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Поліпозний риносинуїт являє собою 
хронічне запальне захворювання слизової 
оболонки порожнини носа і навколоносо-
вих пазух, що характеризується утворен-
ням поліпів. Проведені епідеміологічні та 
статистичні дослідження свідчать про те, 
що поширеність поліпозного риносинуситу 
в загальній популяції жителів Європи 
складає від 2 до 4%. Хворі з поліпозним 
риносинуситом складають 5% від загальної 
кількості пацієнтів, що звертаються до 
отоларингологів та 4% від загальної кіль-
кості пацієнтів, які звертаються до алерго-
логів [4, 8, 11, 16, 19]. Разом з тим існують 
інші дані про те, що це захворювання вияв-
ляється у 15-25% оториноларингологічних 
хворих [12]. 

Протягом останніх років поліпоз носа 
розглядається як гетерогенне захворювання, 
що не могло не відобразитись на його кла-
сифікаціях. В сучасній оториноларингології 
існує велика кількість різних класифікацій 
поліпозного риносинуситу, зокрема, за по-
ширеністю поліпозного процесу в порож-
нині носа, ураженням навколоносових па-
зух, за їх локалізацією [2, 7, 8, 14]. Крім 
клінічних, існують клініко-морфологічні 
класифікації поліпозного риносинуситу. В 
процесі розвитку поліпи проходять спочат-
ку набрякову або залозисто-кістозну стадію, 
а потім – фіброзну, при цьому застосування 
топічних кортикостероїдів на першій стадії 
може викликати регрес поліпозу, а на стадії 
фіброзного поліпа ефективне лише хірургі-
чне втручання [13]. Інша класифікація виді-
ляє антрохоанальні поліпи, великі ізольова-
ні (хоанальні) поліпи, хронічний нееозино-
фільно-домінантний поліпозний риносину-

сит, хронічний еозинофільно-домінантний 
поліпозний риносинусит та поліпи, асоційо-
вані зі специфічними станами (фіброзні 
кісти, малігнізація та ін.) [1, 3, 17, 18, 20]. 
Значна кількість класифікацій свідчить про 
те, що, незважаючи на велику кількість різ-
носторонніх досліджень, до теперішнього 
часу немає єдиної думки про етіологію і 
патогенез поліпозного процесу. При цьому 
сучасні дослідження достатньо переконливо 
доводять, що поліпозний риносинусит сут-
тєво відрізняється від інших форм хроніч-
ного запалення не тільки за патогенезом, 
морфологічною характеристикою і клініч-
ним перебігом, але й за характером відпові-
ді місцевих тканин на хірургічне втручання 
та медикаментозне лікування. Однак спіль-
ною для всіх дослідників думкою є те, що 
поліпозний риносинусит відноситься до 
захворювань, лікування при яких через час-
ті рецидиви малоефективне. Рецидиви після 
хірургічного втручання поліпозного рино-
синуситу досягають 60-80%. При цьому у 
20% хворих рецидиви назального поліпозу 
розвиваються вже через 1 місяць після опе-
рації, у 42% – через 1 рік, а у 81% – через 2 
роки [5, 8, 11, 15, 16, 19]. 

Спостерігається широка різноманіт-
ність варіантів клінічного перебігу, різна 
чутливість до загальноприйнятих методів 
лікування, але все це об’єднано в одному 
діагнозі «поліпозного риносинуситу». Все 
це підштовхує до думки про неоднорідність 
групи пацієнтів із загальним діагнозом «по-
ліпозний риносинусит» і необхідність дета-
льного вивчення різних клінічних варіантів 
поліпозу носа, тобто клінічних фенотипів 
захворювання. 
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Найбільш близько до сучасного розу-
міння фенотипів поліпозу наблизився С.З. 
Піскунов, який описав наступні клініко-
патогенетичні варіанти поліпозного рино-
синуїту: 

- пов’язаний з порушенням архітекто-
ніки носової порожнини; 

- алергічний (IgE-залежний); 
- грибковий (алергічний грибковий 

синуїт); 
- синдромальний: муковісцидоз, синд-

роми Янга і Картагенера, велика група так 
званих тубулопатій або «синдром нерухо-
мих війок»;  

- поліпоз, асоційований з непереноси-
містю аспірину (аспіринова тріада). 

Клінічні прояви поліпозу не виклика-
ють особливих труднощів у його розпізна-
ванні. Але в контексті визначення фенотипу 
і лікувальної тактики актуальною пробле-
мою є діагностика конкретного клініко-
патогенетичного варіанту захворюван-
ня,зокрема асоційованого з непереносиміс-
тю аспірину. Це захворювання, відноситься 
до числа широко розповсюджених, має тен-
денцію до прогресуючого і злоякісного пе-
ребігу. Рутинна діагностика «аспіринового» 
характеру патології основана на клінічних 
даних, оскільки існуючі методи лаборатор-
ної діагностики непереносимості ацетилса-
ліцилової кислоти мають низьку діагности-
чну значущість [6]. Достатньо високу інфо-
рмативність для клінічної діагностики має 
пероральний провокаційний тест [21]. Про-
те проведення даного тесту не є безпечни-
ми, оскільки у пацієнтів часто виникають 
виражені реакції, аж до розвитку астматич-
ного статусу, тому його використовують 
лише в спеціалізованих стаціонарах і в ос-
новному для наукових досліджень. З ураху-
ванням цього були запропоновані нові ме-
тоди діагностики, які дозволяють уникнути 
вказаних недоліків: комп’ютерно-томогра-
фічний аспіриновий тест, а також визначен-
ня функціонального стану метаболізму ара-
хідонової кислоти (Патент № 78328 від 
15.12.2006 та Патент № 100487 від 
25.12.2012) [9, 10]. 

Метою даного дослідження було порі-
вняння діагностичної цінності та безпечнос-
ті способів діагностики аспіринової гіпер-
чутливості у хворих на хронічний поліпоз-

ний риносинуїт, поєднаний з бронхіальною 
астмою.  

 
Матеріал та методи 
В дослідження включено 45 пацієнтів 

(30 жінок і 15 чоловіків) віком від 25 до 65 
років з діагнозом: аспіринова тріада (хроні-
чний поліпозний риносинуїт, бронхіальна 
астма, асоційовані з непереносимістю не-
стероїдних протизапальних препаратів). Усі 
пацієнти знаходилися на стаціонарному 
лікуванні в центрі клінічної медицини Іва-
но-Франківського національного медичного 
університету. Діагностику проводили на 
основі визначення фенотипових особливос-
тей захворювання (стать, вік, тяжкість за-
хворювання, характер патологічних змін за 
даними рутинного обстеження). Визначення 
непереносимості нестероїдних протизапа-
льних препаратів виконувалось за допомо-
гою перорального дозованого тесту з аспі-
рином, СКТ тесту з аспірином, а також дос-
ліджувався функціональний стан метаболі-
зму арахідонової кислоти.  

Пероральний провокаційний тест з 
ацетилсаліциловою кислотою. проводився 
після отримання від’ємної реакції на «аспі-
рин-плацебо» (0,64 г білої глини). Далі хво-
рому призначалась ацетилсаліцилова кисло-
та під язик в наступних дозах: 1-й день – 10 
мг, 2-й день – 20 мг, 3-й день – 40 мг, 4-й 
день – 80 мг, 5-й день – 160 мг, 6-й день – 
320 мг, 7-й день – 640 мг. Через 30, 60 і 120 
хв після прийому ацетилсаліцилової кисло-
ти аналізувались об’єктивні відчуття хворо-
го, дані аускультації легень і об’єм форсо-
ваного видиху за першу секунду (ОФВ1). 
Провокаційна проба вважалась позитивною 
при появі наступних ознак: відчуття задухи, 
утруднення носового дихання, ринорея, 
сльозотеча, зниження ОФВ1 на 15% від ви-
хідного рівня. 

Комп’ютерно-томографічний аспіри-
новий тест проводився після СКТ носа і 
навколоносових пазух шляхом інсуфляції 
по 5 мг порошку ацетилсаліцилової кислоти 
в порожнину носа на обидві нижні носові 
раковини. Через 5 годин повторно викону-
валась СКТ в аналогічних умовах, причому 
тільки зони інтересу, що забезпечує мініма-
льне променеве навантаження на пацієнта. 
При наявності в обстежуваного аспіринової 
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гіперчутливості після провокаційного тесту 
товщина слизової оболонки носа збільшу-
ється на 3-5 мм, а ширина просвіту носових 
ходів, відповідно, зменшується. При наяв-
ності риносинуїту іншої етіології після тес-
ту з ацетилсаліциловою кислотою стан сли-
зової оболонки не змінюється. 

Всім пацієнтам, включеним у дослі-
дження, призначалось також дослідження 
конденсату видихуваного повітря для ви-
вчення рівня арахідонової кислоти. Збір 
конденсату видихуваного повітря проводи-
вся в ранкові години, після дворазового 
ополіскування ротової порожнини водою на 
апараті ECoScreen (Erich JAEGER GmbH, 
Німеччина) (http://www.medsystems.ru/ 
jaeger.ecoscreen.turbo/index.shtml). Кількісні 
рівні арахідонової кислоти визначались ме-

тодом ІФА за допомогою тест-систем 
«Uscnk Life Science Inc. Wuhan» (США) 
згідно з прикладеними інструкціями 
http://www.uscnk.com/manual/ELISA-Kit-for-
Arachidonic-Acid-(AA)-E91098Hu.pdf. 

Для оцінки відмінностей між групами 
був проведений однофакторний дисперсний 
аналіз (фактор група: фіксований) з наступ-
ним використанням критерію множинних 
порівнянь Тьюки при рівні достовірності 
0,05.  

 
Результати та обговорення 
При цілеспрямованому опитуванні 

пацієнтів у 25 (55,5%) з 45 була виявлена 
анамнестично непереносимість нестероїд-
них протизапальних препаратів (аспірин, 
диклофенак, індометацин) (табл.). 

 
 

Діагностична цінність методів діагностики непереносимості аспірину (абс/%) 

Анамнез Пероральний тест СКТ тест Функціональний стан обміну АК 

25 (55,5%) 36 (80%) 45 (100%) 45 (100%) 

 
Проте фенотипові особливості пацієн-

тів вказували на можливу непереносимість 
аспірину у них всіх. Для підтвердження 
діагнозу у всіх 45 хворихв був проведений 
пероральний провокаційний тест з ацетил-
саліциловою кислотою. Позитивний резуль-
тат тестування отримано у 36 (80%) із 45 
пацієнтів, включених у дослідження. Про-
вокаційна проба була позитивною в інтер-
валі доз 320-640 мг і провокувала відчуття 
задухи, утруднення носового дихання, ри-
норею. Реєструвалось зниження ОФВ1 бі-
льше ніж на 15% від вихідного рівня. Біль-
шість пацієнтів потребувала додаткового 
прийому бронходилататорів, які ними пос-
тійно використовувались. У 3 (6,6%) паціє-
нтів розвинувся виражений бронхоспазм, 
який вимагав призначення ін’єкційних сте-
роїдів. При вивченні анамнестичних особ-
ливостей виявлено, що є залежність вира-
женості клінічних проявів провокаційної 
проби і тривалості захворювання та кілько-
сті проведених хірургічних втручань з при-
воду поліпів. Виражені прояви відмічались 

у пацієнтів з анамнестичною тривалістю 
понад 10 років та кількістю втручань не 
менше 3. У пацієнтів з тривалістю захворю-
вання менше 3 років та незначною кількіс-
тю хірургічних втручань в анамнезі (1-2) 
результати перорального дозлваного тесту 
були негативними. 

СКТ аспіриновий тест було проведено 
у всіх 45 пацієнтів, включеним у дослі-
дження. Позитивний аспіриновий тест 
отримано у всіх 45 осіб (100%) (табл.). Всі 
вони перенесли дослідження задовільно. 
Приблизно через 1,5-2 години після інсуф-
ляції аспірину посилювались явища назаль-
ної обструкції, в кількох випадках (7 паціє-
нтів) розвинулась назальна ринорея. Дані 
симптоми набували максимуму на 5-6-ій 
годині після інсуфляції аспірину, після чого 
поступово, без додаткового лікування ре-
гресували. При повторному СКТ дослі-
дженні зони інтересу відмічалось збільшен-
ня товщини слизової оболонки носа на 3-5 
мм з відповідним зменшенням просвіту но-
сових ходів. 

http://www.medsystems.ru/%20jaeger.ecoscreen.turbo/index.shtml
http://www.medsystems.ru/%20jaeger.ecoscreen.turbo/index.shtml
http://www.medsystems.ru/%20jaeger.ecoscreen.turbo/index.shtml


42  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2016 

Визначення функціонального стану 
метаболізму арахідонової кислоти шляхом 
дослідження її рівня в жирнокислотному 
спектрі ліпідів конденсату повітря, що ви-
дихається, проведено також у всіх 45 хво-
рих. Результати показали достовірне збі-
льшення концентрації арахідонової кисло-
ти у всіх пацієнтів до 5,03±0,6 нг/мл порів-
няно з 1,5±0,3 нг/мл в групі здорових (різ-
ниця статистично достовірна при рівні дос-
товірності 0,05). Отримані значення вмісту 
арахідонової кислоти в конденсаті повітря, 
котре видихається, є чіткою ознакою по-
рушення її метаболізму та накопичення, що 
й свідчить про наявність аспіринової непе-
реносимості у всіх 45 (100%) обстежених 
(табл.). 

Таким чином, у всіх пацієнтів, вклю-
чених у дослідження, була достовірно діаг-
ностована аспіринова тріада: хронічний 
поліпозний риносинуїт, бронхіальна астма, 
асоційовані з непереносимістю нестероїд-
них протизапальних препаратів. 

Результати традиційного клініко-
анамнестичного дослідження дозволили 
виявити непереносимість аспірину тільки у 
половини хворих – у 25 (55,5%) з 45, оскі-
льки у них була маніфестна гіперчутливість 
до аспірину чи інших нестероїдних проти-
запальних середників. У пацієнтів без таких 
даних анамнезу діагноз до додаткового об-
стеження не був визначений ні в одному 
випадку, незважаючи на те, що всі пацієнти 
неодноразово спостерігались у алерголога 
чи отоларинголога. Такі низькі показники 
клініко-анамнестичного дослідження пов’я-
зані, на наш погляд, насамперед з тим, що 
негативні наслідки прийому саліцилатів, 
особливо у стандартних дозах, проявляють-
ся, як правило, через кілька годин після 
прийому і полягають у поступовому нарос-
танні існуючих симптомів, тобто розвива-
ються не за «законами» алергічної реакції, а 
за механізмами «метаболічного захворю-
вання». В зв’язку з цим часто не співставля-
ється факт прийому саліцилатів і погіршен-
ня стану, оскільки лікарі і пацієнти орієнто-
вані на негайні (алергічні) реакції, які роз-
виваються з іншими закономірностями і не 
мають дозозалежного ефекту. Дані, отрима-
ні нами, повністю відповідають літератур-
ним і свідчать про високу частку пацієнтів 

із стертими, субклінічними та прихованими 
формами захворювання. 

Пероральний дозований тест з аспіри-
ном підтвердив діагноз у всіх пацієнтів з 
анамнестичними даними, та ще у 11 осіб без 
даних анамнезу на непереносимість аспіри-
ну – 36 (80%). У 11 пацієнтів без даних 
анамнезу діагноз до додаткового дообсте-
ження був визначений вперше. 

У всіх 45 хворих проведений також 
СКТ тест з аспірином та визначення вмісту 
арахідонової кислоти в конденсаті повітря, 
що видихається. Вказані тести дозволили 
виявити аспіринову природу захворювання 
у всіх 45 пацієнтів (100%), включених у 
дослідження. Таким чином, непереноси-
мість ацетилсаліцилової кислоти вперше 
визначена ще у 9 осіб, у яких діагноз не був 
підтвердженим ані даними анамнезу, ані 
пероральним дозованим тестом. 

Таким чином, діагностична цінність 
клініко-анамнестичного методу складає 
55,5%, перорального дозованого тесту – 
80%, а СКТ тест з аспірином та визначення 
вмісту арахідонової кислоти в конденсаті 
повітря, що видихається, показали 100% 
діагностичну цінність. Виявлено, що перо-
ральний дозований тест – неінформативний 
у пацієнтів із тривалістю захворювання ме-
нше 3 років та незначною кількістю хірургі-
чних втручань в анамнезі (1-2), у яких ре-
зультати тесту були негативними, а також 
пов’язаний з високим ризиком розвитку 
ускладнень, що і обмежує його використан-
ня в рутинній медичній практиці. Такі спо-
соби діагностики, як СКТ тест з аспірином 
та визначення вмісту арахідонової кислоти 
в конденсаті повітря, що видихається пока-
зали 100% діагностичну цінність, що дає 
можливість визначити точний діагноз у всіх 
хворих з підозрою на наявність аспіринової 
непереносимості, особливо до появи повно-
го симптомокомплексу. 

Наявність статистично достовірної рі-
зниці в діагностичній цінності обґрунтовує 
можливість використання СКТ тесту з аспі-
рином та визначення вмісту арахідонової 
кислоти в конденсаті повітря, що видиха-
ється, як точних і безпечних неінвазивних 
діагностичних методів. Вказані методи діа-
гностики безпечні, не супроводжуються 
вираженими негативними реакціями і мо-
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жуть використовуватись в рутинній діагно-
стиці. Методи вигідно відрізняються від 
існуючих високою інформативністю та без-
пекою.  

 
Висновки та рекомендації 
При хронічному поліпозному риноси-

нуїті, асоційованому з непереносимістю 
аспірину, клініко-анамнестичний метод має 
вкрай низьку діагностичну інформатив-
ність, що не перевищує 55%. 

Використання перорального провока-
ційного тесту піднімає якість діагностики 
до 80%, але пов’язане з високим ризиком 
ускладнень і низькою чутливістю у пацієн-
тів з нетривалим анамнезом. 

Нові неінвазивні методи діагностики 
аспіринової гіперчутливості у хворих на 
хронічний поліпозний риносинуїт – СКТ 
тест з аспірином та визначення вмісту ара-

хідонової кислоти в конденсаті повітря, що 
видихається, вирізняються абсолютною 
безпечністю, високою інформативністю, що 
досягає 100%, дозволяють діагностувати 
непереносимість аспірину у хворих з відсу-
тніми клініко-анамнестичними даними і не 
мають протипоказань до застосування. 

При хронічному поліпозному риноси-
нуїті первинна діагностика повинна вклю-
чати оцінку фенотипу захворювання, оскі-
льки саме його особливості дозволяють за-
підозрити непереносимість аспірину і ви-
значити показання для додаткового обсте-
ження. 

Перспектива подальших дослі-
джень. Перспективним є можливість вико-
ристання нових неінвазивних методів діаг-
ностики для ранньої діагностики неперено-
симості аспірину у хворих на поліпозний 
риносинуїт та бронхіальну астму. 
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ИНФОРМАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ  
АСПИРИНА У БОЛЬНЫХ НАЗАЛЬНЫМ ПОЛИПОЗОМ 

Кошель И.В. (Ивано-Франковск)  

А н н о т а ц и я  

Клинические проявления полипоза не вызывают особых затруднений в его распознании. Но в контексте 
определения фенотипа и лечебной тактики актуальной проблемой является диагностика конкретного клинико-
патогенетического варианта заболевания, в частности ассоциированного с непереносимостью аспирина. Это 
заболевание относится к числу распространенных, имеет тенденцию к прогрессирующему и злокачественному 
течению. Рутинная диагностика «аспиринового» характера патологии основана на клинических данных, по-
скольку существующие методы лабораторной диагностики непереносимости ацетилсалициловой кислоты име-
ют низкую диагностическую значимость.  

Цель исследования – сравнение диагностической ценности и безопасности способов диагностики аспи-
риновой гиперчувствительности у больных хроническим полипозным риносинуситом, сочетающимся с бронхи-
альной астмой.  

Материалы и методы. В исследование включено 45 пациентов с диагнозом аспириновой триады. Диаг-
ностику проводили на основе определения фенотипических особенностей заболевания (пол, возраст, тяжесть 
заболевания, характер патологических изменений, по данным рутинного обследования). Определение непере-
носимости нестероидных противовоспалительных препаратов выполнялось с помощью перорального дозиро-
ванного теста с аспирином, СКТ теста с аспирином, а также изучения функционального состояния метаболизма 
арахидоновой кислоты.  

Результаты исследования. Определено, что диагностическая ценность клинико-анамнестического ме-
тода составляет 55,5%, перорального дозированного теста – 80%, а СКТ тест с аспирином и определение содер-
жания арахидоновой кислоты в конденсате выдыхаемого воздуха показали 100% диагностическую ценность.  

Выводы. Выявлено, что новые неинвазивные методы диагностики аспириновой гиперчувствительности у 
больных хроническим полипозным риносинуситом – СКТ тест с аспирином и определение содержания арахи-
доновой кислоты в конденсате выдыхаемого воздуха отличаются абсолютной безопасностью, высокой инфор-
мативностью, достигающей 100%, позволяют диагностировать непереносимость аспирина у пациентов с отсут-
ствующими клинико-анамнестическими данными и не имеют противопоказаний к использованию. 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, непереносимость аспирина, диагностика. 
 
 
 

DIAGNOSTIC VALUE OF METHODS FOR ASPIRIN INTOLERANCE DIAGNOSIS  
IN PATIENTS WITH NASAL POLYPOSIS 

Koshel I.V. 

State higher educational establishment “Ivano-Frankivsk National Medical University”;  
e-mail: pk@ifnmu.edu.ua 

A b s t r a c t  

Clinical manifestations of polyposis do not cause much difficulty in its recognition. But in the context of deter-
mining the phenotype and treatment tactics, actual problem is the diagnosis of specific clinical and pathogenetic variants 
of the disease, especially associated with intolerance to aspirin. This disease is one of widespread and tends to progres-
sive and malignant course. Routine diagnostics of "aspirin" character pathology based on clinical data, as existing me-
thods of laboratory diagnostics of aspirin intolerance have a low diagnostic value.  

Research objective. Comparison of diagnostic value and safety of diagnostics methods for aspirin hypersensitivi-
ty in patients with chronic polypous rhinosinusitis comorbid with bronchial asthma.  

Materials and methods. The reserch included 45 patients diagnosed with aspirin triad. Diagnosis was based on 
determining the phenotypic characteristics of the disease (gender, age, disease severity, the nature of pathological 
changes according to routine examination). Identification of intolerance to NSAIDs was performed using oral dosage 
test with aspirin, aspirin SСT test and identify the functional state of arachidonic acid metabolism.  

Research results. It was revealed that diagnostic value of clinical and anamnestic method is 55.5%, dosed oral 
test - 80%, and SCT test with aspirin and identification of arachidonic acid in air condensate of exhaled breath showed 
100% diagnostic value.  

Conclusions. It was found out that new non-invasive methods of diagnosis of aspirin hypersensitivity in patients 
with chronic polypous rhinosinusitis – SCT test with aspirin and identification of arachidonic acid in exhaled air con-
densate differ by absolute safety, the highest information content that reaches 100%, these methods allow to diagnose 
intolerance to aspirin in patients with clinical and anamnestic data and doesn’t have contraindications for use.  

Key words:polypous rhinosinusitis, aspirin intolerance, diagnostics. 
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