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Тема лекції: 

    Гострий і хронічний риніти та 
синуїти. Риногенні орбітальні 

і внутрішньочерепні 
ускладнення.          
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Термінологія 

Sinus – четверта відміна  

Родовий відмінок множини – sinuum; 

Основа слова sinu + itis; 

Правильно синуїт, а не синусит. 
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Синуїт – запальний процес 
слизової оболонки, 

підслизового шару, а іноді 
окістя та кісткових стінок 

приносових пазух. 

25-30% стаціонарних ЛОР – хворих; 

15-16% амбулаторних ЛОР – хворих. 

Визначення 
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Які пазухи 
уражаються частіше? 

1. Верхньощелепна (гайморит). 

2. Гратчаста (етмоїдит). 

3. Лобна (фронтит). 

4. Основна (сфеноїдит). 

 

У дітей молодшого віку на 1 місці 
етмоїдит (80-92%). 
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Розрізняють: 

1. Моносинуїт. 

2. Полісинуїт 

     а) гемісинуїт; 

     б) пансинуїт.  
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   Етіологія 
 

  Бактеріальна та вірусна флора. 

 При гострих синуїтах висівають:  

   Str. pneumoniae, Streptococcus spp., H. 
influenzae, M. catarrhalis, S. aureus.   

 При хронічних синуїтах окрім 
вищенаведеної висівається анаеробна 
флора та гриби. 
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За походженням: 

1. Риногенні. 

2. Одонтогенні. 

3. Травматичні. 

4. Гематогенні. 

5. Алергічні.  
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Шляхи поширення інфекції 
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Фактори, що сприяють 
виникненню синуїтів: 

1. Зниження реактивності 
організма. 

2. Патологія носа та носоглотки. 
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Класифікація синуїтів 

Гострі Хронічні 

1. Катаральний 

2. Гнійний 

3. Некротичний  

1. Гнійний -  78% 

2. Поліпозний 

3. Поліпозно -  22% 
гнійний 
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Клініка гострого синуїта 

1. Загальні симптоми. 

2. Місцеві cимптоми. 
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Загальні симптоми 

 

1. Погіршення 
загального стану,  
підвищення 
температури тіла. 

2. Запальний зсув у 
крові. 

Місцеві симптоми 

 
1. Біль, що відповідає 

локалізації пазухи. 

2. Закладеність носа. 

3. Гнійні виділення. 

4. Порушення нюху. 

5. Набряк м’яких 
тканин обличчя. 

6. Сльозотеча. 

Клініка гострих синуїтів 
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Гнійний синуїт 
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Одонтогенні гайморити 
 

1. Анатомічні передумови – контакти нижньої 
стінки верхньощелепної пазухи з коренями 
зубів верхньої щелепи. 

2. Інфекція розповсюджується від премолярів 
та молярів верхньої щелепи: 

     - періодонтит; 
     - періостит; 
     - остеомієліт; 
     - нагноєні радикулярні кісти; 
     - розкриття в/щ пазухи та проштовхування 

кореня зуба під час екстракції. 
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Особливості клініки 
одонтогенних гайморитів  

 

1. Причинний зуб. 

2. Ураження однобічне. 

3. Больовий симптом невиражений.  

4. Гній з неприємним запахом. 

5. Первинно хронічне походження. 

6. Частіше виникає у дорослих. 
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Додаткові методи 
дослідження 

1. Діафаноскопія. 

2. Рентгенографія. 

3. Термографія. 

4. Ехографія. 

5. КТ та МЯР(МРТ). 

6. Оптична риноскопія. 

7. Пункція.  
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Рентгенограма приносових 
пазух в прямій проекціі 

Зменшення 
прозорості правої 
верхньощелепної 

пазухи 
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Зондування лобної пазухи 
з введенням контрасту 



Міцетома лівої  
в/щ пазухи 

Кіста лівої  
в/щ пазухи 
 

Діагностика синуїтів за 
допомогою КТ і МРТ  
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Відеоендоскопічне 
дослідження порожнини 

носа 
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Відеоендоскопічне 
дослідження порожнини 

носа 

Шип носової перегородки 
справа 

Гребінь носової перегородки 
справа 

 



22 

Відеоендоскопічне 
дослідження порожнини 

носа 

Вістя основної пазухи 
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Пункція верхньощелепної 
пазухи 
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Лікування гострих синуїтів 

1. Протизапальні засоби 
Антибіотики: 

 Цефалоспорини (цефазолін, дурацеф, цефаклор, 
цефтріаксон). 

 Напівсинтетичні пеніциліни (амоксицилін, амоксил), в т.ч. 
захищені клавулановою кислотою (амоксиклав,  

        аугментін, енханцин). 

 Макроліди (кларітроміцин або клацид, роваміцин, 

        макропен або мідекаміцин). 

  Лінкозаміди при одонтогенних процесах (далацин або 
кліндаміцин, лінкоміцин) 

 Комбінований препарат – Флуїмуцил-антибіотик ІТ 
(антибіотик левоміцинового ряду і муколітик –  

        тіамфенікол + ацетілцистеїн). 
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Лікування гострих синуїтів 

Протизапальні препарати 

Ереспал (застосовують окремо та разом з антибіотиками). 

2. Антигістамінні препарати 

Оринол плюс (2 антигістамінних препарата + фенілефрін). 

3. Судинозвужуючі засоби у ніс 

Полідекса з фенілефріном (антибактеріальний препарат + 
деконгестант). 

4. Секретолітики: Синупрет , АЦЦ. 

5. Імуномодулятори 

ІРС-19, Рибомуніл, Бронхо-Мунал – лізати бактерій; Умкалор, 
Тонзілгон, Сінупрет – фітопрепарати; Тонзилотрен, 
Цинабсин – гомеопатичні препарати.  

 
Richard M. Rosenfeld MD, MPH, Jay F. Piccirillo MD, Sujana S. Chandrasekhar, MD et al. Clinical 

Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis // Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2015, Vol. 

152(2S) S1–S39. 
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Лікування гострих синуїтів 

6. Симптоматичне лікування. 

7. Одонтогенний гайморит – лікування зубів. 

8. Пункції приносових пазух. 

9. Фізпроцедури – солюкс, УВЧ, ЛУЧ-2 

10. Некротична форма гострого синуїта    
потребує хірургічного лікування. 
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Хронічний синуїт 
 

Причини – невилікований гострий 
синуїт. 

Сприяють: 

1) Змінена реактивність: 

2) Фактори, що утруднюють відтік з пазух; 

3) Неповноцінність слизової оболонки.  
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Форми хронічних синуїтів 

1. Гнійна. 

2. Поліпозна.  

3. Поліпозно-гнійна. 
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Перебіг 
 

1. Ремісія: самопочуття задовільне, 
виділення можуть бути з запахом, 
зниження працездатності, утруднення 
носового дихання, погіршення нюху.  

2. Загострення: підвищення 
температури, погіршення самопочуття, 
біль, набряк повік, запальний зсув у 
крові. 
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Риноскопічна картина при 
хронічному синуїті 

Гнійна 
смужка в 
средньому 
носовому 
ході ліворуч,  
праворуч – 
поліпи в 
порожнині 
носа 
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Лікування  
 

Найбільш ефективне – хірургічне  

 
Операції на верхньощелепній пазусі 

 ендоназальні; 

 екстраназальні (операція за Калдвеллом-
Люком). 

        G.W.Caldwell, 1834-1918, американський 
оториноларинголог, Н.Luc,1855-1925, 
французький оториноларинголог.  
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Етапи  операції на 
верхньощелепній пазусі за 

Калдвеллом-Люком 
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Етапи  операції на 
верхньощелепній пазусі 
за Калдвеллом-Люком 
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Етапи  операції на 
верхньощелепній пазусі за 

Калдвеллом-Люком 
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Етапи  операції на 
верхньощелепній пазусі за 

Калдвеллом-Люком 
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Етапи  операції на 
верхньощелепній пазусі 
за Калдвеллом-Люком 
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Лікування 

Операції на лобній пазусі 

 Операція Кіліана; 

 Операція Н.В.Белоголовова; 

 Операція за Янсеном-Ріттером. 
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Розріз м`яких тканин при 
операції на лобній пазусі 
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Операція на лобній пазусі 
за Кілліаном 
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Введення дренажної трубки у 
знов сформований носо-

лобний канал 
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Лікування  
 

Операції на 
гратчастій пазусі 

Операція за 
Вінклером; 

Операція за Галлє. 

         

 

Топографія решітчастого 
лабіринту 

 



42 

Носова поліпотомія та 
ендоназальне розкриття клітин 

решитчастого лабіринту за Галлє 
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Зондування та транссептальний 
підхід до розкриття клиновидної 

пазухи 



44 

Лікування 

Відеоендоскопічні операції в порожнині 

 носа і приносових пазухах 

 

 

Поліпозний етмоїдит 
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Стан порожнини носа після 
поліпоетмоїдотомії 

та фенестрації в/щ пазухи зліва 
 

Вістя в/щ пазухи 

 



Консервативне лікування 

 Антибактеріальна терапія в п/о періоді; 

 Туалет носових ходів ізотонічними 

сольовими розчинами 

 Обов`язкове тривале застосування 

топічних кортикостероїдів у вигляді 

назальних спреїв 

46 

Wytske J. Fokkens, Valerie J. Lund et al. European Position Paper on 

Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 // Rhinology. – 2012. – V. 50 (suppl. 23). – 

P. 139-200. 
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Риногенні ускладнення 

1. Орбітальні. 

2. Внутрішньочерепні.                  
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У ЛОР-клініці Національного 
медичного університету ім. 

О.О.Богомольця 
 

 За рік лікується 550-650 
стаціонарних хворих на синуїти, з 
них 4-6 хворих з риногенними 
ускладненнями. 
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Етіологія 

1. Віруси грипу та ін. ГРВІ.  

2. Бактеріальна мікрофлора. 
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Передумови до виникнення 
риногенних ускладнень 

1. Анатомічна близькість. 

2. Судинно-нервові зв’язки. 
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Шляхи проникнення 
інфекції 

1. Контактний. 

2. Гематогенний. 

3. Лімфогенний. 

4. Внаслідок травми. 
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Топографія вен обличча 

1. Криловидне сплетіння 

2,4. Верхня орбітальна вена 

3. Носолобна вена 

5. Нижня орбітальна вена 

6. Кутова вена 

7. Передня лицева вена 

8. Підборідна вена 

9. Задня лицева вена 

10. Загальна лицева вена 
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Орбітальні ускладнення 

1. Реактивний набряк клітковини орбіти 
та повік. 

2. Остеоперіостит (негнійний та 
гнійний). 

3. Абсцеси повік. 

4. Субперіостальний абсцес. 

5. Ретробульбарний абсцес. 

6. Флегмона орбіти. 
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Риногенне орбітальне 
ускладнення  - набряк повік 
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Розкриття субперіостального 
абсцеса орбіти 

Субперіостальний 
абсцес нижньої 

стінки орбіти 

Розкриття абсцесу 
через комірки 

решітчастої кістки 

Післяопераційна 
порожнина 
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Риногенна флегмона 
орбіти 
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Риногенна флегмона 
орбіти 
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Риногенна флегмона 
орбіти 
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Внутрішньочерепні 
риногенні ускладнення 

1. Екстрадуральний абсцес. 

2. Субдуральний абсцес. 

3. Менінгіт. 

4. Абсцес мозку. 

5. Тромбоз кавернозного та верхнього 
сагітального синусів, риногенний 
сепсис. 
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Менінгіт  

1. Головний біль. 

     Гіпертермія. 

     Запальний зсув у крові. 

2. Менінгеальні симптоми. 

3. Спиномозкова рідина. 
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Риногенний абсцес лобної 
частки 

•Субперіостальний 
абсцес передньої 
стінки лобної пазухи. 
•Екстрадуральний 
абсцес передньої 
черепної ямки. 
•Абсцес лобної 
частки мозку. 
•Субперіостальний 
абсцес верхньої 
стінки орбіти. 
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Стадії абсцесу мозку 

1. Початкова. 

2. Прихована. 

3. Явна. 

     а) запальний процес; 

     б) гіпертензіонний синдром; 

     в) вогнищеві симптоми; 

     г) дислокаційні симптоми. 

4. Термінальна. 
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Вогнищеві симптоми при 
ураженні лобної частки 

1. Лобна атаксія (астазія, 
абазія). 

2. Лобна апраксія. 
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Симптоми синустромбоза  
(кавернозний синус) 

I. Загальні, характерні для сепсису. 

II. Місцеві, які обумовленні порушенням 
кровотоку: 

   - екзофтальм; 

   - набряк повік та конюнктиви(хемоз); 

   - крововиливи у сітківку; 

   - застійний диск та невріт зорового 
нерва; 

   - обмеження рухливості очного яблука 
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Тромбоз (тромбофлебіт) 
верхнього сагітального синуса  

 

      Набряк тканин та гіперемія шкіри у 
ділянці перенісся та лоба, які 
поширюються на волосисту частину 
голови, займаючи переважно 
серединне положення, набряк повік, 
незначний екзофтальм. 

 

      Може ускладнитись остеомієлітом 
лобної кістки та субперіостальним 
абсцесом. 
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Лікування риногенних 
ускладнень 

Перший етап – хірургічна елімінація 
гнійного вогнища 

Другий етап – потужна медикаментозна 
терапія 

• антибіотики 
• протинабрякові і дезінтоксикаційні 

препарати 
• антикоагулянти 
• симптоматична терапія  


