – у 2 рази, E.coli Laс- - у 5 разів, ентеропатогенних кишкових паличок –
у 16 разів, ентеробактера – у у 10 разів, клебсієл – у 7 разів.
Таким

чином,

застосування

мультипробіотичного

препарату

у

комплексному лікуванні хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу сприяє покращенню
таксономічного складу мікробіоти товстої кишки за рахунок збільшення
виявлення у складі товстокишкового мікробіоценозу біфідо-і лактобактерій та
зменшенню ізоляції та ідентифікації умовно патогенних пептострептококів,
клостридій, протеїв, клебсієл, стафілококів і дріжджоподібних грибів роду
Candida. Крім того, в результаті комплексного лікування ХГВС у хворих на ЦД
1-го типу із застосуванням пробіотика, настає елімінація із порожнини товстої
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кишки пептокока, гемолітичних ешерихій, цитробактера і серацій. Проведена
комплексна терапія не впливає на виявлення у товстокишковому мікробіоценозі
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу умовно патогенних, але автохтонних для
біотопу бактерій роду Bacteroides та Escherichia.
Мікробіоценоз характеризується не тільки таксономічним складом
мікробіоти, а також кількісним складом кожного таксону. ПР мікробіоти будьякого біотопу, насамперед товстокишкового, має велике значення і є
найважливішим інформативним показником стану мікробіоти порожнини
товстої

кишки.

Результати

вивчення

впливу

комплексної

терапії

із

застосуванням мультипробіотика, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- та
пропіоновокислих бактерій, у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу на ПР мікробіоти
вмісту порожнини товстої кишки, наведені в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5.
Зміни популяційного рівня мікробіоти вмісту порожнини товстої
кишки у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1 - го типу (до та після пробіотикотерапії)

Таксони
мікробіоти

До лікування (n=40)

Після лікування (n=40)

Популя-

Популя-

ційний

ційний

рівень (lg ККД

КЗ

рівень (lg

КУО/г,

КУО/г,

M±m)

M±m)

ККД

КЗ

P

I. Облігатні анаеробні бактерії
Bifidobacterium
spp.
Lactobacillus spp.

Bacteroides spp.
P. niger

6.20±0.61 40,16 0.05 8.01±0.74 129.31 0.24

<0.05

5.97±0.32 58.00 0.06 6.93±0.39 120.94 0.21

˃0.05

9.43±0.27

122.1
5

0.13 8.31±0.27 145.03 0.28

6.17±0.29 11.99 0.02

0

-

-

<0.05
-
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Продовження таблиці 5.5.
Peptostreptococcus spp.
Clostridium spp.

8.78±0.31 93.83 0.10 6.17±0.29

32,30

0.06

<0.05

8.41±0.33 46.30 0.05 5,78±0.21

12.61

0.02

<0.05

II. Факультативні анаеробні та аеробні макроорганізми
E. coli

9.63±0.29

124.7
4

0.14 8.59±0.37 149.91 0.28

˃0.05

E. coli Hly+

8.47±0.27 54.86 0.07

0

-

-

-

E. coli Lac-

8.71±0.18 14.10 0.01

4,78

2.09

-

-

8.97±0.27 92.95 0.10 4.69±0.11

4.09

0.01

<0.05

8.69±0.41 28.14 0.03

3.60

1.57

-

-

7.83±0.39 17.75 0.02

3,78

1,65

-

-

38.68

0.03

<0.05

Enteropathogenie
E. coli
Enterobacter
cloacae
Klebsiella spp.
Proteus spp.
C.diversus
S.marcescens
Enterococcus spp.
Staphylococcus
spp.
C.albicans

6.16±0.30 43.89 0.05 4.03±0.27
8,73±0.37 28.27 0.03

0

-

-

-

7.71±0.21

0

-

-

-

8.11±0.21 10.51 0.01 7.69±0.21

23.49

0.04

˃0.05

5.61±0.21 50.87 0.06 4.11±0.19

16.14

0.03

<0.05

5.29±0.22 34.26 0.04 3.69±0.17

16.10

0.03

<0.05

4.99

0.01

Примітка: ККД – коефіцієнт кількісного домінування
ПР – популяційний рівень
КЗ – коефіцієнт значущості
Проведене комплексне лікування ХГВС у хворих з ЦД 1-го типу із
застосуванням вітчизняного мультипробіотичного препарату сприяє зростанню
популяційного рівня найважливіших у складі товстокишкового мікробіоценозу
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людини бактерій роду Bifidobacterium на 29,19%, Lactobacillus – на 16,08%, що
призвело до порушення їх ККД у 3,22 і 2,09 рази відповідно, а роль цих бактерій
у формуванні мікробіоценозу біотопу зросла у 4,8 та у 3,5 рази відповідно. Такі
зміни серед найважливіших представників товстокишкового мікробіоценозу,
носить позитивний характер, що сприяє нормалізації процесів всмоктування
поживних речовин, засвоєнню кальцію, заліза і вітаміну «D»; синтезу та
абсорбції вітамінів, що продукуються цими бактеріями; відновлюється
активність ряду ферментів та інших біологічно активних речовин та інші
функціональні процеси.
При підвищенні ПР, ККД і КЗ біфідо- і лактобактерії у порожнині товстої
кишки знижується їх популяційний рівень і з ним ККД та КЗ умовно патогенних
ентеробактерій: ентеропатогенних ешерихій – на 91,26%, ентеробактера у 2,41
рази, клебсієли – у 2,07 рази, протеї – на 52,85%, стафілококів – на 36,5%,
дріжджоподібних грибів роду Candida – на 43,36%, а також пептострептококів –
на 42,30%, бактероїдів – на 13,48%, клостридій – на 45,50%. В результаті
зниження популяційного рівня у перерахованих вище бактерій знизилась їхня
роль у формуванні мікробіоценозу біотопу. Так роль пептострептококів у
формуванні біоценозу біотопу знизилась на 66,67%, клостридій – у 2,5 рази,
ентеропатогенних ешерихій – у 10 разів, протеїв – на 66,67%, стафілококів у 2
рази, дріжджоподібних грибів роду Candida – на 33,33%.
Настала елімінація із порожнини товстої кишки пептострептокока,
гемолітичних ешерихій, цитробактера і серацій. Разом з тим, залишається
високою роль у мікробіоценозі бактероїдів – зростання ролі на 76,92%, ешерихій
– у 2 рази. Останні дані засвідчують, що поряд з успішним застосуванням
мультипробіотика стосовно автохтонних облігатних біфідо і лактобактерій та
для більшості ентеробактерій (гемолітичних і лактозонегативних ешерихій,
ентеропатогенних кишкових паличок, ентеробактера, цитробактера, клебсієл,
протеїв, серацій), пептокока, пептострептококів, клостридій, стафілококів та
дріжджоподібних грибів роду Candida, на бактероїди і кишкову паличку
комплексна терапія має недостатню ефективність.
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Важливим є не тільки визначення змін таксономічного складу і
популяційного рівня мікробіоти, а й встановлення ступеню дисбактеріозу
(дисбіозу) для розробки подальшої тактики лікування. Виявлені зміни у
мікробіоценозі

в

напрямку

зниження

кількості

індигенної

(автохтонно

облігатної) мікробіоти, насамперед біфідо- і лактобактерій, та підвищення рівня
таксономічного складу і ПР умовно патогенних мікроорганізмів у хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу, становлять загрозу організму і потребують корекції
пробіотиками. Ми визначали ступінь дисбактеріозу (дисбіозу) у порожнині
товстої кишки згідно рекомендації Наказу МОЗ України №4 від 01.05.1993 року
у пацієнтів з ХГВС, поєднаним з ЦД 1-го типу до- та після їх комплексного
лікування із застосуванням мультипробіотика. Результати вивчення ступеню
порушень мікробіоценозу (дисбактеріозу/дисбіозу) порожнини товстої кишки у
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу до та після комплексного їх лікування із
застосуванням пробіотика, наведені в табл. 5.6.
Таблиця 5.6.
Зміни ступеню порушень мікробіоценозу дисбіозу порожнини товстої
кишки у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1 - го типу (до та після пробіотикотерапії)
Ступінь

до лікування

після лікування

дисбіозу/дис.

(n=40)

(n=40)

P

бактеріозу

Абс.

%

Абс.

%

Нормофлора

0

-

20

50,00

-

I ступінь

4

10,00

16

40,00

<0.05

II ступінь

21

52,00

4

10,00

<0.05

III ступінь

15

37,00

0

-

-

IV ступінь

0

-

0

-

-

Проведене комплексне лікування із включенням до стандартного
комплексу лікування хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу мультипробіотика, на
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основі лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій, позитивно впливає
на покращення мікробіоценозу у порожнині товстої кишки даної когорти
хворих. До проведення комплексної терапії дисбіоз, основним чином II-III
ступеня, був встановлений у 40 (100%) хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, після
проведеної терапії із застосуванням пробіотика – у 10 (25%) пацієнтів. Після
проведеної комплексної терапії ХГВС з ЦД 1-го типу із включенням пробіотика
у частини хворих залишався дисбіоз у I-II ступеню.
Таким чином, розроблена і використана нами у лікуванні хворих на ХГВС
з

ЦД

1-го

типу

мультипробіотичного

схема

комплексного

препарату

виявилась

лікування
ефективною

з

включенням

у

відновленні

мікробіоценозу порожнини товстої кишки у 50% хворих, в інших хворих рівень
дисбіотичних порушень значно знизився: основним чином до рівня I ст. у 16
(40%) хворих і II ст. - у 4 (10%) хворих.
Отже, комплексна терапія, що включала застосування пробіотика, має ряд
переваг у досягненні нормалізації мікробіоценозу порожнини товстої кишки у
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, що позитивно впливає на клінічний перебіг
основного захворювання, може попередити розвиток конкурентного поглинання
патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів та дисфункції факторів і
механізмів неспецифічного та специфічного імунного проти інфекційного
захисту.
Результати мікробіологічного дослідження вмісту товстої кишки при
ХГВС

з

ЦД

1-го

типу

до

та

після

лікування

з

застосуванням

мультипробіотичного препарату, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- та
пропіоновокислих бактерій, наведені в табл. 5.7.
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Таблиця 5.7.
Результати мікробіологічного дослідження вмісту товстої кишки у хворих
на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1 - го типу до та після пробіотикотерапії
Хворі на ХГВС з ЦД Хворі на ХГВС з ЦД
1-го типу

1-го типу

(основна група)

(контрольна група)

(n=40)

(n=38)

Висіяні мікроорганізми
до

після

лікування

До

лікуван- лікування

після
лікуван-

ня

ня

кількість випадків
Загальна кількість кишкової палички

24

18

6

28

14

5

0

8

4

9

0

8

4

13

3

19

11

Біфідобактерії (<108)

22

3

24

20

Гриби роду Candida (>103)

7

0

7

4

Лактобактерії (<106 )

32

5

30

13

(<106-2х108)

25

5

27

(E.coli Hly+)
Стафілококи (>104 )

Умовно патогенні мікроорганізми
(>104)
Гемолізуюча кишкова паличка

Кишкова паличка зі слабо
вираженими фермент. якостями
(E.coli Lac-)

Наведені результати доводять ефективність застосування препарату в
комплексній терапії хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу. Постійне тривале
застосування антибактеріальної терапії в хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
призводить

до

дисбактеріозу,

розвитку

антибіотикорезистентних

форм
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мікроорганізмів, інтоксикації, порушення обміну речовин. Тому важливим в
лікуванні хронічних запальних захворювань носа і приносових пазух (ППН) є
нормалізація мікроекологічних взаємовідносин, як в ділянці ураження, так і
біотопів всього організму [67]. Відомо, що пробіотичні препарати здійснюють
лікувальну дію не тільки за рахунок безпосереднього впливу на умовно
патогенну мікрофлору, а й за рахунок стимуляції факторів неспецифічної
резистентності.
При

аналізі

змін

показника

лейкоцитарного

індексу

інтоксикації

периферичної крові у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу встановлено статистично
достовірні відмінності у порівнянні з показниками хворих групи порівняння.
Так, ЛІІ у пацієнтів на фоні ЦД 1-го типу підвищується в 1,7 рази, що на
наш погляд, пов’язано з достовірним зниженням паличкоядерних нейтрофілів,
помірним зниженням лімфоцитів на фоні підвищення сегментоядерних
нейтрофілів.
Зміни ЛІІ периферичної крові у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу до і після
лікування показують достовірно позитивний вплив мультипробіотика, на основі
лакто-,

біфідо-,

оцтово-

та

пропіоновокислих

захворювання,що наведено в табл.5.8.

бактерій,

на

перебіг
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Таблиця 5.8.
Зміни лейкоцитарного індексу інтоксикації периферичної крові
у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит з цукровим
діабетом 1-го типудо і після пробіотикотерапії
Показник

Хворі на ХГВС

Хворі на

з ЦД 1-го типу

ХГВС з ЦД 1-

Хворі на

(основна група)

го типу

ХГВС без

Референт

(n=40)

(контрольна

супутньої

-на норма

група)

патології

(прак-

(n=38)

(група

тично

порівня-

здорові

ння)

особи)

(n=20)

(n=10)

до

після

до

після

ліку-

ліку-

ліку-

ліку-

ван-

ван-

ван-

ван-

ня

ння

ня

ня

Лейкоцитарний

2,96±

1.78±

2,96±

2,14±

індекс інтоксикації

0,13

0,05

0,13

0.8

(ЛІІ)

*,**

1,70±0,05

1,0±0,5 –
1.6±0,5

*

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваних груп: р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця;
р > 0,05 - немає вірогідної різниці;
* - p˂0,05 при порівнянні з показниками до лікування;
** - p˂0,05 при порівнянні з показниками після лікування
між основною і контрольною групами хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Зміни рівня молекул середньої маси у хворих основної і контрольної
груп до та після лікування, наведені в табл. 5.9.
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Таблиця 5.9.
Рівень МСМ у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит з цукровим діабетом 1-го типу до та після пробіотикотерапії

Показник

Основна

Основна

Контрольна

Контрольна

група

група

група

група

до лікування
(n=40)

після лікування до
(n=40)

після лікування

лікування

(n=38)

(n=38)
Рівень

0,53±0,04

0,39±0,03 ум.о.

0,51±0,04

МСМ

ум.о.

*

ум.о.

0,47±0,06 ум.о.

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваних груп:
р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця;
р > 0,05 - немає вірогідної різниці;
* - p˂0,05 при порівнянні з показниками до лікування;
** - p˂0,05 при порівнянні з показниками після лікування між
основною і контрольною групами хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Істотної різниці між рівнем МСМ у хворих обох груп не було (p >0,05). У
основній підгрупі хворих, які отримували пробіотик відзначалося вірогідне
зниження МСМ в кінці лікування (0,39±0,03 ум.о.) через 12-14 днів, хоча він
залишався вищим, ніж в контрольній групі (p <0,05). У контрольній групі, хворі
якої отримували стандартне лікування, на 12-14 день відмічалось незначне
зниження рівня МСМ (0,47±0,06 ум.о.), проте вірогідної різниці з 1-м днем
початку лікування не було (p >0,05). Відзначалася суттєва різниця у вмісті МСМ
між досліджуваними групами (p <0,05) по закінченню курсу лікування на 12-14
день.
Включення в лікування пробіотика поряд з прискоренням досягнення
клінічної ремісії захворювання сприяє зниженню рівня МСМ до (0,39±0,03
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ум.о.), тобто до верхньої межі норми, що свідчить про зниження синдрому
ендогенної (метаболічної) інтоксикації у даних хворих.
Підвищення вмісту МСМ у крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу є
показником розвитку ендогенної інтоксикації. Включення пробіотика в
комплексне лікування знижує рівень МСМ в сироватці крові, зменшуючи
прояви ендогенної інтоксикації та позитивно впливаючи на клінічний перебіг та
подальшу реабілітацію.
Отримані дані засвідчують, що використання мультипробіотичного
препарату в комплексному лікуванні ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу є
патогенетично

доцільним

та

клінічно

ефективним,

що

підтверджують,

насамперед, прискорене одужання та наявність стійкої тривалої ремісії ХГВС з
ЦД 1-го типу, а в лабораторних аналізах – нормалізація вмісту МСМ у сироватці
крові.
Отримані

результати

лікування

з

системним

використанням

мультипробіотика, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих
бактерій, у комплексній терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу за клінічними,
бактеріологічними показниками, змінами показника лейкоцитарного індексу
інтоксикації периферичної крові та рівня МСМ показують високу клінічну
ефективність його лікувальної дії в комплексному використанні не тільки за
рахунок безпосереднього впливу на умовно патогенну мікрофлору, а й за
рахунок зниження показників ендогенної інтоксикації та стимуляції факторів
неспецифічної резистентності, що дозволяє рекомендувати його до більш
широкого застосування.
Було

проведене

дослідження

впливу

мультипробіотика

на

стан

клітинного, гуморального імунітету та фагоцитуючих клітин периферичної крові
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Результати дослідження впливу мультипробіотичного препарату, на основі
лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій, на досліджувані
параметри імунної резистентності хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу наведені в
табл. 5.10.
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Таблиця 5.10.
Показники імунного статусу хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит в стадії загострення
з цукровим діабетом 1-го типу

Показники крові

Хворі на ХГВС з ЦД 1типу

Хворі на ХГВС з ЦД 1типу

(основна група) (n=40)

( контрольна група) (n=38)

до

після

до

після

лікування

лікування з

лікування

лікування без

пробіотиком
Лейкоцити, абс.

9, 2± 0, 65*,

ч./л

**

Лімфоцити, %

пробіотика

6 , 7 ± 0, 54*

9,12±0,44

7,2±0,41*

22, 54± 1, 27

25, 52± 1, 3 2 *

21,88±1,33

26,92±1,42*

абс ч./л (х109)

2, 07 ± 0, 18

1, 7± 0, 18

1,9±0,24

1,93±0,24

Нейтрофіли

6, 0± 0, 31

2, 5± 0,35*,**

6, 2 ± 0,23

3,6± 0,21

паличкоядерні, %
абс ч./л (х109)

*, **
0, 55± 0, 032

0, 1 6± 0, 032*, 0,60±0,014 0,25±0,014*,**
**

Нейтрофіли

64, 0± 1,21

58, 0± 1,08

64, 2± 1,20

59, 1 ± 1,02

сегментоядерні, %

5, 89± 0, 16

3, 88± 0, 16*,

5,84±0,24

4,25±0,24*,**

абс ч./л (х109)

**

Моноцити,%

6, 3± 0,69

6, 9± 0,69

6,32±0,53

6,7±0,53

абс ч./л (х109)

0, 58± 0, 064

0, 4 6 ± 0, 03*

0,56±0,042

0,48±0,042*

49, 1 ± 2, 1 4

56, 5 ± 1, 7 9 *

49, 3 ± 2, 1 4

54, 1 ± 2, 1 2 *

29, 1± 2, 87

35, 1± 2, 9 9 * ,

29,7±2,19

31,7±2,12*, **

19,9±1,36

20,1±1,36

Т-лімфоцити,
CD3+, %
Т-хелпери, CD4+,
%
Т-цитотксичносупресорні, CD8+,
%

**
20, 5± 1,34

20, 9 ± 1,56
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Продовження таблиці 5.10.
CD25+, %

12, 2± 1, 31

6, 9± 1, 31*,

12,5±1,54

11,6±1,41*, **

**
CD19-кл., %

26, 7± 1, 53

24, 7± 1,65

26,3±1,55

25,7±1,82

Ig A, г/л

1,4± 0,17

1,7± 0,12

1,6±0,19

1,7±0,13

Ig M, г/л

1, 6± 0,19

1, 7± 0,17

1,5±0,14

1,7±0,16

Ig G, г/л

15,2± 1,17

16,9± 1,19

16,4±1,48

16,5±1,45

ЦІК заг., г/л

2, 31± 0, 11

1, 45± 0, 1 2 * ,

2,13±0,17

1,78±0,19 *,**

42,4±2,21

52,4±3,27 *,**

3,6±0,64

4,7±0,54 *, **

19,4±1,73

16,4±1,38*,**

21,8±2,44

25,9±2,35*,**

1 , 1 2 ± 0 ,2

1 ,5 7 ± 0 ,3 1

**
ФІ, %

44, 7± 2, 23

57, 8± 3, 42*,
**

ФЧ

3, 1± 0, 32

6,4± 0,8 7 * , *
*

НСТ –тест сп., %

18, 9± 1, 91

13, 7 ± 1, 7 8 *,
**

НСТ-тест інд., %

23, 4± 2, 16

27, 4± 2,3 4 *,
**

Індекс НСТ
інд./НСТсп.

1, 23± 0, 17

2, 03± 0, 12

2

Примітки: р відображає статистичну вірогідність різниці між показниками
досліджуваних груп: р < 0,05, р < 0,001 - вірогідна різниця;
р > 0,05 - немає вірогідної різниці; * - p˂0,05 при порівнянні з показниками до
лікування; ** - p˂0,05 при порівнянні з показниками після лікування між
основною і контрольною групами хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу.
Як видно з табл. 5.10., лікування хворих основної, так і контрольної груп
сприяло вірогідному зниженню абсолютного рівня лейкоцитів відносно їх
показників до лікування. Однак, дане зниження рівня лейкоцитів відбувається
без вірогідних відмінностей між показниками обох груп, що, найімовірніше,
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зумовлено фізіологічним зниженням кількості лейкоцитів на тлі спадаючого
запалення

під

впливом

комплексного

лікування.

Аналогічно,

в

обох

досліджуваних групах спостерігається вірогідне зростання відносної кількості
лімфоцитів, однак, вірогідного впливу мультипробіотика на даний показник не
відзначено. У той же час, аналіз кількісних та абсолютних значень
паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів продемонстрував вірогідне
зниження в обох групах після лікування: показано вірогідні відмінності в
основній групі, відносно контрольної. Абсолютна кількість моноцитів, також,
демонструє зниження у обох групах після лікування, однак, без вірогідних
відмінностей. Зниження кількості паличкоядерних, сегментоядерних лейкоцитів
та моноцитарних клітин після проведеного лікування змістовно узгоджується зі
зниженням кількості лейкоцитів та відповідає динаміці запального процесу.
Як після стандартного лікування так і після лікування з використанням
пробіотика спостерігається вірогідне зростання відносної кількості CD3+ клітин
порівняно з показниками до лікування без вірогідних відмінностей між обома
групами.

Водночас,

дослідження

основних

субпопуляцій

лімфоцитів

продемонструвало вірогідне збільшення відносної кількості CD4+ клітин, як в
обох групах після лікування, так і порівняно між основною і контрольною
групами. Аналогічний вплив мультипробіотичний препарат чинить на рівень
CD25+ клітин – одержано результат суттєвого вірогідного зниження їх відносної
кількості у хворих основної, порівняно з контрольною групами. Однак, слід
зауважити,

що

тенденції

до

нормалізації

регуляторних

Т-лімфоцитів

спостерігалися у обох групах після лікування. Враховуючи функцію CD25+
клітин, така динаміка їх змін під впливом мультипробіотика, найімовірніше,
зумовлена зниженням антигенного навантаження і, відповідно – активності
прозапальної імунної відповіді у хворих на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу, що
підтверджується роботами, які вказують на здатність пробіотичних штамів
послаблювати запальні реакції з вивільненням прозапальних цитокінів [335]. З
даних позицій можна стверджувати, що динаміка змін (зниження абсолютної та
відносної кількості лейкоцитів, паличко- та сегментоядерних нейтрофілів,
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моноцитів при зростанні відносної кількості CD3+ клітин та CD4+ клітин при
зниженні CD25+ клітин) зумовлена вираженою антагоністичною, конкурентною,
бактеріостатичною дією вітчизняного мультипробіотика, що сприяє зниженню
бактеріального навантаження та нормалізації біоценозів слизових та, відповідно
– зменшенню прозапального потенціалу (продукції прозапальних цитокінів) з
відновленням кількості та функції імунних клітин [348, 349]. Лікування хворих
основної і контрольної груп не продемонструвало вірогідних відмінностей
відносного рівня CD19+клітин та не мало вірогідного впливу на рівні
сироваткових імуноглобулінів (IgA, IgM та IgG).
Встановлено, що у периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у
основній групі, порівняно з контрольною, після лікування вірогідно знижується
рівень ЦІК, хоча даний показник продемонстрував тенденцію до нормалізації
після лікування в обох групах. Дана тенденція цілком збігається з механізмом дії
препарату, яка спрямована, перш за все, на елімінацію патогенних мікробних
асоціацій та нормалізацію біоценозу, що, очевидно, сприяє зниженню маркерів
інтенсивності імунної відповіді, зокрема, ЦІК, і змістовно корелює з
покращенням функціональних показників фагоцитуючих клітин.
Як видно з даних, наведених у табл. 5.10., стандартне лікування хоча й
сприяє зростанню фагоцитарний індекса, однак, застосування в комплексному
лікуванні мультипробіотика чинить вираженішу дію – відмінність між
показниками основної і контрольної груп. Під впливом лікування відмічено
зростання фагоцитарного числа в обох групах, однак, значно вираженіше,
співставиме з показниками групи здорових донорів, у основній групі відносно
контрольної. Результати аналізу функціонального стану фагоцитів за НСТтестом також демонструють позитивні зрушення після проведеного лікування в
обох групах з тенденцією до нормалізації даного показника, більш значимі зміни
відмічено після використання у комплексному лікуванні мультипробіотика.
Зокрема, спостерігається вірогідне зниження спонтанного НСТ-тесту при
вірогідному зростанні індукованого НСТ, яке, закономірно, виражається
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збільшенням індексу НСТ інд. / НСТспонт, порівняно з контрольною групою
[389].
Одержані результати впливу комплексного лікування хворих на ХГВС з
ЦД 1-го типу з використанням мультипробіотичного препарату на показники
клітинного імунітету свідчать про зниження запального потенціалу, що
виражається зниженням абсолютної кількості лейкоцитів при збільшенні
відносного вмісту Т-лімфоцитів, переважно за рахунок зростання відсотку Тхелперів і зниження імуносупресивних Т-регуляторних клітин, що вказує на
відновлення адаптивного імунітету [302,309].
Додатковим

свідченням

позитивного

впливу

мультипробіотика

на

покращення функціональних властивостей фагоцитарних клітин є відновлення
їх стимульованого метаболічного резерву та кисневозалежних механізмів
бактерицидності. Як відомо з даних літератури, порушення поглинальних та
метаболічних

фагоцитарних

процесів,

як

важливих

етапів

вродженої

резистентності, є однією з визначальних умов для персистенції інфекції,
утворення патогенних мікробних асоціацій та хронізації запального процесу, що
у свою чергу, є етіопатогенетично значимим для хворих на ХГВС на тлі ЦД 1-го
типу. Тому, одержані результати дають змогу обґрунтувати необхідність
використання у комплексному лікуванні хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
мультипробіотичного препарату, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- та
пропіоновокислих бактерій, який сприяє відновленню імунної резистентності та,
відповідно, покращує ефективність лікування хворих [300, 311].
Висновок: узагальнюючи безпосередні та віддалені результати лікування
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, необхідно відмітити, що системне (пероральне)
застосування мультипробіотичного препарату прискорює клінічне одужання,
ліквідує дисбіотичні порушення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів та
товстої кишки, нормалізує систему системного імунітету та усуває прояви
ендогенної інтоксикації, що дозволяє рекомендувати розроблений спосіб
лікування для широкого застосування в клінічній практиці. Результати розділу
висвітлено в наукових працях автора [402, 407, 408, 412].
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РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Консервативне лікування хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит (ХГВС) полягає в раціональному поєднанні загальних і місцевих
методів терапії з урахуванням стану пацієнтів, спектру мікрофлори, її чутливості
до антибіотиків, біохімічних показників, алергічного фону, ступеню порушень
мікроциркуляції, стану системного і місцевого імунітету та наявності поєднаної
патології, яка призводить до зниження загальної реактивності організму та
дисбіотичних змін слизової оболонки (СО), зокрема при цукровому діабеті (ЦД)
1-го типу.
Головні

принципи

консервативного

лікування

хронічних

гнійних

синуситів полягають в раціональному поєднанні загальних заходів терапії з
місцевим лікуванням. Загальні терапевтичні впливи спрямовані на ліквідацію
інфекції при загостреннях хронічних синуситів; підвищення імунологічних сил
організму;

цілеспрямовану

фармакологічну

корекцію

порушень

мікроциркуляції; боротьбу з дисбіотичними змінами та алергією.
В останні роки набуло поширення використання пробіотичних препаратів
в лікуванні хронічних неспецифічних запальних захворювань. Корекція
порушень мікробіоценозу товстої кишки має важливе значення для забезпечення
повного клінічного одужання хворих [262,315]. Як свідчить багаторічний досвід
вчених і практичних лікарів, що базується на традиціях корифеїв медичної та
біологічної науки (Л. Пастера, І.Мечникова, М. Гамалеї та ін.), найбільш
фізіологічними, екологічно чистими й водночас високоефективними засобами
корекції товстокишкового мікробіоценозу є біопрепарати, виготовлені з культур
біфідобактерій,

лактобактерій,

окремих

штамів

кишкових

паличок

та

ентерококів (так званих пробіотиків), що є природними антагоністами
патогенних

мікроорганізмів

[2,

20,

164,

195,

246].

Механізм

дії

бактеріопрепаратів обумовлений здатністю лактобактерій виживати як у
кислому, так і в лужному середовищі, ефективно адгезуватися на епітелії
слизової

оболонки

та

колонізувати

її,

продукувати

антимікробні,
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антибіотикоподібні природні речовини, стимулювати імунну систему, витісняти
патогенну мікрофлору і пригнічувати ріст та розвиток умовнопатогенної та
патогенної флори, запобігати дисбактеріозу та лікувати його, відновлювати
аутохтонну флору ( Н.К. Коваленко, 2007; Д.С. Янковський, 2008; Г.Н. Дранник,
2009). Ефективність застосування вітчизняних бактеріотрепаратів обумовлена
тим, що створені вони на базі бактерій, які є представниками нормальної флори
людини, виділені на території України та є біологічно близькими та сумісними з
лактобактеріями - представниками макроорганізму.
Нами був запропонований для включення у комплексну терапію хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу вітчизняний мультипробіотичний препарат - «жива»
ацидофільна неліофілізована біомаса (що вимагає 8-10-годинної реактивації
клітин; тому вони починають проявляти свою дію одразу ж після введення в
організм) багатовидових, мутуалістичних асоціацій 14 штамів найбільш
фізіологічних для організму людини бактерій, основу яких становлять
біологічно активні клітини біфідобактерій (B. bifidum, B. longum), лактобацил (L.
acidophilus, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, L. helveticus),

Lactococcus lactis і

пропіоновокислих бактерій (P. freudenreichii ssp. shermanii, P. acidipropionici),
Streptococcus (S. salivarius spp. thermophilus), Acetobacter aceti, об’єднаних в
екзополісахаридний матрикс.
Доведено,

що

відновлення

природного

мікробіоценозу

має

імуностимулюючу дію, яка посилює компенсаторні механізми імунологічного
захисту

організму.

Тому

при

лікуванні

хронічних

гнійних

запальних

захворювань при носових пазух (ППН), зокрема ХГВС, потрібно забезпечити не
тільки ефективний вплив на збудників, але й адекватно корегувати імунологічну
реактивність макроорганізму та відновити мікробіоценоз слизової оболонки
ВДШ і товстої кишки.
Матеріали, які представлені у даній роботі, були отримані при обстеженні
78 хворих на ХГВС на фоні ЦД 1-го типу в стадії загострення віком від 18 до 42
років та 20 хворих на ХГВС без ЦД, що перебували на стаціонарному лікуванні
в ЛОР-відділенні обласної клінічної лікарні м.Чернівці. Пацієнти з ХГВС на
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фоні ЦД 1-го типу відносно до лікувальної тактики були поділені на дві
однорідні групи за статтю, віком, соматичним станом та давністю захворювання
ХГВС, тривалістю та важкістю ЦД 1-го типу: основну - 40 хворих, яким в
комплексному лікуванні ХГВС застосовувався пробіотик; контрольну - 38
хворих, які отримували стандартне лікування, окрім пробіотика.У всіх 78
обстежених хворих на ХГВС встановлено ЦД 1-го типу середнього ступеню
важкості. Верифікацію діагнозу ендокринологи здійснювали на підставі
поглибленого

клініко-анамнестичного

та

лабораторно-інструментального

досліджень з використанням критеріїв, запропонованих комітетом експертів
ВООЗ. Встановлено, що у всіх досліджуваних хворих перебіг захворювання
розгортався на фоні підвищеного вмісту в крові глікозильованого гемоглобіну
HbA1C (10±0,92%), що дозволило засвідчити неадекватний контроль глікемії
(погану компенсацію діабету) у обстеженої когорти хворих. Групу порівняння
склали 20 хворих на ХГВС в стадії загострення без супутньої патології (ЦД 1-го
типу). Для клініко-імунологічних, лабораторних та мікробіологічних досліджень
було залучено 10 практично здорових донорів.
Окрім

того,

проведено

мікробіологічне

обстеження

видового

і

популяційного складу мікробіоти товстої кишки у 50 хворих на ЦД 1-го типу
віком від 18 до 42 років, що знаходились на стаціонарному лікуванні в
Обласному ендокринологічному диспансері м. Чернівці. Дані дослідження
проведені для порівняння стуненів дисбіотичних змін у хворих на ЦД 1-го типу
без ознак хронічних гнійних запальних процесів і встановлені в якій мірі ЦД
погіршує перебіг ХГВС та негативно впливає на зміни клініко-лабораторних
показників у цих хворих.
Відповідно до завдань досліджень в основу дисертаційної роботи
покладено було принцип комплексного обстеження хворих. Клінічний діагноз
виставлявся на основі вивчених скарг, анамнестичних даних, результатів
спеціального оториноларингологічного обстеження, що включало передню і
задню риноскопії, фарингоскопію, ендоскопічне обстеження порожнини носа,
рентгенографію та комп’ютерну томографію ППН, доповнюючи його клініко-
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лабораторними, мікробіологічними (бактеріологічне дослідження мікробіоти
вмісту верхньощелепних пазух та дослідження видового і кількісного вмісту
мікробіоти товстої кишки), біохімічними, імунологічними, статистичними та
іншими дослідженнями з використанням сучасних методів та інструментів.
Досліджуваний контингент склали 78 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
середнього ступеню важкості в стадії загострення. Вік пацієнтів – від 18 до 42
років, серед них 47 (60,3%) осіб чоловічої та 31 (39,7%) особи жіночої статі
(табл.3.1). Загострення однобічного ХГВС було діагностовано у 12 (15,4%)
пацієнтів, двобічний ХГВС визначено у 66 (84,6%) хворих на ЦД 1-го типу.
У всіх хворих збір анамнезу обов’язково включав вияснення наступних
моментів: давність захворювання, кількість загострень на рік, характер
проведеного раніше лікування.
Із 78 обстежених хворих на ХГВС тривалість у них ЦД 1-го типу до
лікування складала: у 5-х обстежених тривалість захворювання до включення в
дослідження була менше п’яти років (3,48±0,76 року), у 9 осіб діабет тривав 6ти до 10-ти років (7,92±0,76 року), у 54 пацієнтів тривалість ЦД 1-го типу
складала 10-20 років (16,88±1,76 року), а у 10 осіб діабет тривав більше 20 років
(23,30±1,14 року).
Слід зауважити, що давність захворювання у більшості хворих на ХГВС
перевищувала 1 рік, у 66 (84,6%) хворих тривалість захворювання склала від 1
до 9 років. Найдавніший термін захворювання становив 17 років, а найменший –
8 місяців. Переважна кількість хворих – 62 (79,5%) неодноразово лікувалась, в
тому числі стаціонарно – 38 (48,7%).
При вивченні анамнестичних даних зверталася увага на періодичність
загострень. Більшість хворих (62 (79,5%)) виникнення загострень пов’язують з
переохолодженням незалежно від пори року.
Найчастіше ХГВС загострювався 1-2 рази на рік у 66,7% хворих, а більше
4 – у 5,1% з обстежених пацієнтів.
Основні скарги обстежених при загостренні ХГВС були такі: гнійні або
слизово-гнійні виділення – у 78 (100%), головний біль дифузний чи
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локалізований – у 75 (96,2%), болючість при пальпації передньої стінки
враженої верхньощелепної пазухи – у 58 (74,4%), значне утруднення носового
дихання – у 55 (75,3%), гіпосмія – у 23(29,5%), погіршення сну – у 47 (60,3%),
зниження працездатності – у 43(55,1%), загальна слабість – у 66 (84,6%),
підвищення температури тіла до субфебрильної –у 49 (62,8%).
При передній риноскопії майже у всіх пацієнтів спостерігалась типова
картина гнійного синуїту: гіперемія та інфільтрація слизової оболонки
порожнини носа (переважно в ділянці середнього носового ходу і нижньої
носової раковини) – у 78 (100%), гнійні чи слизово-гнійні виділення в
середньому носовому ході та на дні порожнини носа – у 75 (96,2%), слизовогнійний вміст у промивній рідині – у 63 (80,8%), гнійний вміст – у 15 (19,2%).
В постановці діагнозу враховували дані рентгенологічного обстеження.
Рентгенографія ППН і КТ проводилась всім пацієнтам на момент звернення. При
проведенні рентгенологічних досліджень серед 78 хворих основної і контрольної
клінічних груп у 66 хворих (84,6%) виявлено двобічний патологічний процес у
верхньощелепній пазусі, у 12 (15,4%) – однобічне ураження. Рентгенологічна
картина не завжди відображала характер патологічного процесу. Помірне
зниження пневматизації верхньощелепних пазух відзначалось у 54 хворих
(69,3%), горизонтальний рівень рідини – у 11 (14,1%), пристінкове потовщення
слизової оболонки ураженої пазухи – у 13 ( (12,6%). Одночасно спостерігалась
завуальованість решітчастих (у 88%) та лобних (у 60% хворих) пазух.
З 20 хворих на ХГВС без ЦД 1-го типу (група порівняння) при
рентгенологічному дослідженні ППН відзначалось інтенсивне гомогенне
затемнення верхньощелепної пазухи у 16 (80%) хворих, горизонтальний рівень
рідини із зниженням пневматизації у 4 (20%) хворих.
Одним з сновних критеріїв для встановлення діагнозу була діагностична
пункція верхньощелепної пазухи, проведена усім 78 хворим на ХГВС з ЦД 1-го
типу переважно з двобічним процесом і 20 хворим на ХГВС без супутньої
патології. При цьому оцінювали об’єм пазухи, який був зменшений у всіх
обстежуваних, та характер патологічного вмісту у промивній рідині.
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Хворі на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу при надходженні в стаціонар
пред'являли скарги на загальну слабкість, розлитий головний біль, підвищення
температури тіла до 37,5±0,8°С, підвищену стомлюваність. 94 % обстежених
відзначали значну носову обструкцію, що не зменшувалась після застосування
судинозвужуючих препаратів. Виділення з носа носили слизово-гнійний
характер, на відміну від хворих без ЦД типу, у яких характер виділень був
гнійним. У 50,9 % хворих при пальпації точок виходу трійчастого нерва
відзначалася біль в ділянках I, ІІ і навіть ІІІ його гілок і при перкусії ППН. У
переважної більшості пацієнтів – 66 (84,6 %) осіб ураження ППН було
двобічним (у хворих без ЦД співвідношення однобічного і двобічного ураження
було рівним). При передній риноскопії у обстежених хворих визначалася або
застійна гіперемія слизової оболонки, або синюшнє і білувате її забарвлення на
тлі набряклості носових раковин (слизово-гнійні виділення в середніх носових
ходах, дні носа та в носоглотці). Рівень глюкози в крові пацієнтів варіював у
межах 8,0–11,7 ммоль/л.
У крові хворих відбувалося зростання числа лейкоцитів (9,2±0,65 × 10 9/л)
на фоні збільшення відносного і абсолютного числа паличкоядерних ((6,0±0,31
%; 0,55±0,032) × 109/л) і сегментоядерних ((64,0±1,21 %; 5,89±0,16) × 109/л)
нейтрофілів. Зниження відносного вмісту лімфоцитів у крові (22,5±1,27 %),
зазначене у 91,8 % хворих, не супроводжувалося зменшенням їх абсолютної
кількості ((1,9±0,18) × 109/л). У 95,4 % обстежених реєстрували різке
підвищення ШОЕ (22-35 мм/год). Тривалість перебування в стаціонарі хворих на
ХГВС на тлі ЦД 1-го типу становила 11,3±1,5 доби. При надходженні в
стаціонар у 23% хворих мали місце ускладнення (гострий тубоотит, гострий
середній отит, гострий етмоїдит, гострий фронтит, гострий фарингіт, реактивний
набряк повік і м'яких тканин щоки).
ХГВС

без

супроводжується

ЦД

перебігає

субфебрильною

трохи

інакше.

температурою

Зазвичай

захворювання

(37,3±0,2°С),

нерізкими,

локалізованими головними болями на тлі задовільного загального самопочуття.
При передній і ригідній риноскопії визначаються гіперемія слизової оболонки,
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помірний набряк в ділянці середньої носової раковини і устя верхньощелепних
пазух, гнійні виділення в задніх відділах середнього носового ходу. Тривалість
перебування в стаціонарі становить 10,5±1,2 доби. Ускладнення спостерігаються
у 8 % випадків і їх структура аналогічна тій, що спостерігається у хворих на
ХГВС на фоні ЦД 1-го типу. В крові вміст лейкоцитів і окремих їх форм
(нейтрофілів, лімфоцитів, моноцитів) істотних змін не зазнає. ШОЕ коливається
в межах 15-18 мм/год.
Вцілому проведені дослідження приводять до наступного висновку:
клінічний перебіг ХГВС у пацієнтів з ЦД 1-го типу, у порівнянні з ХГВС без
супутньої патології, характеризується переважно двобічним ураженням (84,6%),
тривалістю, інтенсивністю клінічних проявів, субфебрилітетом (62,8%), більш
вираженою

назальною

обструкцією

(98%),

слизово-гнійним

характером

ексудату (80,8%), атиповою рентгенологічною картиною із залученням в процес
інших ППН (60%), різким підвищенням ШОЕ (22-35мм/год) на фоні помірного
зсуву вліво в лейкоцитарній формулі у 95,4% і розвитком ускладнень у 23%
випадків, проти 8% у хворих групи порівняння.
Метою імунологічного дослідження даного підрозділу роботи було
визначення

особливостей

імунологічної

реактивності

за

основними

показниками, які характеризують клітинний і гуморальний імунітет та
функціональний стан фагоцитуючих клітин у периферичній крові хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу порівняно з хворими на ХГВС без ЦД та здоровими
донорами.
У периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, порівняно зі
здоровими донорами та групою порівняння (хворі на ХГВС без ЦД) за
більшістю досліджуваних показників спостерігаються вірогідні відмінності.
Зокрема, відмічається достовірне зростання абсолютного числа лейкоцитів при
вірогідному зниженні відносної кількості лімфоцитів (проте слід зазначити, що
достовірних змін абсолютного числа імунокомпетентних клітин не відзначено).
Однак, при аналізі кількісних та абсолютних значень клітин фагоцитарного ряду
відмічаються вірогідні зростання як абсолютного числа сегментоядерних

174
нейтрофілів так і абсолютного числа моноцитів, порівняно з хворими на ХГВС
без ЦД 1 - го типу та здоровими донорами. У той же час, аналіз рівня лімфоцитів
демонструє вірогідне зниження відносної кількості CD3+ - клітин (Тлімфоцитів) порівняно з групою здорових осіб, без вірогідної різниці між
групами хворих на ХГВС з та без ЦД. Дослідження основних субпопуляцій
лімфоцитів продемонструвало вірогідне зниження відносної кількості CD4+клітин (Т - хелперів), аналогічно, лише порівняно з групою здорових осіб, без
вірогідної різниці між групами хворих на ХГВС з та без ЦД. У той же час, аналіз
відносної кількості CD8+ - клітин (Т – супресорно - цитотоксичні лімфоцити) не
зазнавав вірогідних змін у жодній з досліджуваних груп. На тлі таких
результатів змін Т - клітин, цікавими виявилися зміни показників CD25+ клітин (Т-регуляторні клітини) - одержано результат зростання відносної
кількості даної субпопуляції Т - клітин як у порівнянні зі здоровою групою осіб,
так і в порівнянні з хворими на ХГВС без ЦД. Зниження відносної кількості
CD3+ - клітин та CD4+ - клітин у периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД
супроводжується збільшеним числом CD25+ - клітин, що стимулюють
антитілоутворення і цитотоксичність [264, 266, 381].
Слід зазначити, що аналіз аналогічних показників лише у групі хворих на
ХГВС без ЦД, також продемонстрував вірогідні відмінності по ряду показників,
порівняно з показниками у групі здорових донорів, однак вираженість та обсяг
цих змін були значно меншими, хоча вони відображали аналогічні тенденції –
зокрема,

спостерігалось

вірогідне

зниження

%

та

абсолютного

числа

нейтрофільних паличкоядерних лейкоцитів, вірогідне зниження відносної
кількості CD3+ - клітин та зростання кількості CD25+ - клітин. З одержаних
результатів дослідження видно, що у хворих на ХГВС на фоні ЦД,
спостерігається свого роду перерозподіл характеру запального процесу шляхом
зменшення в ньому долі адаптивної імунної відповіді (зниження відносної
кількості CD3+ - клітин та CD4+ - клітин при зростанні CD25+ - клітин) та
збільшення долі вродженого імунітету (зростання абсолютної кількості паличкота сегментоядерних нейтрофілів), що може бути обумовлено, у першу чергу,
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порушеннями, спричиненими метаболічним впливом ЦД, а також, переважно
бактеріальним характером запалення, що визначає необхідність активації
вроджених імунних механізмів, з метою подальшої активації фагоцитарної
системи для елімінації патогенних асоціацій патологічної біоплівки як важливої
причини запалення при ХГВС. Непрямим доказом цьому є відсутність
вірогідних змін на рівні CD8+ - клітин, активація яких, як правило
спостерігається за наявності внутрішньоклітинних мікробних асоціацій [143,175,
332, 352, 366]. Однак, у той же час, чітко виділяються зміни імунорегуляторного
потенціалу Т - лімфоцитів, у вигляді зростання відносної кількості CD25+ клітин. Дана особливість змін імунного статусу у хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу, найімовірніше зумовлена поєднанням гнійного запалення з метаболічним
впливом фонового захворювання [269, 348, 371, 377].
Результати дослідження відносного рівня CD19+ - клітин (В - лімфоцити)
продемонстрували вірогідну відмінність лише між групами хворих з ХГВС та
ЦД 1-го типу і здоровими особами – відмічається зростання даного показника.
Однак рівень продуктів функціонування плазматичних клітин (активованих В лімфоцитів) – імуноглобулінів залишається без вірогідних змін у всіх трьох
досліджуваних групах для всіх досліджуваних імуноглобулінів (IgA, IgM та
IgG).

Отримані

результати,

можливо,

пояснюються

непріоритетністю

гуморальної імунної відповіді для даної патології, враховуючи антигенні
особливості мікробних асоціацій, що виявляються найчастіше. (пневмококи,
інфлюенца, мораксела катараліс, золотистий стафілокок та ін..), які, у більшості,
є Т-залежними антигенами та вимагають для своєї елімінації активації,
переважно, клітинного імунітету та неспецифічних вроджених імунних
механізмів захисту та топічній локалізації запального процесу. У той же час, у
периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу спостерігається вірогідне,
досить виражене зростання рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), як по
відношенню до групи здорових донорів так і по відношенню до групи пацієнтів
з ХГВС без ЦД 1-го типу. Дана особливість свідчить про наявність
циркулюючого антигенного компоненту, відповідно у асоціації з антитілом та
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активованим компонентом, що цілком збігається з мікробною етіологією ХГВС
та виявленими на попередніх етапах дослідження різноманітними патогенними
та умовно патогенними мікробними агентами (антигенами) як у зоні запалення
так й у порожнині товстої кишки. Слід зазначити, що вірогідне зростання ЦІК,
також, спостерігається й у групі хворих на ХГВС без ЦД, однак менш виражене,
ніж у групі з ХГВС, асоційованим з ЦД 1-го типу. Цей факт, найімовірніше
зумовлений низькою елімінаційною здатністю фагоцитуючих клітин по
відношенню до ЦІК у хворих з ЦД 1-го типу, що показано вище.
Зокрема, при дослідженні показників поглинальної та перетравлюючої
здатності фагоцитарних клітин виявлено, що у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
спостерігається виражене вірогідне зниження фагоцитарного числа (ФЧ) та
фагоцитарного індексу (ФІ) порівняно з групами хворих на ХГВС без ЦД та,
особливо, з групою здорових донорів. Спостерігається вірогідне зростання
спонтанного НСТ тесту у хворих обох груп із ХГВС (із ЦД і без ЦД) порівняно
зі здоровими донорами при вірогідному зниженні індукованого НСТ тесту у
групі хворих на ХГВС, асоційованим з ЦД, яке, закономірно виражається різким
зниженням індексу НСТінд. / НСТспонт, порівняно з групою здорових осіб.
Одержані змістовні та математичні співвідношення вказують на зростання
активності спонтанних кисневозалежних механізмів бактерицидності всередині
фагоцита, при одночасній декомпенсації стимульованого метаболічного резерву,
що у сукупності свідчить про неспроможність та недостатню ефективність
даного вродженого імунного механізму.
У сукупності, одержані результати зниження відносних показників
клітинного імунітету при одночасній активації вроджених клітинних показників,
але однак при їх низькій функціональній здатності, може бути одним з «ключів»
до розв’язання розуміння особливостей хронізації запального процесу при ХГВС
на тлі ЦД, коли антигеннодетермінований перерозподіл імунних сил між
адаптивним

та

вродженим

імунітетом

при

неспроможності

останнього

призводить до неефективності імунної відповіді як бактерицидного механізму із
пролонгуванням інфекційного запалення.
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При аналізі змін лейкоцитарного індексу інтоксикації периферичної крові
у хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу встановлено статистично достовірні
відмінності у порівнянні з показниками хворих на ХГВС без супутньої патології.
Зміни резистентності організму, у свою чергу, визначає інтенсивність та
вираженість ендогенної інтоксикації. Так, у хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу
наростали ознаки інтоксикації за ЛІІ, який перевищував показник хворих на
ХГВС без ЦД - на 15,3%. Такі зміни досліджуваного показника корелюються зі
змінами рівня МСМ і дозволяють припустити, що інтоксикація при ХГВС на
фоні ЦД 1-го типу носить ендогенний характер і спричинена, ймовірно,
активацією

деструктивних

механізмів

тканинного

розпаду

внаслідок

дисметаболічних процесів, характерних для ЦД [2, 12, 20].
При аналізі змін рівня МСМ периферичної крові хворих на ХГВС,
асоційований з ЦД 1-го типу встановлено статистично достовірні відмінності у
порівнянні з ХГВС без ЦД та з здоровими донорами.
Референтна норма рівня МСМ склала (0,31± 0,02 ум.о.). Рівень МСМ у
хворих групи порівняння склав (0,33±0,02 ум.о.). В основній і контрольній
групах хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу рівень МСМ становив (0,53± 0,04 ум.о.) і
(0,51± 0,02 ум.о.) відповідно та був вірогідно вищим порівняно з групою
порівняння (р < 0,001), що також свідчить про виражену ендогенну інтоксикацію
у даної категорії пацієнтів.
У пацієнтів з ЦД 1-го типу, при формуванні ХГВС, настає елімінація із
біотопу

автохтонних

облігатних

мікроорганізмів

–

біфідобактерій,

лактобактерій, S. salivarius, S. sanguis, S. mitis, S. mutans, L. lactis, M. luteus . На
цьому фоні настає масивна контамінація та проліферація у біотопі
патогенних

ентеробактерій,

превотелл,

пневмокока,

умовно

стрептококів,

стафілокококів, гемофільних бактерій, мораксел і дріжджоподібних грибів роду
Candida. Таким чином, у хворих на ХГВС настає зміна видового складу
мікробіоти вмісту порожнини гайморової пазухи, яка характеризується
елімінацією із пазухи автохтонних облігатних представників мікробіоценозу та
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контамінацією біотопу умовно патогенними стрептококами, гемофільними
бактеріями, моракселами і дріжджоподібними грибами роду Candida.
У хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у вмісті гайморових пазух настає
елімінація автохтонних облігатних бактерій роду Bifidobacterium, Lactobacillus,
S.mutans, L.lactis та сформований дефіцит представників індигенної (S.salivarus,
S.sanguis, S.mitis, M.luteus) мікробіоти. Кількість лактобацил зменшується на
52,75%, S.salivarus на 56,05%, S.sanguis – на 86,17%, S.mitis – на 45,33%, M.luteus
– на 24,10%. На фоні зниження в біотопі кількості автохтонних облігатних
анаеробних, факультативних анаеробних та аеробних бактерій зростає кількість
умовно-патогенних бактерій роду Prevotella на 63,2%, Bacteroides – на 13,60%,
Fusobacterium – на 59,33%, а також S.pyogenes – на 25,50%, і патогенних для
біотопу

H.influenzae - на 47,71%, M.catarrhalis - на 61,77%. Бактерії, що

контамінують вміст гайморових пазух (S.pneumoniae, E.coli) досяють помірного
(E.coli) і високого (S.pneumoniae) популяційного рівня.
Зміна якісного, а також кількісного складу мікробіоти вмісту порожнин
гайморових пазух призводить до порушень саморегуляції мікробних угрупувань
(асоціацій), що проявляються змінами домінування одних таксонів над іншими.
Показано,
значущості

що
та

за

коефіцієнтом

індексом

мікроорганізмами стають

кількісного

домінування

домінування,

Бергера-Паркера

коефіцієнтом
домінуючими

S.epidermidis, ККД якого зростає на 51,33%. Цей

мікроорганізм стає домінуючим в угрупуванні мікробіоти. При цьому зростає
домінуюча роль в мікробіоценозі вмісту гайморових пазух умовно-патогенних
бактерій роду Bacteroides у 2,04 раза, Prevotella – у 4,45 раза, Fusobacterium – у
214,93 раза, а також S.pyogenes – у 11,31 раза, S.viridans – у 3,61 раза, S.aureus –
у 1,77 раза, H.influenzae – у 10,01 раза, M.catarrhalis – у 7,31 раза,
дріжджоподібних грибів роду Candida – у 2,27 раза. Зростання функціональної
ролі в мікробіоценозі вмісту пазух у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу патогенних
та

умовно-патогенних

мікроорганізмів

спричиняє

суттєве

зниження

мультифункціональноважливих у мікробіоценозі біфідобактерій, лактококів і S.
mutans; суттєво знижується кількість фізіологічно корисних лактобактерій на 2
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порядки, слинних стрептококів на 92,91%, S. viridans - на 25,17%, S. sanguis - на
86,17%, S. mitis - на 45,33%, M. luteus - 25,35%. На цьому фоні суттєво зростає
кількість умовно патогенних превотел на 84,59%, фузобактерій - на 69,33%,
піогенного стрептокока – на 50,5%, гемофільних бактерій – на 55,71%, мораксел
- на 74,01%, дріжджоподібних грибів роду Candida - на 25,63%. Бактерії, що
контамінують вміст порожнин верхньощелепних пазух досягають високого
популяційного рівня (від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл).
За ПР, ІП, ККД і КЗ встановлені провідні збудники запального процесу. За
цими показниками провідними збудниками хронічного запального процесу у
верхньощелепних пазухах хворих на ЦД 1-го типу на сучасному етапі
являються: S. pneumoniae (32,0%), H. influenzae (26,0%), M. catharralis (22,0%), S
.pyogenes (10,0%), S. aureus (6,0%) та E.coli Hly+ (2,0%), B. fragilis (2,0%).
Доведено, що ХГВС у пацієнтів з ЦД 1-го типу порушує мікробні
асоціації. Зростає кількість асоціацій, що складаються з 3-х видів у 2,7 рази, але
зменшується на 11,76% кількість асоціацій, що складаються із 4-х видів
мікроорганізмів, а кількість асоціацій, що складаються з 5-ти видів у хворих
зменшується у 3,5 рази. Крім того, у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу, крім
зниження ролі біфідобактерій і лактобактерій, за коефіцієнтами кількісного
домінування та значущості, знижується роль у мікробіоценозі біотопу S.mutans і
L.lactis, які також елімінують із біотопу.
За популяційним рівнем кожного асоціанта біотопу вдалося встановити
провідних

збудників

гнійно-запального

процесу.

Той

таксон,

в

якого

спостерігався найбільший популяційний рівень, але не менший 5,0 lg/КУО/мл,
серед асоціантів біотопу нами був віднесений до провідного збудника.
У хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу суттєво знижується (на 87,5%)
виявлення

найважливіших

у

товстокишковому

мікробіоценозі

та

мультифункціональних за роллю, біфідобактерій, а також зменшується ізоляція
із порожнини товстої кишки пептострептококів - у 3,81 рази, ентерококів - 7,33
разів. Спостерігається тенденція до зниження виявлених у біотопі лактобактерій
на 30,64%, ентеробактерій роду Pantotea у 2,5 рази. На такому фоні зростає (за
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індексом постійності і частотою зустрічання) ізоляція із змісту порожнини
товстої кишки умовно патогенних анаеробних бактерій роду Clostridium у 12,61
разів, P.niger -у 6,15 разів, а також факультативних анаеробних та аеробних
ентеротоксигенних ешерихій на 62,02%, ентеропатогенних ешерихій у 13,19
разів, а також умовно патогенних протеїв у 4,05 разів, стафілококів у 2,22 рази
та дріжджоподібних грибів роду Candida в 11,09 разів. Такі різнонаправлені
зміни виявлення таксонів мікроорганізмів призводить до змін ролі різних груп у
мікробіоценозі. Характерними для мікробіоти порожнини товстої кишки хворих
на ХГВС, асоційований із ЦД 1-го типу, є контамінація біотопу патогенними
(ентеротоксигенними

та

ентеропатогенними

ешерихіями)

та

умовно

патогенними (E.Coli Lac-, бактеріями Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella)
ентеробактеріями

та

іншими

умовно

патогенними

мікроорганізмами

(пептококами, клостридіями, протеями, стафілококами та дріжджоподібними
грибами роду Candida). Зниження кількості автохтонних облігатних анаеробних
і факультативних анаеробних та аеробних бактерій і зростання популяційного
рівня

патогенних

та

умовно

патогенних

ентеробактерій

та

інших

мікроорганізмів змінює роль і значення в асоціації різних таксонів. Так,
знижується роль і значення у мікроекології та екосистемі «мікробіотамакроорганізм» біфідобактерій

у 2,67 рази, лактобактерій на 38,09%,

пептострептококів у 5,02 рази, ентерококів у 8, 11 разів. На цьому фоні зростає
роль і значення у екосистемі патогенних E. Coli Hly+ у 2,02 рази,
ентеропатогенних ешерихій у 12,97 разів, протеїв у 4,75 разів, стафілококів у
2,10 разів і дріжджоподібних грибів роду Candida у 7,87 разів.
Відомо, що біфідобактерії та лактобактерії для організму людини мають
виняткове значення у функціонуванні мікробної екосистеми. При зменшенні у
порожнині товстої кишки рівня популяцій біфідо- і лактобактерій знижується
колонізаційна резистентність слизової оболонки товстої кишки, що сприяє
розвитку інфекційно-запальних захворювань.
Результати мікробіологічного дослідження мікробіоти товстої кишки
демонструють, що характерним для мікробіоценозу порожнини товстої кишки у

181
хворих на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу є виражений дефіцит автохтонних
облігатних фізіологічно корисних біфідобактерій та лактобактерій. Так,
популяційний рівень біфідобактерій знижується на 51,04%, лактобактерій – на
23,46%. Разом з тим, кількість анаеробних грамнегативних бактероїдів та
аеробних непатогенних кишкових паличок достовірно збільшується у вмісті
порожнини товстої кишки ( на 17,59% та 21,49% відповідно). Паралельно зі
зниженням

біфідо-

та

лактобактерій

зростає

популяційний

рівень

факультативних умовно патогенних анаеробних та аеробних мікроорганізмів –
клостридій, пептококів, протеїв, стафілококів.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що при ХГВС з ЦД 1-го
типу середнього ступеню важкості у всіх хворих формується кишковий
дисбактеріоз або дисбіоз, основним чином II (78%) та III ступеню (22%) за
рахунок елімінації та вираженого дефіциту автохтонних життєвокорисних
бактерій, що негативно впливає на його перебіг. При ХГВС без супутньої
патології у більшості (24) хворих (85,5%) також формується дисбіоз товстої
кишки I ступеню, а в 4 хворих (14,5%) дисбіотичних змін не виявлено.
Товстокишковий дисбіоз - це клініко-лабораторний синдром, в основі
якого є зміни якісного і кількісного складу мікрофлори товстої кишки з
розвитком метаболічних та імунологічних зрушень, які на фоні ЦД 1-го типу
ведуть до виникнення, розвитку та несприятливого клінічного перебігу
більшості захворювань, в тому числі і ЛОР- органів.
На фоні стандартного лікування 40 хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу
основної групи отримували мультипробіотичний препарат, на основі лакто-,
біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій по 1 дозі (концентрована
симбіонтна асоціація живих клітин пробіотичних бактерій, КУО/мл, не менше:
Lactobacillus і Lactococcus 1,0 х 109, Propionibacterium 3,0 х 107, Bifidobacterium
1,0 х 108, оцтовокислі бактерії 1,0 х 105 ) однократно 1 раз на добу. 38 хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу ( контрольна група) отримували ідентичне лікування без
пробіотика.
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Ефективність лікування оцінювали за клінічною картиною пребігу, даними
об’єктивного огляду, функціональних методів обстеження, рентгенологічних
методів дослідження (рентгенографія чи КТ) ППН, імунологічного та
мікробіологічного дослідження.
Безпосередні клінічні результати оцінювали як «значне покращення»
(стійка ремісія, бо клінічне одужання), «покращення», «без змін» та
«погіршення». Значне покращення констатували в тих випадках, коли у хворих
були

відсутні

скарги,

нормалізувались

показники

клініко-лабораторних

досліджень, об’єм верхньощелепної пазухи відповідав віковим нормам і не
містив патологічного вмісту (ексудату) і такий стан спостерігався протягом 1
року і більше. Як покращення визначили такі результати, коли основні
симптоми захворювання проходили або залишалися незначними, не повністю
нормалізовувалися клініко-лабораторні показники, верхньощелепні пазухи були
вільними

від

ексудату,

зберігались

рентгенологічні

дані

за

наявності

потовщення або гіперплазії слизової оболонки.
Аналізуючи результати лікування можна відмітити, що найбільш
ефективним

показало

себе

поєднання

системного

застосування

мультипробіотичного препарату в стандартному комплексному лікуванні хворих
на ХГВС з ЦД 1-го типу. Так, наприкінці лікування у хворих, що отримували
стандартне лікування без мультипробіотичного препарату (контрольній групі)
зберігались скарги на помірне утруднення носового дихання та на наявність
виділень з порожнини носа у 15 (39,5%) та 15 (39,5%) випадках, а в основній
групі частота їх особливо не відрізнялась і визначалась тільки в 8 (20%) і 8
(20%).
Значне покращення спостерігалось у 22 (55%) з 40 хворих. Нижчий
відсоток «значного покращення» відмічався в контрольній групі хворих, які
отримували тільки стандартне лікування – в 11 з 38 (28,4%) хворих.
У хворих контрольної групи покращення спостерігалося у 24 (63,2%)
пацієнтів, але його перші ознаки виникали лише на 7-10 день лікування, тоді як
у пацієнтів основної групи стан хворих покращувався на 5-8 день лікування.
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Після проведення перших пункцій у хворих обох груп значно зменшувались
виділення з порожнини носа, головний біль та відчуття тиску в проекції
верхньощелепних пазух. Вже після 1-2 пункцій хворі обох груп відмітили
покращення, середня кількість пункцій верхньощелепних пазух складала: в
контрольній групі – 6,0±1,6, в основній групі – 5,0±1,1, тобто, тривалість
пункційного лікування хворих, яким застосовували загальне лікування з
включенням мультипробіотичного препарату, на основі лакто-, біфідо-, оцтово- і
пропіоновокислих бактерій, зменшувалась в 1,3 рази порівняно з тривалістю
лікування в контрольній групі. Після відміни пункцій, хворим обох груп
виконувалось промивання носоглотки методом «переміщення» за Проетцом з
місцевим застосуванням антисептика.
Через 6 міс. після лікування був проведений повторний огляд хворих і
було виявлено, що у 8 (21%) пацієнтів контрольної групи протягом цього
періоду відмічались загострення, в той час як у хворих основної групи тільки у 2
(5%). Спостерігалось також збільшення скарг на погіршення носового дихання,
особливо в контрольній – 15 (39,5%) осіб та 11 (27,5%) - в основній групах, тоді
як одразу після проведеного лікування ці показники складали 26,3% (10 хворих)
в контрольній і 20% (8 хворих) - в основній групі. Також звернув увагу на себе
також стан загального самопочуття: через 6 місяців після проведеного лікування
на погіршення самопочуття (швидка втома, зниження активності) скаржились 6
(15,8%) пацієнтів контрольної групи та 3 (7,5%) хворих основної групи.
Підвищення температури до субфебрильної спостерігалось у 2- х пацієнтів
контрольної групи (5,3%), у хворих основної групи підвищення температури не
спостерігалось. Гіпосмію відзначали у 1 хворого (2,5%) основної групи і в 1
хворого (2,5%) контрольної групи.
При аналізі динаміки суб’єктивних показників хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу встановлено, що протягом лікування йде зменшення інтенсивності прояву
основних симптомів в обох групах, через 6 місяці після лікування зберігається
позитивна динаміка у хворих, яким проводилось лікування з використанням
пробіотика.
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Аналізуючи динаміку об’єктивних симптомів захворювання, можна
зазначити, що носове дихання відновлювалось у обстежуваних всіх груп
практично однаково, тоді як патологічний вміст в носових ходах змінювався до
слизового характеру у більшості хворих основної групи та погіршення
загального самопочуття відмічалось також менше в основній групі.
Позитивну динаміку продемонструвало і відновлення функції миготливого
епітелію, але не дають можливості говорити про повне її відновлення. При
виконанні сахаринового тесту через 6 міс. після проведеного лікування
встановлено, що нормальна транспортна активність миготливого епітелію
зберігалась у всіх хворих обох груп, лише в декількох пацієнтів відбулось
незначне погіршення по відношенню до показників, отриманих одразу після
лікування.
Мікробіологічними дослідженнями, які проводилися протягом лікування
показано, що після 2-3 пункції у патологічному вмісті верхньощелепних пазух
кількість мікроорганізмів зменшується, при чому цей процес переважно
відбувався у хворих основної групи. В першу чергу зменшувалась кількість
кокової флори (S.aureus, Streptococcus spp.), в усіх групах знизилась кількість
хворих з високим ступенем колонізації S.aureus. Покращення стану хворих
супроводжувалось відновленням кількісного та якісного рівня автохтонної
мікрофлори порожнини носа, це відбувалось за рахунок епідермального
стафілококу та нейсерій. Відновлення мікробіоценозу слизової оболонки
спостерігалось у 12 (30,0%) хворих основної групи, у 9 (23,7%) – контрольної
групи.
Вивчено зміни мікроекології порожнини товстої кишки під впливом
комплексної терапії ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу із застосуванням
мультипробіотика. Для характеристики мікробіоти та її змін при застосуванні, в
комплексному лікуванні, пробіотичного препарату використані аналітичні
показники, що характеризують стан мікробіоти біотопу (порожнини товстої
кишки): індекс постійності (ІП), частота зустрічання (ЧЗ), індекс видового
різноманіття Уіттеккера (ІВРУ), який характеризує просторово-харчові ресурси
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та умови середовища для кожного таксону, а також коефіцієнта кількісного
домінування (ККД) і коефіцієнта значущості (КЗ) у формуванні мікробіоценозу
біотопу.
Першим етапом вивчення впливу мультипробіотичного препарату на
мікроекологію вмісту товстої кишки було встановлення таксономічного складу
її мікробіоти на початку лікування з включенням в комплексну терапію ХГВС з
ЦД 1-го типу мультипробіотичного препарату. Використання мультипробіотика
в комплексному лікуванні ХГВС з ЦД 1-го типу, показало його деконтамінуючу
і мікроборегуляторну функцію товстокишкового мікробіоценозу у хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу. При цьому підвищується виявлення у біотопі (порожнині
товстої кишки) найважливіших за представництвом у складі товстокишкового
мікробіоценозу людини та мультифункціональних за роллю у підтримці
мікроекологічного гомеостазу «мікробіота - макроорганізм» біфідобактерій у
1,85 рази та лактобактерій – у 1,33 рази. Виділення із біотопу бактероїдів та
ешерихій залишилась на попередньому рівні. Спостерігалось суттєве зменшення
виявлення в порожнині товстої кишки умовно патогенних пептострептококів – у
2,75 рази, клостридій – у 3,40 рази, протеїв – у 2,75 рази, стрептококів – у 3,11
разів, дріжджоподібних грибів роду Candida – у 2 рази, E.coli Laс- - у 5 разів,
ентеропатогенних кишкових паличок – у 16 разів, ентеробактера – у у 10 разів,
клебсієл – у 7 разів.
Таким чином, застосування мультипробіотичного препарату, на основі
лакто-, біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій у комплексному лікуванні
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу сприяє покращенню таксономічного складу
мікробіоти товстої кишки за рахунок збільшення виявлення у складі
товстокишкового мікробіоценозу біфідо-і лактобактерій та зменшенню ізоляції
та ідентифікації умовно патогенних пептострептококів, клостридій, протеїв,
клебсієл, стафілококів і дріжджоподібних грибів роду Candida. Крім того, в
результаті комплексного лікування ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу із
застосуванням пробіотика, настає елімінація із порожнини товстої кишки
пептокока, гемолітичних ешерихій, цитробактера і серацій.
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Проведене комплексне лікування ХГВС у хворих з ЦД 1-го типу із
застосуванням мультипробіотичного препарату, на основі лакто-, біфідо-,
оцтово- і пропіоновокислих бактерій, сприяє зростанню популяційного рівня
найважливіших у складі товстокишкового мікробіоценозу людини бактерій роду
Bifidobacterium на 29,19%, Lactobacillus – на 16,08%, що призвело до порушення
їх ККД у 3,22 і 2,09 рази відповідно, а роль цих бактерій у формуванні
мікробіоценозу біотопу зросла у 4,8 та у 3,5 рази відповідно.
При підвищенні ПР, ККД і КЗ біфідо- і лактобактерії у порожнині товстої
кишки знижується їх популяційний рівень і з ним ККД та КЗ умовно патогенних
ентеробактерій: ентеропатогенних ешерихій – на 91,26%, ентеробактера у 2,41
рази, клебсієли – у 2,07 рази, протеїв – на 52,85%, стафілококів – на 36,5%,
дріжджоподібних грибів роду Candida – на 43,36%, а також пептострептококів –
на 42,30%, бактероїдів – на 13,48%, клостридій – на 45,50%. В результаті
зниження популяційного рівня у перерахованих вище бактерій знизилась їхня
роль у формуванні мікробіоценозу біотопу. Так роль пептострептококів у
формуванні біоценозу біотопу знизилась на 66,67%, клостридій – у 2,5 рази,
ентеропатогенних ешерихій – у 10 разів, протеїв – на 66,67%, стафілококів у 2
рази, дріжджоподібних грибів роду Candida – на 33,33%.
Настала елімінація із порожнини товстої кишки пептострептокока,
гемолітичних ешерихій, цитробактера і серацій. Разом з тим, залишається
високою роль у мікробіоценозі бактероїдів – зростання ролі на 76,92%, ешерихій
– у 2 рази. Останні дані засвідчують, що поряд з успішним застосуванням
пробіотика стосовно автохтонних облігатних біфідо і лактобактерій та для
більшості

ентеробактерій

(гемолітичних

і

лактозонегативних

ешерихій,

ентеропатогенних кишкових паличок, ентеробактера, цитробактера, клебсієл,
протеїв, серацій), пептокока, пептострептококів, клостридій, стафілококів та
дріжджоподібних грибів роду Candida, на бактероїди і кишкову паличку
комплексна терапія має недостатню ефективність.
Проведене комплексне лікування із включенням до стандартного
комплексу лікування хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу мультипробіотика.
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позитивно впливає на покращення мікробіоценозу у порожнині товстої кишки
даної когорти хворих. До проведення комплексної терапії дисбіоз, основним
чином II-III ступеня, був встановлений у 40 (100%) хворих на ХГВС з ЦД 1-го
типу, після проведеної терапії із застосуванням пробіотика – у 10 (25%)
пацієнтів. Після проведеної комплексної терапії ХГВС з ЦД 1-го типу із
включенням пробіотика у частини хворих залишався дисбіоз у I-II ступеню.
Таким чином, розроблена і використана нами у лікуванні хворих на ХГВС
з

ЦД

1-го

типу

мультипробіотичного

схема

комплексного

препарату

виявилась

лікування
ефективною

з

включенням

у

відновленні

мікробіоценозу порожнини товстої кишки у 50% хворих, в інших хворих рівень
дисбіотичних порушень значно знизився: основним чином до рівня I ст. у 16
(40%) хворих і II ст. - у 4 (10%) хворих.
При аналізі змін показника лейкоцитарного індексу периферичної крові у
хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу встановлено статистично достовірні відмінності
у порівнянні з показниками хворих групи порівняння. Так, ЛІІ у пацієнтів на
фоні ЦД 1-го типу підвищується в 1,7 рази, що на наш погляд, пов’язано з
достовірним зниженням числа та паличкоядерних нейтрофілів, помірним
зниженням лімфоцитів на фоні підвищення сегментоядерних нейтрофілів. Зміни
показника лейкоцитарного індексу периферичної крові у хворих на ХГВС з ЦД
1-го типу до і після лікування із застосування пробіотика показують його
достовірно позитивний вплив на перебіг захворювання.
Істотної різниці між рівнем МСМ у хворих обох груп не було (p >0,05). У
основній підгрупі хворих, які отримували пробіотик відзначалося вірогідне
зниження МСМ (0,39±0,03 ум.о.) через 12-14 днів лікування, хоча він залишався
вищим, ніж в контрольній групі (p <0,05). У контрольній групі, хворі якої
отримували стандартне лікування, на 12-14 день відмічалось незначне зниження
рівня МСМ (0,47±0,06 ум.о.), проте вірогідної різниці з 1-м днем початку
лікування не було (p >0,05). Відзначалася суттєва різниця у вмісті МСМ між
досліджуваними групами (p <0,05) по закінченню курсу лікування.
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Включення в лікування пробіотика поряд з прискоренням досягнення
клінічної ремісії захворювання сприяє зниженню рівня МСМ до (0,39±0,03
ум.о.), тобто до верхньої межі норми, що свідчить про зниження синдрому
ендогенної (метаболічної) інтоксикації у даних хворих.
Підвищення вмісту МСМ у крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу є
показником розвитку ендогенної інтоксикації. Включення пробіотика в
комплексне лікування знижує рівень МСМ в сироватці крові, зменшуючи
прояви ендогенної інтоксикації та позитивно впливаючи на клінічний перебіг та
подальшу реабілітацію.
Отримані дані засвідчують, що використання мультипробіотика на основі
біфідо-, лакто-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій в комплексному лікуванні
ХГВС у хворих на ЦД 1-го типу є патогенетично доцільним та клінічно
ефективним, що підтверджують, насамперед, прискорене одужання та наявність
стійкої тривалої ремісії ХГВС з ЦД 1-го типу, а в лабораторних аналізах –
нормалізація вмісту МСМ у сироватці крові.
Отримані результати лікування з системним використанням пробіотика
мультипробіотика у комплексній терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу за
клінічними, бактеріологічними показниками, змінами показника лейкоцитарного
індексу інтоксикації периферичної крові та рівнем МСМ показують високу
клінічну ефективність його лікувальної дії в комплексному використанні не
тільки за рахунок безпосереднього впливу на умовно патогенну мікрофлору, а й
за рахунок зниження показників ендогенної інтоксикації та стимуляції факторів
неспецифічної резистентності, що дозволяє рекомендувати його до більш
широкого застосування.
Аналіз

кількісних

та

абсолютних

значень

паличкоядерних

сегментоядерних нейтрофілів продемонстрував вірогідне зниження

та

в обох

групах після лікування: показано вірогідні відмінності в основній групі,
відносно контрольної. Зниження кількості паличкоядерних, сегментоядерних
лейкоцитів та моноцитарних клітин після проведеного лікування змістовно
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узгоджується зі зниженням кількості лейкоцитів та відповідає динаміці
запального процесу.
Дослідження

основних

субпопуляцій

лімфоцитів

продемонструвало

вірогідне збільшення відносної кількості CD4+ клітин, як в обох групах після
лікування, так і порівняно між основною і контрольною групами. Аналогічний
вплив мультипробіотик чинить на рівень регуляторних CD25+ клітин –
одержано результат суттєвого вірогідного зниження відносної кількості
регуляторних Т-клітин у хворих основної, порівняно з контрольною групами.
Однак, слід зауважити, що тенденції до нормалізації регуляторних Т-лімфоцитів
спостерігалися у обох групах після лікування. Враховуючи функцію CD25+
клітин, що стимулюють антитілоутворення і цитотоксичність, така динаміка їх
змін під впливом мультипробіотичного препарату, найімовірніше, зумовлена
зниженням антигенного навантаження і, відповідно – активності прозапальної
імунної відповіді у хворих на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу, що підтверджується
роботами, які вказують на здатність пробіотичних штамів послаблювати
запальні реакції з вивільненням прозапальних цитокінів [335]. З даних позицій
можна стверджувати, що динаміка змін (зниження абсолютної та відносної
кількості лейкоцитів, паличко- та сегментоядерних нейтрофілів, моноцитів при
зростанні відносної кількості CD3+ клітин та CD4+ клітин при зниженні CD25+
клітин)

зумовлена

вираженою

антагоністичною,

конкурентною,

бактеріостатичною дією мультипробіотика на основі лакто-, біфідо-, оцтово- і
пропіоновокислих бактерій, що сприяє зниженню бактеріального навантаження
та нормалізації біоценозів слизових та, відповідно – зменшенню прозапального
потенціалу (продукції прозапальних цитокінів) з відновленням кількості та
функції імунних клітин [348, 349].
Встановлено, що у периферичній крові хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу у
основній групі, порівняно з контрольною, після лікування вірогідно знижується
рівень ЦІК, хоча даний показник продемонстрував тенденцію до нормалізації
після лікування в обох групах. Дана тенденція цілком збігається з механізмом дії
препарату, яка направлена, перш за все, на елімінацію патогенних мікробних
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асоціацій та нормалізацію біоценозу, що, очевидно сприяє зниженню маркерів
інтенсивності імунної відповіді, зокрема, ЦІК. Дана тенденція змістовно
корелює з покращенням функціональних показників фагоцитуючих клітин.
Стандартне лікування хоча й вірогідно впливає на фагоцитарний індекс,
сприяючи зростанню даного показника, однак, застосування в комплексному
лікуванні мультипробіотика чинить вираженішу дію – відмінність між
показниками основної і контрольної груп. Аналогічно, позитивну динаміку під
впливом лікування відмічено для фагоцитарного числа – в обох групах
спостерігалось зростання даного показника, однак, значно вираженіше,
співставиме з показниками групи здорових донорів, у основній групі відносно
контрольної. Результати аналізу функціонального стану фагоцитів за НСТтестом також демонструють позитивні зрушення після проведеного лікування в
обох групах з тенденцією до нормалізації даного показника. Водночас, більш
значимі зміни відмічено після використання у комплексному лікуванні
мультипробіотика. Зокрема, спостерігається вірогідне зниження спонтанного
НСТ-тесту при вірогідному зростанні індукованого НСТ, яке, закономірно,
виражається збільшенням індексу НСТ інд./НСТспонт, порівняно з контрольною
групою [389].
Одержані результати впливу комплексного лікування хворих на ХГВС з
ЦД 1-го типу з використанням мультипробіотичного препарату на показники
клітинного імунітету свідчать про зниження запального потенціалу, що
виражається зниженням абсолютної кількості лейкоцитів при збільшенні
відносного вмісту Т-лімфоцитів, переважно за рахунок зростання відсотку Тхелперів і зниження імуносупресивних Т-регуляторних клітин, що вказує на
відновлення адаптивного імунітету [302,309].
Як відомо з даних літератури, порушення поглинальних та метаболічних
фагоцитарних процесів, як важливих етапів вродженої резистентності, є однією з
визначальних умов для персистенції інфекції, утворення патогенних мікробних
асоціацій

та

хронізації

запального

процесу,

що

у

свою

чергу,

є

етіопатогенетично значимим для хворих на ХГВС на тлі ЦД 1-го типу. Тому,
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одержані результати дають змогу обґрунтувати необхідність використання у
комплексному лікуванні хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу мультипробіотика, на
основі лакто-, біфідо-, оцтово- і пропіоновокислих бактерій, який сприяє
відновленню імунної резистентності та, відповідно, покращує ефективність
лікування хворих [300, 311].
Узагальнюючи безпосередні та віддалені результати лікування хворих на
ХГВС з ЦД 1-го типу, необхідно відмітити, що системне (пероральне)
застосування пробіотичного препарату прискорює клінічне одужання, ліквідує
дисбіотичні порушення слизових оболонок ВДШ та товстої кишки, нормалізує
систему системного імунітету та усуває прояви ендогенної інтоксикації, що
дозволяє рекомендувати розроблений нами спосіб лікування для широкого
застосування в клінічній практиці.
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ВИСНОВКИ
В дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення
актуальної наукової проблеми сучасної оториноларингології - підвищення
ефективності лікування хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит
з цукровим діабетом 1-го типу на підставі встановленої ролі дисбіотичних
порушень слизової оболонки товстої кишки та використання в комплексному
лікуванні даної поєднаної патології мультипробіотичного препарату на основі
лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій.
1. Клінічний перебіг хронічного гнійного верхньощелепного синуситу у
пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу, у порівнянні з хронічним гнійним
верхньощелепним

синуситом

без

супутньої

патології,

характеризується

переважно двобічним ураженням (84,6%), тривалістю, інтенсивністю клінічних
проявів, субфебрилітетом (62,8%), більш вираженою назальною обструкцією
(98%),

слизово-гнійним

характером

ексудату

(80,8%),

атиповою

рентгенологічною картиною із залученням в процес інших приносових пазух
(60%), різким підвищенням ШОЕ (22-35мм/год) на фоні помірного зсуву вліво в
лейкоцитарній формулі у 95,4% і розвитком ускладнень у 23% випадків, проти
8% у хворих групи порівняння (P ˂ 0,05).
2. У

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний

синусит,

асоційованим з цукровим діабетом 1-го типу, виявляються різноманітні клінічні
та мікроекологічні порушення з боку слизових оболонок верхніх дихальних
шляхів, що поєднуються з дисбіотичними порушеннями товстої кишки. У
більшості обстежених хворих на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів
та у вмісті товстої кишки виявлено значне зниження кількості облігатної та
різноманітної умовно патогенної мікрофлори, що свідчить про порушення
мікробного гомеостазу цих біотопів.
3. За індексом постійності та індексом домінування Бергера-Паркера
домінуючими збудниками хронічного запального процесу у верхньощелепних
пазухах є S. pneumoniae (32%), H. influenzae (26%), M. catarrhalis (24%). Інші
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+

бактерії (S. pyogenes (10%), S. aureus (6%), E. coli Hly (2%), B. fragilis (1%) ) є
додатковими збудниками. Всі провідні збудники персистують у біотопі в
асоціаціях, що необхідно враховувати при виборі етіотропного компоненту
лікування.
4. У хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит, що
розвинувся на фоні цукрового діабету 1-го типу, настає елімінація із біотопу
мультифункціонально важливих у мікробіоценозі біфідобактерій, лактококів і S.
mutans; суттєво знижується кількість фізіологічно корисних лактобактерій на 2
порядки, слинних стрептококів на 92,91%, S. viridans - на 25,17%, S. sanguis - на
86,17%, S. mitis - на 45,33%, M. luteus - 25,35%. На цьому фоні суттєво зростає
кількість умовно патогенних превотел на 84,59%, фузобактерій - на 69,33%,
піогенного стрептокока - на 50,5%, гемофільних бактерій - на 55,71%, мораксел на 74,01%, дріжджоподібних грибів роду Candida - на 25,63%.
5. У хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит, що
розвинувся на фоні цукрового діабету 1-го типу, середньої тяжкості
поглиблюється дисбіоз товстої кишки, основним чином до II-III ступеню, за
рахунок дефіциту автохтонних облігатних біфідо- і лактобактерій та зростання
популяційного рівня факультативних умовно патогенних анаеробних та
аеробних мікроорганізмів (7,83±0,39-8,97±0,27 lgКУО/мл).
6. Клінічний перебіг ХГВС з ЦД 1-го типу супроводжується змінами в
імунному статусі, які характеризуються переважно дефіцитом Т-клітинної ланки
системи імунітету та недостатністю факторів неспецифічної резистентності
організму.
7. У

хворих

на

хронічний

гнійний

верхньощелепний

синусит,

асоційований з цукровим діабетом 1-го типу, розвивається ендогенна
інтоксикація, що підтверджується динамікою рівня молекул середньої маси.
8. Системне (пероральне) застосування мультипробіотичного препарату
на основі, лакто-, біфідо-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій є ефективним у
комплексному лікуванні хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синусит з цукровим діабетом 1-го типу, що підтверджується клінічними даними,
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відновленням біоценозу слизових оболонок верхніх дихальних шляхів і товстої
кишки, зменшенням проявів ендогенної інтоксикації та покращенням показників
системного імунітету.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


1. Для хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит з

цукровим діабетом 1-го типу, що перебігає на фоні дисбактеріозу товстої
кишки,

в

складі

комплексного

лікування

рекомендується

системне

(пероральне) застосування мультипробіотичного препарату на основі біфідо-,
лакто-, оцтово- та пропіоновокислих бактерій по 1х1 раз в день протягом 14
днів.


2. Визначення ступеню дисбіотичних змін товстої кишки та рівня

молекул середньої маси в сироватці крові хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит з цукровим діабетом 1-го типу може слугувати
об’єктивним критерієм ефективності лікування даної поєднаної патології.
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(Чернівці, 2015) (доповідь і публікація).
5.

Засідання Чернівецького обласного науково-практичного товариства

отоларингологів (Чернівці, лютий 2015).
6.

97-а

підсумкова

конференція

професорсько-викладацького

персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
(Чернівці, 2016) (доповідь і публікація).
7.

Засідання

Чернівецького

обласного

науково-практичного

товариства отоларингологів (Чернівці, жовтень 2016).
8.

Щорічна

традиційна

весняна

науково-практична

конференція

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів
«Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних
захворювань ЛОР-органів» (Одеса, 16-17 травня 2016р.) (доповідь і публікація).
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