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Під впливом вірусної інфекції, різних 
хімічних, механічних подразників та мікро-
організмів в слизовій оболонці порожнини 
носа наступають патологічні зміни, що су-
проводжуються порушенням носового ди-
хання і є характерними для найбільш розпо-
всюджених захворювань в оториноларинго-
логії. До них відноситься хронічний катара-
льний риніт, перебіг якого відповідає зага-
льним закономірностям запальної реакції і 
характеризується сукупністю клінічних 
симптомів, низкою морфологічних і патофі-
зіологічних змін слизової оболонки порож-
нини носа в області нижніх носових рако-
вин (Д.І. Заболотний, І.С. Зарицька, 1997; 
С.Б. Безшапочный и соавт., 1999; О.Ф. Ме-
льников и соавт., 2003; Ю.В. Мітін, Я.Ю. 
Гомза, 2003; Bozzo et al., 2005, та ін.). 

Діагностику ХКР необхідно проводи-
ти з урахуванням причин, які сприяють роз-
витку даного захворювання, та наступного 
прояву основних клінічних симптомів. 

ХКР є наслідком частих гострих рес-
піраторних захворювань, при яких у запаль-
ний процес залучається слизова оболонка 
порожнини носа (М.С. Плужников, Г.В. Ла-
вренова, 1990; И.Б. Солдатов, 1990; Г.З. Пи-
скунов, С.З. Пискунов, 2002; Т.И. Гаращен-
ко и соавт., 2005). 

Основними скаргами пацієнтів є виді-
лення з порожнини носа, постійне або пері-
одичне його закладання. Наявність слизо-
вих виділень – ознака патологічного стану 
слизової оболонки порожнини носа. 

Виникненню хронічного запального 
процесу у порожнині носа сприяє порушен-

ня анатомічної структури, що призводить до 
утруднення носового дихання (С.З. Писку-
нов, 1993; В.С. Пискунов, 2000; Ю.В. Мітін 
і співавт., 2003; О.Ю. Мезенцева и соавт., 
2004). 

До згаданих анатомічних змін у поро-
жнині носа відносяться гребені носової пе-
регородки, викривлення її, шипи, деформа-
ція носового клапана, атипова форма і роз-
ташування носових раковин, звуження та 
атрезія хоан. 

Сформована за останні десятиліття 
несприятлива екологічна обстановка, ви-
кликана забрудненням навколишнього се-
редовища складними аерозолями, металами, 
продуктами переробки і неповного згорання 
нафти, газу, впливом радіації після аварії на 
ЧАЕС та іншими факторами, привела до 
значного зростання кількості хронічних 
форм риніту. Вдихуваний повітряний потік 
містить несприятливі для слизової оболонки 
порожнини носа речовини, що веде до на-
бряку власного шару, потовщення базальної 
мембрани, активації нервових закінчень, до 
злущення епітелію, пригнічення мукоциліа-
рного транспорту і порушення імунної сис-
теми (О.М. Науменко, 2000; С.Г. Гичка і 
співавт., 2003; О.М. Науменко і співавт., 
2005). 

На розвиток хронічного катарального 
риніту впливає і виробничий фактор (С.Б. 
Безшапочный и соавт., 1990; О.В. Дюмин и 
соавт., 1990; В.Б. Панкова, 2001; Б.Н. Саби-
ров и соавт., 2004). Цей вплив розповсю-
джується не тільки на робітників у вироб-
ничих приміщеннях, але і на населення, що 
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проживає на території, прилеглій до проми-
слового об‘єкту, де визначається забруд-
нення повітря промисловими відходами. 

Хронічний катаральний риніт виникає 
як вторинне захворювання при патології 
носової частини глотки або навколоносових 
пазух (И.И. Архангельская, В.П. Быкова, 
1999; С.А. Левицька і співавт., 2002; А.В. 
Цимар, 2005). 

Вираженість змін у порожнині носа 
залежить від тривалості захворювання на-
вколоносових пазух і характеру мікрофлори 
(О.Ю. Бредун, Ю.А. Молочек, 2002; С.Б. 
Безшапочний і співавт., 2005; Д.А. Зинчен-
ко, Д.Д. Заболотная, 2005). 

Клінічні прояви хронічного риніту 
розвиваються також і внаслідок тривалого 
застосування судинозвужуючих препаратів, 
які викликають ураження не тільки епітелі-
альних клітин, але і всієї слизової оболонки 
порожнини носа (Г.З. Пискунов, 1998; А.О. 
Лайко і співавт., 2000; С.М. Пухлик, А.В. 
Гапонюк, 2001; Craf, 1997). 

Важливим елементом функціонування 
порожнини носа є стан її слизової оболонки. 
Це дуже потужний бар’єр для захисту верх-
ніх дихальних шляхів, який забезпечується 
мукоциліарною системою і місцевим імуні-
тетом. 

Мукоциліарна транспортна система 
порожнини носа – перша лінія захисту, яку 
зустрічають мікробні агенти на своєму 
шляху при вдихуванні повітря (И.С. Зариц-
кая, Т.В. Смагина, 2003; Ю.В. Митин и со-
авт., 2006).  

Враховуючи важливість стану слизо-
вої оболонки порожнини носа, ми провели 
вивчення основних функцій носа при хроні-
чному катаральному риніті – дихальної, 
нюхової, рухової, чутливої, а також кількіс-
не цитологічне дослідження мазків-
відбитків зі слизової оболонки нижніх но-
сових раковин. Обстежено 55 хворих на 
ХКР і 17 осіб контрольної групи (практично 
здорові). 

Методів дослідження дихальної фун-
кції порожнини носа запропоновано багато 
(С.Б. Безшапочный и соавт., 1995; Д.И. За-
болотный и соавт., 1995; Г.З. Пискунов и 
соавт., 1998). Дихальну функцію ми вивча-
ли за допомогою пневмотахометра ПТ-2 
(И.А. Морозов и соавт., 1984; Б.С. Лопатин 

и соавт., 1985) На вдиху цей показник скла-
дав 0,4±0,05 л/с (контрольна група – 
0,7±0,06 л/с), під час видиху – 0,7±0,08 л/с 
(контрольна група – 1,14±0,12 л/с). Отрима-
ні результати свідчать про значне порушен-
ня дихальної функції у пацієнтів з ХКР, що 
негативно впливає на інші органи і системи 
їх організму. 

Одним з показників функціонування 
слизової оболонки порожнини носа є нор-
мальна рухова активність війок миготливо-
го епітелію. Зниження активності транспор-
тної функції миготливого епітелію свідчить 
про патологічний стан слизової оболонки. З 
метою вивчення рухової функції часто ви-
користовується вугільний порошок (Г.Э. 
Тимен и соавт., 2000; К.Г. Селезнев и соавт., 
2000). В своїх дослідженнях ми використа-
ли цей метод. Вугільний порошок наносив-
ся на слизову оболонку нижньої носової ра-
ковини на відстані 0,5-1,0 см від переднього 
краю за допомогою ватничка на зонді в си-
дячому положенні обстежуваного. Огляд 
слизової оболонки носової частини глотки 
здійснювався за допомогою методу задньої 
риноскопії кожні 2-3 хв через 10 хв від по-
чатку обстеження. У хворих на ХКР цей по-
казник складав 27±2,04 хв (контрольна гру-
па – 13,5±1,6 хв). 

Всмоктувальна функція слизової обо-
лонки верхніх дихальних шляхів різнобічно 
характеризує її стан. Вивчаючи її, ми маємо 
можливість оцінювати стан серозних і сли-
зових залоз, а також кровообіг в порожнині 
носа (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2002). 
Ми використовували метод О. Боржика. 
Для цього вводились марлеві тампони, про-
сочені 1% розчином атропіну, в порожнину 
носа на 20 хв. Фіксуючи час появи реакції 
зіниць (мідріаз), ми визначали стан всмок-
тувальної функції слизової оболонки поро-
жнини носа. При ХКР вона становила 
43±0,5 хв (контрольна група – 43±0,9 хв).  

Показники основних функцій носа на-
ведені нижче в табл. 

Для визначення порогу нюхової фун-
кції запропоновано багато методів (А.Е. 
Кицера, И.М. Прокопив, 1988; О.В. Дюмин 
и соавт., 1990; В.И. Морохов 1990; С.З. Пи-
скунов и соавт., 1991; С.В. Морозова и со-
авт., 1995; Ю.В. Мітін і співавт., 2000). Які-
сне дослідження нюху нами проводилось за 
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методикою В.І. Воячека з використанням 
набору пахучих речовин з наростаючою мі-
цністю: 0,5% розчин оцтової кислоти, 
спирт, настойка валеріани, нашатирний 

спирт. З 55 хворих на ХКР, у яких виконано 
обстеження, нормальна нюхова функція або 
гіпосмія І ступеня виявлена у 44 (80%), ІІ 
ступеня – у 9 (16%) і ІІІ ступеня – у 2 (4%). 

 
 

Показники основних функцій носа у хворих на ХКР (M±m)  

Досліджувані показники у обстежуваних осіб (M±m)  
Функції носа контрольна група  

(n=17) 
ХКР  

(n=55) Р 

вдих, л/с 0,7±0,06 0,4±0,05 <0,05 
Дихальна 

видих, л/с 1,14±0,12 0,7±0,08 <0,05 

Рухова, хв. 13,5±1,6 27±2,04 <0,02 

Всмоктувальна, хв. 43±0,9 43±0,5 >0,05 

 
 

 
Чутливість слизової оболонки носа 

оцінювалась за методом Л.І. Пресмана. В 
задачу нашого дослідження не входило ви-
вчення порогу подразнення, а тільки дава-
лась порівняльна оцінка відповідної реакції 
слизової оболонки порожнини носа. Зни-
ження чутливості виявлено у 26 (47%) паці-
єнтів, у решти вона була нормальною. 

Особливої уваги заслуговує цитологі-
чний метод дослідження, котрий і в наш час 
має широке застосування (С.М. Пухлик, 
1993; П.В. Ковалик і співавт., 2001; А.Г. Ба-
лабанцев и соавт., 2002; А.С. Лопатин и со-
авт., 2002). Облік основних компонентів 
запального процесу на слизовій оболонці 
(міграція лейкоцитів, десквамація епітелію) 
дає багато не тільки для діагностики, але і 
для об’єктивної оцінки ефективності ліку-
вання. 

Нами було застосовано кількісне ци-
тологічне дослідження мазків-відбитків зі 
слизової оболонки порожнини носа за мето-
дом А.В. Гуткіної (1954). При передній ри-
носкопії під контролем зору ватничком, 
зволоженим фізіологічним розчином, без 
зусилля і тиску торкались до нижньої носо-
вої раковини, потім робився відбиток на 
предметне скло. Мазок підсушувався на по-
вітрі і фіксувався сумішшю Нікіфорова. Фа-

рбування мазка виконувалось гематоксилі-
ном і еозином. Кількість клітинних елемен-
тів в досліджуваних препаратах підрахову-
валась у трьох полях зору при збільшені 
7х40. Враховувалось середнє арифметичне 
значення даних показників. При ХКР цей 
показник в середньому складав 32 клітини 
(контрольна група – 6,1). Збільшення кіль-
кості клітинних елементів є результатом 
запальних і дегенеративних процесів в сли-
зовій оболонці нижніх носових раковин. 

На основі проведених досліджень 
встановлено, що при ХКР найбільше страж-
дає дихальна функція та рухова активність 
миготливого епітелію слизової оболонки 
порожнини носа, посилюються дегенерати-
вні процеси в слизовій оболонці нижніх но-
сових раковин, що призводить до негатив-
ного впливу на інші органи і системи. За-
стосування лікарських засобів з приводу 
даного захворювання повинно бути направ-
лено на нормалізацію основних функцій 
слизової оболонки порожнини носа.  

Використані нами методи досліджен-
ня основних функцій носа прості в їх про-
веденні, дають повну оцінку стану носової 
порожнини при патологічних процесах і 
можуть бути застосовані для оцінки лікува-
льних заходів на практиці. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
КАТАРАЛЬНОГО РИНИТА И ВЛИЯНИЕ 

ДАННОГО  ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ ПОЛОСТИ НОСА 

Светлейший Р.А. (Чернигов) 

Р е з ю м е  

 Рассматриваются причины развития хро-
нического катарального ринита и влияние данного 
заболевания на основные функции полости носа. 
Описаны методы исследования этих функций и 
определены их показатели у 20 здоровых лиц и 
120 больных хроническим катаральным ринитом. 
Предлагается использовать в практической меди-
цине данные методы исследования основных 
функций полости носа для оценки эффективности 
лечения такого контингента пациентов. 

CHRONIC CATARRHAL RHINITIS REASONS 
FOR APPEARANCE AND ITS INFLUENCE ON 

THE NASAL CAVITY MAJOR FUNCTIONS 

Svetleyshyy R.A. (Chernigov) 

S u m m a r y  

It is regarded the development reasons of the 
chronic catarrhal rhinitis and its influence on the nasal 
cavity major functions. It is described the study meth-
ods of this functions and it is determined its indices in 
20 health subjects and 120 subjects with chronic catar-
rhal rhinitis. It is suggested to use in practical medi-
cine those given study methods of nasal cavity major 
functions for treatment efficacy evaluation of those 
patients contingent. 
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