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Загальновідомо, що алергічний риніт 
(АР) є фактором ризику розвитку інфекцій-
ного запального процесу в навколоносових 
пазух та хронічного його перебігу [7, 8]. 
Так, за даними Berrettini та співавторів [7], 
синусит діагностовано у 67,5 % пацієнтів з 
алергічним ринітом. Pant та співавтори [12] 
вважають, що потрібні подальші імунологі-
чні дослідження системного та мукозально-
го клітинного і гуморального механізмів 
для кращого розуміння ролі гіперчутливості 
в перебігу риносинуситу [12]. Досліджен-
нями останніх років доведено, що хворі на 
алергію частіше, ніж здорові, інфіковані пе-
вними мікроорганізмами, що обумовлюєть-
ся особливостями імунного статусу при 
алергії. З іншого боку, різноманітні інфек-
ційні агенти при синуситах можуть бути 
причетними до розвитку алергії. Алергічні 
захворювання при наявності супутнього ін-
фекційного запалення мають певні клінічні 
та імунологічні особливості і характеризу-
ються більш тяжким перебігом. Таким чи-
ном, передумовою успішного лікування 
хворих на хронічний синусит та на АР є тіс-
на співпраця алерголога отоларинголога. 

Останнім часом спостерігається збі-
льшення частоти грибкової, зокрема респі-
раторної, алергії [3, 9-11]. Згідно з даними 
Chapman, 3,6 % населення США мають сен-
сибілізацію до Alternaria alternata [10]. За 
нашими попередніми даними, у 55 % паціє-
нтів з хронічними запальними захворюван-
нями верхніх дихальних шляхів має місце 
сенсибілізація до грибкових алергенів за 
моно- та політипом. Клінічні прояви сенси-
білізації до пліснявих мікроміцетів у хворих 

на алергічний риніт звичайно виникають в 
результаті контакту з грибковими спорами, 
які знаходяться у повітрі. Також повідомля-
ється про можливість розвитку реакції гі-
перчутливості за рахунок ендогенного ме-
ханізму (вплив мікроміцетів, які присутні у 
внутрішньому середовищі дихальних шля-
хів, шлунково-кишкового тракту та ін.) [6]. 
А.В. Соболєв та співавтори [4, 5] ствер-
джують, що колонізація грибами дихальних 
шляхів може бути джерелом постійної ан-
тигенної стимуляції. Певне значення має 
перехресна алергізація організму пацієнта у 
зв’язку з наявністю спільних В-клітинних 
антигенних детермінант у гомологічних 
протеїнах різних мікроорганізмів та клітин-
них елементах організму людини. У хворих 
виявляються певні порушення гістамінного 
обігу, які можуть обумовлювати формуван-
ня у них позитивних шкірних проб з фунга-
льними алергенами та підвищення вмісту 
специфічних імуноглобулінів (IgE) у сиро-
ватці крові [6].  

Між тим поширеність захворювань 
ЛОР-органів грибкової етіології має поміт-
ну тенденцію до зростання за останні деся-
тиріччя. У зв’язку з погіршенням соціально-
економічної та екологічної ситуації, крім 
підвищення частоти виникнення мікозів, 
спостерігається і зміна їх характерних клі-
нічних проявів. За даними клініки Mayo 
(Rochester, США), гриби знаходили у вмісті 
навколоносових пазух у 96 % хворих на 
хронічний синусит [13]. В.Я. Кунельська 
вважає, що у більшості пацієнтів з тривали-
ми, резистентними до лікування синусітами 
запалення має грибкове походження [2].  
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Враховуючи вищенаведене, метою 
даного дослідження було визначення стану 
порожнини носа та навколоносових пазух у 
хворих на АР з сенсибілізацією до грибко-
вих алергенів.  

Матеріали та методи 
Перед проведенням отоларингологіч-

ного та мікологічного обстеження всі паціє-
нти підлягали ретельному опитуванню з ви-
значенням та занотовуванням всіх скарг, 
анамнезу захворювання та обставин (особ-
ливості умов проживання та праці пацієн-
та), супутніх станів або захворювань, які 
могли б сприяти розвитку мікозу в кожному 
конкретному випадку. 

У всіх пацієнтів виконувався стандар-
тний оториноларингологічний огляд та ен-
доскопічне обстеження порожнини носа та 
носової частини глотки з застосуванням ен-
доскопічної апаратури фірми Storz (Німеч-
чина). Відеоендоскопічне обстеження про-
водилось за стандартною методикою (D. 
Kennedy, 1992) з використанням 4- та 2,7-
міліметрової оптики з кутами зору 0, 30, 45 
та 70°. Також здійснювалась рентгенографія 
навколоносових пазух в стандартній окци-
пітоментальній проекції (за Waters) та/або 
комп’ютерна томографія.  

Матеріалом для мікробіологічних та 
мікологічних досліджень були мазки, взяті 
стерильними тампонами з середнього носо-
вого ходу або з вмісту навколо носових па-
зух. При проведенні мікологічних дослі-
джень матеріал засівався на хлорамфеніко-
ловий агар Сабуро (фірма BioMerieux) – спе-
ціальне середовище для культивування гри-
бів. Посіви для виявлення дріжджових гри-
бів витримувались у термостаті при темпера-
турі 370С протягом 24-72 годин, а для пліс-
нявих грибів – 30 діб при температурі 220С 
та 370С. Для виявлення міцеліальних грибів 
та колоній дріжджоподібних грибів роду 
Candida матеріал висівався на 2 чашки: пер-
шу чашку витримували при температурі 
370С, другу чашку та пробірки – при темпе-
ратурі 300С протягом 10 днів. При відсутно-
сті росту через 10 днів результати реєструва-
лися як негативні. Якщо з 3 точок, куди сіяли 
матеріал, гриби виростали в двох чи трьох, 
тоді результат визначався як діагностично 
значущий; в одній точці – як випадковий. В 
цьому випадку аналіз повторювався.  

Для ідентифікації роду та виду гриба 
додатково використовувалось поживне се-
редовище Чапека. Видова належність дріж-
джоподібних грибів роду Candida визнача-
лася за допомогою ферментації-асиміляції 5 
вуглеводів: глюкози, галактози, сахарози, 
мальтози та лактози. Використовувався 
швидкий метод ідентифікації C.albicans. 
Цей вид мікроміцетів здатний утворювати 
ростові трубки та короткі ниточки псевдо-
міцелію протягом кількох годин інкубації 
при температурі 37 0С в сироватці крові. 

До обстеження було залучено 40 паціє-
нтів, у яких в результаті алергологічних до-
сліджень виявлено сенсибілізацію до грибко-
вих алергенів. Шкірне тестування алергенами 
(внутрішньошкірний тест) було виконане у 30 
хворих, а у 10 сенсибілізація визначалась за 
результатами дослідження крові (алергоскри-
нінг по панелям алергенів). Внутрішньошкір-
ні проби проводились з використанням алер-
генів мікроміцетів, які мають найбільш вели-
ке значення в Європі [1, 11], а саме: Aspergil-
lus spp. (присутні в домашньому та робочому 
середовищі, у зовнішньому середовищі мак-
симальна їх кількість виявляється восени); 
Penicillum spp. (у повітрі знаходиться цілоріч-
но); Cladosporium spp. (є переважно сезонною 
цвіллю з максимальною концентрацією в чер-
вні, липні і серпні); Alternaria spp. (найчастіше 
спори з’являються навесні і восени у період 
підвищеної вологості, звичайно виявляються 
в житлових та робочих приміщеннях); 
Botrytis cinerea (зустрічається на відмерлих і 
живих рослинах, у повітрі). У дослідженні 
застосовувались відповідні грибкові алергени 
та алерген домашнього пилу виробництва 
ТОВ «Імунолог» (Вінниця, Україна).  

Наявність специфічної реакції на але-
рген визначалася лише за умови відсутності 
реакції на тест-контрольну рідину та пози-
тивної реакції на гістамін. Оцінка внутріш-
ньошкірних проб проводилась через 15-20 
хв (реакція негайного типу) та через 72 го-
дини. Реакція оцінювалась за розміром па-
пули не менше 5 мм.  

 
Отримані результати  
та їх обговорення 
В зазначених вище алергологічних те-

стах вивчалась сенсибілізація до мікроміце-
тів, перелік яких наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за рівнем сенсибілізації до грибкових алергенів 

Кількість пацієнтів, у яких виявлено сенсибілізацію за рівнями 
Грибкові алергени 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Penicillium 2 4 4 2 - 

Monilia 2 2 2 - - 

Cladosporium 4 4 2 - - 

Botrytis - 4 2 4 - 

Alternaria 2 10 10 8 2 

Aspergillus 4 4 2 2 - 
 

Примітки: 
1-й – відсутній або нижче порога ( “ – “ - шкірна реакція негативна) 
 2-й – помірно збільшений рівень ( “ + “ - шкірна реакція слабо позитивна) 
 3-й – пороговий рівень ( “ ++ “ - шкірна реакція виражено позитивна) 
 4-й – високий рівень ( “ +++ “ - шкірна реакція виражено позитивна) 
 5-й – виключно високий рівень (“ ++++ “ - гіперергічна реакція) 

 
 
Як видно з даних, представлених в 

табл. 1, найчастіше у обстежених пацієнтів 
спостерігалась сенсибілізація до алергенів 
грибів роду Alternaria, Penicillium та 
Aspergillus, що корелює з даними літерату-
ри [1, 10, 11]. У одного пацієнта зареєстро-
вано гіперергічну реакцію на алерген 
Alternaria alternata. У хворих, у яких вияв-
лено сенсибілізацію до грибкових алергенів, 

було проведено оториноларингологічне об-
стеження, яке включало ендоскопічний 
огляд порожнини носа та носової частини 
глотки з отриманням мазка для мікробіоло-
гічного дослідження. За результатами об-
стеження у 32 осіб діагностовано різні за-
хворювання порожнини носа та навколоно-
сових пазух. У табл. 2 наведено дані стосо-
вно виявленої патології. 

 
 

Таблиця 2  

Захворювання порожнини носа та навколоносових пазух  
у пацієнтів з сенсибілізацією до грибкових алергенів 

Нозологічна форма Кількість пацієнтів (%) 
Хронічний синусит: 
а) хронічний гнійний синусит 
б) хронічний поліпозний риносинусит 
в) хронічний поліпозно-гнійний риносинусит, 
    в т.ч. синусит на тлі аспіринової тріади 

28 (70 %) 
6 (15 %) 
8 (20 %) 

14 (35 %) 
6 (15 %) 

Хронічний гіпертрофічний риніт 6 (15 %) 

Хронічний субатрофічний риніт 4 (10 %) 

Викривлення перегородки носа 10 (25 %) 

Сікоз вестибулярної частини порожнини носа 2 (5 %) 
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Таким чином, у переважної більшості 
обстежених при наявності сенсибілізації до 
грибкових алергенів діагностовано хроніч-
ний синусит (70 %), який у половини з них 
був поліпозно-гнійним. Звертає на себе ува-
гу висока частота розвитку у пацієнтів си-
нуситу на тлі аспіринової тріади (15 %). Се-
ред хворих на ХС переважали особи, у яких 
прояви запального процесу в навколоносо-
вих пазухах були постійними або мали міс-
це загострення 3 рази на рік і більше.  

При ендоскопічному обстеженні по-
рожнини носа у хворих на хронічний сину-
сит з сенсибілізацією до грибкових алерге-

нів звертала на себе увагу наявність в но-
сових ходах типового алергічного муцину  
(50 %), дуже в’язкого, «гумоподібного» 
слизу (35,7%), виділень темного кольору 
(21,4 %), включень у вигляді «піску», 
«крупинок» (7,1 %), часткове руйнування 
медіальної стінки верхньощелепної пазухи 
(14,2 %). 

Найчастіше в мазках з порожнини но-
са висівались гриби родів Penicillium та 
Aspergillus (табл. 3). У переважної більшос-
ті пацієнтів, з порожнини носа яких висіва-
лись згадані вище мікроміцети, мали місце 
ознаки хронічного синуситу. 

 
 

Таблиця 3 

Спектр мікобіоти, виділеної у пацієнтів з сенсибілізацією до грибкових алергенів 

№ Виділені мікроміцети Кількість пацієнтів, у яких виділено мікроміцети

1 Aurоbasidium 4 (10 %) 

2 Alternaria 8 (20 %) 

3 Aspergillus 12 (30 %) 

4 Candida 10 (25 %) 

5 Cladosporium 8 (20 %) 

6 Fusarium 4 (10 %) 

7 Penicillium 20 (50 %) 

8 Rhizopus 2 (5 %) 

9 Monilia 2 (5 %) 

10 Botrytis 2 (5 %) 
 
 
При порівняльній оцінці показників 

сенсибілізації до певних мікроміцетів та ре-
зультатів мікологічного дослідження нами 
не виявлено достовірної кореляції. 

Таким чином, наявність у пацієнта 
алергічного риніту з сенсибілізацією до 
грибкових алергенів є приводом для рете-

льного оториноларингологічного обстежен-
ня з виконанням мікологічного дослідження 
матеріалу з порожнини носа та навколоно-
сових пазух. З іншого боку, алергологічне 
обстеження та лікування в певній мірі є за-
порукою успіху терапії хворих на хронічний 
синусит. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ 
НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ НА 
ФОНЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА С 

ПОЛИВАЛЕНТНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К 
БЫТОВЫМ И ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ 

Зарицкая И.С., Гогунская И.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Приведены результаты изучения состояния 
полости носа и околоносовых пазух у больных 
аллергическим ринитом с поливалетной сенсиби-
лизацией к бытовым и грибковым аллергенам. У 
обследованных пациентов с наибольшей частотой 
выявлялась сенсибилизация к аллергенам грибов 
родов Alternaria, Penicillium и Aspergillus. У 70 % 
больных аллергическим ринитом с грибковой сен-
сибилизацией диагностирован хронический сину-
сит, который у половины из них был полипозно-
гнойным. Описаны клинические особенности си-
нусита у обследованных лиц. 

 

FEATURES OF THE NASAL CAVITY AND 
PARANASAL SINUSES PATHOLOGY IN THE 

PATIENTS WITH POLYVALENT 
SENSIBILIZATION TO HOUSEHOLD  

AND FUNGAL ALLERGENS 

Zarytska I.S., Gogunska I.V. (Kiev) 

S u m m a r y  

The results of investigation of the nasal cavity 
and paranasal sinuses condition in the patients with 
polyvalent sensibilization to household and fungal 
allergens are provided. It was revealed that most of 
patients have sensibilization to allergens of fungi Al-
ternaria, Penicillium and Aspergillus. Among the pa-
tients with allergic rhinitis with a fungal sensitisation 
in the 70 % of persons was established diagnosis of 
chronic sinusitis, in half of the patients with sinusitis 
was diagnosed purulent inflammation and polyposis. 
Clinical features of sinusitis at the surveyed patients 
are described. 

 




