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ВСТУП 

Питання етіологічних факторів розвитку поліпозного риносинуситу (ПРС) та 

вибору стратегії лікування цього захворювання досі залишаються досконало не 

вирішеними та актуальними в сучасній оториноларингологічній практиці. Згідно 

статистичним даним 1,02% серед звернень до ЛОР-кабінетів поліклінік 

відбувається з приводу ПРС.  Це захворювання є одним з найпоширеніших серед 

інших  хвороб верхніх дихальних шляхів, перебіг якого у переважній більшості 

випадків має хронічний характер. Частота цієї патології збільшується з віком та 

досягає піку у хворих старше 50 років, причому у чоловіків поліпи зустрічаються 

в 2-4 рази частіше, ніж у жінок [1,2].  

Незважаючи на значну кількість етіологічних теорій, насьогодні немає 

чіткого уявлення відносно специфічності патобіохімічних процесів, на грунті 

яких реалізується назальний поліпоз. Проте виявлено, що активація процесів 

вільнорадикального окислення (ВРО) на тлі зниження компенсаторної 

ефективності антиоксидантного (АО)-захисту є базисним клітинним механізмом, 

який супроводжує поліпозну трансформацію [3].  ЇЇ розвитку передує хронічний 

запальний процес епітелію слизової (мукозальної) оболонки біляносових синусів, 

персистенція бактеріальної інфекції, тканинний імунодефіцит, порушення 

метаболізму ейкозаноїдів, що пов’язано із гіперчутливістю до антизапальних  

препаратів, місцева продукція імуноглобуліну (Ig) Е та хемотаксис і активація 

еозинофілів, та/або генетично обумовлена нейтрофільна кістозно-фіброзна 

трансформація [4]. Поєднання ПРС з пульмонологічними захворюваннями, 

зокрема з астмою або фіброзом легень, які мають спільні характеристики 

запального процесу, дає можливість припустити, що ці захворювання є частинами 

загального патологічного процесу, що потрібно враховувати при виборі 

терапевтичної тактики [5].  

Хірургічне лікування поліпів носа насьогодні є найбільш дієвим, однак 

носить паліативний характер, оскільки рецидивування даного захворювання 

ґрунтується на гомеостатичних змінах прозапального характеру. Сучасне 

загальноприйняте консервативне лікування базується на застосуванні 
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інтраназальних глюкокортикоїдних препаратів, антагоністів рецепторів 

лейкотриєнів та інших протиалергічних та протизапальних препаратів, які не 

охоплюють всі гомеостатичні ланки, що задіяні в патогенез ПРС, та остаточно не 

вирішують проблему цього  ЛОР-захворювання [6].  

Тому, питання лікування поліпозного риносинуситу варто вирішувати з 

урахуванням оцінки комплексу етіологічних факторів для пошуку нових підходів  

при поєднанні високоефективних хірургічних зберігаючих технік та 

цілеспрямованої фармакотерапії. 

Актуальність теми.  Питання пошуку нових терапевтичних підходів в 

лікуванні ПРС насьогодні обумовлено поширеністю цього захворювання серед 

загальної популяції населення (0,5-4,3  %) та важкістю клінічного перебігу з 

високою ймовірністю ускладнень. Показано, що із бронхіальною астмою це ЛОР-

захворювання поєднується у 7-15 % випадків, а індивідуальною аспіриновою 

непереносимістю -  сягає 96 % [7]. Ця патологія характеризується доброякісною 

поліпозною трансформацією, переважно мукозального епітелію біляносових  

пазух (БНП) передніх клітин ґратчастого лабіринту, в результаті хронічного 

запального процесу слизової оболонки носа та БНП [8, 9].  

До етіологічно значимих факторів формування назального поліпозу 

насьогодні відносять  порушення метаболізму арахідонової кислоти, вроджені та 

набуті вади мукоциліарної системи, персистуючі інфекції слизової оболонки 

пазух носа та БНП, аллергічне запалення та дисфункція мукозального імунітету 

[10]. Проте визнано, що найбільш пріоритетним патогенетичним чинником у 

розвитку цього ЛОР-захворювання є інфекційно-запальні процеси у слизовій 

оболонці носа, які характеризуються її переважно еозинофільною інфільтрацією 

та супроводжуються  неспецифічною активацією процесів ліпопероксидації та  

окисним стресом (ОС).  

Внаслідок ОС за загальними клітинними механізмами відбувається  окисна 

трансформація біомолекулярних структур, мембранна дестабілізація, порушення 

міжклітинної комунікації, зміна сигнально-рецепторних функцій, ініціація 

механізмів транскрипції прозапальних та ростових факторів, що створює 
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підґрунтя до розвитку тканинної дисфункції та її трансформації. Компенсаторним 

механізмом у цих процесах є антиоксидантний (АО) захист, недостатність якого, 

внаслідок неконтрольованої та тривалої активації ВРО, призводить до посилення 

ОС на тлі чого посилюються  тканинні розлади [11]. 

Незважаючи на відсутність єдиного погляду на етіологію назального поліпу, 

з’являються поодинокі дослідження, в яких показано роль цитотоксичних 

продуктів ВРО (альдегідів, лейкотрієнів та простогландинів), АО вітамінного 

пулу та різних ланок системи АО-захисту [12]. Це привертає увагу щодо більш 

детального вивчення особливостей як місцевих, так і системних розладів ВРО у 

патогенезі ПРС для виявлення основних точок прикладання при розробці 

лікувальної тактики та терапевтичних схем цього типу ЛОР-захворювання, 

оскільки сучасні комплексні підходи не забезпечують стійкість лікувального 

ефекту в повній мірі. 

Тому, комплексна оцінка процесів ліпопероксидації та АО-захисту на 

місцевому та організменому рівнях дозволить сформувати більш чіткі уявлення 

стосовно патобіохімічних особливостей патогенезу ПРС для удосконалення 

комплексних підходів, направлених на цілеспрямовану, патогенетично- 

обгрунтовану корекцію  гомеостатичних порушень при даному захворюванні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в рамках планової науково-дослідної роботи кафедри  

оториноларингології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 

за темою «Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики 

захворювань вуха та верхніх дихальних шляхів» (№ держреєстрації 

0113U007334). 

 

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування поліпозного 

риносинуситу шляхом застосуванням антиоксидантної терапії з урахуванням змін 

процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в поліпозній тканині та 

крові. 
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Завдання дослідження:  

1. Визначити типи поліпів у хворих на хронічний поліпозний  риносинусит 

на підставі загально-клінічних, клініко-лабораторних та гістологічних досліджень 

хірургічного матеріалу, отриманого після поліпотомії та оцінити їх поширеність в 

структурі основної групи дослідження. 

2. Встановити зміни процесів ліпопероксидації та функціонування системи 

антиоксидантного захисту у хворих на поліпозний  риносинусит.   

3. Проаналізувати динаміку змін показників ліпопероксидації та системи 

антиоксидантного захисту у хворих після поліпотомії на різних етапах 

післяопераційного лікування.  

4. Обґрунтувати доцільність антиоксидантної терапії для удосконалення та 

оптимізації лікувальних підходів у комплексній терапії хворих з поліпозним  

риносинуситом. 

5. Оцінити ефективність застосування  цілеспрямованих антиоксидантних 

препаратів для запобігання клініко-біохімічних проявів поліпозного  

риносинуситу. 

Об’єкт дослідження – метаболічні процеси в системах перекисного 

окислення ліпідів та АО-захисту при поліпозному риносинуситі у поліпах та крові 

хворих до та після оперативного втручання на фоні комплексної антиоксидантної 

терапії. 

Предмет дослідження - стан процесів окисної модифікації ліпідів, 

антиоксидантних систем у назальних поліпах та крові у хворих на поліпозні  

риносинусити. 

Методи дослідження. Клініко-лабораторні: загальноклінічні, 

інструментальні, цитогістологічні. Біохімічні: визначення вмісту  прикінцевих 

продуктів ліпопероксидації:  продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою 

(ТБК-АП) та 4-гідроксинонеталів (4-NHE), активності супероксиддисмутази 

(Zn/CuСОД), каталази (Е-КАТ), вмісту глутатіону відновленого (ГВ) та 

церулоплазміну (ЦП) периферичної крові (ПК) та поліпозної тканини. 

Статистичні: порівняльний, кореляційно-регресивний аналізи. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше порівняно 

патогістологічні особливості на тлі змін процесів ліпопероксидації, 

низькомолекулярної, міжклітинної та ферментативної ланок системи АО-захисту 

у поліпозній тканині  та у ПК у хворих з поліпозним  риносинуситом в залежності 

від  цитогістологічного різновиду поліпу.  

Знайдено, що у 89,8% хворих на поліпозний  риносинусит назальний поліп 

інфільтрується переважно еозинофілами, що супроводжується порушеннями 

місцевої гемомікроциркуляції з появою дрібних вогнищ фібриноїдного некрозу 

строми. Це пов’язується із збільшенням рівня ТБК-АП та 4-HNE, активацією Е-

КАТ та зниженням рівня інтегрального ФАОС крові на тлі гіперпродукції 4-HNE, 

підвищеної активності Zn/CuСОД і Е-КАТ та збільшення рівня  інтегрального 

ФАОС в поліпозній тканині. При цьому активність Е-КАТ та рівень ЦП крові 

кореляційно значимо пов’язувались із рівнем 4-HNE поліпозної тканини. 

Встановлено, що гіперпродукція ТБК-АП та 4-HNE із недостатністю Е–КАТ 

у ПК патогенетично розрізняє хворих з поліпозом та гіпертрофією слизової 

оболонки носа на фоні післяопераційної базової терапії, що визначає глибину 

первинних гомеостатичних розладів та недостатність призначеної терапії. 

Знайдено, знижений рівень АО–захисту крові у супроводі активації 

Zn/CuСОД, збільшення рівнів ГВ, ЦП та ТБК-АП у хворих на 27-30 добу після 

поліпотомії у 15,9 % випадків призводить до рецидиву ПРС на дванадцятий 

місяць. 

Застосування АО препаратів (курс Кверцетину та Цитофлавіну) у 

комплексній терапії хворих після поліпотомії на 27-30 добу призводило до 

стабілізації рівнів  4-HNE  (p<0,001), ГВ - (p<0,0001), активності Е-КАТ (p<0,05)  

та ФАОС (p<0,001) у ПК, що підвищувало ефективність базової терапії препаратом 

на основі мометазону фуроату та знижувало вірогідність виникнення рецидиву 

поліпозу на 20 % відносно пацієнтів із базовою терапією.  

Застосування Кверцетину та Цитофлавіну у комплексній терапії хірургічних 

хворих на ПРС призводить до гальмування процесів ліпопероксидації та сприяє 

поліпшенню компесаторного низькомолекулярного, зовнішньоклітинного та 
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ферментативного АО-захисту протягом 12 місячного терміну лікування та суттєво 

знижує вірогідність відновлення процесів поліпозного переродження назальних 

тканин, що обумовлює необхідність включення цих препаратів в терапевтичну 

схему післяопераційних хворих на  ПРС.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дозволили оцінити значення біохімічних порушень процесів ліпопероксидації та 

низькомолекулярної, міжклітинної та ферментативної ланок АО-захисту у  

патогенезі ПРС як на тканинному, так і організменному рівнях  при урахуванні 

змін вмісту прикінцевих продуктів ліпопероксидації з карбонільними групами та 

рівнів ЦП, ГВ, активності АО ферментів та інтегрального ФАОС.  

Визначення рівнів ТБК-АП, 4-HNE, активності Zn/CuСОД у ПК та 

розрахунок значення ФАОС дозволять поліпшити диференційну діагностику ПРС, а 

за активністю Е-КАТ та рівнем ЦП крові можна судити про інтенсивність 

поліпозної трансформації.  

Використання комплексу біохімічних показників - 4-HNE, Е-КАТ,  ЦП та 

розрахункового  ФАОС  дозволять спрогнозувати ефективність терапевтичних схем 

на етапі післяопераційного лікування хворих на ПРС.  

Застосування Кверцетину та Цитофлавіну в якості курсової АО терапії  

дозолило підвищити ефективність базового лікування, що знизило виникнення 

рецидивів  ПРС на дванадцятий місяць після поліпотомії на 20 %. 

Основні питання, що виносяться до захисту. 

Характеристика клініко-біохімічних проявів ОС у хворих з ПРС та 

гіпертрофічним ринітом у ПК та поліпозній тканині слизової оболонки пазух 

носа. 

Особливості змін показників ліпопероксидації  та АО–захисту у хворих після 

поліпотомії на різних етапах комплексного лікування препаратами з 

антиоксидантною дією (Кверцетином та Цитофлавіном). 

Значення показників ліпопероксидації та АО–захисту в оцінці ризиків 

маніфестації проявів ПРС. 
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Ефективність застосування АО препаратів (Кверцетину та Цитофлавіну) у 

комплексному лікуванні поліпозного  риносинуситу та обґрунтування 

застосування цих препаратів в практиці лікарів-отоларингологів.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто виконані науково-

інформаційні дослідження, обґрунтовано актуальність та необхідність 

досліджень, визначено мету та поставлені задачі, обґрунтовано і відібрано 

клініко-лабораторні, інструментальні, цитогістологічні, біохімічні та статистичні 

дослідження. Здійснено клінічний огляд, проведені хірургічні маніпуляції та 

післяопераційне спостереження протягом шести місяців 98 хворих на ПРС. 

Проведена статистична обробка, інтерпретація результатів дослідження та 

співставлення їх з літературними даними. Сформульовані висновки та практичні 

рекомендації, розроблено дизайн рукопису та ілюстративний матеріал дисертації, 

а також підготовлені матеріали до друку. 

Автор безпосередньо брав участь у цитогістологічному типуванні поліпів, 

яке проводилось на базі кафедри оториноларингології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця під керівництвом заслуженого діяча науки і 

техніки України, д.мед.н., професора Ю.В. Мітіна, а також у біохімічних 

дослідженнях крові та назальних тканин, проведених в лабораторії молекулярної 

біології відділу клінічної імунології ДУ «Національний науковий центр 

радіаційної медицини НАМН України». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладені 

на Проблемній комісії "Оториноларингологія" МОЗ та НАМН України 

(03.06.2011 року, протокол №3). Результати дисертаційних досліджень 

оприлюднено на: Щорічній традиційній весняній конференції Українського 

наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів «Діагностика та 

лікування хронічних захворювань ЛОР-органів» (Одеса, 16-17 травня 2011 р.), 

Конференції молодих вчених «Хронічні захворювання голови та шиї» (Київ, 15 

квітня 2011 р.), Щорічній традиційній весняній конференції Українського 

наукового медичного  товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні методи 

діагностики і лікування хронічних запальних захворювань ЛОР-органів» (АР 
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Крим, Судак, 11 жовтня, 2012 р.), Конференції молодих вчених «Хронічні 

захворювання голови та шиї» (Київ, 23 квітня 2012 р.), Конференції молодих 

вчених «Хронічні захворювання щелепно-лицевої ділянки» (Київ, 22 березня 

2012 р.), Щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового 

медичного товариства лікарів оториноларингологів «Діагностика та лікування 

хронічних захворювань ЛОР-органів» (Івано-Франківськ, 12 жовтня, 2012 р.), 

Щорічній традиційній весняній конференції Українського наукового медичного 

товариства лікарів оториноларингологів «Діагностика та лікування хронічних 

захворювань ЛОР-органів» (АР Крим, Севастополь, 20 травня, 2013 р.), Щорічній 

традиційній осінній конференції Українського наукового медичного товариства 

лікарів оториноларингологів «Діагностика та лікування хронічних захворювань 

ЛОР-органів» (Львів, 20 вересня, 2013 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 5 статей у фахових 

наукових виданнях, затверджених МОН України, 10 тез доповідей, 1 заявка на 

патент України на корисну модель № 201412509 від 21.11.14 "Спосіб визначення 

патогенетичного чинника у виникненні поліпозних риносинуситів".   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 129 сторінках 

машинопису. Складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів досліджень та трьох глав власних досліджень, заключення, висновків, 

списку літератури, що включає в себе 157 найменувань джерел: 60   вітчизняних 

та 97 закордонних авторів. Робота ілюстрована 15 таблицями,  21 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Сучасні уявлення про патогенез та діагностику поліпозних риносинуситів 

ПРС - запальне захворювання слизової оболонки носової порожнини та БНП, 

яке характеризується утворенням та рецидивуючим ростом поліпів і є серйозною 

та невирішеною проблемою сучасної медицини. Це захворювання  дуже часто 

пов’язується із системною патологією дихальних шляхів, зокрема з бронхіальною 

астмою (БА), порушенням обміну арахідонової кислоти та водно-сольового 

обміну в організмі [13, 14].  

Білатеральний поліпоз носа є досить поширеним хронічним захворюванням, 

яке нерідко може мати важкий клінічний перебіг та бути причиною ускладнення. 

Проте і неускладнені форми захворювання значно знижують якість життя 

пацієнтів.  

Ця патологія характеризується доброякісною трансформацією  слизової 

оболонки БНП, найчастіше - з передніх клітин ґратчастого лабіринту. 

Збільшуючись, поліп «опускається» в порожнину носа між середньою носовою 

раковиною та латеральною стінкою, спричинюючи розвиток таких симптомів, як 

закладеність носа, ринорея, гіпосмія та відчуття тиску. 

Етіологія поліпозу носа дотепер залишається остаточно нез’ясованою. 

Існують гіпотези про можливу роль мікроорганізмів у виникненні цього 

захворювання, проте вони досі не отримали підтвердження [15]. 

Труднощі фундаментального вивчення патогенезу поліпозу носа 

обумовлюють два питання. По-перше - невідомо, які саме клінічні різновиди 

захворювання відповідають його патогенезу; по-друге - це захворювання є 

локальним проявом місцевих патогістологічних змін, або певної системної 

патології.  

У загальній популяції населення частота назального поліпозу становить 0,5-

4,3 % [16], проте вона збільшується при наявності супутніх захворювань, що 

визначає це захворювання як одне з найпоширеніших серед інших хронічних 

патологічних станів верхніх дихальних шляхів. Наприклад, у хворих на БА 
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частота поліпозу носа зростає до 7-15%, на муковісцидоз – 39-56%, а у хворих із 

непереносимістю аспірину вона сягає 96% [17, 18,19].  

Поліпозна трансформація у багатьох випадках відбувається на фоні 

хронічного   риносинуситу (РС). Проте диференційним критерієм ПРС є саме 

формування поліпу на фоні хронічного запалення в епітелії БНП [20]. 

Насьогодні показано, що різні клінічні форми поліпозу носа асоціюються з 

поширеністю та системністю захворювання. Так, під час мікроскопічного 

дослідження назальних поліпів виявляють зміни, які властиві слизовій оболонці 

бронхів у хворих на БА. В обох випадках у зразках тканин відзначають 

ушкодження епітелію, гіперплазію келихоподібних клітин, потовщення базальної 

мембрани, збільшення об’єму позаклітинного матриксу, фіброз та еозинофільне 

запалення. Причому вираженість еозинофільного запалення в тканині назальних 

поліпів в осіб з поліпозом носа, який поєднується з БА, більша, ніж у пацієнтів з 

назальними поліпами без наявності БА в анамнезі. [21, 22]. 

Локальність або системність захворювання на ПРС обумовлюється 

активацією різних патологічних механізмів та його гетерогенністю, про що 

свідчить аналіз відмінностей і подібностей різних коморбідних станів. Дуже 

складно, часом просто неможливо, визначити, які чинники можуть обумовити 

гетерогенність супутніх захворювань, а які є ключовими в розвитку поліпозу 

носа. 

Сучасними дослідженнями підтвержена роль генетичних змін у формуванні 

ПРС. В досліджені Мезенцевої О.Ю. та співав. встановлена статистично значуща 

асоціація генотипів поліморфних варіантів генів  з ризиком розвитку поліпозного 

етмоїдиту - генотип del/del гену GSTT1. Порівняльний аналіз показав, що різниці 

в частотах поліморфізму гену GSTM1 встановлена не було, проте наявність 

мутантного генотипу del/del-GSTT1 виявилось  одним з факторів ризику розвитку 

поліпозного етмоїдиту та може слугувати перспективним для прогнозування 

схильності до поліпозного риносинуситу, не пов᾿язаного з порушенням 

аеродинаміки [23].  
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При диференційній діагностиці ПРС також дуже важливо враховувати 

локалізацію формування поліпу, оскільки активність запального процесу у 

середній та нижній носових раковинах різна. Показано, що посилена активність 

запалення, яке розвивається у середній носовій раковині, характерна й для 

назальних поліпів [24]. При цьому епітелій є активним учасником запалення та 

структурної відповіді тканин. Традиційно назальний епітелій розглядають як 

пасивний бар’єр, який захищає тканини від різноманітних патогенних чинників і 

одночасно є активним учасником імунної відповіді [25].  

На тлі запального процесу у назальному епітелії відбувається його 

інфільтрація еозинофілами, лімфоцитами, плазмоцитами й опасистими клітинами 

[21, 26]. Причому реакції запалення підтримуються переважно еозинофілами, які 

в активованому стані продукують численну кількість цитотоксичних 

прозапальних цитокинів, хемокінів, факторів росту:  інтерлейкіну-5 (IL-5), 

колонстимулюючого фактору росту гранулоцитів і макрофагів (GM-CSF), 

хемокіну СCL5, який регулює хемотаксис еозинофілів, базофілів та Т-лімфоцитів, 

білку ростового регуляторного онкогена (GRO)-α. Останні є активними 

атрактантами еозинофілів, збільшення кількості яких сприяє посиленню продукції 

прозапальних медіаторів, що сприяє посиленню еозинофільного запалення та 

створює своєрідне «хибне коло» у процесах поліпозної інфільтрації [
27

, 
28

]. 

Показано, що у пацієнтів з поліпозом носа, які не страждають на алергію, БА 

та толерантні до аспірину не відбувається гіперекспресія IL-5. За наявністю 

алергії та БА, посилення запалення відбувається за рахунок GM-CSF залежного 

рекруту  еозинофілів. При цьому вираженість еозинофілії корелює із важкістю 

захворювання, яке виражається у значній залишковій обструкції дихальних 

шляхів навіть після використання бронходилататорів.  А пацієнти з більш 

агресивною запальною відповіддю та великими розмірами поліпів більш схильні 

до багаторазового рецидивування поліпозу після оперативного лікування [29, 22]. 

Осередок запалення, на тлі якого відбувається поліпозна трансформація має 

певну локалізацію в носовій порожнині та пов’язується із розподіленням 

еозинофілів в слизовій оболонці носа. За даними деяких авторів, кількість 
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еозинофілів у нижній носовій раковині було меншим ніж у середній носовій 

раковині, що вважається одним з вагомих етіологічних факторів розвитку 

еозинофільно-залежної поліпозної трансформації [30, 31]. 

За даними Н.А. Комашко та співав., найбільш імовірно, що розвитку ПРС 

сприяє персистуюча алергічно-запальна реакція з характерною еозинофільною 

інфільтрацією. Збільшення ступеня інфільтрації асоціюється із поглибленням 

алергічного запалення. А верифікація вираженої клітинної інфільтрації з 

переважанням еозинофілів в тканині поліпів є ймовірним прогностичним 

критерієм рецидивуючого ПРС, з високою вірогідністю розвитку у  майбутньому 

БА [32]. 

Також доведено, що одну з ключових ролей у патогістологічних змінах як 

при поліпозі носа, так і при БА відіграють міофібробласти – продуценти 

міжклітинного матриксу та колагену, які в активованому стані негативно 

регулюють стромальну реакцію поліпу, що призводить до фіброзної його 

трасформації [33].  При цьому в інфільтрованому еозинофілами епітелії 

відбувається посилення проліферації міофібробластів, що сприяє метапластичній 

трансформації шляхом заміщення респіраторного епітелію сполученою тканиною 

[34]. Такі зміни підтверджуються даними електронної мікроскопії, які вказують, 

що ділянки поверхні поліпа мають неоднорідну структуру. Його поверхня 

частково вкрита нормальним (війчастим) респіраторним епітелієм, який 

переривається ділянками ерозій, ушкоджень або сквамозної метаплазії. Під цим 

частково ушкодженим епітелієм спостерігають потовщення базальної мембрани 

(ретикулярної пластинки). Строма поліпів відрізняється масивним набряком, 

наявністю псевдокіст і субепітеліального фіброзу з нагромадженням 

позаклітинного матриксу. При цьому також значної трасформації зазнають 

келихоподібні клітини. Ці зміни дуже подібні до таких у слизовій оболонці 

навколоносових пазух при хронічному риносинуситі та слизової оболонки нижніх 

дихальних шляхів при БА у пацієнтів без поліпозу. Ці ознаки є типовими для 

поліпозної трансформації, але вони стають  вираженішими за наявності 

хронічного  риносинуситу або поліпозу носа на тлі БА [21, 29, 35]. 



18 

Міофібробласти часто виявляють при БА: специфічну взаємодію між 

епітелієм та цими клітинами вважають частиною патогенезу цього захворювання. 

БА має багато загальних патогістопатологічних рис із хронічним риносинуситом і 

поліпозом носа, до яких належать ушкодження епітелію, потовщення 

ретикулярної пластинки, гіперплазія келихоподібних і гладком’язових клітин, 

нагромадження позаклітинного матриксу та фіброз. Структурна перебудова 

слизової оболонки бронхів у хворих на БА відома як «ремоделювання дихальних 

шляхів» і обумовлює незворотність перебігу захворювання [24, 35, 31]. 

Наявність інфекційного подразника суттєво впливає на інтенсивність та 

глибину поліпозної трансформації та є вагомим фактором патогенезу ПРС. 

Найменш вивчено вплив вірусної інфекції. Роль грибкової та бактеріальної як 

одних з вагомих етіологічних факторів ПРС насьогодні більш детально 

розглянута.  

У 1991 році Коzak et al. висунув  гіпотезу про вірусну етіологічю поліпів 

носа, за якою він вважав, що поліпи розвиваються в декілька етапів: вірусна 

інфекція, запальна реакція, персистенція вірусу, персистентна антигенна 

стимуляція, поліпоз носа.  За допомогою ДНК гібридизації вони намагалися 

знайти аденовірус, вірус герпесу та Епштейна-Барра у поліпах носа. Відсутність 

цих вірусів в поліпах навели авторів на думку, що вони, ймовірно, відіграють 

певну роль у формуванні поліпу на ранніх стадіях [36]. 

Значення бактеріальної інфекції при поліпах носа двояке. Вона може бути як 

основним етіологічним фактором розвитку поліпозу, так і виконувати роль 

підтримувача вторинного бактеріального процесу у БНП при хронічному ПРС. 

Багато пацієнтів з поліпами носа мають вторинний хронічний синуїт. 

Блокада вивідних усть при носових пазух, скоріш за все, є початком розвитку 

хронічного РС. Тому в цьому випадку інфекція є вторинною у модулюванні 

дефектів захисних властивостей слизової оболонки носа [37]. 

Насьогодні численними дослідженнями показана роль Stphylococcus uareus 

(S. aureus)  у формуванні ПРС. Так, у 30-50 % пацієнтів з поліпозом носа та у 60-

80 % пацієнтів з ПРС у поєднанні з БА виявляються IgE-антитіла до 



19 

ентеротоксинів S. aureus [38]. Значення останнього в патогенезі ПРС 

підтверджується його внутрішньоклітинною персистенцією та наявністю в 

тканині поліпів антитіл IgE до ентеротоксину стафілококу, кількість яких корелює 

з рівнем еозинофільного катіонного протеїну, еотоксину та IL-5. 

За даними Ярової Л.А. та співав. [39] приєднання бактеріальної інфекції в 

групі хворих з хронічним ПРС у сполученні із інфекційно-алергічною БА чинить 

сильний вплив на тривалість загострення і тяжкість перебігу, ніж у групі хворих з 

атопічними захворюваннями без додаткового впливу інфекційного подразника. 

При загостренні хронічного ПРС на фоні атопічної БА більше значення має 

тригерна дія алергенів, що вимагає обережного застосування антибактеріальної 

терапії у таких пацієнтів.  

В дослідженнях Рябової М.А. та співав. показано, що у 97 % хворих на ПРС у 

поєднанні із БА виділення секрету з верхньощелепної пазухи (ВЩП) мали 

гнійний характер. У його складі, як при та без  БА, частіше визначався S. aureus. 

Проте частота висівання останнього, у порівнянні з іншою мікрофлорою, була 

вища у хворих з наявністю супутньої БА, що асоціювалось із більш високою 

еозинофілією у секреті ВЩП [40].  

Насьогодні також запропонована поліетіологічна, багатофакторна теорія 

патогенезу ПРС, яка визначає роль набрякового розриву епітелію та його 

базальної мембрани у розвитку пролапсу підепітеліального шару. На думку 

Завадського А.В. та співав., пусковими моментами для розвитку набряку слизової 

оболонки у хворих з ПРС було набряково-катаральне запалення, гіперчутливість 

слизової оболонки порожнини носа на тлі зниження ендокринної функції кори 

наднирників [41].  

Також сьогодні розглядається теорія вертикального положення голови та 

вивідних отворів решітчастого  лабіринту, згідно якої вважається, що ріст поліпів 

відбувається завдяки ортостатичного гідропсу слизової оболонки решітчастого 

лабіринту внаслідок вертикального положення голови та слабкості гіпоталамо-

гіпофізарно-наднирникової функції. Вважається, що при досягненні певної маси 

та розмірів набрякової ділянки слизової оболонки, особливо в передніх та 
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середніх відділах решітчастого лабіринту, починається реалізація прояву дії сил 

гравітації, що підсилює вихід внутрішньоклітинної рідини та збільшення набряку 

і розміру поліпу [42].  

Згідно сучасним уявленням вважається, що клінічні прояви ПРС, його 

патогістологічні особливості та локалізація залежить від  етіологічних чинників 

цього захворювання [43].  

В сучасній літературі зустрічається декілька варіантів класифікації поліпів в 

основу яких покладені різні етіологічні чинники.  

Найпоширенішим варіантом є класифікація поліпів за H. Stamrnberger [44] за 

якою поліпи розділяються на чотири основним гістологічних підтипи: 

1. Набряковий, еозинофільний поліп носа. Це найпоширеніший тип поліпів, 

який зустрічається у 85-90 % випадках ПРС. Він містить набряклу сполучну 

тканину, залози та кісти, які найчастіше вкриті незміненою слизовою оболонкою. 

Морфологічно тканина характеризується набряком, гіперплазією келихоподібних 

клітин епітелію, потовщенням базальної мембрани та великою кількістю 

лейкоцитів, особливо еозинофілів і мастоцитів. 

2. Фіброзно-запальний поліп відрізняє хронічне запалення та метаплазійні 

зміни епітелію. При цьому не спостерігається  набряк строми та кількість 

келихоподібних клітин нормальна. Потовщення базальної мембрани не настільки 

виражене, як за першого типу. Серед ознак запальної реакції переважає 

підвищений рівень лімфоцитів. Строма містить фібробласти. Фіброзно-запальний 

нейтрофільний тип спостерігають менш ніж у 10% випадків поліпів носа та 

приносових пазух. Цей гістологічний тип часто виявляють при муковісцидозі, 

синдромі первинної дискінезії війок чи синдромі Янга. Такі поліпи іноді 

трактують як кінцеву стадію активного запального процесу. 

3. Поліп з гіперплазією серозно-мукозних залоз (залозистий поліп), ясновною 

рисою якого є гіперплазія численних залоз та їх протоків. Крім того, виявляють 

центральний набряк сполучної тканини, що містить кісти та залози. Цей тип 

спостерігають рідко (менш ніж у 5% від усіх поліпів носа). Морфологічно його 

можна порівняти з першим типом поліпів. 
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4. Поліп з атиповою стромою. Дуже рідкісний тип поліпів, який необхідно 

диференціювати від пухлини, через що він потребує дуже ретельної гістологічної 

оцінки. Основною його відзнакою, що відрізняє цей поліп з атиповою стромою 

від пухлини, є відсутність мітозів. Стромальні клітини виглядають патологічними 

й атиповими, проте ознаки неопластичного поділу клітин відсутні. У деяких 

поліпах, особливо у молодих людей, у стромі виявляють «атипові» клітини зі 

збільшеними, надмірно забарвленими ядрами. Ці клітини лежать поодиноко або 

групами і нагадують великі фібробласти. Цитоплазма таких клітин щільна, 

зерниста, вакуолізована, а зовнішня форма - зірчаста. Проте їм не властива 

мітотична активність, і їх обов’язково потрібно диференціювати від 

ембріональної рабдоміосаркоми. 

За консенсусною класифікацією T.Lildholdt [45] поліпи носа розділяються на: 

- однобічні поліпи носа; 

- двобічні (білатеральні) поліпи носа; 

- поліпи без супутніх захворювань; 

- поліпи у поєднанні із БА і непереносимістю нестероїдних протизапальних 

засобів; 

- поліпи, які асоціюються із місцевим або системним імунодефіцитами. 

Безшапочним С.Б. та співав. [46] була запропонована ендоскопічна 

класифікація поліпів носа за розміром, який виражається у балах: 

- немає поліпів - 0 балів; 

- поліпи обмежені середнім носовим ходом - 1 бал; 

- поліпи за межами середнього носового ходу - 2 бали; 

- масивний поліпоз - 3 бали. 

Зведена класифікація H. Stamrnberger найбільш поширена, оскільки вона 

враховує гістологічні, ендоскопічні, клінічні критерії, а також реакцію на 

лікування та зв’язок з різними захворюваннями та станами, такими як: БА, 

алергічний грибковий синусит, непереносимість ацетилсаліцилової кислоти 

(АСК). 
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Розміри хоанальних поліпів варіабельні. Іноді вони закривають лише хоану 

чи заповнюють носову частину глотки, або «спускаються» нижче (в ротову та 

гортанну частини глотки). Оскільки такі поліпи беруть початок із ВЩП, їх ще 

називають антральнохоанальними, антрохоанальними, ретрохоанальними, 

ретроназальними. Проте хоанальні поліпи можуть розвиватися не лише з ВЩП, а 

й з основної, а також з ґратчастого лабіринту. Виділяють три види хоанальних 

поліпів залежно від вихідної ділянки їх росту: антрохоанальний, сфенохоанальний 

і етмохоанальний. За одночасного ураження декількох навколоносових пазух 

місце прикріплення хоанального поліпа може бути встановлено лише під час 

операції. 

Антрохоанальний поліп зазвичай ізольований, однобічний, з кістозною 

частиною, розвивається із задньої частини ВЩП, найчастіше заповнює всю її 

порожнину. Він може досягати середнього носового ходу, а, згодом, через хоани й 

носоглотки, де, збільшуючись, досягає великих, іноді «гігантських» розмірів [47, 

48]. Решта слизової оболонки пазухи не змінена. Хоанальні поліпи можуть 

розвиватися з кістозних утворень верхньощелепної пазухи, наповнених рідиною 

янтарного кольору. Часте поєднання хоанальних поліпів з кістами відмічено в 

багатьох спостереженнях. Це зумовлено, очевидно, тим, що кісти та поліпи мають 

загальну патогенетичну основу. Підтвердженням цього положення є те, що поліп і 

кіста наповнені янтарною рідиною, яка за своїми фізико-хімічними властивостями 

подібна до сироватки крові. Через ніжку поліпа ця рідина може переміщуватись із 

поліпа в кісту і у зворотному напрямку. Отже, поліпи та кісти мають спільні 

походження та механізми утворення [47, 49]. 

Хірургічне лікування полягає у повному видаленні поліпа разом з кістозною 

частиною, що розміщена у верхньощелепній пазусі. Зазвичай достатньо резекції 

гачкоподібного відростка (processus uncinatus), розширення устя та видалення 

через нього кістозної частини. Якщо поліп надто великий, його можна видалити 

через порожнину рота, а кістозну частину разом зі слизовою оболонкою пазухи, 

яка є вихідною точкою росту поліпа, - через розширене устя пазухи. 
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Великий ізольований поліп, ймовірно, походить з місць дотику між 

гачкуватим відростком і середньою носовою раковиною або гачкуватим 

відростком і bulla ethmoidalis із передніх етмоїдальних клітин. Він розвивається з 

гачкуватого відростка, bulla ethmoidalis чи середньої носової раковини, рідше - з 

клиноподібно-сітчастого заглиблення, звідки може входити в хоани, носоглотку 

та навіть у порожнину рота. Еозинофільні інфільтрати у таких поліпах виявляють 

рідко. При виборі лікувальної тактики найчастіше застосовують хірургічне 

втручання. Рецидиви цього типу поліпозу розвиваються рідко. 

Поліпи, пов’язані з хронічним синуїтом, без еозинофільних інфільтратів як 

домінуючої ознаки розвиваються з ділянки остеомеатального комплексу. 

Механічно вони погіршують прохідність останнього у більшості пацієнтів. З 

огляду на недостатню ефективність місцевого лікування (поліпи під дією 

місцевих кортикостероїдів можуть суттєво зменшитися, але відносно часто 

рецидивують) і системної антибіотикотерапії, хірургічне втручання -  є вибором 

лікування. Ефективність функціональної ендоскопічної хірургії навколоносових 

пазух у таких випадках становить близько 85% без потреби оперативного 

втручання на верхньощелепній чи лобній пазусі. 

Поліпи, які пов’язані з хронічним РС і еозинофільними інфільтратами як 

домінуючою ознакою - є типом поліпів, які найчастіше зустрічаються.  При цьому 

відмічаються білатеральні поліпозні зміни з гіперреактивністю нижніх дихальних 

шляхів різного ступеня, які добре реагують на лікування кортикостероїдами. 

Виражений ефект місцевої або системної кортикостероїдної терапії ендоскопічно 

підтверджується не лише зменшенням поліпів, а й інколи навіть повним 

зникненням поліпозних змін. Хірургічне лікування застосовують лише для 

усунення поліпів, які не відреагували на топічні кортикостероїди. Нерідко 

необхідно відкрити просвіт верхньощелепної, клиноподібної або лобної пазух, 

щоб видалити з них поліпозні тканини. До цієї групи поліпів також можна 

віднести масивні поліпи при аспіриновій тріаді та алергічному грибковому 

синуїті. 
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Поліпи,  які пов’язані зі специфічними синдромами, такими як муковісцидоз, 

еозинофільний грибковий синусит, злоякісні пухлини порожнини носа, є лише 

проявом іншого захворювання та часто маскують основну хворобу. 

Основними методами діагностики поліпів носа є ендоскопія носа та сучасні 

радіологічні обстеження, насамперед, комп’ютерна томографія (КТ). 

Оптична ендоскопія порожнини носа дає змогу виявити поліпи на ранніх 

стадіях захворювання та візуалізувати поліпоподібні зміни слизової оболонки 

Ендоскопію порожнини носа виконують у положенні у лежачому або сидячому 

положенні пацієнта з попередньою місцевою анестезією слизової оболонки 

носової порожнини.  Для цього застосовують препарати у вигляді спрею або на 

ватному зонді. Найбільш інформативним вважають використання ендоскопа 

діаметром 4 мм, який дає змогу з’ясувати стан остеомеатального комплексу, 

точно визначити характер росту поліпів (рис. 1.1. А-В).  

А 

 

Б 

 

В 

 

Рис. 1.1. Типи поліпів у назальному епітелії БНП пацієнтів хворих на 

хронічний ПРС за локалізацією: А- часткова обтурація дренажних отворів БНП; Б 

– обтурація середнього носового ходу; В- блокування співустя верхньощелепної 

пазухи.  

Це дослідження включає оцінку анатомії стінки порожнини носа і його 

переділки та структур латеральної стінки його порожнини. Ендоскопія забезпечує 

досконалу візуалізацію поліпів у середньому носовому ході, також візуалізуються 

поліпи, які походять з контактних ділянок, та інші патологічні зміни носової 

порожнини. Також під контролем ендоскопа здійснюється забор матеріалу для 

мікробіологічних та гістологічних досліджень [50]. 
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Застосування ригідного ендоскопа дає можливість часткової медіалізації 

середньої носової раковини для ретельнішого оцінювання стану середнього 

носового ходу. 

Враховуючи високу варіабельність будови назальної порожнини, близьке 

розташування анатомічних структур, відсутність постійних орієнтирів та складну 

просторову орієнтацію виникає необхідність застосування КТ, що дозволяє  

заздалегідь спланувати етапи операції, визначивши хірургічні орієнтири та 

побудувавши в уяві 3D-модель анатомії порожнини носа конкретного пацієнта. 

Вищевказані причини також диктують необхідність проведення передопераційної 

оцінки КТ по певному плану, щоб нічого не втратити з поля зору.  Основна мета 

передопераційної оцінки знімків полягає не в уточненні діагнозу та визначенні 

об’єму хірургічного лікування, а у плануванні етапів та техніки втручання з 

урахуванням анатомічних особливостей пацієнта. Оцінка даних КТ по так званій 

передопераційній контрольній карті повинна проводитись незалежно від 

наявності чи відсутності інтраопераційної навігаційної системи. КТ біляносових 

пазух виконується на мультиспіральному комп᾿ютерному томографі. 

Дослідження повинно проводитись після консервативного лікування, краще 

безпосередньо перед операцією. 

З розвитком ендоскопічної хірургії БПН та переходом від мінімально 

інвазивних підходів до розширених з’являється необхідність у детальному 

алгоритмі передопераційної оцінки КТ БНП, який був розроблений у 

Університетскій клініці м. Граца (Австрія, 1998) для внутрішнього використання. 

Він включає декілька етапів: 

- визначення достовірності даних КТ; 

- оцінка положення носової переділки; 

- характеристика середніх носових раковин; 

- характеристика гачкоподібного відростка; 

- характеристика решітчастої воронки та верхньощелепної пазухи; 

- оцінка будови медіальної та нижньої стінок орбіти; 
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- оцінка передніх клітин решітчастого лабіринту, лобного карману та лобної 

пазухи; 

- оцінка клиновидної пазухи; 

- оцінка анатомії основи черепа. 

 Розвиток ендоскопічної хірургії біляносових пазух та основи черепа 

потребує вдосконалення способів діагностики та оцінки КТ БНП для забезпечення 

якісного та безпечного втручання. Якщо раніше здавалося достатнім оцінити дані 

КТ на плівці, то сьогодні вкрай важливо застосовувати сучасні комп᾿ютерні 

технології для перегляду та оцінки даних КТ. Враховуючи високий ризик 

ятрогенних ускладнень при виконанні так званих розширених втручань на БНП, 

перед кожним втручанням необхідно ретельно оцінювати дані КТ БНП за 

стандартним планом для планування операції та виявлення «небезпечних» 

анатомічних зон.  

Незважаючи на велику кількість експериментальних і клінічних досліджень, 

патологічні процеси, що обумовлюють утворення поліпів, залишаються до кінця 

не вивченими. Якщо поліпоз носа настільки часто відмічають при хронічному РС, 

виникають питання: «Це прояв хронічного  риносинуситу чи два самостійних 

захворювання? З огляду на те, що поліпи розвиваються із досить невеликої 

ділянки слизової оболонки, поліпоз носа варто розглядати як локальне 

захворювання, чи як місцевий прояв системної патології? Яким чином супутні 

захворювання впливають на назальні поліпи?» Очевидним є те, що не існує 

єдиного механізму, відповідального за розвиток назального поліпозу. 

В усіх випадках діагностики поліпоподібних утворень необхідне 

ендомікрориноскопічне дослідження порожнини носа та носоглотки в динаміці. 

За допомогою оптичної ендоскопії з’ясовують джерело розвитку поліпів, їх 

поширеність, характер росту і прогнозують можливі ускладнення, проводять 

диференційну діагностику, роблять висновки про ефективність лікування.  

Таким чином, найбільш прийнятною та найпопулярнішою нині є 

багатофакторна теорія ПРС. Вона узагальнює сучасний стан знань і найновітніші 

відкриття. Вона свідчить, що ініціюючим фактором розвитку ПРС є ушкодження 
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назального епітелію різними чинниками – інфекційними (бактеріальними, 

вірусними та грибковими), алергенами, а також внаслідок впливу екзогенних 

фізико-хімічних факторів навколишнього середовища.  Вони сприяють активації 

прозапальних реакції, контролюють ріст, диференціацію, міграцію та активацію 

прозапальних клітин. Екзотоксини, такі як S.aureus стимулюють активацію та 

міграцію лімфоцитів, еозинофілів та макрофагів у місця ушкодження назального 

епітелію де за їх активною участю відбувається розвиток активного запального 

процесу на тлі якого відбувається формування поліпів носа. Проте  незважаючи 

на очевидні результати у вивченні патогенезу ПРС, частота та тяжкість клінічних 

проявів захворювання не знижується, що вимагає більш детального вивчення 

патогенетичного підґрунтя розвитку цього ЛОР-захворювання. 
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1.2. Особливості порушення окисного гомеостазу у хворих на поліпозний 

риносинусит 

На сьогодення досягнуті певні успіхи у вивченні етіології ПРС, механізмів 

впливу інфекційних, вірусних, аутоімунних процесів, характеру алергічної та 

генетичної схильності, розвитку специфічних та неспецифічних процесів 

запалення і т.д. Оптимізовані хірургічна лікувальна тактика та консервативна, яка 

заснована на застосуванні інтраназальних ГКС. Проте питання рецидивуючої 

поліпозної трансформації слизової оболонки БНП залишаються недостатньо 

вивченими.  

Сучасні знання стосовно етіології ПРС охоплюють численні теорії: зокрема 

це теорія формування аденоми та фіброми, залозиста-кістозна, мукоза-

ексудативна, залозисто-гіперплазивна, іон-транспортна та теорія  судинної 

обструкції. Проте багато дослідників сходяться на тому, що це захворювання є 

мультифакторним, в основі якого розвивається ВРО асоційована прозапальна 

реакція у назальному епітелії БНП [51]. 

При накопиченні гідропероксидів, ненасичених альдегідів, малонового 

діальдегіду та інших токсичних продуктів ліпопероксидації спостерігаються 

порушення метаболічних процесів: пригнічення активності гліколізу та окисного 

фосфорилювання, синтезу білка та нуклеїнових кислот, порушення різних 

ферментативних процесів [52]. 

Основа дії продуктів ВРО щодо інактивації білків полягає у взаємодії з SH– , 

NH2– , CH3– групами їх молекул, що може призводити до змін структури білка, 

утворення білок– білкових зшивань та фрагментації білків [53, 54]. Як наслідок, 

при цьому знижується або втрачається багатогранна функціональна активність 

білків (ферментативна, регуляторна, участь в матричних синтезах та транспорті 

іонів), а деякі з них сприяють мутаціям чи стають аутоантигенами [55]. Слід 

зазначити, що хоч окислення білків має складний та вибірковий характер, проте у 

результаті дії АФК утворюються загальні продукти – карбонільні похідні [56]. 

Саме за рівнем цих продуктів найчастіше судять про ступінь пошкодження білків 

в тканинах [57]. 
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Рис. 1.2  –  Схема утворення численних типів РФК та ВР у відповідь на ОС, 

що призводить до мукозального пошкодження та ензими АО захисту, які задіяні у 

нейтралізації продуктів ВРО (за [58, 59]). 

 

На клітинному рівні пошкоджуюча дія реактивних форм кисню (РФК) 

полягає переважно у порушенні організації мембранних структур, що визначають 

фазові переходи (гель– рідкий кристал) та їх функціональну активність. Зміни 

структури бішару під впливом РФК впливають на в’язкість мембран, інактивують 

мембранозв’язані рецептори й ферменти, збільшують неспецифічну проникність 

іонів кальцію, сприяють вивільненню лізосомальних ферментів (протеаз і 

нуклеаз). У подальшому це веде до активації протеолізу та порушення цілісності 

клітинних і субклітинних мембран, наслідком чого є зміни проникності мембран, 

бар’єрної функції для багатьох молекул, зниження здатності щодо зв’язування 

ферментів [60, 61]. 

На сучасному рівні наукових знань не активація ВРО, а дисбаланс між 

концентрацією РФК та рівнем АО-захисту розглядається як одна із основних 

причин ушкодження клітин і тканин на молекулярному рівні, що створює 
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передумови до розвитку окислювального стресу (ОС) на тлі якого відбувається 

реалізація та підтримка запальної тканинної дисфункції, що згодом призводить до 

метапластичної її трансформації.  [62, 63]. 

В сучасній літературі зустрічаються поодинокі дані, про те, що 

окислювальний стрес (ОС) є ваговим у реалізації метапластичної трансформації 

назального епітелію БНП, але достоменно їх роль в патогенезі ПРС докі ще не 

вивчена [64]. 

Коркмазов М.Ю. та співав. досліджували рівень процесів ліпопероксидації та 

окисної деструкції білків у пацієнтів з ПРС, які тривало застосовували топічні 

ГКС. Виявлено, що на їх фоні, у цих пацієнтів спостерігалось  розростання 

сполучної тканини з великою кількістю продукуючих слиз залоз. Це було 

ознакою активації метаплазії війчастого епітелію, десквамації з гіперплазією 

клітин камбіального шару, збільшення кількості бокаловидних клітин, збільшення 

щільності судин, кістозної трансформації ацинусів залоз з накопиченням 

білкового секрету у просвіті. Такі патоморфологічні зміни у цих хворих 

відбувались на тлі збільшення співвідношення між процесами спонтанного та 

стимульованого карбонілювання білків назального епітелію.  Автори прийшли до 

висновку, що більш виражена інтенсивність процесів окисної модифікації білків, 

ніж ліпопероксидація на фоні тривалого застосування інтраназальної 

кортикостероїдної терапії є ознакою активації тканинної трансформації, оскільки 

карбонільні білкові продукти набагато стабільніші за ліпідні інтермедіати, які 

зазнають деградації за секунди та хвилини. Окислені білки можуть знаходитися в 

клітинах годинами та навіть днями,  що дозволяє визначати білкові карбонільні 

продукти, як найбільш надійні маркери тканинної окисної трансформації [65]. 

Встановлено, що в поліпозній тканині та крові хворих на хронічний ПРС 

рівні вторинних продукців ліпопероксидації – малонового діальдегіду (МДА) 

значно вищі, ніж у здорових осіб. Причому збільшена їх концентрація 

асоціюється із пригніченням активності клітинної супероксиддисмутази та 

парадоксально низьким  рівнем оксиду азоту [66].  
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О. Тopal et al. показали [67], що в назальному лаважі фіксувалася із значно 

збільшеним рівенем еозинофільного катіонного білку, який кореляційно 

пов’язувався із важкістю ПРС. Крім того, інтенсивність ОС позначалась на 

загальному АО статусі хворих та продукції оксиду азоту у крові, що значимо 

корелювало із глибиною деструкції та гіперемії назального епітелію відповідно.  

У роботі Bozkus F. et al показано, що у пацієнтів з назальним поліпозом 

фіксувався значно вищий рівень показнику загального оксидативного статусу та 

індексу ОС на тлі зниженого рівня показнику загального АО-захисту в зразках 

крові та поліпозної тканини у порівняні із пацієнтами із конхогіпертрофією [68]. 

Це свідчило про те, що інтенсивнісить ОС у хворих з назальним поліпозом у 

поліпозній назальній тканині та крові значно вища, ніж у пацієнтів з 

гіпертрофічною трансформацією слизової.  

Також було показано, що на тлі як місцевого, так і організменого ОС у 

хворих на ПРС фіксувалась гіперактивація пролідази в поліпозній тканині та 

крові, що є ознакою активації метапластичних перетворень у назальному епітелії, 

оскільки однією з функцій пролідази є «переробка» проліну для синтезу колагену 

та клітинного росту. Цей фермент є одним з лімітуючих факторів в регуляції 

біосинтезу колагену [69]. 

Підтвердженням того, що перебіг хронічного ПРС асоціюється із значною 

активацією як місцевих, так і організмених прозапальних процесів, був 

зафіксований значно вищий рівень білку гострої фази, який лімітує ОС – 

церулоплазміну як у поліпах,  так і у крові хворих на ПРС у порівнянні з 

пацієнтами, які страждали на гіпертрофічний риніт [70].  

В контексті ОС та запалення було вивчено роль неструктурованих протеїнів, 

таких як глюкозорегульовані протеїни 78, 94, spliced X-box-binding protein 1 та 

калкутікуліт у культурах поліпозної тканини методами імуногістохімії, 

імуноблотінгу та мас-спектрометрії.  В результаті виявлено, що при поліпозній 

трансформації у назальному епітелії рівень цих протеїнів збільшується із 

інтенсивність ОС, що призводить до експресії IL-8, який є хемокіном макрофагів 
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та епітеліальних клітин, та лейкотриєну В4, який безпосередньо модулє клітинні 

реакції запалення[71]. 

Таким чином, літературні дані свідчать про тісні взаємозв’язки між 

поліпозною трансформацією назального епітелію та ОС. Причому невід’ємною 

відзнакою цих процесів є підтримка прооксидантних стимулів не тільки на 

місцевому, але й організменному рівнях хворих на хронічний ПРС. Проте знанння 

відносно функціонування механізмів, які пов’язують місцеві та системні процеси 

ВРО та підтримують апластичний процес у хронічному стані досі не 

систематизовані. Тому, дослідження в цьому напрямку є важливими та в 

майбутньому допоможуть покращити діагностику та лікування даного 

захворювання та, головне, допоможуть зрозуміти причини виникнення даного 

патологічного процесу. 
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1.3. Сучасний підхід у застосуванні лікувальних заходів та схем при 

хронічному поліпозному  риносинуситі 

Сучасне фармакотерапевтичне лікування  без- та алергічних форм ПРС має 

патогенетичний характер, оскільки воно спрямоване на блокування ефектів 

біологічно активних речовин і клітин, які безпосередньо беруть участь у розвитку 

патологічного процесу. 

Традиціне медикаментозне лікування ПРС на сьогодні полягає у застосуванні 

стероїдних, антибактеріальних препаратів із додатковим використанням 

протинабрякових та антигістамінних лікарських засобів. Хірургічне лікування 

цього ЛОР–захворювання зазвичай застосовується у тих випадках, коли 

медикаментозна терапія не принесла бажаних результатів. Але цей вид лікування 

не завжди є ефективним, оскільки частота післяопераційного рецидиву ПРС у 

пацієнтів може сягати  60 % протягом двох років після операції [72].  

Інтраназальні глюкокортикостероїди (ГКС) насьогодні є одними з найкращих 

лікарських засобів, які широко застосовуються у лікуванні ПРС, завдяки 

протизапальним властивостям. Вони зменшують розмір поліпів, поліпшують 

носове дихання, зменшують симптоматику риніту, таку як: ринорея, чхання, 

закладеність носа, знижують частоту рецидиву та повторного хірургічного 

втручання. Широка їх біологічна дія пояснюється присутністю 

глюкокортикоїдних рецепторів у ядрі, цитоплазмі та плазматичній мембрані [73]. 

Як  системні, так і топічні ГКС можуть пригнічувати функції прозапальних клітин 

(епітеліальних, ендотеліальних клітин, фібробластів), так і в клітинах запалення, 

які надходять із кровотоку. Ці препарати зменшують залучення й активацію 

клітин, вивільнення цитокінів і медіаторів, утворення ферментів, експресію 

адгезивних молекул і тривалість життя запальних клітин. ГКС ефективні відносно 

активованих еозинофілів завдяки як безпосередньому впливу на їх життєздатність 

та функції, так і  опосередковано – сприяючи скороченню продукції 

еозинофільних цитокінів хемотаксису у назальному мукозі та епітеліальних 

поліпозних клітинах, що сукупно сприяє зменшенню вмісту акумульованих в 

поліпозній тканині цих клітин приблизно на 40%  [74]. На молекулярному рівні це 
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відбувається завдяки індукції апоптозу метапластичних клітин, зменшенню 

експресії у них матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК) ІL-5, гальмуванню 

ростових факторів, зокрема GM-CSF та експресії таких ферментів 

(циклооксигеназа та фосфоліпаза) і хемотаксичних речовин (еотаксин). 

Системні стероїдні препарати зазвичай призначаються у  важковиліковних 

випадках ПРС у поєднанні із системною алергізацією. Проте застосування ГКС 

можє мати й негативні наслідки, оскільки вони стимулюють гюконеогенез та 

пригнічують утилізацію глюкози у периферичних тканинах, що призводить до 

вторинного гіперінсулінізму та гіперглюкагонемії та збільшенню рівня 

циркулюючих ліпідів у крові. Тому хворим на цукровий діабет, з 

неконтрольованою артеріальною гіпертензією та виразковою хворобою шлунку 

такі препарати необхідно призначати з обережністю [75]. 

У практиці лікування ПРС насьогодні досить успішно застосовуються 

антилейкотриєнові препарати, такі як  зилеутон, зафирлукаст, пранлукаст, 

монтелукаст, які приймаються перорально  [76]. Автори відмітили, що у 72% 

хворих на фоні цих препаратів відбувалось покращення перебігу ПРС, а у 50% – 

припинився ріст поліпів. Аналогічний ефект був досягнутий і відчизняними 

дослідниками – Овчинниковим А.Ю.  та співав., які застосовували монтелукасту у 

десяти хворих з хронічним ПРС [77]. 

Як і при лікування БА, у фармакотерапії ПРС успішно розробляється 

стратегія, яка направлена та зв’язування IL-5 анти-IL-5 моноклональними 

антитілами, що вводяться внутрішньовенно. Це дозволяє статистично значимо 

знижувати рівень еозинофілів у крові хворих, та на 50 % - у тканинах дихальних 

шляхів [78, 79]. 

У патогенезі хронічного ПРС провідну роль відіграють низка 

мікроорганізмів. У 96% пацієнтів з хронічним риносинуситом у носовому слизу 

виділено гриби. Часто в слизу назальних поліпів містяться бактерії, переважно S. 

aureus [78, 28 ]. Тому в комплексну терапію поліпозних  риносинуситів у 

більшості випадків включають антимікотичні й антибактеріальні засоби. 
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Нещодавні дослідження показали, що пероральне застовування у хворих на 

ПРС 200 мг доксицикліну у перший день лікування, та по 100 мг щоденно - у 

подільші 20 днів, статистично значимо знижувало розмір поліпів, пригнічувало 

активність мієлопероксидази, металопротеніази 9 та рівень еозинофільного 

катіонного протеїну у назальному секеті за рахунок гальмування 

інтраепітеліальної колонізації S. aureus у назальних синусах [80]. 

Перспективним направленням у лікуванні синоназального поліпозу є 

застосування препаратів-інгібіторів проліферації мастоцитів, зокрема 

тамоксифену.  Дослідження by Duffy et al. [81] показали, що цей препарат може 

бути корисним у лікуванні мастоцитіндукованого ПРС. Проте ці дані попередні, і 

потребують подільшого вивчення  механізмів дії цього препарату. 

Інтраназальний фуросемід насьогодні вважається альтернативним топічним 

ГКС лікарським засобом, оскільки тривале застосування останніх призводить до 

проявів таких негитивних клінічних ефектів у назальному мукозі,  як  епістаксис 

та перфорації назальної перетинки. Фуросемід не має тривалих побічних ефектів 

та є ефективним у перешкоджанні рецидиву гіперпластичного РС з назальним 

поліпозом. Показано, що на фоні шестимісячного лікування інтраназальним 

фуросемідом лише у 17,5% пацієнтів було виявлено рецидив хронічного ПРС 

порівняно з 24,2 % та  з 30,0 % - у групах пацієнтів, які відповідно лікувались 

мометазоном та взагалі не застосовували ГКС [82]. Такий позитивний 

терапевтичний ефект при лікуванні цим препаратом досягається завдяки його 

діуретичним властивостям. Він здатен інгібувати абсорбцію клітинами натрію та 

води, підтримувати біохімічний градієнт між субмокозальною та лумінальною 

поверхнями респіраторного епітелію [83]. Також він пригнічує як нативний, так і 

стимульований арахідоновою кислотою синтез простагландинів Е2 та F2-α, що 

визначає його цитопротекторну властивість відносно клітин респіраторного 

епітелію [84].  

Поряд з фармакотерапією в практиці лікування ПРС насьогодні широко 

застосовуються фізіотерапевтичні методи, направлені на гальмування, в першу 

чергу, запалювального процесу в синусах БНП. Зокрема ендоназальний 
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електрофорез використовують як спосіб доставки протизапальних лікарських 

засобів в строму органу, проте вузькі носові ходи та відсутність спеціалізованих 

насадок значно обмежують можливість використання цього методу фізіотерапії.  

Хірургічне лікування ПРС зазвичай застосовується у разі недосягнення 

бажаних терапевничних ефектів та на підставі зважаних рішень отоларинголога. 

Сучасна медична техніка та мікроінструментарій, які підкріплені ендо- та 

мікроскопічною візуалізацією, є основою малоінвазивної хірургії, до 

найпоширеніших методів якої насьогодні вважається  функціональна 

ендоскопічна синус-хірургія (ФЕСХ), яка замінила радикальну 

пансинусополіпотомію. Також в ендоназальній хірургії знайшли своє 

застосування «безкровні» методи фізичної дії на тканини (радіохвильове та 

лазерне випромінювання), які гарантовано виключають ризик післяопераційної 

кровотечі. Розроблені та впроваджені в практику методи септального шинування 

та секційної гідротампонади порожнини носа, які значно знижують травматичну 

складову в хірургічному лікуванні деформації переділки носа, хронічного риніту, 

поліпозного  риносинуситу.  

Проте за статистичними даними у 5-10% випадків розвивається  

постхірургічний рецидив поліпозу [85, 86], що є свідченням недостатньої 

ефективності даного методу лікування, оскільки воно обумовлює лише 

остаточний результат патологічного процесу та не впливає на ланки патогенезу 

поліпозу. У цьому аспекті хірургічне лікування має симптоматичний характер, 

позбавляючи хворого від проявів хвороби. Воно не перериває патогенетичний 

ланцюг й тому суттєво не впливає на тривалість ремісії.  

На даний момент не існує загальноприйнятої методики ведення в ранньому 

післяопераційному періоді хворих, які перенесли септопластику, конхотомію, 

носову поліпотомію. Післяопереційне лікування пацієнтів зазвичай направлено на 

лікування запалення та відновлення носового дихання. Традиційно на цьому етапі 

лікування застосовується анемізація слизової оболонки з наступним туалетом 

носової порожнини (евакуація постопераційних виділень, видалення фібринового 

нальоту та геморагічних кірок). Офіцинальні лікарські засоби, які застосовують з 
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ціллю зменшення післяопераційного запалення, в порожнині носа діють 

поверхнево, не проникаючи в підлеглі тканини. Це пояснюється як 

фармакологічними властивостями препаратів, так і зниженням всмоктуювальної 

функції травмованої слизової оболонки порожнини носа.  

Для вторинної профілактики утворення поліпів у хворих після оперативного 

втручання також доцільно використовувати ендоназальні стероїди. Щодо вибору 

конкретного препарату, то необхідно враховувати, що застосування цих 

лікарських засобів при поліпозному риносинуситі повинно бути досить тривалим 

(не менш 3 місяців). З огляду на це, перевагу слід віддавати ендоназальним 

стероїдам з найменшою системною біодоступністю, високою системною 

безпечністю за тривалого застосування, доведеною ефективністю щодо симптомів 

поліпозу носа, зокрема порушення нюху [87, 88, 89]. 

За даними деяких авторів, проведення поліпоетмоїдотомії не призводить до 

додаткового значного покращення нюху ні у пацієнтів, які отримали ефект від 

ГКС-терапії, ні в пацієнтів, які його не отримали. Короткий курс пероральної 

стероїдної терапії є ефективним засобом не тільки для лікування нюхової функції 

у хворих з хронічним ПРС, а й для прогнозування ефективності оперативного 

лікування [90].  

Отже, проблему лікування поліпозного риносинуситу варто розглядати з 

позиції комплексного лікування [91, 92, 93, 94]. Подальший пошук у цьому 

напрямку повинен бути спрямований як на розвиток хірургічних зберігаючих 

технологій, так і на впровадження високоефективних засобів фармакотерапії. 
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РОЗДІЛ 2.  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1.  Клінічна характеристика груп обстежених хворих, сформованих за 

кількісними та якісними параметрами загальноклінічного, інструментального, 

клініко-лабораторного та гістологічного досліджень 

Для виконання поставлених задач була сформована основна група 

дослідження з 98 пацієнтів (70 чоловіків та 28 жінок),  віком у межах (25-40) років 

з хронічним ПРС, які не приймали антигістамінні й антиалергічні препарати перед 

дослідженням. Всі пацієнти поступали вперше на планове хірургічне лікування у 

відділення оториноларингології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.  

Для відокремлення патогенетичних ознак хронічного ПРС було набрано 

репрезентативну групу порівняння з 30 хворих з гіпертрофічним ринітом (ГР) без 

та з викривленням носової переділки  (20 чоловіків - 66,7 %  та 10 жінок - 33,3 %), 

віком (32,813,61) років. 

До контрольної групи увійшли 13 практично здорових осіб (9 чоловіків - 

69,2 % та 4 жінки - 30,8 %), віком у межах (27-44) років, без ЛОР-патології, без 

фармакологічного, алергологічного анамнезу та аутоімунних захворювань.  

Веріфікацію ПРС (J33.8 за МКХ-10) проводили на підставі збору даних 

анамнезу, скарг, даних інструментальних, клініко-лабораторних  та 

цитогістологічних методів дослідження.  

Клінічно захворювання проявлялось переважно наявністю двобічного 

поліпозного гаймороетмоїдиту та етмоїдиту, які займали значну частку в 

структурі захворювань в основній групі дослідження.  

У групу порівняння були набрані хворі на  гіпертрофічний риніт переважно з 

викривленням носової переділки (J34.2 за МКХ-10) та порушенням функції 

носового дихання  (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Структура ЛОР-захворюваннь первинних хірургічних хворих основної та групи 

порівняння за статтю 

ЛОР-захворювання за МКХ-10 Чоловіки Жінки Всього 

n %
1
 n % n % 

Основна група 

двобічний поліпозний 

гаймороетмоїдит 

22 22,5 8 8,2 30 30,6 

однобічний поліпозний етмоїдит 15 15,3 5 5,1 20 20,4 

однобічний антрохоанальний поліпоз 8 8,2 2 2,0 10 10,2 

двобічний поліпозний етмоїдит 25 25,5 13 13,2 38 38,8 

Група порівняння 

гіпертрофічний риніт з 

викривленням носової переділки та 

порушенням функції носового 

дихання 

15 50,0 7 23,3 22 73,3 

гіпертрофічний риніт без суттєвого 

викривлення носової переділки з 

порушенням функції носового 

дихання 

5 16,7 3 10,0 8 26,7 

Примітка. 
1
- відсоток від загальної кількості у групі 

 

За результатами загальних клініко-лабораторних досліджень показники  

капілярної крові хірургічних хворих основної групи статистично значимо 

відрізнялись відносно контрольної групи лише за рівнем еозинофілів та 

швидкістю осідання еритроцитів крові.  

Відносно групи порівняння не було зафіксовано статистично значимої 

різниці (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Рівень загальноклінічних показників капілярної крові хірургічних хворих на ПРС 

Показник 
Одиниці 

виміру 

Групи 

контрольна порівняння основна 

n Mm n Mm n Mm 

еритроцити 10
12

/л 13 4,910,12 30 4,760,10 96 4,370,06 

гемоглобін г/л 13 139,33,5 30 137,12,8 96 142,46,3 

тромбоцити 10
9
/л 13 268,612,4 24 257,310,1 82 271,714,7 

лейкоцити % 13 6,120,41 30 6,830,54 96 7,190,32 

базофіли % 6 0,30±0,02 12 0,20±0,03 32 0,30±0,02 

еозинофіли % 10 3,1±0,4 12 3,8±0,2 78 5,9±0,2* 

палички % 10 2,3±0,3 12 3,3±0,2 76 4,3±0,2 

сегменти % 10 58,2±0,8 12 55,2±0,6 76 62,2±0,4 

лімфоцити % 10 36,0±0,8 12 38,0±0,8 76 44,0±0,3 

моноцити % 10 5,0±0,3 12 4,0±0,5 76 4,9±0,2 

швидкість осідання 

еритроцитів 
мм/г 13 4,70,8 30 5,50,6 96 6,60,4* 

Примітка.* - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05) за Mann-Whitney 
U-test 

 

Показники біохімічних досліджень, які характеризують стан загального 

гомеостазу та гемостазу крові основної групи значимо не відрізнялись від таких у 

контрольній та групі порівняння. Лише простежувались незначні коливання у 

межах нормальних значень концентрації загального білку та активованого 

часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) та протромбінового індексу (ПІ) 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Рівень біохімічних показників периферичної крові хірургічних хворих на ПРС 

Показник 
Одиниці 

виміру 

Групи 

контрольна порівняння основна 

n Mm n Mm n Mm 

загальний білок г/л 13 77,36,1 28 76,186,9 88 74,430,34 

глюкоза крові ммоль/л 13 4,110,38 28 3,150,28 96 3,290,27 

АЛТ U/l 12 26,65±2,53 21 28,323,22 65 31,814,32 

АСТ U/l 12 28,32±2,46 21 24,343,8 65 33,755,15 

сечовина ммоль/л 11 5,71±0,38 20 6,02±0,71 59 5,88±0,83 

креатинін ммоль/л 11 81,61±8,74 20 78,56±8,19 59 97,18±9,48 

фібріноген г/л 12 2,01±0,07 18 2,31±0,12 45 2,81±0,09 

АЧТЧ  с 12 31,1±0,14 18 28,1±0,21 45 26,7±0,04 

ПІ ум.од 12 0,98±0,12 18 0,91±0,08 45 0,85±0,16 

2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Інструментальні методи дослідження 

Інструментальні методи дослідження проводились на базі рентгенологічного 

відділення та діагностичного центру Олександрівської клінічної лікарні м. Києва 

та включали в себе: передню та задню риноскопію, ендоскопію порожнин носа та 

носоглотки, рентгенографію та/або комп’ютерну томографію БНП.  

При отоларингологічному огляді застосовувались носові дзеркала, дзеркало 

для задньої риноскопії, ендоскопи фірми Karl Storz та Rudolf (Німеччина).  

Рентгенографію  проводили за допомогою рентгенографа General Electric 

(Німеччина), томографію - томографу Мх8000 фірми PHILIPS (Японія).  
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2.2.2. Гістологічні дослідження назального біоптату  

Гістологічне дослідження назального біоптату хворих на ПРС та ГР 

проводили на базі кафедри патанатомії Національного Медичного Університету 

ім. О.О. Богомольця.   

Отриманий операційний матеріал документували шляхом фотографування у 

режимі макрозйомки на цифровий фотоапарат Canon PoverShot S50 (Canon, 

Китай), оцінювали та описували макроскопічно. 

Для гістологічної мікроскопії готувались зрізи зразків тканин поліпу 

товщиною до 3-5 мкм шляхом фіксації  10% розчином нейтрального формаліну 

(pH=7,0), зневоднення в етанолі зростаючої концентрації (за стандартизованою 

методикою) та заливки в парафінові блоки з подальшим комбінованим 

забарвленням - гематоксиліном і еозином за Массоном [95, 96]. 

Мікроскопію гістологічних препаратів (зрізів) та морфометричні 

дослідження проводили методом світлової мікроскопії на мікроскопі Olympus 

AX70 Provis (Olympus, Японія) спочатку під малим збільшенням 10 × 10 для 

виявлення місць скупчення клітинних елементів, а потім при збільшенні 10 × 90. 

Результати аналізували за допомогою програмного забезпечення Аnalysis 3.2 Pro 

(Soft Imaging, Німеччина). 

Зрізи фотографували за допомогою фотоапарату Canon PowerShot S50 

(Canon, Китай), використовуючи роздільну здатність 5 мегапікселів на мікроскопі 

Leica DM LS2, об’єктиви 10x , окуляр 10х та адаптер Leica DM LS2 (Leica 

Microsystems Wetzlar GmbH, ФРН) та аналізували у програмі Remote Capture 

(Canon, Китай).  

2.2.3. Методологія приготування лізатів ПК та гомогенатів назальних 

хірургічних тканин 

Сироватку крові отримували шляхом центрифугування зразків ПК при 

швидкості обертання (g)  1500 об/хв.  протягом 10 хв. 

Гемолізат еритроцитів крові готували з 1 мл цільної крові, яка стабілізована 

динатрієвою сіллю етилендіамін тетраоцтової кислоти (ЕДТА) у кінцевій 
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концентрації 1мМ/мл. Після центрифугування протягом 10 хв. (g=1000 об/хв.) 

верхній шар видаляли, а до осаду еритроцитів додавали 3 мл фізіологічного 

розчину, перемішували та знов центрифугували за тих самих умов. Процедуру 

повторювали тричі. 

Гомогенат хірургічних тканин готували у скляному гомогенізаторі Поттера з 

тефлоновим пестиком на основі середовища виділення, який містив у собі 0,25 М 

розчину сахарози, 0,001 М  ЕДТА, 0,01 М трис-НСl буфера (рН=7,5) [97]. Тканину 

гомогенізували протягом 30-40 хв. Для повного видалення зруйнованих клітин та 

ядер гомогенат центрифугували протягом 10 хв. 

2.2.4. Визначення продуктів ліпопероксидації у периферичній крові та 

назальних біоптатах пацієнтів 

Для оцінки інтенсивності окисного стресу у ПК та назальній тканані 

використовувались вторинні продукти ліпопероксидації: активні продукти, що 

реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-АП), та 4-гідроксинонелалі (4-HNE).  

Вміст ТБК-АП у сироватці крові визначали за спектрофотометричним 

методом В.П.Гаврилова и др. [98], в основі якого є утворення триметилового 

комплексу бузкового кольору  1 молекула ТБК-АП з 2 молекулами 

2тіобарбітурової кислоти (ТБК).  

Реактиви: 1 % розчин 43
POH , 1 % водний розчин ТБК (рН=7,0), вода 

дистильована. 

Хід визначення. До 0,2 мл сироватки крові додавали 2 мл 1 % 43
POH  та 

0,6 мл 1 % ТБК. Контроль готували як дослід, але замість сироватки крові 

вносили 0,2 мл дистильованої води. Витримували протягом 45 хв. у водяній бані 

при температурі 100
о
С. Після охолодження вимірювали оптичну густину досліду 

проти контролю при довжинах хвиль ()  532 нм та 580 нм.  

Концентрацію ТБК-АП (С) розраховували за формулою (2.2): 

млнМоль
V

VΔE
C

сир

пр
/,

10

.

.

6







               (2.2) 
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де Е - різниця між оптичною густиною дослідних проб при =532 нм та 

=580 нм, од.оп.г;  

.пр
V

- загальний об’єм дослідної проби, мл;  

 - коефіцієнт молярної екстинкції ТБК - 1,5610
5
 Моль

-1
см

-1
; 

10
6
 - коефіцієнт перерахунку у нмолі; 

.сир
V

- об’єм сироватки крові у пробі, мл. 

В назальній тканині вміст ТБК-АП визначали за таким самим методом, як і у 

крові, з тією різницею, що у дослід вносили 0,1 мл гомогенізованої суміші. 

Концентрацію ТБК-АП у назальній тканині (Сп) розраховували за формулою 

(2.3): 

нитп гнмоль
А

VЕ
C 




 /,

106

                  (2.3) 

де: Е - різниця між оптичною густиною дослідних проб при =532 нм та 

=580 нм, од.оп.г; 

 - коефіцієнт молярної екстинкції ТБК - 1,5610
5
 Моль

-1
см

-1
; 

10
6
 - коефіцієнт перерахунку в нмолі; 

V - об’єм проби, мл;  

А - загальна вага зразка, г. 

Рівень 4-HNE визначали імуноферментним методом (ІФА) з використанням 

стандарного набору Кit ELISA (MyBioSourse, США), який базується на «сендвіч»-

технології.  

2.2.5. Визначення показників антиоксидантного захисту у периферичній крові 

та назальних біоптатах хірургічних хворих 

Стан АО-захисту оцінювався за вмістом глутатіону відновленого (ГВ) та 

активністю АО клітинних ферментів   супероксиддисмутази (Zn/CuСОД) та 

каталази (КАТ), вмістом зовнішньоклітинного білку  церулоплазміну (ЦП). 

Для оцінки ефективності АО-захисту використовували інтегральний фактор 

АОС (ФАОС) згідно рекомендаціям С.Чевари и др. [99]. 
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Вміст глутатіону відновленого у ПК визначався спектрофотометричним 

методом за Anderson M.E. et al. [100], заснованим на взаємодії 5,5
/
-дітіобіс-2-

нітробензойної кислоти (ДТНБ) з вільними SH-групами цистеїнового залишку з 

утворенням тіонітрофенільних комплексів, забарвлених у жовтий колір, 

інтенсивність якого відповідала концентрації ГВ. 

Реактиви: 10 мМ НCl; 10 % розчин сульфосаліцилової кислоти; 5 мМ ЕДТА, 

розчинений у 0,3 М фосфатному буфері (рН=7,5)  реактив 1; 6 мМ ДТНБ, 

розчинений у 0,3 М фосфатному буфері (рН=7,5)  реактив 2; вода дистильована. 

ГВ визначали у 0,1 мл цільної крові, формені клітини якої лізували 0,5 мл 

10 мМ розчином HCl  з подальшим трьохразовим заморожуванням-

розморожуванням та додаванням 0,25 мл 10 % розчина сульфосаліцилової 

кислоти. Після центрифугували при швидкості 10 000 об/хв.  та температурі 4
о
С 

протягом 5 хв. До 0,1 мл отриманого центрифугату для досліду та 0,1 мл 

дистильованої води для контролю додавали 1,4 мл реактиву 1, 0,2 мл реактиву 2, 

0,3 мл дистильованої води та інкубували на водяній бані при температурі 30 
о
С 

протягом 10 хв. Вимірювання проводили проти контролю при довжині хвилі ()  

412 нм. 

Концентрацію ГВ (С) розраховували за формулою (2.5): 

л/мкМоль,10
V

VE
C 6

.кр

.пр








             (2.5) 

де Е - різниця між оптичною густиною досліду та контролю, од.оп.г.; 

.пр
V

  об’єм дослідної проби, мл; 

.кр
V

  об’єм цільної крові, мл; 

 - коефіцієнт молярної екстинкції ДТНБ -  13,610
3
 Моль

-1
см

-1
. 

Дослідження ГВ в назальний тканинах проводили за таким самим методом, 

як і у крові, з тією різницею, що у дослід добавляли 0,05 мл гомогенізованої 

суміші. 

Концентрацію ГВ (С)  в назальних тканинах розраховували за формулою 

(2.6): 
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             (2.6) 

де Е - різниця між оптичною густиною досліду та контролю, од.оп.г; 

.пр
V

  об’єм дослідної проби, мл; 

А - загальна вага зразка, г 

 - коефіцієнт молярної екстинкції ДТНБ -  13,610
3
 Моль

-1
см

-1
 

Визначення активності Zn/CuСОД (КФ 1.15.1.1) у гемолізаті еритроцитів ПК 

та поліпозній тканині проводили на підставі оцінки здатності ферменту 

пригнічувати реакцію аутоокислення адреналіну в адренохром за методом 

H.P.Misra і I.Fridovich [101]. Активність еритроцитарної КАТ (КФ 1.11.1.6) (Е-

КАТ) та КАТ назального біоптату визначали спектрофотометричним методом 

М.А.Королюк и др. [102] при довжині хвилі ()  410 нм., який заснований на 

дисмутації ферментом 22
OH  з урахуванням коефіцієнту молярної екстинкції 

перекису водню (22,2 мМ
-1
см

-1
). 

При розрахунках ензиматичної активності в назальних тканинах додатково 

враховувалась загальна вага зразка та його частка в дослідній пробі. 

Вміст ЦП визначали у сироватці ПК за спектрофотометричним методом 

Н.А.Ravin  [103], що ґрунтується на окисленні р-фенілендіаміну ЦП з утворенням 

сполуки фіолетового кольору, насиченість якого відповідала вмісту білку.  

Реактиви: 0,5 % водного розчину р-фенілендіаміну; 0,2 М ацетатний буфер 

(рН=5,6); 3 % розчин фториду натрію.  

Хід визначення. До 0,05 мл сироватки крові контролю та досліду додавали 

8 мл 0,2 М ацетатного буферу, (рН=5,6), 0,5 мл 0,5 % водного розчину р-

фенілендіаміну, який готується безпосередньо перед визначенням та у контроль - 

1 мл 3 % розчину NaF . Інкубували протягом 60 хв на водяній бані при  

температурі 37
о
С. Для зупинки реакції у дослідній пробі додавали 1 мл 3 % 

розчину NaF та  охолоджували контрольну та дослідну проби протягом 30 хв. при  

температурі 4
о
С. 
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Оптичну густину вимірювали проти контролю при довжині хвилі ()  

530 нм. 

Вміст ЦП (С)  розраховували за формулою (2.7): 

млмгEC /,875                     (2.7) 

де Е - різниця між оптичною густиною досліду та контролю, од.оп.г; 

875 - коефіцієнт лінійності методу при =530. 

2.3. Методи статистичної обробки результатів дослідження 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою 

статистичного пакету Statistica 8.0 StatSoft. Inc. 19982007 pp. 

Проводився дескриптивний аналіз кожної вибірки з розрахунком середнього 

значення (М) та стандартної похибки (m) [104]. 

Для порівняння двох незалежних сукупностей був використаний 

непараметричний тест - Mann-Whitney U-test, застосування якого було 

обґрунтовано перевіркою гіпотези про закон нормального розподілення 

випадкових величин у вибірці за допомогою тесту  One Sample 

КolmogorovSmirnov.  

Характер зв’язку між змінними визначався шляхом розрахунку критерію 

взаємозв’язку - коефіцієнту кореляції Spearman (rs). Силу зв’язку характеризували 

за абсолютною величиною коефіцієнту кореляції: до 0,2 - дуже слабка кореляція, 

до 0,5 - слабка кореляція, до 0,7- середня кореляція, до 0,9 - висока кореляція, 

більш, ніж 0,9 - дуже висока кореляція при значеннях достовірності р0,05 [105].  
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РОЗДІЛ 3. ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІПІВ ХВОРИХ НА   

ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ 

Поліпоз носа є особливою формою запальної гіперплазії слизової оболонки 

носа та БНП. Розвиток поліпів пов’язують з хронічним запаленням, синуїтом та 

кістозним фіброзом. Виділяють такі гістологічні форми поліпів носа: набряковий 

(еозинофільний), фіброзно-запальний, залозистий та поліп з атиповою стромою. В 

залежності від переважання залозистого чи стромального компонента виділяють 

такі форми поліпів: слизовий, залозистий, змішаний (залозисто-слизовий), 

фіброзний. 

Для диференційної діагностики різновиду поліпу після носової поліпотомії 

операційний матеріал був направлений на гістологічне дослідження.  

Показано, що макроскопічно поліпи мають вигляд м’яко-еластичних 

округлих чи овальних утворень на ніжці довжиною від 0,5 до 3 см, сплюснутих з 

боків, з гладкою блискучою поверхнею, місцями з неглибокими заглибленнями. 

На розрізі поліпозна тканина напівпрозора, сірувато-жовтого або рожево-жовтого 

кольору, відмічаються поодинокі дрібні кісти з секретом слизового характеру 

(рис. 3.1 А, Б).  

А 

 

Б 

 

Рис. 3.1. Макропрепарати назальних поліпів слизової оболонки носа 
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При гістологічному дослідженні оцінювалась вираженість та характер 

запальної інфільтрації, стан покривного та залозистого епітелію.  

Показано, що покривний епітелій слизових поліпів лише в поодиноких 

випадках зберігає гістотипову форму багаторядного мерехтливого епітелію 

респіраторного типу. У більшості випадків відмічаються ознаки морфологічної 

перебудови за рахунок збільшення кількості бокаловидних клітин та зменшення 

кількості війчатих клітин (рис. 3.2. А). Часто зустрічаються ділянки з некрозами 

та десквамацією покровного епітелію зі збереженням базальної мембрани. В 

окремих ділянках відмічаються ознаки реактивної гіперплазії покровного й 

залозистого епітелію та плоскоклітинної метаплазії (рис.3.2. Б).  

А 

 

Б 

 

Рис.3.2. Поліп слизової оболонки носа. Вогнищеве збільшення кількості 

бокаловидних клітин (А). Плоскоклітинна метаплазія покривного епітелію (Б). 

В стромі слизових поліпів відмічена розвинута судинна сітка 

мікроциркуляторного русла з паретичним розширенням та різко вираженним 

повнокрів’ям судин, виявлені периваскулярні та дрібновогнищеві діапедезні 

крововиливи, розширені лімфатичні судини з ознаками помірного лімфостазу 

(рис. 3.3. А). Строма поліпів представлена пухкою сполучною тканиною з 

вираженими ознаками набряку, відмічаються осередки склерозування та 

розростання грануляційної тканини зі значною кількістю дрібних тонкостінних 

судин (рис. 3.3. Б, В). В деяких поліпах в стромі відмічаються поодинокі залози 
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або дрібні групи кінцевих відділів секреторних залоз з ознаками гіперплазії та 

кістозоутворення. В кістозних порожнинах виявлено накопичення еозинофільної 

білкововмістної речовини та формування в окремих випадках кальцинатів 

(рис.3.3. Г).  

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Рис.3.3. Поліп слизової оболонки носа. Повнокрів’я судин з ознаками сладжу 

та пристінкового тромбозу, периваскулярні крововиливи (А). Виражений набряк 

сполучної тканини строми поліпа (Б). Незріла грануляцитарна тканина з 

ділянками склерозу та ангіоматозу (В). Група кінцевих відділів секреторних залоз 

з формуванням кіст і  кальцианатами на фоні склерозування строми (Г).  

На фоні набряку строми відмічено осередки дифузної запальної інфільтрації 

різного ступеня вираженості та клітинного складу. По клітинному складу 

інфільтрату досліджені поліпи можна розподілити на еозинофільні (в клітинному 
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складі переважають еозинофіли), нейтрофільні (переважає нейтрофільна 

інфільтрація з наявністю незначної кількості лімфоцитів, та сегментоядерних 

лейкоцитів) та змішані  (клітинний інфільтрат в складі містить еозинофіли, 

нейтрофіли) (рис. 3.4. А, Б).  

Відмічено, що в поліпах з переважанням еозинофілів у клітинному 

інфільтраті більш виражені ознаки порушення гемомікроциркуляції, процеси 

розрихлення строми за рахунок набряку та мукоїдного набухання з більш 

вираженими дрібними вогнищами фібриноїдного некрозу у порівнянні з поліпами 

з нейтрофільною інфільтрацією. Вказані зміни можуть вказувати на активацію 

еозинофілів з продукцією прозапальних медіаторів та цитокінів, і, як наслідок, це 

спричиняє посилення судинної проникності зі зростанням вираженості набряку та 

посилення процесів альтерації і клітинної інфільтрації [106].  

А 

 

Б 

 

Рис. 3.4. Поліп слизової оболонки носа. Еозинофільна інфільтрація строми 

(А). Нейтрофільна інфільтрація строми (Б). 

В результаті цитологічного дослідження встановлено, що у більшості 

пацієнтів (89,8 % від загальної кількості обстежених) назальний поліп був 

інфільтрований як виключно еозинофілами, так і еозинофілами та лімфоїдними 

клітинами (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Структура основної групи дослідження за статтю та  

патогістологічним різновидом поліпу: підгрупа І з еозинофільною та змішаною 

інфільтацією поліпа, підгрупа ІІ - з нейтрофільною.  

Нейтрофільна інфільтрація назальних тканин фіксувалась лише у 10,2 % 

випадків, що дозволило розділити усіх досліджених на дві підгрупи в залежності 

від патогістологічного різновиду поліпу. 

Таким чином, за  результатами ЛОР-оглядів та цитогістологічного 

дослідження виявлено, що більшість з досліджених хворих з ПРС мають 

однобічний, двобічний поліпозний етмоїдит, гаймороетмоїдит та  

антрохоанальний поліпоз хронічного перебігу з еозинофільною інфільтрацію 

поліпів, які характеризуються фіброзно-кістозною поліпозною трансформацією 

назального епітелію БНП, причому 32,7 % з усіх обстежених  мали  двобічний 

еозинофільний поліпозний етмоїдит, який мав хронічний перебіг. 
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РОЗДІЛ 4.  СТАН ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО 

ГОМЕОСТАЗУ У НАЗАЛЬНИХ ПОЛІПАХ ТА ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ 

ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ 

4.1. Стан процесів ліпопероксидації та ефективність антиоксиданого захисту 

у периферичній крові пацієнтів  

В результаті досліджень змін показників ліпопероксидації було виявлено 

значне збільшення фракції карбонільних ліпідів - ТБК-АП та 4-HNE в ПК 

пацієнтів (табл. 4.1) 

Таблиця 4.1 

Вміст продуктів ліпопероксидації у ПК хворих на поліпозний риносинусит в 

залежності від різновиду поліпа  

Показник

и 

Групи 

контрольна порівняння 

хворі з 

еозинофільним 

поліпозом   

(підгрупа I) 

хворі з 

нейтрофільним 

поліпозом 

(підгрупа II) 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

ТБК-АП, 

нмоль/мл 
13 2,77±0,26 28 2,98±0,17 80 

4,73±0,16 

**,###,
2 

10 
3,54±0,34 

** 

4-HNE, 

нг/мл 
13 6,25±0,61 28 

8,34±0,56 

* 
79 

11,03±0,33 

***,##,
2
 

10 
9,45±0,54 

** 

Примітки:  
1.*,**,*** - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,01,  рк ≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test; 
2. ##,### - різниця відносно групи порівняння (рп ≤0,01, рп ≤0,001 відповідно) 

за Mann-Whitney U-test. 
3.

 2
- різниця відносно ІІ підгрупи хворих (р2 ≤0,05) за Mann-Whitney U-test. 

 

Причому найбільш виражені зміни були зафіксовані у крові І підгрупі хворих 

з еозинофільною інфільтрацією поліпу. Так, вміст ТБК-АП у них був збільшений 

відносно контролю у 1,71 рази (р<0,003), групи порівняння - у 1,59 рази (р=0,004),  
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та групи з нейтрофільним поліпозом - у 1,34 рази (р=0,045) відповідно.  

Концентрація 4-HNE в крові у них також була збільшена відносно контролю, 

групи хворих на ГР та хворих на ПРС підгрупи ІІ у 1,76 рази (р<0,001), у 1,32 рази 

(р<0,001), у 1,17 рази (р=0,046) відповідно, що є свідченням активації процесів 

ліпопероксидації у цієї категорії хворих. 

Вираженість поліпозного процесу в слизовій оболонці пазух носа залежить 

не тільки від локальних деструктивних процесів, але й мобілізації захисних 

механізмів організму в цілому. В цьому сенсі багаторівнева АОС є достатньо 

чутливим індикатором адекватного реагування гомеостатичних систем на 

активацію місцевих прооксидантних механізмів та є неспецифіцчно, але 

показовою в оцінці інтенсивності та глибини  тканинної трансформації. 

Одним з вагоміших зовнішньоклітинних АО з супероксиддисмутазною 

активністю є ЦП, який може бути показовим маркером ОС [107]. Виявлено, що 

значення ЦП сироватки крові у пацієнтів з еозинофільним поліпозом були 

найвищими (рис.4.1). 

Рис. 4.1. Вміст церулоплазміну в ПК хворих з поліпозним риносинуситом 

розподілених на групи за різновидом  поліпа. *,*** - різниця відносно 

контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test; ## - 

різниця відносно групи порівняння (рп ≤0,01) за Mann-Whitney U-test. 
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У них вміст цього білку був збільшений за контроль у 1,49 рази (р=0,0004), а 

відносно групи порівняння - у 1,20 рази (р=0,008) 

В оцінці ефективності реагування різних ланок системи АО-захисту на 

активацію локальних патогенетичних процесів, характерних для ПРС виявлено, 

що в організмі хворих цієї категорії відбувається активація як 

низькомолекулярної, так і ферментативної ланок АО-захисту (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Рівень показників системи АО-захисту  у ПК хворих на поліпозний риносинусит в 

залежності від різновиду поліпа  

Показники 

Групи 

контрольна порівняння 

хворі з 

еозинофільним 

поліпозом   

(підгрупа I) 

хворі з 

нейтрофільним 

поліпозом 

(підгрупа II) 

n M±m n M±m n M±m n M±m 

ГВ, 

мкмоль/л 
13 6,170,27 25 

7,180,21 

* 
75 

4,350,17 

***,### 
28 

4,180,17 

**,### 

Zn/CuСОД, 

ум.од./мг[Hb

] 

13 3,88±0,17 27 
5,63±0,19

** 
80 

4,19±0,15 

##,
2 

28 
5,92±0,44 

#,** 

ЕКАТ, 

мкмоль/хв 

мг[Hb] 

13 
1769,6± 

71,1 
28 

1967,7± 

68,2 
80 

2311,4± 

54,0**,
2
 

28 
2101,5± 

97,5* 

ФАОС, 

ум.од. 
13 

2714,2± 

232,5 
27 

3477,7± 

300,2 
80 

2286,3± 

104,3*,##,
2
 

28 
3066,6± 

771,7
,
# 

Примітки:  
1. *,**,*** - різниця відносно контрольної групи (рк≤0,05, рк≤0,01, рк≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test; 
2. #,##,### - різниця відносно групи порівняння  (рп≤0,05, рп≤0,01, рп≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test; 
2 

2
- різниця відносно ІІ підгрупи хворих (р2 ≤0,05) за Mann-Whitney U-test. 
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Так, рівень ГВ у хворих на ПРС обох підгруп був зменшений відносно 

контролю у 1,42 рази (р=0,0001) та 1,48 рази (р=0,008) відповідно, в той час як 

його рівень у групі порівняння був вищим 1,16 рази (р=0,043) щодо контрольних 

значень. Відносно групи хворих на ГР рівень цього низькомолекулярного 

трипептиду у підгрупі І та ІІ був нижчим у 1,65 рази та у 1,72 рази із значенням  

р<0,001, що є ознакою виснаження загального ГВ пулу внаслідок хронічного 

перебігу патологічного процесу.  

Отримані дані стосовно активності еритроцитарних Zn/CuСОД та Е-КАТ 

свідчать про різнонаправлену активацію ферментативної ланки системи АО-

захисту у хворих на ПРС.  

Виявлено, що Zn/CuСОД була збільшеною у 1,45 рази (р=0,004) відносно 

контролю у ІІ підгрупі хворих на ПРС, що відповідало поведінці цього ферменту 

у групі порівняння, у якій він також був збільшений за контрольні значення у 1,52 

рази (р=0,002).  

Активність Е-КАТ була вищою у І та ІІ підгрупах хворих на ПРС відносно 

контролю у 1,31 рази (р=0,007) та у 1,19 рази (р=0,034) відповідно. 

Особливою патогенетичною відзнакою ПРС з еозинофільним різновидом 

поліпу було те, що на тлі млявої активності  Zn/CuСОД, активність Е-КАТ була 

значно вищою, ніж  у підгрупі хворих з поліпозом нейтрофільного різновиду у 

1,10  рази (р=0,033). 

При оцінці змін рівнів інтегрального ФАОС можна зробити висновок, що лише 

у хворих на ПРС з еозинофільною інфільтрацією поліпа АО потенціал організму 

був знижений, оскільки значення цього показника були нижче контрольних у 

1,19 рази (р=0,028), а відносно групи порівняння та підгрупи хворих на ПРС з 

нейтрофільною інфільтрацією - у 1,52 рази (р=0,003) та у 1,34 рази (р=0,011) 

відповідно. 

На сьогодні відомо, що однією з головних ознак  ефективності АО-захисту є 

скоординованість дії усіх його складових, зокрема ферментативної системи. 

Проте спряженість останньої може зазнавати суттєвого порушення, 

демонструючи дестабілізацію окремих ензимів залежно від накопичення 
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цитотоксичних продуктів ліпопероксидації, зокрема з карбонільними та 

карбоксильними групами. Клітинними ефектами цього є дестабілізація геному, 

транскрипція проапоптотичних медіаторів та/або зупинка клітинного ділення, що 

призводить до маніфестації проявів ОС, на тлі якого розвивається  фіброзно-

некротична та поліпозна трансформація тканини [108].  

Тому вивчення особливостей місцевих реакцій в осередку поліпозного 

ураження є показовим в оцінці  компенсаторних можливостей організму в цілому.  
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4.2. Стан процесів ліпопероксидації та ефективність антиоксиданого захисту 

в поліпозній тканині хірургічних хворих  

При дослідженні рівня продуктів ліпопероксидації в поліпозній тканині 

виявлено накопичення ліпідних продуктів з карбонільними та карбоксильними 

групами - ТБК-АП та 4-HNE переважно у поліпах інфільтрованих еозинофілами 

(табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Вміст продуктів ліпопероксидації у поліпозній тканині 

 хворих на поліпозний риносинусит в залежності від різновиду поліпа  

Показники 
порівняння 

хворі з 

еозинофільним 

поліпозом 

(підгрупа I) 

хворі з 

нейтрофільним 

поліпозом 

(підгрупа II) 

n M±m n M±m n M±m 

ТБК-АП, 

нмоль/гт-ни 
22 0,680,08 77 

1,010,05 

# 
8 0,850,14 

HNE, нг/гт-ни 20 22,431,49 72 
31,663,89 

###
,2
 

8 
25,441,27 

# 

Примітки:  
1. #,### - різниця відносно групи порівняння (рп ≤0,05, рп ≤0,001 відповідно) 

за Mann-Whitney U-test. 
2. 

2
- різниця відносно ІІ підгрупи хворих (р2 ≤0,05) за Mann-Whitney U-test. 

 

Знайдено, що рівень ТБК-АП був збільшений лише в поліпах, інфільтрованих 

еозинофілами у 1,49 рази (р=0,049) відносно гіпертрофованої слизової оболонки, 

в той час, як в поліпах з нейтрофільною інфільтрацією, рівень цих продуктів мав 

лише тенденцію щодо збільшення.  

Також виявлено,  що у еозинофільних поліпах  рівень 4-HNE був найвищим, 

ніж у нейтрофільних  та гіпертрофованій слизовій оболонці носа, що виражалось 

у збільшенні у 1,29 рази (р=0,038) та 1,41 рази (р<0,001) відповідно.  
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Виявлені дані свідчать про активацію процесів тканинної ліпопероксидації з 

переважним накопиченням прикінцевих продуктів ПОЛ, які здатні до окисної 

деструкуції білків, пептидів, фосфоліпідів, ліпопротеїнів та нуклеїнових кислот з 

утворенням  аддуктів з азотистими основами нуклеїнових кислот, аміногруп 

білків та формування основ Шиффа, здійснюючи тим самим численні токсичні, 

мутагенні, генотоксичні та сигнальні ефекти. Наприклад, малоновий діальдегід, 

який відноситься до ТБК-АП,  утворює ковалентні білкові аддукти -  основи 

Шиффа, які вважаються кінцевими продуктами глікозилювання та 

ліпідпероксидації [109]. А HNE пригнічують синтез білків та ДНК, інактивують 

ферменти, порушують міжклітинну комунікацію, стимулюють хемотаксис 

нейтофілів, агрегацію тромбоцитів та експресію численних пролзапальних та 

проапоптотичних генів [110]. 

АОС реагує на ці подій викидом численних низькомолекулярних та 

ферментатативних продуктів, направлених на  інактивацією та знешкодження 

цитотоксичних радикальних та біологічно активних форм. 

Тому дослідження компенсаторної активації як окремих ланок, так і АО 

тканинного потенціалу в цілому надасть можливість оцінити рівень та глибину 

місцевих деструктивних процесів. 

При дослідженні рівня низькомолекулярного ГВ виявлено, що його вміст 

суттєво збільшений як в еозинофільних поліпах, так і в нейтрофільних відносно 

його рівня у гіпертрофованій слизовій оболонці носа у 1,22 рази (р=0,012) та 1,11 

рази (р=0,048) відповідно, що свідчить про активацію першочергової ланки АО-

захисту на прооксидантні стимули (табл. 4.4).  

Основні ферменти АО-захисту в умовах накопичення карбонільних 

продуктів ПОЛ реагували підвищенням активності як з боку Zn/CuСОД, так і 

КАТ в поліпозній тканині, інфільтрованій еозинофілами. В них активність 

Zn/CuСОД була вищою, ніж у гіпертрофованій слизовій оболонці носа у 1,42 рази 

(р=0,012), та ніж у поліпах, інфільтрованих нейтрофілами - у 1,27  рази (р=0,044), 

що є свідченням підтримки вільнорадикальних процесів в цій тканині на 

високому рівні. 
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Активність КАТ в еозинофільних поліпах була найвищою, що виражалось у 

її збільшенні у 1,86 рази (р<0,001) ніж у гіпертрофованих назальних тканинах, та 

у 1,40  рази (р=0,028),  ніж у нейтрофільних поліпах. Оскільки основним 

субстратом КАТ є перекис водню та у меншій мірі інші біомолекулярні 

пероксиди, збільшення її активності є ознакою вираженості тканинної деструкції 

із залученням переважно ліпідних структур, які є першочерговою мішенню 

реакцій окислення.  

Таблиця 4.4 

Рівень показників системи АО-захисту  у поліпозній тканині хворих на  

поліпозний риносинусит в залежності від різновиду поліпа  

Примітки:  
1. #,##,### - різниця відносно групи порівняння  (рп ≤0,05, рп ≤0,01, рп ≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test; 
2. 

2
,
22

 - різниця відносно ІІ підгрупи хворих (р2 ≤0,05, р2 ≤0,01 відповідно) за 
Mann-Whitney U-test. 

 

Суттєва активація низькомолекулярної та ферментативної ланок АО-захисту 

в поліпозній тканині, інфільтрованій еозинофілами, призводило до підвищення 

рівня інтегрального ФАОС, який був суттєво збільшений у 1,57 рази (р=0,005), ніж 

у гіпертрофованій слизовій оболонці носа, та у 1,29 рази (р=0,023) - ніж у 

Показники 

Групи 

порівняння 

хворі з 

еозинофільним 

поліпозом   

(підгрупа I) 

хворі з 

нейтрофільним 

поліпозом 

(підгрупа II) 

n M±m n M±m n M±m 

ГВ, мкмоль/ гт-ни 25 230,328,67 75 281,4812,05# 9 256,5017,80# 

Zn/CuСОД, 

ум.од./ гт-ни 
22 3,420,28   77 4,870,17##,

2 8 3,820,35 

КАТ, 

мкмоль/хв гт-ни 
22 0,260,03 77 0,490,02###,

22
 8 0,350,05# 
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нейтрофільних поліпах, що є ознакою вираженості ОС у назальній тканині, 

інфільтрованій еозинофілами (рис. 4.2). 

Порівняння З еозинофільним поліпозом З нейтрофільним поліпозом 

Групи

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8
Ф

А
О

С
, 
у

м
.о

д
.

 Mean  Mean±SE 
##,2

 

Рис. 4.2. Рівень ФАОС, що характеризує ефективність АО-захисту в клітинах  

поліпозної тканини  хірургічних хворих з поліпозним риносинуситом за 

різновидом  поліпа. ## - різниця відносно групи порівняння (рп ≤0,01) за Mann-

Whitney U-test. 
2
 - різниця відносно ІІ підгрупи хворих (р2 ≤0,05) за Mann-Whitney 

U-test. 

Вираженість ОС в еозинофільному поліпі є визначальною ознакою 

обумовленою патогістологічною особливістю, розвиток якого відбувається на тлі 

хронічного та тривалого запального риносинуситу, який супроводжується 

інфільтраційними процесами, активацією еозинофілів у параназальному синусі та 

мукозальном та/або назальному поліпі. Активовані еозинофіли інфільтрують 

клітини попередники, вивільняють численну кількість місцевих цитокінів  ІL-3, 

IL-5, IL-15, продукують гранулоцитарний-макрофагальний колонстимулюючий 

фактор росту (GM-CSF), еотаксин (еозинофільний білок хемотаксису) та інші 

молекули адгезії. Також, одну з провідних ролей в еозинофільній інфільтрації 

відіграє алергічна гіперчутливість мукозальної поверхні синусів, що зменшує 

реактивність місцевого імунітету та збільшує ризики негативного впливу 
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алергічно-інфекційних подразників [111]. Таким чином, сукупність 

патогенетичних факторів визначає вираженість біомолекулярних розладів, 

зокрема з боку порушень про- та АО регуляції, на ґрунті яких формуються 

гістологічні зміни, глибина яких віддзеркалюється у загальній АО реактивності 

організму в цілому. 

Згідно отриманим результатам, можна сказати, що одним з  факторів 

місцевого ОС при ПРС є накопичення 4-HNE, на тлі якого розвивається стійка 

тканинна дисфункція у вигляді поліпозно-фіброзної трансформації. Тому пошук 

залежностей між рівнем цього продукту ліпопероксидації та показниками АО-

захисту дозволить виявити адекватність системного реагування АОС на 

активацію місцевих прооксидантних стимулів. 

В результаті кореляційно-регресійного аналізу знайдено, що рівень 4-HNE 

назального біоптату суттєво пов’язувався з активністю ферментів АОС у ПК лише 

у пацієнтів з еозинофільним поліпозом (табл.4.5).  

Так, у хворих цієї категорії фіксувалися зворотні зв’язки між рівнем 4-HNE 

та ГВ у ПК, що свідчить про інтенсифікацію прооксидантних процесів та вимагає 

надмірного використанням цього АО детоксиканта першої ланки АО-захисту. У 

цій групі  знайдені зворотні зв’язки між факторами АО статусу крові та поліпів, 

що свідчить про порушення координації місцевих та організменного 

компенсаторних механізмів на тлі суттєвих зв’язків між рівнем 4-HNE та 

міжклітинним білком гострої фази ЦП. (рис. 4.5) Також, у них виявлені значимі 

зв’язки між рівнем 4-HNE в назальних поліпах та активністю Е-КАТ в ПК, що, 

ймовірно, пов’язується із  надмірним вивільненням пероксидних 

високомолекулярних білкових та ліпідних клітинних сполук  в біоптатах 

еозинофільних поліпів, що вимагає мобілізації системних компенсаторних 

механізмів детоксикації. 
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Таблиця 4.5 

Значення коефіцієнтів кореляції Spirmen (rs) між рівнем  показників ПОЛ та АОС 

у ПК та продуктами ПОЛ в тканині поліпів у  групах хворих за нозологією 

 

Показники rs р 

група порівняння 

ТБК-АПкров та 4-HNEгіп.т-на  0,361 0,391 

Zn/CuСОДкров  та 4-HNEгіп.т-на 0,377* 0,045 

Е-КАТкров  та 4-HNЕгіп.т-на 0,470 0,369 

ГВкров та 4-HNEгіп.т-на -0,150 0,430 

ЦП кров та 4-HNEгіп.т-на 0,408** 0,002 

ФАОС кровта ФАОСгіп.т-на -0,252 0,179 

ФАОС кров та 4-HNEгіп.т-на -0,045 0,814 

з еозинофільним поліпозом (підгрупа І) 

ТБК-АПкров та 4-HNEеоз.поліп 0,564*** 0,000 

Zn/CuСОДкров  та 4-HNE еоз.поліп 0,381* 0,010 

ГВкров та 4-HNE еоз.поліп -0,334* 0,032 

ФАОС кровта ФАОС еоз.поліп -0,434* 0,029 

ФАОС кров та 4-HNE еоз.поліп -0,123 0,266 

з нейтрофільним поліпозом (підгрупа ІІ) 

ТБК-АПкров та 4-HNEнейтр.поліп  0,130* 0,034 

Zn/CuСОДкров  та 4-HNE нейтр.поліп 0,507 0,567 

Е-КАТкров  та 4-HNE нейтр.поліп 0,380 0,960 

ГВкров та 4-HNE нейтр.поліп -0,267 0,488 

ЦП кров та 4-HNE нейтр.поліп 0,139 0,701 

ФАОС кровта ФАОС нейтр.поліп -0,209 0,763 

ФАОС кров та 4-HNE нейтр.поліп -0,224 0,533 

Примітка. *,**,*** - двостороння кореляція достовірна (р≤0,05, р≤0,01, 

р≤0,001 відповідно). 
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Рис. 4.4. Кореляційна залежність між активністю каталази еритроцитів ПК та 

вмістом 4-HNE поліпозної тканини у хворих з еозинофільним назальним 

поліпозом 
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Рис. 4.5. Кореляційна залежність між рівнем церулоплазміна в ПК  та вмістом 

4-HNE  поліпів у хворих з еозинофільним назальним поліпозом (підгрупа І). 
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У хворих з нейтрофільними поліпами (ІІ підгрупа) сила кореляційних 

зв’язків була подібною як у І підгрупі, проте вони не були статистично 

вірогідними. Значимими у них були лише слабкі зв’язки між рівнем інтегрального 

ФАОС клітин поліпу та ЦП, ГВ та ТБК-АП крові із значенням коефіцієнтів 

кореляцій rs=-0,234 (р=0,029);  rs =0,247 (р=0,020); rs=-0,259 (р=0,016) відповідно. 

У групі порівняння були знайдені значимі зв’язки лише між вмістом 4-HNE 

гіпертрофованої тканини та Zn/CuСОД, а також 4-HNE назальної тканини та ЦП, 

проте інші зв’язки не були статистично вірогідними, що свідчило про лише 

супероксиддисмутазну мобілізацію АО-захисту на прозапальні стимули, тобто 

про помірний ОС. 

Такими чином, підсумовуючи отримані дані можна зазначити, що місцевий 

та системний ОС є одним з патогенетичних факторів ПРС, глибина розладів якого 

пов’язується із патогістологічними особливостями та активністю процесів 

тканинної поліпозної трансформації. Еозинофільна інфільтрація поліпу 

призводить до маніфестації місцевого ОС на тлі активації системної прозапальної 

реакції, проте незважаючи на адекватність дії місцевої АОС, мобілізація АО 

резервів організму в цілому залишається недостатньою, що сприяє подальшому 

розвитку локальних деструктивних процесів. При цьому найбільш виражених 

змін зазнає низькомолекуклярна та ферментативна ланка АО-захисту на тлі 

загальної гіперпродукції 4-HNE, що позначається на активації прозапальних 

реакцій. Ці зміни повинні привертати увагу та бути враховані при розробці 

лікувальної тактики та стратегії у корекції даного типу захворювань.   
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РОЗДІЛ 5.  ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ  ПРЕПАРАТІВ У 

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ХВОРИХ НА 

ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ 

Для оцінки ефективності комплексної терапії препаратами з АО дією 

(Кверцетином та Цитофлавіном) було досліджено стан процесів ліпопероксидації 

та АО-захисту у 72 хворих (54 чоловіків та 18 жінок), яким проведено 

поліпотомію, віком (32,514,17) років на момент дослідження на різних етапах п/о 

лікування: І етап - 3-5 діб, ІІ -27-30 діб та ІІІ - 12 місяців від початку терапії.  

Всім пацієнтам основної групи з еозинофільним поліпозом (підгрупа І) та 

нейтрофільним поліпозом  (підгрупа ІІ) були проведені різні хірургічні втручання 

в залежності характеру, локалізації та поширеності поліпозної трансформації під 

відеоендоскопічним забезпеченням (рис. 5.1 А, Б).  

А 

4,2%

82,7%

13,1%

двобічна носова поліпотомія

двобічна поліпоетмоїдогайморотомія

видалення антрохоанального поліпа
 

Б 

5.2%

77.7%

17.1%

двобічна носова поліпотомія

двобічна поліпоетмоїдотомія

видалення хоанального та антрохоанального поліпа
 

Рис. 5.1. Відсоткова структура основної групи за видом хірургічних операцій 

в залежності від різновиду поліпів: з еозинофільним назальним поліпозом (А),  з 

нейтрофільним назальним поліпозом (Б)  

Для відокремлення ознак відновлення назальної тканини на різних етапах 

після оперативного лікування було обстежено 25 пацієнтів групи порівняння (17 

чоловіків - 68 % та 8 жінок - 22 %), віком (34,185,33) років, у яких також 
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здійснювалось оперативне втручання - конхотомія, септопластика з приводу 

корекції нижніх носових раковин (гіпертрофічного риніту) без/та з викривленням 

носової переділки (J34.2 за МКХ-10).   

 

Рис. 5.2. Відсоткова структура групи порівняння за видом хірургічного 

втручання  

Всі пацієнти після хірургічного втручання проходили реабілітаційний 

терапевтичний курс антимікробними та знеболюючими препаратами протягом 5 

діб. 

Пацієнтам основної групи після поліпотомії також призначалась 

шестимісячна терапія (з перервою в один місяць), яка заснована на застосуванні 

інтраназальних кортикостироїдних препаратів, з основною діючою речовиною - 

мометазону фуроату для досягнення антизапальних, десенсебілізуючих, 

імуномодулюючих, антиалергічних та регенеративних терапевтичних ефектів. 

Застосування цих препаратів проводилось згідно інструкцій виробника (по 2 спреї 

в ніс 2 рази на день). 

47,2 % пацієнтам основної та 44,0 % групи порівняння додатково був 

призначений курс АО терапії із застосуванням препаратів з АО дією - 

Кверцетину, (глікон  рослинних глікозидів, що відноситься до вітамінної групи Р) 

та Цитофлавіну у складі якого, основними діючими речовинами є янтарна килота, 

никотинамід та інозин. Кварцетин має капіляр- та мембранстабілізуючі 

60%

40%

конхотомія та септопластика конхотомія
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властивості, Цитофлавін - білоксинтезуючі та ПОЛ стабілізуючі та сприяє 

підвищенню енергетичного потенціалу клітини.  

Рецептура застосування АО препаратів була наступна: Кверцетину - по 250 

мг 3 рази на добу протягом 12 місяців; Цитофлавіну -  по 2 таблетки 2 рази на 

добу - 1 місяць, потім місяць перерва, та через кожен місяць до 12 місяців. 

Пацієнти основної та групи порівняння були розподілені на підгрупи в 

залежності від терапевтичної схеми та етапів лікування (табл. 5.1).    

 Таблиця 5.1 

Структура груп за кількістю та відсотком обстежених в залежності від 

терапевтичних схем та етапів лікування  

Примітка. 
1
- відсоток від загальної кількості у групі 

 

5.1. Динаміка змін показників ліпопероксидації у післяопераційних хворих на 

поліпозний риносинусит на різних етапах лікування в залежності від 

терапевтичної схеми 

Продукти ліпопероксидації, зокрема продукти, що реагують з ТБК та 4-НNE, 

акролеїн та ізопростани  є одними з об’єктивних маркерів ОС, які формуються 

при розчепленні α,β-ПНЖК. Вони не є кінцевими або залишковими формами в 

процесах ПОЛ, проте мають відносну хімічну та термодинамічну стабільність, що 

надає їм можливості  дифундувати з клітини на достатньо значну відстань від 

Терапія 

Етапи лікування 

І  

(3-5 діб) 

ІІ  

(27-30 діб) 

ІІІ  

(12 місяців) 

n %
1
 n % n % 

група порівняння  

базова  14 56,0 12 48,0 10 40,0 

базова+АО 11 44,0 9 14,0 6 24,0 

основна група  

базова 38 52,8 34 47,2 24 33,3 

базова+АО 34 47,2 24 33,3 20 27,8 
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сайту оригінальних подій та виконувати функцію вторинних месенжерів у 

важливіших реакціях в організмі людини. Ці продукти проявляють значну 

реактивність щодо більшості біомолекул, зокрема білків, ДНК, фосфоліпідів, 

генеруючі стабільні патогенетично небезпечні продукти [112].  

В результаті досліджень інтенсивності процесів ліпопероксидації в різні п/о 

строки у всіх обстежених хворих групи порівняння виявлено збільшений рівень 

вторинних продуктів  ПОЛ на 3-5 добу від початку п/о терапії  (табл. 5.2).  

Таблиця 5.2 

Вміст продуктів ліпопероксидації у ПК прооперованих хворих з приводу 

гіпертрофії слизової оболонки носа (група порівняння) на різних етапах лікування 

в залежності від терапевтичної схеми 

Групи  
ТБК-АП, нмоль/мл  4-HNE, нг/мл 

n M±m n M±m 

контрольна 13 2,77±0,26 13 6,25±0,61 

базова терапія  

І (3-5 діб) 14 6,440,44*** 14 8,230,76 

II (27-30 діб) 12 3,650,16* 12 14,031,77*** 

III (12 місяців)  10 2,640,32 10 6,450,29 

базова у комплексі з антиоксидантною терапією 

І (3-5 діб) 11 7,970,59*** 11 9,811,14* 

II (27-30 діб) 9 2,990,26# 9 9,040,79**,## 

III (12 місяців)  6 3,090,17 6 5,490,23# 

Примітки:  
1.*,**,*** - різниця відносно контрольної групи (рк≤0,05, рк≤0,01,  рк≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
2. #,## - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію 

(рбт≤0,05, рбт≤0,01 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
 

Причому найвираженіши зміни були виявлені у вмісті ТБК-АП, який був 

вищим у 2,23 рази (р<0,001) у пацієнтів з базовою терапією, та у 2,87 рази 
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(р<0,001) - у пацієнтів на початку додаткового застосування Кверцетину та 

Цитофлавіну відносно контролю.  

На початкових етапах застосування базової терапії у поєднанні з АО у 

пацієнтів після конхотомії виявлено  збільшення рівня  4-HNE у 1,57 рази 

(р=0,029) відносно контрольних значень, що є ознакою активації 

посттравматичних репараційних процесів у місці хірургічного втручання.  

Незважаючи на те, що на 27-30 добу п/о у крові пацієнтів цієї підгрупи на 

фоні базової терапії рівень ТБК-АП знизився у 1,76 рази (р=0,015), відносно 

контрольних значень він залишався достовірно збільшеним у 1,31 рази (р=0,039).  

Рівень 4-HNE на цих п/о строках у цієї категорії пацієнтів виявився суттєво 

збільшений у 2,25 рази (р<0,001) відносно контролю.  

У групі п/о пацієнтів, у яких до базової терапевтичної схеми були включені 

препарати з АО дією, рівень ТБК-АП набув контрольних значень, а вміст 4-HNE, 

хоча і залишався збільшеним відносно контролю у 1,44 рази (р=0,003), проти 

групи пацієнтів, що проходили базове лікування на 27-30 добу після операції 

знизився у 1,55 рази (р=0,003). 

При дослідженні усіх пацієнтів на 12 місяць від початку п/о терапії рівень 

альдегідних продуктів ПОЛ був у межах нормальних значень незалежно від 

терапевтичної схеми. Проте знайдено, що на фоні додаткової АО терапії рівень 4-

HNE у крові пацієнтів був статистично нижчим  1,17 рази (р=0,029) відносно 

групи, яким не призначалась додаткова АО терапія. 

Застосування АО виявилось ефективним у гальмуванні процесів ПОЛ на 

різних строках лікування і у групі пацієнтів після поліпотомії (рис. 5.3). 

Як і у групі порівняння на початку п/о терапії (3-5 діб) у крові хворих 

основної групи фіксувався збільшений  вміст цитотоксичних ліпідних альдегідів 

відносно контрольних значень, що відповідає посттравматичній активації 

процесів ПОЛ. Причому вже на цих строках лікування додаткове застосування 

Кверцетину та Цитофлавіну призводило до зменшення циркуляції ТБК-АП та 4-

HNE у крові у 1,19 рази (р=0,018) та 1,32 рази (р=0,0002) - відповідно, ніж у ПК 

пацієнтів на фоні традиційної п/о терапії.  
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Рис.5.3. Вміст ТБК-АП (А) та 4-HNE (Б) у ПК прооперованих хворих з 

приводу поліпозного риносинуситу (основна група) на різних етапах лікування в 

залежності від терапевтичної схеми. *,*** - різниця відносно контрольної групи 

(рк≤0,05, рк≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test; #,##,###  - різниця відносно 

групи хворих, які проходили базову терапію (рбт≤0,05, рбт≤0,01, рбт≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
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Незважаючи на те, що у крові пацієнтів як на фоні базової терапії, так і 

додаткової АО на 27-30 добу після операційного втручання рівень  4-HNE 

повернувся у межі фізіологічного, вміст ТБК-АП залишався значно вищим 

відносно контролю у  1,97 рази (р=0,0003) та у 1,57  рази (р=0,023) у пацієнтів на 

на фоні як традиційної терапії, так і на фоні додаткової АО відповідно. 

Також  виявлено, що рівень ТБК-АП у пацієнтів, які застосовували АО у 

період 27-30 діб від початку лікування був значно нижчим у1,53 рази (р=0,014), а 

рівень 4-HNE відновився  на контрольному рівні (у 1,54 рази, р=0,012 ), ніж у тих, 

хто лікувався традиційно. 

Насьогодні відомо, що збільшений рівень ТБК-АП продуктів асоціюється із 

наявністю ОС, тривалість та інтенсивність якого визначає подальший розвиток 

подій на тканинному рівні. В даному випадку гіперпродукція ТБК-АП на тлі  

нормального рівня 4-HNE може бути свідченням початкової ініціації 

рецидивуючих апластичних процесів в назальній тканині, шляхом формування 

активних осередків запалення, наявність яких асоціюється із ОС [113].  

Це припущення підтверджується тим, що у групі пацієнтів, які проходили 

традиційну п/о терапію знайдено збільшений рівень відносно контролю ТБК-АП 

та 4-HNE у 1,66 рази (р<0,015) та 2,38 рази (р=0,0004) відповідно на 12 місяць 

після операції.  

При порівнянні групи хірургічних хворих на ПРС з пацієнтами групи 

порівняння на різних строках терапії, виявлено, що початкова стадія лікування 

характеризувалась активацією прооксидантних механізмів, що, ймовірно, 

пов’язано з реакцією адаптації на хірургічну травму, але їх інтенсивність у 

підгрупах з різними терапевтичними схемами були різними (табл. 5.2, рис 5.3). 

Знайдено, що у підгрупах хворих прооперованих з приводу  ПРС на початку 

лікування як кортикостероїдними препаратами з основною діючою речовиною - 

мометазон фуроат,  так і кортикостероїдами у поєднанні з Кверцетином та 

Цитофлавіном було значно вищий рівень 4-HNE відносно відповідних підгруп 

групи порівняння у 2,45 рази (р<0,001) та у 1,52 рази (р=0,002) відповідно, що 

обумовлено накопиченням циркулюючих в крові цитотоксичних продуктів ПОЛ  
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внаслідок тривалого тканинного та організменного ОС на тлі активації загальної 

та місцевої запальної реакції та механізмів поліпозної трансформації слизової 

оболонки носа за рахунок інфільтраційних процесів активованими лімфоїдними 

клітинами.  

На 27-30 добу п/о у пацієнтів на фоні базової терапії відмічено відновлення 

фізіологічного  рівня 4-HNE у порівнянні з відповідною підгрупою групи 

порівняння, у яких значно високий рівень цих продуктів, ймовірно, пов’язаний з 

формуванням сполучної п/о тканини, у біохімічному складі якої у значній мірі 

присутня альдегідна фракція [114].  Проте у пацієнтів основної та  групи 

порівняння, яким призначена комплексна АО терапія не виявлено статистично 

значимої різниці у вмісті ТБК-АП та 4-HNE. 

При порівнянні підгруп хірургічних пацієнтів з різною нозологією на 12 

місяць п/о виявлено, що на фоні інтраназальних кортикостероїдів у пацієнтів з  

ПРС залишається збільшений вміст альдегідних продуктів ПОЛ відносно  

підгрупи пацієнтів з гіпертрофією слизової оболонки носа - ТБК-АП  у 1,76 рази 

(р=0,003), а 4-HNE у 2,31 рази (р<0,001) відповідно. Проте при порівнянні 

відповідних підгруп пацієнтів, які додатково проходили лікування АО суттєвої 

різниці не було виявлено по цих показниках, що свідчить про ефективність 

застосування додаткової АО терапії, яка сприяє гальмуванню процесів ПОЛ, 

послабленню ознак системного ОС та зниженню продукції цитотоксичних 

ліпідних альдегідів в ПК п/о хворих. 
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5.2. Ефективність антиоксидантного захисту у післяопераційних хворих на  

поліпозний риносинусит на різних етапах лікування в залежності від 

терапевтичної схеми  

ГВ є одним з важливіших низькомолекулярних АО першочергової ланки АО-

захисту клітин від її пошкодження, ініційованого ОС. Цистеїнова тіолова група 

ГВ виконує роль донора електрону для нестабільних РФК, збільшення рівня яких 

створюють умови щодо білкової та ліпідної трансформації та дестабілізації 

генного апарату клітини.  

ГВ виконує численні функції в клітині. Зокрема він безпосередньо приймає 

участь у нейтралізації ВР та РФК, підтримує нативний рівень ендогенних С та Е 

вітамінів у відновленій їх формі, регулює оксид азотний цикл, бере участь у 

біохімічних реакціях синтезу та репарації ДНК, синтезу протеїнів та 

простагландинів, транспорту амінокислот та у підтримці ензиматичної активності 

клітини [115]. Тому порушення в системі глутатіону є критичним у 

функціонуванні клітин та тканин організму людини, що  робить значимим 

вивчення особливості змін зокрема в бронхолегеневій системі, захворювання якої 

характеризується поліпозною гіперплазією слизової оболонки носа.  

При дослідженні змін рівня ГВ на різних строках п/о терапії виявлено, що 

операційна травма суттєво вплинула на активацію системи глутатіону у підгрупах 

хворих незалежно від вибраної терапевтичної схеми, що є ознакою нативної 

реакції адаптації, направленої на відновлення ушкоджених тканин. При цьому 

вміст  цього низькомолекулярного трипептиду у крові хворих обох підгруп  не 

різнився між собою та був максимально високим відносно його рівня на етапах 

подальшої п/о терапії, а від контрольних значень його вміст відрізнявся у 1,50 та 

1,58 рази (р=0,0001) відповідно у підгрупі п/о хворих на фоні традиційної терапії 

та у підгрупі п/о хворих на початку додаткового лікування Кверцетином та 

Цитофлавіном (табл. 5.3). 

При дослідженні рівня ГВ у крові хворих як на фоні  базової терапії, так і на 

фоні додаткової АО на 27-30 добу п/о виявлено статистично значиме зниження 

його вмісту відносно контрольних значень у 1,24 рази (р=0,0001) та у 1,19 рази 
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(р=0,025) відповідно. Але у підгрупі пацієнтів, які застосовували препарати з АО 

дією, його рівень був у 1,13 рази (р=0,029) вищий, ніж у підгрупі хворих без АО 

терапії, що є ознакою вивільнення резервів ГВ пулу, необхідного для  

цитопротекторної дії.  

Таблиця 5.3 

Рівень глутатіону відновленого у ПК прооперованих хворих з приводу гіпертрофії 

слизової оболонки носа (групи порівняння) на різних етапах лікування в 

залежності від терапевтичної схеми 

Групи  

ГВ, 

мкмоль/л  

n M±m 

контрольна 13 6,170,27 

базова терапія  

І (3-5 діб) 14 9,260,30*** 

II (27-30 діб) 12 3,960,22*** 

III (12 місяців)  10 5,390,18* 

базова у комплексі з антиоксидантною терапією 

І (3-5 діб) 11 9,750,35*** 

II (27-30 діб) 9 5,180,52*,## 

III (12 місяців)  6 7,210,55# 

Примітки:  
1.*,*** - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,001 відповідно) 

за Mann-Whitney U-test. 
2. #,## - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію (рбт 

≤0,05, рбт ≤0,01 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
 

Результатом АО терапії виявилось повне відновлення пулу ГВ до 

фізіологічного рівня на  12 місяць після конхотомії. Проте при обстеженні хворих, 

які проходили базове п/о лікування у ці строки, рівень ГВ залишався низьким як 

відносно контрольних значень у 1,14 рази  (р=0,040), а відносно його рівня у 
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підгрупі, які додатково приймали АО, його рівень був у 1,34  рази (р=0,029) 

нижчим. 

При обстеженні хворих після поліпотомії на ранніх п/о строках виявлено 

статистично значиме збільшення рівня ГВ, що є свідченням того, що, як і у групі 

порівняння, операційна травма сприяла активації адаптаційної відповіді, 

направленої на відновлення мембранно-рецепторних функції, міжклітинної 

комунікації та гальмування п/о реакцій запалення у хірургічних ділянках слизової 

мукозального епітелію БНП (рис 5.4). 

Г
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Рис. 5.4. Вміст глутатіону відновленого в еритроцитах ПК прооперованих 

хворих з приводу поліпозного риносинуситу (основна група) на різних етапах 

лікування в залежності від терапевтичної схеми. *,**,*** - різниця відносно 

контрольної групи (рк≤0,05, рк≤0,01, рк≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test; 

##,###,  - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію (рбт≤0,01, 

рбт≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 

Дослідження п/о хворих з ПРС на 27-30 добу показало, що додаткова дії 

Кверцетину та Цитофлавіну сприяло відновленню рівня ГВ до контрольних 

значень. Проте у підгрупі пацієнтів, яким була рекомендовані лише інтраназальні 

глюкокортикоїди, на цих строках лікування рівень ГВ залишався статистично 
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збільшений щодо контролю 1,38 рази (р=0,0002), а відносно підгрупи з 

додатковою АО терапією - у 1,48 рази (р<0,001) вищим. 

При обстежені п/о хворих на 12 місяць після поліпотомії виявлено, що 

проявом ефективності додаткової АО терапії була стабілізація глутатіонового 

пулу на фізіологічному рівні. Проте у підгрупі прооперованих хворих на фоні 

інтраназальних клюкокотрикоїдів відбулось падіння його вмісту з моменту 

попереднього обстеження у  1,77 рази (р<0,0001), а відносно контролю та 

підгрупи  пацієнтів, які додатково приймали АО його рівень у цей момент був 

нижчий у 1,28 рази (р=0,007) та у 1,20 рази (р=0,005) відповідно. 

Порівняння підгруп з різною нозологічною формою захворювань верхніх 

дихальних шляхів між собою на різних строках консервативної п/о терапії 

показало, що початкова стадія лікування характеризувалась посиленням 

загального низькомолекулярного АО-захисту на тлі активації механізмів ПОЛ, 

що, ймовірно, пов’язано із залученням загальноадаптаційних механізмів у 

відповідь на хірургічну травму. Це носило неспецифічних характер, оскільки у 

всіх підгрупах  вміст ГВ був на одному рівні не залежно від нозологічної форми 

та терапевтичної схеми (табл. 5.3, рис 5.4). 

Проте при порівнянні вмісту ГВ у крові пацієнтів з різною нозологією між 

собою на фоні базової терапії на 27-30 добу п/о виявлено, що у хворих після 

поліпотомії на фоні інтраназальної глюкокортикоїдної терапії рівень ГВ був 

значно  вищим у 2,15 рази (р<0,001) відносно відповідної підгрупи п/о хворих 

групи порівняння. Ймовірно, це може бути пов’язано з фармакотоксичною дією 

глюкокортикоїдних препаратів, що проявляється метаболічними, імунологічними 

та осмотичними тканинними порушеннями та є ймовірною причиною 

компенсаторної гіперсекреції ГВ у крові.   Проте тривало підвищений його рівень, 

додатково може сприяти біохімічному порушенню в системі глутатіона за 

рахунок активації як регуляторних, так і каталітичних елементів -

глютамілцистеїнсинтетази, яка, в свою чергу, пригнічує синтез ферментів системи 

глутатіону, що створює патобіохімічне підґрунтя до формування місцевого та 

загального ОС, який в подальшому може призвести до трансформації на 
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тканинному рівні  [116]. У групі п/о хворих з різною нозологією, які додатково 

приймали АО препарати рівень ГВ в крові був в цей період у межах нормальних 

значень.  

При порівнянні вмісту ГВ крові на 12 місяць від початку терапії у хворих з 

різною нозологією, які проходили базову п/о терапію, виявлено низький його 

рівень в обох підгрупах з тією різницею, що у пацієнтів, у яких проведено 

поліпотомію вміст ГВ недостовірно, але був нижчим, ніж у пацієнтів відповідної 

підгрупи у групі порівняння, що, ймовірно, пов’язано із більшими витратами 

цього низькомолекулярного детоксиканта за рахунок неповного нівелювання 

патогенетичних проявів ПРС.   

Отримані дані стосовно рівня ГВ у підгрупах хворих на фоні терапії 

Кверцетином та Цитофлавіном свідчить про те, що додатковий прийом АО 

препаратів сприяв регуляції механізмів в системі глутатіону та стабілізації його 

вмісту на фізіологічному рівні. 

На сьогодні відомо, що адекватність, ефективність та синергічність 

ферментативної ланки АО-захисту відіграє одну з провідних ролей у контролі над 

окислювальними процесами в клітині, тим самим забезпечуючи її енергетичні 

потреби та біомолекулярну протекцію. Надмірна реалізація прооксидантів 

внаслідок потужної дії ендогенних та екзогенних факторів спонукає АОС, в 

першу чергу ферментативну її ланку, до мобілізації  систем контролю та захисту 

від пошкоджуючої дії цих чинників. Проте надмірна дія останніх призводить до 

вичерпання резервної потужності АО ферментів, розбалансування їх роботи, 

результатом чого є порушення молекулярних механізмів регуляції клітини, її 

рецепторної, транспортної, мембранно-протекторної функцій внаслідок чого 

розвивається масований ОС, на тлі якого формується стійка дисфункція тканини 

та її трансформація. Тому вивчення особливостей змін функціонування 

ферментативної ланки АО-захисту у відповідь на терапевтичні заходи, які 

направлені на усунення ендогенних факторів захворювання верхніх дихальних 

шляхів, які характеризуються рецидивуючою поліпозною трансформацією 
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мукозального епітелію носових та БНП, сприятимуть розумінню важливості 

корекції цієї системи на етапі постхірургічного лікування.  

При аналізі активності основних ферментів АО-захисту - Zn/CuСОД та  

ЕКАТ в підгрупах прооперованих хворих з приводу гіпертрофії слизової 

оболонки носа та БНП в залежності від терапевтичної п/о схеми  виявлено, що 

збільшення активності Zn/CuСОД відносно контрольних значень на 3-5 добу п/о у 

підгрупах хворих,  яким рекомендована як базова терапія,  так і комплексна АО у 

2,13 рази (р<0,001) та у 1,67 рази (р=0,0003) та Е-КАТ - у 1,25 рази  (р=0,041) та у 

1,12 рази  (р=0,098) відповідно (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Активність Zn/CuСОД та Е-КАТ  в еритроцитах ПК прооперованих хворих з 

приводу гіпертрофії слизової оболонки носа (групи порівняння) на різних етапах 

лікування в залежності від терапевтичної схеми 

Групи  
Zn/CuСОД, ум.од./мг[Hb] ЕКАТ, мкмоль/хвмг[Hb] 

n M±m n M±m 

контрольна 13 3,87±0,17 13 1769,6971,11  

базова терапія  

І (3-5 діб) 14 8,240,45*** 14 2209,86153,81* 

II (27-30 діб) 12 6,490,35*** 12 1633,0893,01 

III (12 місяців)  10 3,810,19 10 1856,6073,12 

базова у комплексі з антиоксидантною терапією 

І (3-5 діб) 11 6,460,26***,## 11 1975,45108,47 

II (27-30 діб) 9 4,400,26### 9 1876,89150,12# 

III (12 місяців)  6 4,150,12 6 1646,50106,80 

Примітки:  
1.*,*** - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,01,  рк ≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
2. #,##,### - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію 

(рбт ≤0,05, рбт ≤0,01,  рбт ≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
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Ці зміни були, скоріше, відповіддю на операційну травму, ніж реакцією на 

концервативну терапію у ранньому п/о періоді 

Проте вже на цих строках у підгрупі пацієнтів, які почали додатково 

приймати Кверцетин та Цитофлавін, активність Zn/CuСОД була у  1,27 рази 

(р=0,007) нижчою, ніж у відповідній підгрупі хворих,  у лікування яких не було 

включено АО препарати, що є свідченням ефективної допомоги Кверцетину та 

Цитофлавіну у регуляції АО балансу вже на початкових етапах АО терапії. 

На 27-30 добу п/о ефективність АО терапії підтверджувалась відновленням 

функціонування АО ензимів у межах фізіологічного рівня. Проте у підгрупі без 

додаткової АО терапії на цих строках активність  Zn/CuСОД була вищою як 

відносно контролю у 1,68 рази (р=0,0002), так і у 1,48 рази (р=0,0008) - відносно 

підгрупи з додатковою АО терапією.  Активність Е-КАТ у хворих цієї підгрупи 

набула нормальних значень, проте відносно підгрупи пацієнтів, які приймали АО, 

вона була значимо нижчою у 1,15 рази (р=0,048). 

При дослідженні активності Zn/CuСОД та Е-КАТ у пацієнтів після 

поліпотомії не залежно від вибраної терапевтичної схеми не було виявлено 

значимих розбіжностей щодо контрольних значень.  

У них реакція з боку ензиматичного АО ланцюга на операційну травму була 

подібною до такої у пацієнтів групи порівняння не залежно від застосування АО 

препаратів (рис. 5.5 А,Б). Більш виражена активність була знайдена з боку 

Zn/CuСОД еритроцитів крові, яка збільшувалась відносно контрольних значень як 

у підгрупі пацієнтів з базовою терапією, так і у підгрупі з додатковою АО у 1,59 

рази (р=0,0001) та у 1,39 рази (р=0,034) відповідно. Активність Е-КАТ була 

вищою за контрольні значення лише в підгрупі хворих, яким не було 

рекомендовано застосування Кверцетину та Цитофлавіну у 1,19 рази (р=0,017). 

Ефективність застосування цих препаратів проявлялась в тому, що у крові 

пацієнтів відповідної підгрупи активність Zn/CuСОД та Е-КАТ вже на початку п/о 

терапії наближалась до нормальних значень, а відносно підгрупи хворих без АО 

терапії, їх активність була нижчою у  1,15 рази (р=0,033) та (р=0,008) відповідно. 

Це є свідченням того, що у цієї категорії пацієнтів прояви ОС були менш 
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виражені, а застосування препаратів з цитопротекторною та 

мембранстабілізуючою дією вже на початкових стадіях лікування допомагало 

ефективно корегувати прооксидантні ефекти, які неспецифічно, але виражено 

проявляються внаслідок як хронічного місцевого патологічного процесу, так і 

внаслідок хірургічної травми. 

Відсутність цілеспрямованої корекції АОС у пацієнтів з поліпотомією на 27-

30 добу п/о призвело до дискоординації ферментативної ланки АОС, що 

виражалось у супероксиддисмутазній гіперактивності за фізіологічний рівень у 

1,39 рази (р=0,003) на тлі виснаження каталазної - у 1,83  рази (р=0,038). Цю 

підгрупу хворих відрізняло від пацієнтів, які застосовували Кверцетин та 

Цитофлавін те, що у них активність Е-КАТ була нижчою у 1,15 рази (р=0,027) на 

цьому етапі спостереження, що є ознакою виснаження резервів ензиматичного 

АО-захисту, зокрема каталазного. 

Каталітична потужність КАТ, яка забезпечує швидкість каталізу до 44 тис. 

молекул 22OH /секунду не потребує енергії активації та  суттєво залежить від 

відновлююічого потенціалу redoxпари  23 Fe/Fe  та стабільності гемвмісних 

проміжних комплексів. Активація прооксидантів, з накопиченням в першу чергу 

біомолекулярних перекисів  призводить до зниження їх кліренсу, розвитку 

вторинного  ОС,  на грунті якого відбувається стійка дисрегуляція ензиматичної 

складової АО-захисту, зокрема каталазної, що призводить до порушення 

redoxчутливих сигнальних перетворень та в подальшому слугує тригером  

прозапальних та тканинних трансформацій  [117].  

Зниження каталазної активності було знайдено і на 12 місяць після 

поліпотомії у хворих, яким не було рекомендовано застосування Кверцетину та 

Цитофлавіну. Від контрольних значень і від її активності у підгрупі пацієнтів, які 

приймали ці препарати, вона була нижчою у 1,18 рази із значенням р=0,019 та 

р=0,003 відповідно (рис 5.5 Б). 

АО ферментативна активність в еритроцитах крові пацієнтів на різних етапах 

п/о лікування була різною як в залежності від нозології,  так і від вибраної 

терапевтичної схеми (табл. 5.4, рис 5.5 А,Б).  
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Рис. 5.5. Активність Zn/CuСОД (А) та Е-КАТ (Б) в еритроцитах ПК 

прооперованих хворих з приводу поліпозного риносинуситу (основна група) на 

різних етапах лікування в залежності від терапевтичної схеми. *,**,*** - різниця 

відносно контрольної групи (рк≤0,05, рк≤0,01, рк≤0,001 відповідно) за Mann-

Whitney U-test; #,##,  - різниця відносно групи хворих, які проходили базову 

терапію (рбт≤0,05, рбт≤0,01 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
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Виявлено, що вже на ранніх п/о строках (3-5 діб) активність Zn/CuСОД в 

еритроцитах крові пацієнтів після поліпотомії, яким не була призначена 

додаткова АО терапія, була статистично нижчою у 1,34  рази (р=0,0004) відносно 

відповідної підгрупи пацієнтів після конхотомії. На фоні прийому Кверцетину та 

Цитофлавіну активність цього ферменту у підгрупі після поліпотомії була вищою 

у 1,20 рази (р=0,037), ніж у відповідній підгрупі порівняння. Активність Е-КАТ на 

ранніх п/о строках не залежала від нозологічної форми та вибраної терапевтичної 

схеми. 

На 27-30 добу п/о втручання у підгрупах без додаткового застосування АО 

спостерігалась подібна закономірність, як і у цих підгрупах на ранніх п/о строках: 

активність Zn/CuСОД у підгрупі після поліпотомії була у 1,20 рази (р=0,038) 

нижчою, ніж у відповідній підгрупі після конхотомії. Незважаючи на те, що 

активність Е-КАТ  у хворих після поліпотомії була низькою щодо контролю, вона 

не відрізнялась від такої у групі порівняння на цьому етапі п/о лікування. Проте 

на фоні додаткової АО терапії в цей період активність Zn/CuСОД та Е-КАТ не 

залежала від п/о лікування різних нозологічних форм. 

На 12 місяць від початку терапії основна та група порівняння не залежно від 

вибраної терапевтичної тактики не відрізнялись між собою за  активністю 

Zn/CuСОД в еритроцитах крові. Проте активність  Е-КАТ в підгрупі пацієнтів 

після поліпотомії була у 1,23 рази (р=0,008) нижчою, ніж у пацієнтів на цьому 

етапі лікування після конхотомії. ЇЇ активність на фоні АО у підгрупах п/о хворих 

з різною нозологією була в межах фізіологічного рівня.  Ймовірно, такі зміни в 

системі каталазного захисту обумовлені первиною важкістю патологічного стану, 

при якому поліпозна трансформація слизової оболонки носа відбувається на тлі 

системних порушень в організмі, які характеризуються проявами хронічної 

алергічно-запальної реакції, що асоціюється із неспецифічним але стійким 

порушенням про-/антиоксидантного балансу. Тривалість останнього призводить 

до вразливості генетичного апарату клітин та врешті до пригнічення, та навіть 

виснаження компенсаторних механізмів, в першу чергу ензиматичних АОС [118]. 

Тому підтримка ензиматичного АО-захисту в лікуванні ПРС, може суттєво 
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знизити ризики проявів прооксидантних ефектів як на тканинному, так і 

організменному рівням, і, тим самим, запобігти реалізації рецидивуючій 

тканинній дисфункції.  

У гальмуванні як місцевих, так і загальних алергічно-запальних реакцій одну 

з провідних ролей відіграє зовнішньоклітинний АО білок з 

супероксиддисмутазною активністю ЦП, який може бути показовим маркером ОС 

та інтенсивність запальної реакції в організмі в цілому. Він забезпечує 

нейтралізацію ВР, гальмує реакції ПОЛ в осередку запалення, а також в 

макрофагах та нейтрофілах в процесі фагоцитозу при маніфестації проявів 

ендогенних чинників [119]. 

Дослідження рівня ЦП в сироватці ПК пацієнтів на різних етапах лікування 

після конхотомії (група порівняння) в залежності від вибраної терапевтичної 

тактики показало,  що на 3-5 добу від початку лікування вміст ЦП у сироватці 

крові виявився значно вищим щодо контрольних значень у 1,76 та 1,58 раз із 

значенням р<0,001 як у підгрупі з традиційною п/о терапією,  так і у підгрупі 

пацієнтів, яким додатково призначено Кверцетин та Цитофлавін (табл. 5.5).  

Ефективність застосування АО препаратів проявлялась на 27-30 добу від 

початку лікування стабілазіцією вмісту ЦП до фізіологічного рівня у підгрупі 

пацієнтів на фоні додаткового АО лікування. Рівень цього білку у підгрупі, яким 

запропоновано традиційну п/о лікувальну схему був у 1,16 рази (р=0,002) вищим, 

ніж у підгрупі хворих на фоні прийому АО.  

При дослідженні п/о хворих в обох підгрупах не залежно від застосування 

АО препаратів на етапі 12 місяців від початку терапевтичних заходів рівень ЦП 

набув нормальних значень, що, ймовірно, пов’язано із несистемністю патогенезу 

ГР та відсутністю етіологічних факторів, які підтримують місцеву запальну 

реацію у цієї категорії хворих. Застосування комплексних терапевничних заходів 

сприяло ефективному усуненню патогенетичних проявів цього захворювання.  
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Таблиця 5.5 

Рівень церулоплазміну у сироватці ПК прооперованих хворих з приводу 

гіпертрофії слизової оболонки носа (групи порівняння) на різних етапах лікування 

в залежності від терапевтичної схеми 

Групи  
ЦП, мг/л  

n M±m 

контрольна 13 217,8013,70 

базова терапія  

І (3-5 діб) 14 383,8521,39*** 

II (27-30 діб) 12 285,7710,08** 

III (12 місяців)  10 218,6012,73 

базова у комплексі з антиоксидантною терапією 

І (3-5 діб) 11 344,9714,54*** 

II (27-30 діб) 9 244,807,51## 

III (12 місяців)  6 242,8511,59 

Примітки:  
1. **,*** - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,01, рк ≤0,001 

відповідно) за Mann-Whitney U-test. 
2. ## - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію (рбт 

≤0,01) за Mann-Whitney U-test. 
 

При дослідженні змін рівня ЦП у хворих після поліпотомії на різних етапах 

терапії в залежності від призначеної схеми показано, що на початку лікування 

ефективності додаткового застосування АО не виявлено, оскільки, як і в обох 

підгрупах групи порівняння на цих строках у всіх обстежених спостерігалась 

гіперпродукція цього білку у 1,71-1,75 рази (р<0,001) відносно контролю, що 

скоріше пов’язано із гостротою реакцій компенсації на хірургічну травму яка 

посилюється патогенетичними особливостями притаманними цьому типу ЛОР-

захворювання (рис. 5.6).  
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На 27-30 добу у підгрупі хворих, які приймали АО препарати відбулось 

відновлення рівня цього білка до контрольних значень. Проте у підгрупі хворих, 

які не застосовували додаткове АО лікування, рівень ЦП був вищим як відносно 

контролю у 1,29 рази (р=0,012), так і недостовірно вищий у 1,16 рази (р=0,098) 

відносно підгрупи, лікування в якій передбачало й АО схему.  

При дослідженні п/о пацієнтів на 12 місяць від початку комплексної терапії 

АО рівень ЦП залишався в межах нормальних значень, що є свідченням 

відсутності у них виражених ознак запально-алергічної реакції. Проте у пацієнтів 

без додаткової АО терапії  рівень ЦП зріс у 1,10 рази (р=0,007) з моменту 

попереднього огляду та сягнув значень більших за контроль у 1,38 рази (р<0,001).  
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Рис. 5.6. Рівень церулоплазміна у сироватці ПК прооперованих хворих з 

приводу гіпертрофії слизової оболонки носа (основна група) на різних етапах 

лікування в залежності від терапевтичної схеми. *,*** - різниця відносно 

контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test; ###,  - 

різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію (рбт ≤0,001) за 

Mann-Whitney U-test. 

Рівень ЦП в підгрупах пацієнтів на різних етапах базової терапії змінювався 

ідентично та не залежав від нозологічної форми (табл. 5.5, рис.5.6). Виключенням 
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виявилось лише те,  що на 12 місяць від початку традиційної п/о терапії 

відповідної до лікування даних нозологічних типів, рівень цього білка у групі 

хворих після поліпотомії був вищим відносно його рівня у відповідній групі 

пацієнтів після конхотомії у 1,37 рази (р<0,001), що є свідченням недостатності 

терапевтичної тактики, яка змогла б враховувати особливості патобіохімічних 

змін в системі АО-захисту, напруження якої має місце при хронічному перебігу 

ПРС на тлі  системного прояву запальної реакції.  

Ці припущення підтверджуються отриманими даними відносно змін 

інтегрального показника, який характеризує стан системи АО-захисту в організмі 

пацієнтів на різних етапах вибраної терапії захворювань верхніх дихальних 

шляхів, пов’язаних із поліпозною трансформацією мукозальних та/або назальних 

синусів БНП.  

При оцінці змін рівнів інтегрального показника ФАОС у пацієнтів на фоні 

базових інтраназальних глюкокортикоїдних препаратів  та додаткових АО після 

конхотомії на різних етапах п/о лікування виявлено статистично незначимі 

коливання цього показника в залежності від строків п/о терапії  

Виключенням було лише те, що у пацієнтів після конхотомії на ранніх етапах 

АО терапії (3-5 діб) виявлено зниження рівня ФАОС відносно контролю та 

відповідної підгрупи без додаткової АО терапії у 1,59  рази (р=0,016) та 1,54  рази 

(р=0,037) відповідно. В подальшому, у цих пацієнтів відбулось відновлення рівня 

цього показника до контрольних значень, що в цілому це  свідчить про 

адекватність функціонування системи АО-захисту в організмі у пацієнтів цієї 

категорії та є невід’ємною ознакою достатньої резервної її потужності, зокрема 

ферментативної (табл. 5.6). 

При оцінці змін рівнів ФАОС  у пацієнтів після поліпотомії на різних етапах 

лікування виявлено суттєве його зниження  у тих п/о хворих, яким не була 

призначена додаткова АО терапія (рис. 5.7).  

Причому суттєве падіння рівня ФАОС у 1,39 рази (р<0,001) відносно контролю 

фіксувалось вже на 27-30 добу від початку базових п/о терапевтичних заходів, 

незважаючи на те, що у цієї категорії хворих на початкових етапах лікування 
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рівень цього показнику був у межах нормальних значень. Продовження 

традиційної терапії не ототожнювалось із покращенням функціональних 

можливостей АО-захисту, оскільки при обстеженні цієї категорії пацієнтів на 12 

місяць рівень інтегрального ФАОС залишався незмінно нижчим у 1,41 рази 

(р=0,0002) та у рази 1,27 рази (р=0,002) відповідно як відносно контролю, так і 

відповідної підгрупи пацієнтів, які приймали Кверцетин та Цитофлавін. Це може 

розглядатися як прогностично небезпечна ознака відновлення патобіохімічних 

умов для маніфестації ОС. А поєднана дія специфічних для цього типу 

захворювання патогенетичних факторів, які функціонують не тільки на 

локальному, але й організменному рівнях може призвести до реалізації 

рецидивуючого поліпозу.   

Таблиця 5.6 

Рівень інтегрального показника стану АО-захисту (ФАОС) у прооперованих 

хворих з приводу гіпертрофії слизової оболонки носа (групи порівняння) на 

різних етапах лікування в залежності від терапевтичної схеми 

Групи  
ФАОС, ум.од.  

n M±m 

контрольна 13 2714,16232,47 

базова терапія  

І (3-5 діб) 14 2628,56241,04 

II (27-30 діб) 12 2327,89190,24 

III (12 місяців)  10 3038,21382,14 

базова у комплексі з антиоксидантною терапією 

І (3-5 діб) 11 1703,80386,92*,# 

II (27-30 діб) 9 2904,91358,01 

III (12 місяців)  6 2227,68145,14 

Примітки:  
1. * - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05) за Mann-Whitney U-test. 
2. # - різниця відносно групи хворих, які проходили базову терапію (рбт 

≤0,05) за Mann-Whitney U-test. 
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Рис. 5.7. Рівень інтегрального показника ефективності АО-захисту - ФАОС в 

організмі прооперованих хворих з приводу поліпозного риносинуситу (основна 

група) на різних етапах лікування в залежності від терапевтичної схеми. *,*** - 

різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,05, рк ≤0,001 відповідно) за Mann-

Whitney U-test; ##, ### - різниця відносно групи хворих, які проходили базову 

терапію (рбт ≤0,01, рбт ≤0,001 відповідно) за Mann-Whitney U-test. 

Застосування препаратів з цитопротекторною, мембранстабілізуючою та 

антиоксидантною дією в цьому сенсі виявились ефективними, оскільки 

незважаючи на операційну травму та патогенетично обумовлені імунологічні 

розлади, рівень інтегрального ФАОС залишався у межах контрольних значень 

протягом шестимісячного спостереження. 

Цей показник також виявився інформативним у моніторингу адекватності та 

ефективності вибраної терапевтичної тактики певної нозологічної форми 

захворювань верхніх дихальних шляхів (табл. 5.6, рис. 5.7). Такі висновки можна 

зробити на підставі дослідження змін рівнів ФАОС у п/о пацієнтів з різною 

нозологією на різних етапах лікування. Встановлено, що на фоні традиційних 

лікувальних заходів у пацієнтів на 27-30 добу після поліпотомії його рівень був у 

1,19  рази (р=0,042) нижчим відносно відповідної підгрупи пацієнтів після 
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конхотомії на цьому етапі спостереження, а на 12 місяць п/о лікування ця різниця 

посилилась до 1,57  разів (р=0,0008). Це є свідченням того, що при виборі 

патогенетично обгрунтованого лікування слід враховувати не тільки стан 

локального осередка ураження, але й скоординованість функціонування та стан 

гомеостатичних систем в організмі в цілому, зокрема АО-захисту. 

Неврахування порушення про- та АО рівноваги, які фіксувались на 27-30 

добу від початку п/о лікування проявилось тим, що у 6 пацієнтів після 

поліпотомії, яким запропонована традиційне лікування  проти 1, який додатково 

приймав Кверцетин та Цитофлавін  на 12 місяць від початку п/о лікування 

проявились клінічні ознаки  рецидиву назального поліпозу з формуванням як 

одиничного, так і множинних назальних поліпів (рис. 5.8. А, Б). 

A 

16,7%

75,0%

8,3%

стадія ремісії
одиничинй поліп
двобічний поліпоз

 

Б 

95,0%

5,0%

стадія ремісії

одиничинй поліп
 

Рис. 5.8. Відсоткова структура груп пацієнтів, обстежених на 12 місяць від 

початку застосування традиційної (А) та терапії у комплексі з АО (Б) в залежності 

від прояву рецидиву ПРС 

 

Причому, особливими відзнаками порушень АО-регуляції у цієї категорії 

пацієнтів були значна гіперпродукція вторинних продуктів ліпопероксидації, 

збільшення рівня ГВ, посилення супероксиддисмутазної активності в еритроцитах 

крові. Всі ці порушення відбувались на тлі вивільнення білку гострої фази - ЦП, 

що може розглядатися як початкова реакція з боку АО-захисту організму на 

реактивацію патогенетичних стимулів ПРС, оскільки не фіксувалось збільшеного 
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рівня прикінцевих продуктів ліпопероксидації на каталазної активності у крові 

цих пацієнтів  (рис 5.9 А, Б, В, Г). 
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Рис. 5.9. Рівень показників ліпопероксидації: ТБК-АП (А) та  АО-захисту: 

глутатіону відновленого, (Б), Zn/CuСОД (В) та церулоплазміну (Г) на фоні 

консервативного лікування у ПК прооперованих хворих на 27-30 добу після 

поліпотомії,  у яких на 12 місяць від початку лікування виявлені клінічні ознаки 

поліпозної трансформації. *** - різниця відносно контрольної групи (рк ≤0,001) за 

Mann-Whitney U-test. 

Причому, у цієї категорії пацієнтів зафіксовано зниження рівня інтегрального 

ФАОС, що є попереджаючою відзнакою недостатньої протидії активації 

патогенетичних механізмів на рівні організму в цілому в разі застосуванні лише 

місцевих глюкокортикоїдних препаратів (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Рівень інтегрального показника ефективності АО-захисту - ФАОС на 

фоні консервативного лікування у прооперованих хворих на 27-30 добу після 

поліпотомії, у яких на 12 місяць від початку лікування виявлені клінічні ознаки 

поліпозної трансформації. ** - різниця відносно контрольної групи (рк≤0,01) за 

Mann-Whitney U-test 

Таким чином, отримані дані свідчать, що зниження АО потенціалу організму 

хворого на ПРС сприяє зниженню ефективності проведення терапевтичних 

заходів у період п/о консервативного лікування інтраназальними 

глюкокортикоїдними препаратами та сприяє реактивації процесів 

ліпопероксидації,  прозапальної реакції та клінічним проявам рецидивування 

ПРС.  

Причому незважаючи на виражену дисрегуляцію процесів ПОЛ та АО-

захисту у ранньому на ранніх етапах п/о лікування, які характеризувалися як 

гіперпродукцією альдегідних ліпідних форм, так і збільшеним вивільненням 

глутатіонового пулу та напруженням ферментативного АО-захисту на тлі 

компенсаторної гіперпродукції ЦП на 27-30 добу ці процеси наближалися до їх 

фізіологічної активності. Проте виявлені порушення з боку координації 

супероксиддисмутазної та каталазної активності, збільшення рівня ГВ та ЦП на 

тлі гіперпродукції ТКБ-АП суттєво віддзеркалювалось на АО потенціалі 
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організму п/о хворих на цьому етапі лікування, що є ознакою напруження АОС, 

яке вимагає від організму включення додаткових механізмів регуляції із 

залученням нейро-ендокринних, гуморальних, імунологічних та інших механізмів 

із значними енергетичними витратами [120].  При цьому загальноприйняті 

терапевтичні заходи виявилися недостатньо ефективними та не сприяли корекції 

даних розладів, що створювало патобіохімічний фон в організмі для маніфестації 

проявів в локальному осередку запалення, зокрема в назальних та параназальних 

синусах.  

Знижений рівень каталазної активності у супроводі збільшеної циркуляції 

ТБК-АП та 4-HNE патогенетично розрізняє хворих після конхотомії та 

поліпотомії, що, ймовірно, обумовлено деякими системними порушеннями, які 

мають місце при ПРС, оскільки активність Е-КАТ поряд із тіоредоксином 

переважно направлена на нейтралізацію пероксидів, збільшена кількість яких 

формується в наслідок цитотоксичної дії  ТБК-АП та 4-HNE [121]. Ці зміни 

привертають увагу та були точкою прикладання в комплексній АО терапії 

Кверцетином та Цитофлавіном. 

На фоні курсової терапії цими препаратами не виявлено проявів активації 

процесів ліпопероксидації та порушень у глутатіоновій, ферментативній та 

зовнішньоклінинних ланках АО-захисту, що позначалося на нормальному АО 

потенціалі організму вцілому, сприяло зниженню відсотку виникнення рицидиву 

ПРС на 20 % та визначило доцільність застосування саме цих препаратів.  

Тому врахування значимості порушень процесів ліпопероксидації та окремих 

ланок системи АО-захисту сприятимуть удосконаленню цілеспрямованих 

підходів у лікуванні поліпозних риносинуситів та сприятимуть поліпшенню 

якості та ефективності базових терапевтичних заходів.   
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для досягнення мети та у відповідності із поставленими задачами  проведена 

оцінка лікувальної ефективності препаратів з АО дією (Кверцетину та 

Цитофлавіну) у 34 пацієнтів (25 чоловіків та 9 жінок - 34,7 % від загальної 

кількості прооперованих) віком (32,12,3) років у комплексній терапії після 

поліпотомії за показниками ліпопероксидації та АО-захисту з урахуванням 

клініко-діагностичних, біохімічних та цитогістологічих даних патогенезу ПРС.  

Дослідження складалися із двох етапів.  

На першому етапі до основної групи обстеження було набрано 98 пацієнтів 

(71,4 % чоловіків та 28,6 % жінок), які поступали на планове хірургічне лікування 

з приводу двобічного поліпозного гаймороетмоїдиту, однобічного етмоїдиту, 

однобічного антрохоанального поліпозу та двобічного поліпозного етмоїдиту 

(J33.8 за МКХ-10). Частка останнього  в структурі цих ЛОР-захворювань  

основної групи хворих на ПРС була найвищою - 38,8%. Постановка діагнозу 

проводилась на підставі даних анамнезу та комплексу інструментальних та 

клініко-лабораторних досліджень за результатами яких було виявлено, що всі 

ЛОР-захворювання носили хронічний характер, але не мали алергологічного та 

медикаментозного обтяження.  

У цих пацієнтів проводилось дослідження стану процесів ліпопероксидації та 

АО-захисту у крові та цитогістологічне дослідження хірургічних біоптатів з 

метою встановлення патогістологічних особливостей та різновиду поліпу.  

На другому етапі у 72 пацієнтів - 75,0% чоловіків та 25,0 % жінок, що в 

цілому склало 73,4 % від усіх прооперованих, проводилось дослідження процесів 

ліпопероксидації та стану АО-захисту - на 3-5, 27-30 добу та 12 місяців після 

поліпотомії на фоні  шестимісячної терапії інтраназальними глюкокортикоїдами 

на основі мометазону фуроату. З них 34 п/о пацієнтам був рекомендований 

додатковий терапевтичний курс АО препаратів -  Кверцетину та Цитофлавіну для 

з’ясування ролі додаткової АО терапії у поліпшенні якості післяопераційного 

консервативного лікування.  
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Для відокремлення патогенетичних ознак ПРС на етапі післяопераційної 

консервативної комплексної терапії цих ЛОР-захворювань була набрана 

репрезентативна група порівняння, до якої увійшли 30 хворих (17 чоловіків та 8 

жінок) з гіпертрофічним ринітом та порушенням носового дихання переважно з 

викривленням носової переділки (73,3 %) (J34.2 за МКХ-10), яким була проведена 

конхотомія та септопластика. З них 11 пацієнтів (36,6 %) також пройшли курс 

додаткового лікування Кверцетином та Цитофлавіном за тих самих умов, як і 

пацієнти основної групи дослідження. 

До контрольної групи увійшло практично здорових 9 чоловіків та 4 жінки. 

Обстежені контрольної та групи порівняння статистично не відрізнялись від 

основної групи дослідження за віком та статтю. 

В результаті цитогістологічного дослідження операційного матеріалу хворих, 

отриманого після поліпотомії, було виявлено, що у більшості випадків відмічена 

морфологічна поліпозна трансформація назальної слизової оболонки, за рахунок 

значного зменшення кількості війчатих клітин,  притаманних респіраторному 

епітелію, які були заміщені бокаловидними клітинами, з вираженими ознаками 

некрозу та фібролітичної метаплазії. Судинна та лімфоїдна сітка строми поліпів 

мала ознаки застоїв, спостерігались численні розширення судинних стінок та 

порушення гемоциркуляції. В стромі відмічені осередки дифузної запальної 

інфільтрації різного ступеня та кальцифікати. Поліпозна тканина була 

інфільтрована еозинофілами, нейтрофілами та іншими лімфоїдними клітинами. 

Причому встановлено, що еозинофільна та змішана інфільтрація поліпу 

переважала у більшості випадків  -  у 66,3 % у чоловіків та у 23,4 %  у жінок з 

більш вираженими ознаками набряку, мукоїдного набухання, фібриноїдного 

некрозу.  

Насьогодні існують докази, що еозинофільна інфільтрація суттєво корелює із 

розрихленням назального епітелію та субепітелію, збільшення муцину - 

глікозильованого протеїну -  який суттєво посилює міграцію еозинофільних 

клітин. В  мукозальному епітелії синусів вони стають активними продуцентами 
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прозапальних цитокінів, лейкотриєнів, факторів адгезії та клітинного росту  [122], 

що створює підґрунтя щодо розвитку масованого ОС.  

За даними біохімічних досліджень стану процесів ліпопероксидації та АО-

захисту знайдено, що у крові хворих з ПРС еозинофільного різновиду фіксувалася  

найвища концентрація альдегідних продуктів ПОЛ -  ТБК-АП,  4-HNE як 

відносно контрольних значень (р<0,0001 та p<0,001 відповідно), так і рівня цих 

продуктів у групі порівняння та  хворих з  нейтрофільним ПРС. Також у 

назальних поліпах у цієї категорії хворих зафіксовано значний рівень 4-HNE, які є 

одним з стабільних маркерів тканинної трансформації. Збільшений його рівень 

може вказувати не тільки на локальну активацію процесів ліпопероксидації та ОС, 

але й на рівні організму в цілому.  

Отримані дані узгоджуються з іншими дослідженнями, які показали, що 

однією з патогістологічних відзнак поліпу є порушення епітелію, ущільнення 

базальних мембран та тканинна еозинофілія, що також простежується і в 

тканинах легень при бронхіальній астмі. Автори вважають, що пошкодження 

епітелію є тригером мукозального ремоделювання киснем  повітря, що 

вдихається, яке характеризується вивільненням мітотичних та фібротичних про 

запальних та факторів росту в еозинофільних клітинах, що призводить до 

формування колагенозу [123], при якому незаперечну роль відіграє активація 

ПОЛ з накопиченням карбонільних ліпідів,зокрема 4-HNE [124].  

Пацієнти з нейтрофільним ПРС, незважаючи на те, що у крові у них також 

фіксувався збільшений рівень ТБК-АП та 4-HNE за норму, відрізнялись від 

хворих з ГР лише за збільшеним рівнем 4-HNE  в поліпах. Проте у них рівень 

цього продукту  був значно нижчим, ніж у хворих з еозинофільним ПРС  (р<0,05), 

що може бути однією з патогенетичних ознак еозинофільного ПРС та 

характеристикою глибини та інтенсивністю поліпозної трансформації, 

еозинофільного різновиду.  

Численними дослідженнями показано, що поліпозна трансформація є 

мультифакторним явищем. Більшість дослідників демонструють значимість 

прозапальних реакцій та персистенції інфекційно-алергічного подразника, в той 
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час як у меншій мірі приділяється увага значенню  ВРО у цих процесах. Проте 

саме активаціє процесів ВРО призводить до посилення спонтанної та 

ферментативно-залежної ліпопероксидації,  збільшення кількості РФК та азотних 

радикалів, які в свою чергу підтримують процеси ПОЛ на високому рівні. За цих 

умов посилюється структурна трансформація біополімерів, зокрема ензиматичних 

протеїнів, які беруть участь в диханні та гліколізі, змінюється окислювальне 

фосфорилювання, що негативно позначається на сигнальній клітинній функції 

[125], відбувається порушення протесомального протеолізу та акумуляція 

високомолекулярних олігомерів, які дестабілізують протеосоми, мітохондрії, та 

лізосоми [126, 127]. Загальномембранними наслідками ВРО та ліпопероксидації є 

збільшення полярності мембран, їх ущільнення та підвищення в’язкості, 

посилення проникності ліпідного бішару для цитотоксичних речовин, утворення 

зшивок мембранних білків, що обмежують їх латеральну та обертальну 

рухливість [128]. Це є одним з вагомих ґрунтів, на тлі якого розвивається 

тканинна дисфункція, яка характеризується індукцією ферментів каспаз, 

дестабілізацією ДНК, транскрипцією прозапальних медіаторів, що призводить до 

апоптозу фіброзу та/або некрозу. Запобігає цим процесам в клітині багаторівнева 

та синергічна система  АО-захисту. В ній трійка клітинних АОензимів: 

Zn/CuСОД, КАТ-Е, SеГПО разом з ГВ   формують одну з найбільш ефективних 

ланок АОзахисту від РФК внаслідок активації процесів ВРО, забезпечуючи 

мембрано-протекторну, детоксикуючу, комунікативну та інші життєвоважливі  

функції клітини [129].  

Дослідження стану як низькомолекулярної, так і ферментативної ланок 

системи АО-захисту показали, що  хворі з еозинофільним ПРС відрізняються від 

пацієнтів з нейтрофільним поліпозом та з ГР саме за збільшеною  каталазною 

активністю в еритроцитах крові на тлі незначної активації Zn/CuCОД та значно 

нижчого рівня ГВ (р<0,0001). Це може бути ознакою порушення координації 

ензиматичної складової АОС та зниженням АО-потенціалу в організмі цих хворих 

в цілому, про що свідчило статистично значиме зниження рівеня ФАОС  у хворих 

цієї категорії відносно групи пацієнтів з нейтрофільним назальним поліпозом 
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(р<0,005), та з ГР (р<0,001) У останніх цей показник мав тенденції щодо 

збільшення, що  може розглядатися як знак адекватного реагування 

компенсаторних механізмів організму на місцевий патогенетичний осередок.  

Активність КАТ лімітується рівнем гідропероксида, який є основним 

субстратом цього ферменту, та високомолекулярних пероксидів, зокрема 

ліпідних. Формування останніх асоціюється із активацією процесів 

ліпопероксидації, переважно клітинних та субклітинних мембран, які складаються 

переважно з ПНЖК та є переважним субстратом ПОЛ. Одним з патофізіологічних 

його ефектів є зміна рН середовища та температурного режиму в клітині, що 

асоціюється із накопиченням карбонільних ліпідів, зокрема  малонового та 4-

НNE. В цьому випадку КАТ реалізує свою гідропероксидну активність, що 

напружує її каталітичну активність, тим самим знижуючи її ефективність [130]. 

Це пояснює збільшення активності Е-КАТ на тлі накопичення 4-HNE, проте 

питання щодо її ефективності стають сумнівними.  

В умовах нормального обміну речовин існують певні співвідношення 

активності окремих ферментів АОС, що забезпечує необхідну стаціонарну 

концентрацію радикалів та низькомолекулярних радикал метаболітів, і захист 

мембран та інших структур клітини від пошкоджуючої дії РФК. Низька 

активність, або відсутність відповіді будь-якого з них не спроможна забезпечити 

підтримання про-/антиоксидантного балансу в умовах тривалої активації процесів 

ВРО. В цьому випадку тривала дискоординація ензиматичної ланки АОС на тлі 

змін процесів ліпопероксидації пов’язується як з порушеннями  молекулярно-

генетичнх механізмів регуляції АО-захисту, так і зі зміною нативної  структури 

самого ферменту, що сприяє пролонгації та посиленню ОС, активації 

прозапальних реакцій та розвитку тканинної дисфункції [131].  

Враховуючи ці сучасні уявлення, можна припустити, що активна 

ліпопероксидація, яка не гальмується активністю АО-ферментів може бути 

відзнакою порушення нативної координації між цими біологічно активними 

білками. Це  підтвердилось даними кореляційного аналізу, який є одним з 
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сучасних підходів в оцінці взаємовідносин між основними АО ферментами 

внаслідок напруження, на яке впливає тривалий ОС [132]. 

За даними кореляційно-регресійного аналізу показано, що у хворих з 

еозинофільним ПРС втрачається координація між активністю Zn/CuCОД та Е-

КАТ, в той час як у хворих інших груп активність цих ферментів кореляційно 

пов’язувалась між собою (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Значення коефіцієнтів кореляції Spirmen (rs) між активністю ферментів Zn/CuCОД 

та Е-КАТ  в еритроцитах ПК у  групах хірургічних хворих за різновидом поліпа 

Групи 

Тканина 

еритроцити ПК назальна тканина 

n rs р n rs р 

порівняння 30 0,465** 0,009 30 0,490** 0,006 

хворі з еозинофільним 

ПРС 

88 0,133 0,218 87 0,133 0,253 

хворі з нейтрофільним 

ПРС 

10 0,518* 0,035 10 0,840** 0,002 

Примітка. *,** - двостороння кореляція достовірна (р≤0,05, р≤0,01 
відповідно). 

 

Дискоординація ферментативного ланцюга АО-захисту в крові у хворих з 

еозинофільним ПРС супроводжувалась зниженим рівнем ГВ та значно 

збільшенням ЦП, ніж у контрольній (р<0,0001) та групі  порівняння (р<0,001). Це 

є свідченням, того що еозинофільна поліпозна трансформація розвивається на тлі 

тривалого місцевого запального процесу у параназальному на назальному епітелії, 

ймовірно, за рахунок виражених місцевих змін, які у хворих цієї категорії 

проявлялись значним збільшенням рівнів переважно 4-HNE відносно групи 

порівняння та хворих ІІ підгрупи, що призводило до гіперактивності мукозальної 

Zn/CuСОД, КАТ та збільшення рівня ГВ. А незважаючи на те, що рівень ФАОС у 

поліпозній тканині у цих хворих був найвищим, низький рівень ФАОС  у крові 
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(р<0,05) свідчить про недостатність та/або виснаженість компенсаторних 

механізмів в організмі в цілому у відповідь на тривалість та інтенсивність 

місцевого запального процесу. Тривалість останнього може обумовлюватися  

персистенцією інфекції, яка призводить до ушкодження мукозального епітелію. 

Поєднання цих етіологічно значимих факторів призводять до місцевої 

метаболічної імунодепресії та розвитку вторинного імунодефіциту, який 

характеризується вираженою ендогенною інтоксикацією та пригніченням 

гуморального імунного ланцюга. Поряд з недостатністю системних 

компенсаторних механізмів це у сукупності підтримує осередок запалення у 

хронічному стані, який є метаболічно небезпечним для всього організму  [133].  

На користь системності проявів еозинофільного ПРС свідчили дані 

кореляційного аналізу, які  демонстрували появу значимих зв’язків середньої сили 

у цих хворих між рівнями показників АО потенціалу  та запальної реакції в крові 

та 4-HNE поліпів.  Це є  переконливим доказом того, що патогенез 

еозинофільного ПРС проявляється не лише ОС-опосередкованим місцевим 

осередком запальної трансформації, а й асоціюється із загальним зниженням АО 

компенсаторного потенціалу, що є ознакою системних порушень гомеостатичних 

взаємозв’язків на рівні організмі в цілому.  

Теорія зв’язків між місцевим та системним запальним процесами знаходить 

підтвердження і в інших дослідженнях, в яких показано, що у хворих на ПРС як у 

назальних біоптатах, так і у ПК рівень ЦП був значно вищим за нормальні 

значення, що розглядається як ознака системної запальної реакції у цих хворих 

[134].  

Отже, виявлені зміни в організмі хворих на ПРС вимагають перегляду 

традиційних поглядів на лікувальну тактику цих ЛОР-захворювань, які 

характеризуються також й змінами окислювально-відновлювального гомеостазу 

та потребують її удосконалення препаратами, які направлені на стабілізацію 

процесів ліпопероксидації, мембранопротекцію, поліпшення ферментативної 

рецепторної та комунікативної функцій клітини. Це допоможе підвищити 
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ефективність традиційної глюкокортикоїдної терапії  та запобігти маніфестації 

патогенетичних проявів та рецидиву ПРС. 

Лікувальна тактика пацієнтів з ПРС полягала у застосуванні ендоскопічної 

синус-хірургії та подальшого консервативного лікування.  

Домінуючим типом хірургічної операції, проведеної у пацієнтів з ПРС була 

двобічна носова поліпотомія - у 73 пацієнтів з еозинофільним та у 7 з 

нейтрофільним поліпозом. 18 пацієнтам з ГР групи порівняння була проведена 

конхотомія та септопластика.  

Лікування пацієнтів після поліпотомії базувалось на застосуванні 

п’ятиденної реабілітаційної антибіотикотерапії та знеболюючих засобів, з 

подальшим шестимісячним курсом інтраназальних стероїдних препаратів  на 

основі мометазону фуроату (з перервою в один місяць). Насьогодні цей вид 

терапії вважається ефективним завдяки своїй багатовекторності. Вона спрямована 

на  корекцію запальних проявів у мукоциліарному епітелії БНП,  усунення 

інфекційних осередків, гальмування процесів інфільтрації активованими 

лімфоїдними клітинами та  запобігання реактивації процесів кістозно-поліпозної 

трансформації [135].  

5 денне лікування пацієнтів після конхотомії та септопластики було 

спрямоване також на усунення комплексу гіперпластичних проявів та інфекційно-

запальної місцевої реакції внаслідок хірургічної травми та гіпертрофічних проявів 

у синусах БНП.   

Додатковий курс АО препаратами (Кверцетином та Цитофлавіном)  у 

поєднанні із призначеною базовою терапією  проходили 34 пацієнта після 

двобічної поліпотомії та 11 пацієнтів після конхотомії у поєднанні із 

септопластикою, тобто ті пацієнти яким проведено найбільш  обширне хірургічне 

втручання. 

Результати 12-місячного моніторингу післяопераційних хворих  на ПРС 

показали, що система АО-захисту відчутно реагувала на прооксидантні стимули, 

активація яких спостерігалась як на початкових стадіях консервативної терапії, 
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так і протягом всього лікувального періоду, демонструючи здатність організму 

протидіяти спробам реактивації патогенетичних механізмів ПРС. 

 Виявлено, що у ранньому п/о періоді (3-5 доба), незважаючи на застосування 

реабілітаційної п/о терапії, фіксувалось виражене збільшення  рівнів  проміжних 

та вторинних продуктів ПОЛ - ТБК-АП та 4-NHE відносно нормальних значень. 

На цьому етапі також відбувалась компенсаторна активація механізмів всіх рівнів  

АО-захисту  у відповідь на активацію ВРО та ПОЛ, що проявлялось у  значному 

збільшенні рівнів ГВ, який представляє первинну ланку АОС, гіперактивності АО 

ферментів - Zn/CuСОД, Е-КАТ, а також у гіперпродукції ЦП, що можна 

розглядати як компенсаторне реагування адаптаційних систем організму на 

операційну травму, при якій посилюється окисно-відновлювальний гомеостаз з 

метою забезпечення енергетичних потреб реакцій, направлених відновлення 

травмованого осередка, імунопротекцію, стабілізацію запальної реакції [136].  

Запалення є превалюючим фактором операційної травми, яка охоплює як 

поверхневі (слизову оболонку), так і глибокі тканини (кавернозну, хрящову та 

кісткову). При цьому спостерігається підвищена  ексудація, пригнічення роботи 

мукоциліарного епітелію слизової оболонки, активація процесів ліпопероксидації 

та посилення АО-захисту в слизовій оболонці носа, а також виражений 

післяопераційний набряк строми нижніх носових раковин. Це створює умови для 

надмірної та неконтрольованої продукції ВР, які призводять до формування так 

званої ―ліпідної тріади пошкоджень‖, яка складається з активації фосфоліпаз та 

ліпаз в реакціях  ПОЛ та детергентної дії лізофосфатидів та вільних ЖК, що 

сприяє  зниженню активності ліпідзалежних ферментативних реакцій та порушує 

мембранну рецепцію клітини. При цьому активація механізмів АОС 

направляється на стабілізацію окисної деструкції молекулярних структур, що 

попереджає зростання цитотоксичних окислених біомолекулярних структур,  

стабілізує деструктивні процеси в осередках ушкодження та створює умови для 

регерації та відновлення нативних функцій тканини [137]. 

Незважаючи на початок реабілітаційного лікування, хірургічна травма у 

поєднанні із наслідками функціонування деструктивних механізмів у 
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мукозальному епітелії БНП, які притаманні ПРС, виражались значимо 

збільшеним рівнем 4-HNE у крові як відносно п/о хворих групи порівняння, які 

лікувались традиційно (р<0,001), так і тих пацієнтів, які додатково застосовували 

АО засоби (р<0,01).  

Переконливим фактом на користь ефективності додаткової АО терапії було 

те, що вже на 3-5 добу п/о на фоні  лікування Кверцетином та Цитофлавіном 

відмічено зменшення активності Zn/CuСОД як в групі  після конхотомії, так і в 

групі після поліпотомії (р<0,01) та (р<0,05) відповідно, ніж у відповідних груп 

пацієнтів, які приймали традиційні засоби, незважаючи на те, що в цей період 

зберігалися ознаки дії операційних та патогенетичних стрес-факторів, яка  

підтверджувалась збільшеним вмістом ЦП у всіх п/о хворих незалежно від терапії 

та виду оперативного втручання.  Це є непрямим, але переконливим доказом 

зменшення продукції РФК, а значить, і процесів ВРО, оскільки субстратом 

цитозольної СОД є супероксидрадикал, накопичення якого асоціюється із ОС. Він 

не є цитотоксичною РФК, але вважається першочерговим ініціатором ланцюгових 

реакцій ПОЛ та окисної деструкції інших клітинних біомолекул, в результаті яких 

накопичуються окислені продукти з цитодеструктивними  властивостями [138].   

Додатково відмічено, що в підгрупі хворих після поліпотомії, які приймали 

Кверцетин та Цитофлавін  не фіксувалось збільшення активності Е-КАТ, а рівні 

ТБА-АП (р<0,05), та 4-HNE (р<0,001) наближалися до нормальних та були 

нижчими, ніж їх вміст у крові пацієнтів, які лікувались традиційно, що також було 

додатковим свідченням того, що вибрані АО препарати перешкоджали 

пероксидній деструкції клітинних біоструктур, оскільки КАТ поряд із 

глутатіонпероксидазою виконує в клітині каталітичну та пероксидазну функції  

відносно як самого гідропероксиду, так і інших біомолекулярних пероксидів, 

зокрема ліпідних [139].  

На 27-30 добу п/о клінічні ознаки операційного стрес-фактору були 

знівельовані, що підтверджувалось їх відсутністю за ЛОР-оглядами.  Проте 

виявилось, що на цьому етапі спостереження проявлялась патогенетична 

системність ПРС, що було підтвердженням недостатності застосування місцевих 
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інтраназальних глюкокортикоїдних препаратів. Це виражалось у загальному 

зниженні АО-потенціалу крові, про що свідчив значно нижчий рівень ФАОС у крові 

пацієнтів після поліпотомії (р<0,05), ніж у пацієнтів після остео-та конхотомії на 

цей період спостереження. У них також фіксувався значно вищий рівень ГВ 

(р<0,001) та активність Zn/CuСОД (р<0,05) на тлі тенденцій щодо зниження 

активності Е-КАТ відносно відповідної групи пацієнтів групи порівняння. Це 

доказує, що в організмі хворих, у яких розвивається локальна кістозно-поліпозна 

трансформація, функціонують інші етіологічні фактори цього захворювання, які 

здатні підтримувати тривалий ОС,  оскільки ГВ та Zn/CuСОД є одним з перших та 

найчутливіших ланок АО-захисту, які миттєво реагують на найнезначнішу стрес-

залежну активацію ВРО в клітині. Наприклад, багатовекторність функції 

низькомолекулярного трипептиду - ГВ полягає у інактивації клітинних 

гідропероксидів та пероксидів ліпідів та білків, кон’югації цитотоксичних 

карбонільних продуктів клітинного метаболізму та захисті високомолекулярних 

білків (альбуміну) від окисної деструкції, відновленні метгемоглобіну до 

гемоглобіну у дихальних мітохондріальних шляхах, а його концентрація цілком 

залежить від  інтенсивності окислювальних процесів, що робить його чутливим 

маркером ОС. Активність Zn/CuСОД лімітується концентрацією супероксид-

радикалу, що також визначає полуперіод життя цього ферменту в клітині. Так,  у 

низькій концентрації цього радикалу (0,1 мМ) полуперіод існування Zn/CuСОД 

складає 0,05 с, а у концентрації 0,1 нМ   сягає 14 годин, що також підтверджує 

значимість цього ферменту в механізмах детоксикації при ОС [140].  

Насьогодні доказано, що деякі форми ПРС мають певні етіологічні 

особливості. Одна з них - це непереносимість нестероїдних протизапальних 

препаратів, зокрема аспірину («аспірінова тріада»), яка спостерігається у 

випадках ПРС у поєднанні з БА. Підґрунтям цих станів є порушення 

лейкотрієнового та простагландинового обмінів на ґрунті хронічного ОС, що 

визначає важкість перебігу та частоту рецидивів навіть після хірургічного 

лікування ПРС [141].   
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Іншим чинником системного ОС в організмі цих хворих може бути 

фармакотоксичність самих глюкокордикоїдних препаратів, оскільки поряд із 

десенсибілізуючими та антизапалюючими властивостями, вони можуть проявляти 

й імунодепресуючі, метаболічні ефекти, порушувати осмос клітин та сприяти 

транскрипції проапоптотичних та прозапальних факторів [142].   

Було виявлено, що на фоні традиційних препаратів у пацієнтів як основної, 

так і групи порівняння спостерігалось збільшення рівня ліпідальдегідної фракції в 

крові,  що виражалось у гіперпродукції ТБК-АП, дискоординації основних АО-

ферментів - Zn/CuСОД та Е-КАТ, зниженні рівня ГВ (p<0,001) у групі порівняння, 

та  гіперпродукції останнього у крові пацієнтів після поліпотомії (p<0,001),  на тлі 

збільшення рівня в обох підгрупах хворих на цей період спостереження 

міжклітинного АО - ЦП. Це позначалось на тенденції щодо зниження загального 

АО потенціалу крові у пацієнтів після конхотомії -  за рівнем ФАОС, та 

статистично значимого зниження його рівня цього показника (р<0,01)  у пацієнтів 

після поліпотомії.  

Виявлені зміні характерні для тривалого ОС, що є небезпечним сигналом для 

подальших окисних метаболічних змін, які залучують генетичний апарат клітини 

та призводять до стійкої тканинної дестабілізації та створює умови скоріше для 

конкурентної клітинної проліферації,  ніж для сумісного виживання [143]. 

Це припущення, про ймовірну реактивацію системних механізмів ПРС, 

підтверджувалось даними, отриманими на 12 місяць спостереження, коли у 

пацієнтів після поліпотомії  на фоні базової терапії фіксувався збільшений вміст 

ТБК-АП з виражено збільшеним вмістом 4-HNE у крові. Також у них 

спостерігались стійки ознаки активації механізмів запальної реакції, що 

характеризувалось збільшеним рівнем ЦП. Але відзнакою у цих пацієнтів було те, 

що у них на цей період відмічена значно знижена активність КАТ, що 

віддзеркалювалось на пригніченні рівня інтегрального ФАОС, ніж у групі пацієнтів, 

які додатково приймали Кверцетин та Цитофлавін.  

На фоні базової глюкокортикоїдної терапії на 12 місяць спостереження у 

пацієнтів після поліпотомії проявились ознаки ОС, які виражались у збільшенні 
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рівня карбонільних ліпідних форм, запальній реакції, та виснаження каталазного 

АО-захисту в еритроцитах крові, що є характерним для порушення 

компенсаторно-захисних функцій в організмі в цілому. Це також знайшло 

підтвердження і у знайденому зниженому рівні інтегрального ФАОС крові у цих 

пацієнтів, ніж у осіб відповідної підгрупи порівняння. Прояв ознак ОС на 12 

місяць спостереження у пацієнтів після поліпотомії можуть розглядатися як 

однин із ендогенних етіологічних чинників хронічного та/або рецидивуючого 

ПРС, та визначає інтраназального глюкокортикоїдного лікування лише як 

паліативну терапевтичну допомогу, яка охоплює лише місцеві зрушення, та не 

враховує гомеостатичні особливості в  організмі в цілому.    

Інтенсифікація процесів ліпопероксидації у цих хворих  може відбуватися 

внаслідок стійкого порушення метаболізму РФК, що призводить до змін 

властивостей в першу чергу біологічних мембран, які є основною мішенню ВРО 

та ПОЛ. Ушкоджувальна дія цих процесів  щодо біомембран відбувається завдяки 

окисленню тіолових груп білків, інактивації іон-транспортних ферментів (Ca
2+

-

АТФаз), збільшенню іонної проникності, зниженню електричної стабільності 

ліпідного шару, що в цілому призводить до втрати її бар’єрних функцій [144]. 

Активація експресії клітинних антиоксидантних ензимів є адаптаційною 

відповіддю на зростаючий ОС на ранніх стадіях. В нормальних умовах вони 

підтримують баланс між генерацією РФК та кліренсом за допомогою захисних 

ензиматичних механізмів в клітині, здійснюючи своєрідний redoxгомеостаз. 

Тривала гіперпродукція РФК порушує цей баланс, залучуючи генну експресію та 

транскрипційні фактори (AP1, NFB, Nrf2) у механізми ферментативного 

захисту, наслідком чого є надвивільнення прозапальних медіаторів (цитокинів, 

хемокінів, кортикостероїдних гормонів), які поглиблюють ОС до хронічного його 

перебігу. Хронічний ОС визначається суттєвою дисрегуляцією оксидативного  

redoxгомеостазу та порушенням redoxчутливих сигнальних перетворень [145]. 

Відбувається окислення та фрагментація ДНК та тРНК, що кодують АО 

ферменти. Внаслідок цього знижується їх активність та відбувається альтерація 

ферментативної складової АОС, що сприяє дискоординації між ферментами та 
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вичерпанню їх можливостей в умовах тривалої напруги [146]. Тому на  сучасному 

рівні наукових знань не активація ВРО, а дисбаланс між концентрацією РФК та 

рівнем АО-захисту розглядається як одна із основних причин ушкодження клітин 

і тканин на молекулярному рівні [147].  

Тому виявлені порушення в системі окислювально-відновлювального 

гомеостазу на 27-30 добу від початку традиційного лікування  є показовим 

фактором нестійкої ремісії ПРС, які можуть передувати клінічним проявам.   Це 

знайшло підтвердження у маніфестації клінічних патогенетичних проявів ПРС у 6 

пацієнтів на фоні традиційної терапії, в той час як на фоні додаткового 

застосування Кверцетина та Цитофлавіну лише у одного пацієнта відбувся 

рецидив цього захворювання. В цілому це склало 15,9 % випадків від  усіх 

досліджених. У крові у них фіксувалось збільшення рівня ТБК-АП, ГВ та 

активності Zn/Cu CОД (р<0,001) на тлі активації прозапальної реакції, яка 

проявлялася збільшеним  рівнем ЦП (р<0,001), що свідчило про залучення 

первинних ланок АО-захисту на інтенсифікацію прооксидантих стимулів, 

оскільки ці показники розглядаються як ранні маркери ОС [148]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що застосування лише інтраназальних 

глюкокортикоїдних препаратів (протягом 12 місяців з перервою в один місяць) у 

комплексному  лікуванні ПРС, який проявляється не тільки поліпозно-кістозною 

трансформацією мукозального епітелію БНП, але й супроводжується  системною 

запальною реакцією та хронічним ОС, не має достатньої ефективності. Проте 

поліпшення лікувального ефекту при додатковому  застосуванні АО препаратів 

придає особливе їм значення у корекції метаболічних змін при цих ЛОР-

захворюваннях. 

Незважаючи на те, що численними клінічними дослідженнями 

підтвержуюється дієвість топічних глюкокорикоїдних препаратів на основі 

мометазону фуроату у лікуванні хронічних риносинуситів без та з поліпами [149, 

150], у пацієнтів у яких ці захворювання супроводжуються іншими системними 

порушеннями, зокрема кістозним фіброзом, ця терапія ставиться під сумнів [151]. 

В результаті пошуків вирішення питань ефективності лікування цих ЛОР-
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захворювань було запропоновано  оральну  глюкокортикоїду терапію, яка 

передувала б топічній, що призводило до зменшення розмірів поліпів та 

поліпшення нюху у таких пацієнтів [152].  

Проте ця стратегія може остаточно не вирішувати проблем ПРС у разі 

виникнення фармакотоксичності, індивідуальної непереносимості, та 

функціонування таких метаболічних порушень, які не охоплює дія даних засобів, 

що створює необхідність пошуку альтернативних методів та підходів у лікуванні 

цього типу ЛОР-захворюваннь.  

Сучасні літературні джерела повідомляють, що у світі широко проводяться 

дослідження щодо ефективності терапевтичних засобів з АО дією у лікуванні 

ПРС, які безпосередньо спрямовані на  корекцію індивідуальних метаболічних 

змін, зокрема окислювально-відновлювального гомеостазу. Наприклад,  

застосування вітаміну С суттєво поліпшує перебіг РС у дітей за рахунок 

зменшення продукції гістаміну лімфоїдними клітинами, у яких це захворювання 

супроводжувалось зниженням АО вітамінів, зокрема С, Е та мікроелементих  

цинку та міді в крові [153].  Застосування Бромелаїну, протеолітичного 

ензиматичного комплексу ананасів, дозволило значно швидше усунути прояви 

мукозального запалення за рахунок гальмування синтезу та акумуляції 

прозапального простагландину Е [154]. Також свою  ефективність  доказав N-

ацетилцистеїн (НАЦ) за рахунок зниження мукоциліарного кліренсу. Цей 

препарат сприяє поліпшенню віскоеластичності назального мукусу [155].  

Андециленова кислота, яка є представником мононенасичених ЖК у вигляді 

цинкової її солі проявляє свою ефективність при лікуванні алергічно-грибкових 

синуїтів, ймовірно, за рахунок того, що вона впливає і на мікрофлору кишківника, 

у якому на фоні цих ЛОР-захворюваннь розвивається системний дисбактеріоз.  

Також насьогодні існують дослідження, які демонструють антизапальний 

ефект Кверцетину. Завдяки його насиченості флавоноїдами, він інгібує 

циклооксигеназу та ліпооксигеназу, які регулюють продукцію лейкотриєнів та 

простагландинів. Він безпосередньо нейтралізує ВР та пригнічує активність 

ксантиоксидази та гальмує процеси ліпопероксидації. А однією з важливих 
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характеристик Кверцетину при лікуванні гострого РС -  є пригнічення активності 

тучних клітин, що дозволяє інгібувати синтез гістаміну при стимуляції IgE-

лігандами [156].  

Відносно Цитофлавіну в літературі не було знайдено прикладів застосування 

цього препарату у комплексному лікуванні ПРС, проте здатність цього 

флаваноїдвмісного препарату щодо відновлення про-/антиоксидантного балансу 

визначена у багатьох клінічних та експериментальних дослідженнях, які 

торкалися проблем ОС, зокрема при ішемічних та гіпоксичних васкулярних та 

цереброваскулярних синдромах [157].  

Таким чином отримані дані свідчать, що поліпозна трансформація у хворих 

на ПРС патогістологічно переважно відзначається запальною реакцією та 

неозинофільною інфільтрацією,  що супроводжується як місцевим, так і 

системним ОС, який в першу чергу виражається зниженим АО-потенціалу крові у 

цієї категорії хворих. Порушення місцевого окислювально-відновлювального 

гомеостазу є однією з ланок загального патологічного процесу,  однією з ознак 

якого є накопичення білокмодифікуючих та цитотоксичних продуктів процесів 

ліпопероксидації ПОЛ – 4-NHE у супроводі порушення каталазною АО-регуляції 

на тлі гіперпродукції білка гострої фази - ЦП, що підтверджувалось виявленими 

значимими кореляційними зав’язками. 

Операційна травма у поєднанні з тривалим напруженням ферментативного 

АО-ланцюга призвела до більш вираженої відповіді первинних ланок захисту 

АОС (ГВ та активності Zn/CuСОД) та накопичення 4-HNE у хворих після 

поліпотомії, ніж у хворих після конхотомії. Ймовірно, це стало додатковим 

негативним фактором у послабленні загального АО-потенціалу крові, 

різнонаправленні  супероксиддисмутазної та глютатіонової АО компенсаторної 

дії на 27-30 добу від початку консервативної терапії, ніж у пацієнтів після 

конхотомії. Терапевтичний ефект інтраназальних глюкокортикоїдних препаратів 

проявлявся у значно зниженому рівні білокмодифікуючих ліпідних карбонілів - 4-

HNE (р<0,001), що, ймовірно, було ефективним в угамуванні місцевих процесів 

поліпозної трансформації, проте недостатнім для повної стабілізації всіх ланок 
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АО-захисту в організмі в цілому, що показово демонструвало зниження в першу 

чергу каталазної активності (р<0,001) та рівня ФАОС (р<0,0001) щодо контролю.  

Виявлені зміни в системі окислювально-відновлювального гомеостазу без 

клінічного супроводу можуть стати підтвердженням  нестійкості ремісії цього 

захворювання.   

Остаточним доказом цього була реактивація процесів ліпопероксидації з 

статистично значимо більшою часткою карбонільних ліпідів в крові на тлі 

виснаження каталазного АО-захисту та АО-потенціалу крові у цих хворих, у яких 

проявились клінічні ознаки рецидиву ПРС на дванадцятий місяць п/о поліпотомії.  

Додаткове застосування препаратів з АО-дією - Кверцетину  та Цитофлавіну 

сприяло гальмуванню ОС, допомогло скорегувати порушення процесів 

ліпопероксидації, глутатіонової та ферментативної АО-регуляції та підтримати 

загальний АО-потенціал крові протягом післяопераційного 12-тимісячного 

консервативного лікування та сприяло зниженню рецидиву ПРС на 20 %.  

Результати досліджень допомогли розробити принципові підходи до 

застосування препаратів  у комплексному лікуванні ПРС: 

для підвищення ефективності схем  комплексного лікування щодо 

стабілізації процесів ліпопероксидації та АО-захисту - метаболічного підґрунтя 

патогенезу ПРС  - доцільно використовувати  засоби з АО властивостями 

протягом консервативного п/о лікувального курсу у поєднанні з базовими 

інтраназальними глюкокортикоїдними препаратами; 

при виборі АО засобів доцільно брати до уваги особливості їх дії у 

відповідності щодо певних порушень процесів ліпопероксидації та АО-захисту 

для стабілізації механізмів ОС, які з ними  пов’язані. 

Наприкінці слід зазначити, що особливості змін процесів ліпопероксидації та 

АО-захисту повинні враховуватися не тільки при розробці лікувальної тактики 

ПРС, але й при моніторингу пацієнтів з хронічним риносинуситом для 

запобігання подальшого розвитку процесів поліпозної трансформації, або 

рецидиву ПРС. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі наведені теоретично-обгрунтовані та нові дані 

стосовно патогістологічних проявів на фоні порушень в системах  

ліпопероксидації та антиоксидантного захисту крові та поліпів у хворих на 

поліпозні риносинусити та доведено ефективність застосування препаратів з 

антиоксидантною дією на етапі післяопераційного комплексного лікування. За 

результатами досліджень було сформовано комплекс інформаційних показників 

для характеристики глибини поліпозної трансформації та предикції розвитку 

рецидиву поліпозу.   

1. Встановлено, що хворі на поліпозний риносинусит розрізняються за 

патогістологічним типом поліпів, які інфільтруються еозинофілами, 

нейтрофілами та у незначній кількості лімфоїдними клітинами та вираженістю 

запальної реакції епітелію синусів біляносових пазух. У 89,8 % випадків 

хронічний однобічний, двобічний поліпозний етмоїдит й гаймороетмоїдит та 

антрохоанальний поліпоз супроподжується еозинофільною інфільтрацією поліпів. 

2. Патогенетичною ознакою поліпозного риносинуситу є збільшення вмісту 

продуктів ліпопероксидації – ТБК-АП (p<0,005) та 4-HNE (p<0,0001), активація 

каталазного АО-захисту (p<0,01) зниження рівня ГВ (p<0,0001) у периферичній 

крові відносно норми, що асоціюється із підвищенням вмісту ГВ (p<0,001), 

активності Zn/CuСОД (p<0,005), Е-КАТ (p<0,002) та рівня ФАОС (p<0,05) у 

супроводі накопичення 4-HNE (p<0,0002) у поліпозній тканині, ніж у назальному 

епітелії при гіпертрофічному риніті. 

3. Еозинофільна інфільтрація поліпу, у порівняні з нейтрофільною, 

характеризується посиленням патобіохімічних розладів, які полягають у 

гіперпродукції ТБК-АП й 4-HNE, збільшенні активності Е-КАТ еритроцитів та 

зниженні рівня інтегрального ФАОС крові (p<0,05) на тлі підвищення вмісту 4-HNE 

(p<0,05), підвищення активності рівня Zn/CuСОД (p<0,05), Е-КАТ (p<0,001) та 

інтегрального ФАОС (p<0,05) у поліпозній тканині. При цьому активність Е-КАТ та 

рівень ЦП у периферичній крові корелює із вмістом 4-HNE у поліпозній тканині. 
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4. Знижений рівень каталазної активності (р<0,008) та загального АО 

потенціалу крові (р<0,001), що асоціюється із збільшеним вмістом карбонільних 

ліпідів – ТБК-АП (p<0,005) та 4-HNE (p<0,001) та підвищеним вмістом ЦП 

(р<0,001) у периферичній крові, патогенетично розрізняє хворих з поліпозом та 

гіпертрофією слизової оболонки носа на 12 місяць після оперативного втручання, 

що визначає глибину гомеостатичних розладів на рівні організму та потребує 

цілеспрямованої корекції порушень в окремих ланках про- та антиоксиданого 

балансу. 

5. Збільшення активності Zn/CuСОД, рівня ГВ, ЦП та ТБК-АП (p<0,001) у 

супроводі зниження інтегрального ФАОС (p<0,01) у хворих на 27–30 добу після 

поліпотомії у 15,9 % випадків передували клінічним проявам рецидиву 

поліпозного риносинуситу на дванадцятий місяць.  

6. При проведенні курсу препаратів з АО дією у комплексній терапії хворих 

на поліпозний риносинусит після поліпотомії на 27–30 добу від початку лікування 

зафіксовано стабілізацію рівнів 4-HNE (p<0,001), ГВ (p<0,0001), активності Е-

КАТ (p<0,05) та значень ФАОС (p<0,001) відносно пацієнтів, які проходили базову 

терапію, що сприяло зниженню виникнення рецидивів цього захворювання на 

дванадцятий місяць після поліпотомії на 20 %.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. З метою оцінки особливостей патогенетичних розладів ПРС варто 

проводити комплексне дослідження інтенсивності процесів ліпопероксидації за 

рівнем прикінцевих продуктів ліпопероксидації – ТБК-АП та 4-HNE та 

ефективності  

АО-захисту за рівнями еритроцитарних ГВ, активністю ферментів Zn/CuСОД, Е-

КАТ та значеннями інтегрального ФАОС. 

2. Показники ТБК-АП, 4-HNE, Zn/CuСОД та інтегральний ФАОС крові можуть 

використовуватися в якості додаткових біохімічних критеріїв для поліпшення 

диференційної діагностики еозинофільного ПРС, а дослідження активності Е-КАТ 

та рівнів 4-HNE й ЦП можуть бути корисними для визначення інтенсивності 

назальної поліпозної трансформації, а також для прогнозу ефективності 

післяопераційного лікування хворих на ПРС. 

З метою оптимізації терапевтичних підходів та корекції рецидивуючих 

клінічних проявів ПРС у супроводі біохімічних порушень варто призначати 

курсову терапію препаратів з АО дією у комплексному лікуванні хворих після 

поліпотомії для запобігання проявів ОС.  



114 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Гасюк Ю.А. Сучасні погляди на етіопатогенез та патоморфологію 

поліпозного риносинуситу / Ю.А. Гасюк // Світ мед. та біол. – 2013. – Т. 9, № 

1(36). – С. 150 -156.  

2. Pleis J.R. Summary health statistics for U.S. adults: National Health Interview 

Survey, 2008. / J.R. Pleis, J.W. Lucas, B.W. Ward./ Vital Health Stat. 2009– Vol.10242. 

– P.1–157. 

3. Вознесенский А.Н. Полипозный риносинусит и бронхиальная астма: 

взгляд пульмонолога /  А. Н. Вознесенский, Н. П. Княженская //Атмосфера. 

Пульмонология и аллергология. – 2005. – № 2. – С.32–36.  

4. Pathogenesis of nasal polyposis / K.E. Hulse, W.W. Stevens, B.K. Tan, R.P. 

Schleimer // Clin. Exp. Allergy. -  2015. – Vol. 45, N 5. – P. 328-346.  

5. Staikūniene J. Association of chronic rhinosinusitis with nasal polyps and 

asthma: clinical and radiological features, allergy and inflammation markers. / J. 

Staikūniene, S. Vaitkus // Medicina (Kaunas). – 2008. – Vol 44, N 4. – P. 257–265. 

6. Alobid I. The impact of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis in quality of 

life/ I. Alobid, J.M. Guilemany, J. Mullol. // Front Biosci (Elite Ed). – 2009. – Vol 1, N 

1. – P.  269–276. 

7. Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я 

в Україні за 2008–2009 рр. – К.: Центр мед. статистики МОЗ України, 2010. – 

384 с. 

8. Трофименко С.Л. Патогенез и клиника полипозного риносинусита/ С. Л. 

Трофименко // Вестник оториноларингологии. – 2010. – № 4. –  С.94–97. 

9. Hsu J. Pathophysiology of chronic rhinosinusitis with nasal polyp./ J. Hsu,  A.T. 

Peters // Am. J Rhinol. Allergy. – 2011. – Vol. 25, N5. – P.285–290. 

10. Войтович О.В. Мукозальний імунітет слизовох оболонки носа в умовах 

техногенного навантаження /О.В. Войтович,  О.М.Камишний //Клінічна та 

експериментальна патологія. – 2013. – Т.XII, N3. (45). – C.51–54. 
 



115 
 

11. Ye Z.W. Oxidative stress,  redox regulation and diseases of cellular 

differentiation [Review] Z.W. Ye,  J. Zhang, D.M. Townsend //Biochim. Biophys. Acta. 

– 2014.  [Epub ahead of print]. 

12. Evaluation of oxidative DNA damage and antioxidant defense in patients with 

nasal polyps / Mrowicka M., Zielinska-Blizniewska H. // Redox Rep. - 2015. - [Epub 

ahead of print] 

13. Безшапочний С.Б.  Сучасні аспекти поліпозних риносинуситів  / С.Б. 

Безшапочний, С.М. Пухлик, В.В. Лобурець / Клінічна імунологія. Алергологія. 

Інфектологія: Видання для лікаря-практика. - К.: ТОВ "Видавничий дім" "Здоров'я 

Украіни", 2008. - N1. - С. 40-45. 

14. Лопатин А.С. Современные теории патогенеза полипозного риносинусита 

/ А.С. Лопатин // Пульмонология. – 2003. – № 5. –  С. 110–115. 

15. Завадский А.В.  К вопросу о полипозе носа /А.В. Завадский //  

Таврический мед–биол. вестник. –  2012. – Т 15, № 4 (60). – С. 144–146. 

16. Портенко Г.М. Полпозные риносинуситы. – М., 2002. – 158 с. 

17. Татаурщикова Н.С. Цитокиновый статус как критерий эффективности 

интраназальной аэрозольтерапии раствором циклоферона в лечении 

аллергического риносинусита / Н.С. Татаурщикова, И.Г. Сидорович // Вестник 

оториноларингологии. – 2012. – № 2. – С. 49–52.  

18. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. / Fokkens 

W.J., Lund V.J., Mullol J., [et al.] // Rhinol. 2012.-  Suppl. 23. – P.1–298. 

19. Системные факторы иммунитета у больных полипозным риносинуситом 

при различных схемах послеоперационного лечения / Д.И. Заболотный, А.В. 

Лупырь, М.Г. Добриди,  О.Ф. Мельников // Ринологія. – 2008. – № 1. –  С. 3–9. 

20. Лопатин А.С. Роль топической кортикостероидной терапии в лечении 

хронического полипозного риносинусита / А.С Лопатин // Вестник 

оториноларингологии. – 1999. – № 2. – С. 54–58. 

21. Rowe S.M. Cystic fibrosis / S.M. Rowe, S. Miller, E.J. Sorscher // N. Engl. J. 

Med. Vol. 2005. – Vol. 352. – P. 1992–2001.  
 



116 
 

22. Саидов М.З. Современные представления об иммунопатогенезе 

полипозного риносинусита/ М. З. Саидов, Б. Х. Давудова, К. М. Магомедова 

//Иммунология. - 2010. - Том 31, N 5. -  С. 261. 

23. Цитологические особенности слизистой оболочки полости носа у 

больных хроническим полипозным этмоидитом [Текст] / О. Ю. Мезенцева, М. В. 

Родионова // Российская ринология : научно-практический журнал. - 2008. - N2. - 

С. 39-40 . 

24. Пискунов Г.З. Полипозный риносинусит/ Г.З. Пискунов //Рос. ринология. 

- 2011. - N1. -  С. 44-49. 

25. Pamplona R. Membrane phospholipids, lipoxidative damage and molecular 

integrity: a causal role in aging and longevity/ R. Pamplona  //Biochim. Biophys. Acta. - 

2008. - Vol.1777 , N 10  . - P. 12491262 . 

26. Рязанцев С. В. Современные взгляды на терапию полипозных 

риносинуситов / С. В.  Рязанцев // Атмосфера. Пульмонология и аллергология. - 

2007. - № 4. - С.22-26. 

27. Егоров В.И., Козаренко А.В. О лечении полипозных 

риносинуситов//Российская ринология. - 2013. - №2. - С.65-66. 

28. Лупир А.В. Мікрофлора носоглотки хворих на поліпозний риносинуїт 

після комплексного лікування/ А.В. Лупир //Клініч. та експерим. патологія. - 2009. 

– T.8, №1. -  С. 32-37.  

29. Заболотный Д.И. Системные факторы иммунитета у больных 

полипозным риносинуситом при различных схемах послеоперационного лечения/ 

Д.И. Заболотный, А.В. Лупырь, М.Г. Добриди, Мельников О.Ф. //Ринологія. - 

2008. - N1. -  С. 3-9. 

30. Bachert C. Nasal polyposis—A new concept on the formation of polyps / 

Bachert C, Gevaert P, van Cauwenberge P. // Allergy. Clin. Immunol. Int. – 1999. -  

Vol. 11. – P. 130–135. 

31. Завадский А.В., Завадский Н.В. О патогенезе полипоза носа//Российская 

ринология. - 2013. - №2. - С.65-66. 
 



117 
 

32. Bachert C., Patou J., Van Cauwenberge P. The role of Sinus Disease in 

Asthma. Curr Opin Allergy Clin. Immunol. 2006; 6(1): 29-36. 

33. Єльський  В.М. Міофібробласти шкіри та слизової оболонки – від біології 

клітини до молекулярної регуляції тканин (огляд літератури) / Е.Ф. Барінов, О.М. 

Сулаєва, М.Е. Барінова // Журн. акад. мед. наук. України – 2009. – Т. 15, № 4. –  С. 

653–668. 

34. Полушкина Т.П. Оценка эффективности комплекса предоперационных 

мероприятий при лечении больных полипозным риносинуитом, ассоциированным 

с бронхиальной астмой/ Т.П. Полушкина, А.В. Довженко //Ринологія. - 2003. - N1. 

-  С. 100. 

35. Романова О.Н. Особенности клиники и лечебной тактики при полипозном 

риносинусите в сочетании с аллергическими заболеваниями/ О.Н. Романова 

//Вестник оториноларингологии. - 2003. - N1. -  С. 32-34. 

36. Nasal polyposis: in search of a viral etiology using DNA hybridization / F.K 

Kozak, J.B. Mahony, M.A.Chernesky, M.T.Newhouse, J. Dolovich, D.A.Hittch, C.M. 

Rossman  // Otolaryngol. – 1991. – Vol. 20. – P. 404–407. 

37. Lee C.W Relationship between positive bacterial culture in maxillary sinus and 

surgical outcomes in chronic rhinosinusitis with nasal polyps / C.W. Lee, B.J. Lee, S.H. 

Yoo, J.S. Yi // Auris Nasus Larynx. – 2014. – Vol.5. – P.446–449. 

38. Kohanski M.A.  Sinonasal Epithelial Cell Response to Staphylococcus aureus 

Burden in Chronic Rhinosinusitis./ M.A. Kohanski, A.P.Lane // JAMA   Otolaryngol 

Head Neck Surg.– 2015. – [Epub ahead of print] 

39. Яровая Л.А., Пронина Н.А., Гончарова О.Г. Сопряженное течение 

хронического полипозно-гнойного полисинуїта и бронхиальной астмы 

//Российская ринология. - 2013. - №2. - С.66-67. 

40. Рябова М.А., Шумилова Н.А. Взаимосвязь персистенции Staphylococcus 

aureus с эозинофилией отделяемого из верхнечелюстных пазух у больных с 

полипозным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой//Российская 

ринология. – 2013. - №2. – С.63-64. 
 



118 
 

41. Завадский А.В. Цитология полипоза носа и ее отношение к патогенезу 

заболевания /А.В. Завадский, Н.В. Завадский // Журн. вушних, носових 

імгорлових хвороб. – 2011. - №1. – С. 8 -17. 

42. Черныш А.В. Ошибки в диагностике и лечении полипозного 

риносинусита/ А.В. Черныш, В.И. Садовский, А.А. Сухарев //Рос. ринология. - 

2010. - N3. -  С. 34-35. 

43. Chaaban M.R. Epidemiology and differential diagnosis of nasal polyps / M.R. 

Chaaban, E.M. Walsh, B.A. Woodworth // Am. J. Rhinol. Allergy. – 2013. – Vol. 27, N 

6 – P.473–478. 

44. Stamrnberger H. Surgical treatment of nasal polyps: past, present and future 

/H. Stamrnberger //Allergy. – 1999. – Vol. 54. – P.7-11. 

45. Lildholdt T. Position statement on nasal polyps / T. Lildholdt // Rhinology. – 

1994. – Vol.32. – Р. 126.  

46. Морфогенез стромы назальных полипов / С. Б. Безшапочный  Ю. А. 

Гасюк   В.А. Балинский // Вестник оториноларингологии. – 2014. - № 3. – С.9-11. 

47. Пискунов С.З., Барсуков В.С., Завьялов Ф.Н. и др. К вопросу о патогенезе 

и морфогенезе антрохоанальных полипов // Рос. ринология. – 1997. – № 3. – С. 22-

27.  

48. К вопросу о патогенезе и морфогенезе антрохоанальных полипов / 

Пискунов С.З., Барсуков В.С., Завьялов Ф.Н. [и др.]  // Рос. ринология. – 1997. – № 

3. – С. 22-27.  

49. Ланцов Ф.Ф., Рязанцев С.В., Цецарский Б.М., Кошель В.И. 

Эпидемиология полипозных риносинуситов. – СПб.: Агентство «Мединформ», 

1999. – С. 6-17. 

50. Филатов В.Ф., Филатов С.В. Полипозный этмоидит // Вестник 

оториноларингологии. – 1999. – № 2. – С. 11-14. 

51. Oxidative stress in nonallergic nasal polyps associated with bronchial 

hyperresponsiveness. /Cheng YK, Tsai MH, Lin CD, [et. al] // Allergy. – 2006. – Vol. 

61, N 11. – P.1290-1298. 

 
 



119 
 

52. Stocker R. New insights on oxidative stress in the artery wall / R. Stocker , 

J.F.Keaney  Jr.  // J. Thromb. Haemost. – 2005. – N 8. – P. 1825–1834. 

53. The structure and function of oxidized albumin in hemodialysis patients: Its 

role in elevated oxidative stress via neutrophil burst / K. Mera, М. Anraku, К. Kitamura 

[et al.] // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 2005. – Vol. 334, № 4. – Р. 1322–1328. 

54. Bader N. Protein oxidation and proteolysis / N. Bader, T. Grune // Biol. Chem. 

– 2006. – Vol. 387, N 10/11. – P. 1351–1355. 

55. Biochemistry and pathology of radical–mediated protein oxidation / R.T. Dean, 

S. Fu, R. Stocker, M.J. Davies // Biochem. J. – 1997. – Vol. 324, Pt. 1. – Р. 1–18. 

56. Stadtman E.R., Levine R.L. Protein oxidation / E.R. Stadtman, R.L. Levine  // 

Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2000. – Vol. 899. – Р. 191–208. 

57. Stable markers of oxidant damage to proteins and their application in study of 

human disease / M.J. Davies, S. Fu, H. Wang, R.T. Dean // Free Radic. Biol. Med. – 

1999. – Vol. 27, № 11–12. – Р. 1151–1163. 

58. The association of oxidative stress and nasal polyposis / Cekin E., Ipcioglu 

O.M., Erkul B.E. [et. al.] //J Int Med Res. - 2009. - Vol.37, N 2. - P. 325–330. 

59. Papa S. Reactive oxygen species, mitochondria, apoptosis and aging / S. Papa, 

V.P. Skulachev// Mol. Cell. Biochem. – 1997. – Vol. 174, № 1–2. – Р. 305–319. 

60. Cataldi A. Cell responses to oxidative stressors / A. Cataldi // Curr. Pharm. 

Des. – 2010. – Vol. 16, N 12. – P. 1387–1395. 

61. Барабой В.А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов // 

Успехи современной биологии. – 1991. – Т. 3, № 6. – С. 3–16. 

62. Лущак В. Свободнорадикальное окисление белков и его связь с 

функциональным состоянием организма : обзор  // Биохимия. – 2007. – № 8. – 

С. 9951017. 

63. Gutteridge, J.M., Halliwell B. Free radicals and antioxidants in the year 2000. 

A historical look to the future  / J.M. Gutteridge, B. Halliwell // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 

2000.–Vol.899.– P. 136–147 
 



120 
 

64. Dagli M. Role of free radicals and antioxidants in nasal polyps / M. Dagli, A. 

Eryilmaz, T. Besler, H. Akmansu, A. Acar, H. Korkmaz // Laryngoscope. – 2004. - Vol. 

114, N 7. - P. 1200–1203. 

65. Detection of protein carbonyls in aging liver tissue: A fluorescence–based 

proteomic approach / A. R. Chaudhuri, E. M. de Waal, A. Pierce [et al.] // Mech. 

Ageing Dev. – 2006. – Vol. 127, N 11. – P. 849–861. 

66.  Free radical damage in nasal polyp tissue./ Dog˘ru H., Delibas N., Döner F. [et 

al] // Otolaryngol. Head. Neck Surg. – 2001. - Vol. 124. - P. 570 – 572. 

67. Topal O. Oxidative stress and nasal polyposis: does it affect the severity of the 

disease? / O. Topal, S. Kulaksızoglu, S.S. Erbek // Am. J. Rhino.l Allergy. - 2014. - 

Vol. 28, N 1. - Е1–4.  

68. Evaluation of total oxidative stress parameters in patients with nasal polyps / 

Bozkus F., San I., Ulas T. [et. al.] // Acta Otorhinolaryngol Ital. - 2013. - Vol.33 , N 4. - 

P. 248–253. 

69. Palka J.A. The role of prolidase as an enzyme participating in the metabolism 

of collagen / J.A. Palka//Rocz. Akad. Med. Bialymst. - 1996. - Vol. 41, N 2. - P.149–

160. 

70. Evaluation of ceruloplasmin levels in patients undergoing surgical 

interventions with nasal polyps / Bozkus F., Ulas T., San I. [et. al.] /Auris Nasus 

Larynx.- 2013. - Vol. 40, N 3. - P. 282–285.  

71. Oxidative stress induces unfolding protein response and inflammation in nasal 

polyposis / Jeanson L., Kelly M., Coste A. [et.al] // Allergy. – 2012. – Vol. 67. – N3. – 

P. 403–412.  

72. Can a panel of clinical, laboratory, and pathological variables pinpoint patients 

with sinonasal polyposis at higher risk of recurrence after surgery? / Brescia G., Marioni 

G., Franchella S. [et al.] // Am J Otolaryngol. –  2015 [Epub ahead of print] 

73. Pujols L. Regulation of glucocorticoid receptor in nasal polyps by systemic and 

intranasal glucocorticoids / Alobid I., Benitez P., Martinez–Anto´n A. [et al.]// Allergy . 

– 2008. – Vol. 63. – P.1377–1386. 
 



121 
 

74. Grzanka A. Molecular mechanisms of glucocorticoids action: implications for 

treatment of rhinosinusitis and nasal polyposis / A. Grzanka,  M. Misiołek, W. 

Golusin´ski, J. Jarzab // Eur Arch Otorhinolaryngol. – 2011. – Vol. 268, N 2. – P. 247–

253. 

75. Kutting B. A new concept for treatment of sinonasal polyposis / B. Kutting,  

M. Nieschalk, K.  Brehler // Allergy. – 2000. – N 55. – P. 1091–1092 

76. Leukotriene antagonists in nasal polyposis: a meta–analysis and systematic 

review / J.L. Wentzel, Z.M. Soler, K. DeYoung [et al.] //Am J Rhinol Allergy. – 2013. – 

Vol. 27, N 6. – 482 – 489. 

77. Волков А. Г. К проблеме медикаментозного лечения хронического 

полипозного риносинусита/ А. Г. Волков [и др.] //Вестн. оториноларингологии. - 

2010. - N 4. -  С. 41-44. 

78. Staphylococcus aureus prevalence in allergic fungal rhinosinusitis vs other 

subsets of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. / Clark, D.W., Wenaas A., Luong 

A., [et al.] // Int Forum Allergy Rhinol. - 2013. – Vol. 3. – P. 89–93. 

79. Заболотный Д.И., Мельников О.Ф., Безбах Д.И., Сидоренко Т.В. Типы 

аллергических реакций на различные микробные и аутотканевые антигены при 

полипозном риносинусите // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2001. 

– № 3. – С. 204-205. 

80. Oral steroids and doxycycline:tw o different approaches to treat nasal polyps / 

Van Zele T., Gevaert P., Holtappels G. [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. - 2010. - 

Vol.125, N 5. - P. 1069–1076. 

81. Inhibition of human mast cell proliferation and survival by tamoxifen in 

association with ion channel modulation / Duffy S.M., Lawley W.J., Kaur D.// J. 

Allergy Clin. Immunol. - 2003. - Vol. 112. - P. 965–972. 

82. Treatment of recurrent chronic hyperplastic sinusitis with nasal polyposis / 

Passa`li D., Bernstein J.M., Passa`li F.M. [et al.] // Arch Otolaryngol Head Neck Surg  . 

- 2003. - Vol. 129. - P. 656–659. 
 



122 
 

83. Medical therapy for prevention of relapsing nasal polyposis: a pilot study on 

the use of furosemide by inhalation / Passa`li D., Bellussi L., Lauriello M. [et al.] // Am 

J. Rhinol. - 1996. - Vol. 10. - P. 187–192. 

84. Effect of local antifungal treatment on nasal polyposis / Ricchetti A., Landis 

B.N., Giger R. [et al.] // Otorhinoloaryngologia. - 2003. - Vol. 12, N 2. - P. 48–51. 

85. Bhattacharyya, N Influence of polyps on outcomes after endoscopic sinus 

surgery / N. Bhattacharyya // Laryngoscope. - 2007. - Vol.117. - P. 1834–1838. 

86. Wynn R. Recurrence rates after endoscopic sinus surgery for massive sinus 

polyposis / R. Wynn,  G. Har–El (2007)// Laryngoscope. - 2007. - Vol.114.- P. 811–

813. 

87. Топические кортикостероиды в современном лечении больных 

полипозными риносинуситами / В.И. Диденко, И.А. Раскин, В.В. Диденко, Н.А. 

Коляда // Ринологія. – 2010. -  №4. – с.49-57. 

88. Колбанова И.Г. Современный комплексный подход к лечению больных 

бронхиальной астмой и полипозным риносинуситом./ И.Г. Колбанова, А.Ю. 

Овчинникова, С.И. Овчаренко //Российская оториноларингология. - 2006. - N5. -  

С. 38. 

89. Кочетков П.А. Использование мометазона фуроата в лечении 

полипозного риносинусита/ П. А. Кочетков, А. С. Лопатин //Российская 

ринология. - 2009. - N 1. -  С. 28-33. 

90. Вохидов У.Н., Хасанов У.С. Аспекты комплексного лечения 

хронического полипозного риносинусита//Российская ринология. - 2013. - №2. - 

С.63-64. 

91. Березнюк В.В., Чернокур А.А. Комбинированное лечение больных с 

полипозным риносинуситом // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 

2004. – № 3. – С. 14-15. 

92. Джурко Л.Р. Хірургічне лікування хворих на хронічний рецидивуючий 

поліпозний синуїт у поєднанні з глюкокортикостероїдною терапією // Журн. 

ушных, носовых и горловых болезней. – 2000. – № 2. – С. 111-112. 
 



123 
 

93. Заболотний Д.І., Юрочко Ф.Б. Поліпоз носа. Теорія та практика. – 2006. – 

143 с. 

94. Кіцера О.О. Еозинофільні поліпи – вибір і послідовність лікування // 

Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2004. – № 3. – С. 49-50. 

95. Быков В. Л. Цитология и общая гистология. – СПб.: СОТИС, 2002. – С. 

13–14. 

96. Гістологія людини / [Луцик О. Д., Іванова А. Й., Кабак К. С., 

Чайковський Ю. Б.]. – Київ : Книга плюс, 2010. – С. 5–33. 

97. Методы биохимических исследований /Под ред. М. И. Прохоровой. – Л.: 

Из–во Ленинградского ун–та, 1982. – 272 с. 

98. Гаврилов В. П. Анализ методов определения продуктов перекисного 

окисления липидов в сыворотке крови по тесту с тиобарбитуровой кислотой / 

В. П. Гаврилов, А. Р. Гаврилова, М. М. Мажуль // Вопросы мед. химии.  1987.  

Вып. 1. – С. 118122. 

99. Чевари С. Определение антиоксидантных параметров крови и их 

диагностическое значение в пожилом возрасте / С. Чевари, Т Андял, Я. Штренгер  

// Лаб. дело. – 1991. – № 10. – С. 9–13. 

100. Anderson M. E. Determination of glutathione and glutathione disulfide in 

biological samples / M. E. Anderson // Methods Enzymol. – 1985. – Vol. 113. – P. 548–

555. 

101. Misra H. P. The generation of superoxide radical during the autoxidation of 

hemoglobin / H. P. Misra, I. Fridovich // J. Biol. Chem. – 1972. – Vol. 247. N 21. – 

P. 6960–6962. 

102. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, 

Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, В. Е. Токарев // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16–

19. 

103. Камышников В. С. Клинико–биохимическая лабораторная диагностика : 

справочник : в 2 т. / В. С. Камышников. – Минск : ИНТЕРПРЕССЕРВИС, 2003. – 

Т. 2. – 463 с. 
 



124 
 

104. Ланг Т.А. Как описывать статистику в медицине. Аннотированное 

руководство для авторов, редакторов и рецензентов /Т. А. Ланг, М. Сесик.; Пер. с 

англ. под ред. В.П.Леонова // М.: Практическая медицина, 2011. – 480 с. 

105. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистических данных и восстановление скрытых закономерностей : [пер. с нем.] 

/ А. Бююль, П. Цѐфель. – М. [и др.] : DiaSoft(DS) , 2002 – 602 с. 

106. Cho H.S. Nasal obstruction due to septochoanal polyp/ H.S. Cho, K.S. Kim 

//Braz. J Otorhinolaryngol. – 2014. – Vol. 80, N 4. - 362-363. 

107. Conley L. Transcriptional regulation of ceruloplasmin by an IL–6 response 

element pathway / L. Conley, T. L. Geurs, L. A. Levin.// Molecular Brain Research. – 

2005. – Vol. 139, N 2–3. – P.235–241. 

108. Barrera S.P. Lipid peroxidation: control of cell proliferation, cell 

differentiation and cell death / S.P.Barrera, U. D.Mario // Volecular Aspecta of 

Medicine. – 2008.  – Vol.29 , N 1–2. – P.1–8. 

109. Wang G. Involvement of lipid peroxidation–derived aldehyde–protein adducts 

in autoimmunity mediated by trichloroethene. / G. A. Ansari,  М. F. Khan  // J.Toxicol. 

Environ. Health.–2007.– 70, N 23. – P. 1977–1985.  

110. Refsgaard H.H. Modifications of proteins by polyunsaturated fatty acid 

peroxidation products / H.H. Refsgaard, L.Tsai , E. R. Stadtman  // Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA. – 2000. – Vol. 97, № 2. – Р. 611–616. 

111. Takeno S. Pathological mechanisms and clinical features of eosinophilic 

chronic rhinosinusitis in the Japanese population. / S. Takeno, K. Hirakawa, T. Ishino.// 

Allergol Int.– 2010. – Vol. 59, N 3. – P. 247–256. 

112. Sayre L.M. Protein adducts generated from products of lipid oxidation: focus 

on HNE and one / L.M Sayre,. D. Lin, Q. Yuan, X. Zhu, X. Tang. //Drug Metab Rev. –

2006.–Vol. 38, N 4. – P.651–75. Review. 

113. Dagli M. Role of Free Radicals and Antioxidants inNasal Polyps/ M. Dagli,. 

A. Eryilmaz, T. Besler,  H. Akmansu, A. Acar, H. Korkmaz.//Laryngoscope. – 2004. – 

Vol.114 , N  . – P.1200–1203. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20567131


125 
 

114. Tos M. The pathogenic theories on formation of nasal polyps / M. Tos // Am J 

Rhinol.  – 1998. – Vol.4. – P.305–312. 

115. Dickinson D.A.  Cellular glutathione and thiols metabolism/ D.A.  Dickinson,  

H.J. Forman //Biochem. Pharmacol. – 2002. – Vol. 64, N 56. – P. 1019–1026 

116. Швец В.Н. Возрастные изменения в системе глутатиона в серце крыс 

при иммобилизационном стрессе/ В.Н.Швец, В.В. Давыдов //Укр.біохі.журн. – 

2008. – т.80. № 6. – С.74–78. 

117. Battistuzzi G. Redox properties of heme peroxidases/ G. Battistuzzi, M. 

Bellei, C.A. Bortolotti, M. Sola // Arch Biochem Biophys.  2010.  Vol. 500, N 1. – 

P.2136. 

118. Denisov E. T. Oxidation and antioxidants in organic chemistry and biology / 

E. T. Denisov, I. B. Afanas’ev. – Boca Raton, Fla. ; London : Taylor & Francis, 2005. – 

981 p. 

119. Церулоплазмин: физикохимические свойства, функции в организме, 

клиническое применен //Украинский журнал гематології та трансфузиологии. – 

2004 – Т 4 , № 3 . – с. 4650. 

120. Cekin E. The association of oxidative stress and nasal polyposis/ E. Cekin, 

O.M. Ipcioglu, B.E. Erkul, B. Kapucu, O. Ozcan, H. Cincik, A. Gungor// J Int Med  

Res.–  2009. – Vol.37, N2. – P.325–330. 

121. Switala J. Loewen PC.Diversity of properties among catalases.//Arch 

Biochem Biophys.//.–2002.–Vol.401 ,N 2. – P.145–154. 

122. Thomas D.C. Standatitisation of fiagnostic criteria for eosinophilic chronic 

rhinosinusitsis in the Oestrus ovis infected sheep model. / D.C. Thomas, P.J. Wormald 

//Am. J. Rhinol. – 2007. – N 21. – P.551–555. 

123. Barbato A. Epithelial damage and angiogenesis in the airways of children 

with asthma/ A. Barbato, G. Turato, S. Baraldo, E. Bazzan, F. Calabrese, С. Panizzolo, 

C, ME Zanin, R Zuin, P Maestrelli, LM Fabbri, M Saetta // Am J Respir Crit Care Med. 

– 2006. – Vol. 174. – Р.975–981.  
 



126 
 

124. Catalá A. Lipid peroxidation of membrane phospholipids generates hydroxy–

alkenals and oxidized phospholipids active in physiological and/or pathological 

conditions/ A. Catalá. //Chem. Phys. Lipids.–2009.– Vol. 157 ,N 1. – P. 111. 

125. Halliwell B. Biochemistry of oxidative stress / B. Halliwell // Biochem. Soc. 

Trans. – 2007. – Vol. 35, pt. 5. – P. 1147–1150. 

126. Kur T. Lysosomes and oxidative stress in aging and apoptosis/ T. Kurz, A. 

Terman, B. Gustafsson, U. T. Brunk //Bioch. et Biophys. Acta (BBA) – General 

Subjects, Volume 1780, Issue 11, November 2008, Pages 1291–1303 

127. Dunlop R.A.Oxidized proteins: mechanizm of removal and consequences of 

accumulation / R.A. Dunlop, U.T. Brunk, K.J. Rodgers //IUBM Life.–2008.–Vol.61, N 

5. – P. 522527. 

128. Pamplona R. Membrane phospholipids, lipoxidative damage and molecular 

integrity: a causal role in aging and longevity/ R. Pamplona  //Biochim. Biophys. Acta. 

– 2008. – Vol.1777 , N 10  . – P. 12491262 . 

129. Winyard P. G. Oxidative activation of antioxidant defence / P. G. Winyard, 

C. J. Moody, C. Jacob // Trends Biochem. Sci. – 2005. – Vol. 30, N 8. – P. 453–461. 

130. Vetrano  A. M. Characterization of the oxidase activity in mammalian 

catalase / A.M. Vetrano,  D.E. Heck, T.M. Mariano, V. Mishin, D.L. Laskin, J.D. 

Laskin //J Biol Chem.–2005.–Vol.280,N42. – P.35372–35381.   

131. Soskic V. Nonenzymatic posttranslational protein modifications in ageing 

[Text] / V. Soskic, K. Groebe, A. Schrattenholz // Exp. Gerontol. – 2008. – Vol. 43, 

N 4. – P. 247–257. 

132. Коррелятивные связи между активностью супероксиддисмутазы, 

каталазы и глутатионпероксидазы печени мышей / Ф. Х. Мурадян, Н. А. Утко, 

Т. Г. Мозжухина [и др.] // Укр. біохім. журнал.  2003.  № 1.  С. 33–37. 

133. Коляда Н.А. Хламидиозные риносинуситы в детском возрасте (клинико–

лабораорная диагностика и лечебная тактика). : автореф. дис. ... канд. мед.  наук. : 

спец. : 14.01.19 / Н.А. Коляда.  Запорожье, 2011.  25 с. 

134. Bozkus F. Evaluation of ceruloplasmin levels in patients undergoing surgical 

interventions with nasal polyps / F. Bozkus, T. Ulas, I. San, Y. Yesilova, I. Iynen, M.E. 
 



127 
 

Guldur, N. Aksoy.// Auris Nasus Larynx. 2013 Jun;40(3):282–5.. – 2013. – Vol 40, N 3. 

– P.282–285. 

135. DeMarcantonio M.A. Nasal polyps:pathogenesis and treatment implications / 

M.A. DeMarcantonio,  J.K. Han // Otolaryngologic clinics of North America.– 2011. – 

Vol. 44, N 3. – 685–695.  

136. Rao A.L. Role of antioxidants and free radicals in health and disease./ A.L. 

Rao, M. Bharani, V.  Pallavi // Adv Pharmacol Toxicol. – 2006. – Vol.7. – P.29–38.  

137. Барабой В.А. Биооксиданты/ В.А. Барабой / – К.: Книга плюс, 2006. – 

462 с. 

138. Song S.W. Exogenous superoxide dismutase prevents peroxynitrite–induced 

apoptosis in non–heart–beating donor livers / S.W. Song,  R.H. Tolba, K. Yonezawa, S. 

Manekeller, T. Minor //Eur. Surg. Res.–2008.–Vol.41,N4. – P.353–361. 

139. Amer J. Сatalase and glutathione peroxidase mimics / J. Amer, O. E. Zelig 

//Exp Hematol.–2008.–Vol.36 ,N 4.  P. 369–377. 

140. Ozer M.K., Parlakpinar H, Cigremis Y, Ucar M, Vardi N, Acet A Ischemia–

reperfusion leads to depletion of glutathione content and augmentation of 

malondialdehyde production in the rat heart from oversroduction of oxidants: can 

caffeic acid phenethyl ester (CAPE) protect the heart/ M.K. Ozer, H. Parlakpinar, Y. 

Cigremis, M. Ucar, N. Vardi, A. Acet //Mol.Cell.Biochemistry. – 2005–Vol. 273, N 1–

2. – P.169–175. 

141. The prevalence of aspirin hypersensitivity in patients with nasal polyposis and 

contributing factors / Bavbek S., Dursun B., Dursun E., [et al.] // Am. J. Rhinol. 

Allergy.- 2011. – Vol. 25. – P. 411–415. 

142. Schenkel  E.J. Absence of growth retardation in children with perennial 

allergic rhinitis after one year of treatment with mometasone furoate aqueous nasal 

spray./ E.J. Schenkel, D.P. Skoner, E.A. Bronsky, S.D. Miller, D.S. Pearlman, A. 

Rooklin, et al.  //Pediatrics – 2000. – Vol.105, N 2. – E22. 

143. Gopalakrishnan K. Resnick Impact of mitochondria on nuclear genome 

stability / K. Gopalakrishnan, A. Michael // DNA Repair.–2008.–Vol.4 ,N2. – P. 141–

148. 
 



128 
 

144. Pandey K.B. Resveratrol up–regulates the erythrocyte plasma membrane 

redox system and mitigates oxidation–induced alterations in erythrocytes during aging 

in humans / K. B. Pandey,  S.I. Rizvi. // Rejuvenation Res. – 2013. – Vol 16, N 3 . – P. 

232–240.  

145. Zhu H. Antioxidants and phase 2 enzymes in macrophages: regulation by 

Nrf2 signaling and protection against oxidative and electrophilic stress. / H. Zhu,  Z. Jia, 

L. Zhang, M. Yamamoto, H.P. Misra, M.A. Trush, Y. Li.  // Exp Biol Med (Maywood). 

– 2008. – Vol 233, N 4. – P.463–474. 

146. Sagara Y. Cellular mechanisms of resistance to chronic oxidative stress. / 

R.Dargusch, D.Chambers,  D. Chambers, J. Davis, D. Schubert, P. Maher.// Free Radic. 

Biol. and Med.–2008.–24, N 9. – P. 1375–1389.  

147. Moskovitz J. Free radicals and disease /J Moskovitz, M. B. Yim, P. B. Chock 

// Arch. Biochem. Biophys. – 2002. – Vol. 397, № 2. – P. 354–359. 

148. Зенков Н.К. Окислительный стресс: Биохимический и 

патофизиологический аспекты. / Н.К. Зенков, В.З. Ланкин, Е.Б. Меншикова / М.: 

МАИК "Наука/Интерпериодика", 2001 – 343 с. 

149. Kalish L. Topical steroids for nasal polyps./ L. Kalish, K. Snidvongs, R. 

Sivasubramaniam, D. Cope, R.J. Harvey // Cochrane Database Syst Rev. – 2012. – Vol 

12. –CD006549 

150. Snidvongs K. Sinus surgery and delivery method influence the effectiveness 

of topical corticosteroids for chronic rhinosinusitis: systematic review and meta–

analysis / K.Snidvongs, L. Kalish, R. Sacks, R. Sivasubramaniam, D. Cope, R.J. 

Harvey.  // Am. J. Rhinol. Allergy. – 2013. – Vol 27, N 3. – P. 221–233. 

151. Beer H. Topical nasal steroids for treating nasal polyposis in people with 

cystic fibrosis/ H. Beer, K.W. Southern, A.C. Swift. // Cochrane Database Syst Rev.. – 

2011. – Vol. 11, N 5. – P. CD008253. 

152. Topal O. Treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis with oral 

steroids followed by topical steroids: a randomized trial / O. Topal, S. Kulaksızoglu, 

S.S. Erbek.//  Am. J. Rhino.l Allergy. – 2014. – Vol 28, N 1. – e. 1–4. 
 



129 
 

153. Hemila H. Vitamin C intake and susceptibility to the common cold // Br. 

J.Nutr – 1997. – Vol 77, N P. 59–72.  

154. Braun J.M.  Therapeutic use, efficietnce and safety of the proteolytic 

pineapple enzyme Bromelain–POS in children with acute sinusitis in Germany / J.M. 

Braun, B. Scheneider, H. J. // In vivo. – 2005. – Vol. 19. – P. 417–421. 

155. Stafanger G. Effect of N–acetylcysteine on the human nasal ciliary acrivity in 

vitro / G. Stafanger, H.Bisgaards, M.Pedersen et. all // Eur. J. Respir. Dis. – 1987. – 

Vol. 70. – P.157–162.  

156. Helms S.  Natural treatment of Chronic Rhinosinusitis/ S. Helms, A.L. Miller  

// Alternative Med. Rev. – 2006. – Vol 11, N 3. – P. 196–207. 

157. Афанасьев В. В. Цитофлавин в интенсивной терапии. / В. В.  Афанасьев. 

/ Пособие для врачей. – СПб, 2005. – 36 с. 


