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ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
 У ДІТЕЙ
IІ. О. Жиленко, С. М. Недельська

Резюме. Алергічний риніт  — хронічне імунне захворювання верхніх дихальних шляхів, яке залишається  на 
лідируючих позиціях серед алергічних захворювань у дітей і значною мірою погіршує якість життя, фізичний 
розвиток, що призводить до соціальної і фізіологічної дезадаптації. Проведення риноцитологічного обстеження 
дитини дозволяє покращити діагностику, встановити тяжкість захворювання і ступінь ураження слизової 
оболонки носа. Авторами виконано дослідження цитологічної картини у 63 дітей при персистуючому (1 група 
спостереження) і інтермітуючому (2 група) алергічному риніті. У всіх пацієнтів виявлено дисплазію або 
метаплазію епітелію, значні пошкодження як плаского, так і циліндричного багаторядного епітелію, наявність 
детриту. Було зареєстроване значне мікробне обсіменіння слизової носа у всіх дітей з алергічним ринітом, але 
переважно при персистуючому алергічному риніті. В обох групах еозинофільний цитоз був надмірним, 
еозинофільно-нейтрофільний індекс складав 0,152 в групі 1 і 0,334 в групі спостереження 2, коли норма його 
менше 0,1. Наявність цитологічних відмінностей, можливість виявлення мікробних біоплівок, на думку авторів, 
ставить метод риноцитологічного моніторингу в ряд обов’язкових досліджень у дітей з алергічним ринітом для 
покращення якості їх лікування.
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назальні дослідження.
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Abstract. Allergic rhinitis is a chronic immune disease of upper respiratory tract that still occupies the leading place 
among allergic disorders in children and deteriorates quality of life and physical development with further social and 
physiological maladaptation. Rhinocytological examination gives an opportunity to improve diagnostics, define severity 
of disease and degree of nasal mucus affection. Authors performed the cytological examination in 63 children with per-
sistent (1-st group) and intermittent (2-nd group) allergic rhinitis. In all children with allergic rhinitis epithelial dysplasia 
or metaplasia with significant damage of squamous and cylindrical multi-row epithelium, presence of detritus have been 
revealed. High level of microbial contamination of nasal mucus has been registered, predominantly in children with per-
sistent form. In both groups eosinophil cytosis was high, eosinophil-neutrophil ratio was 0,152 in 1-st group and 0,334 in 
2-nd group while normal index is lower than 0,1. Authors claim that presence of cytological differences between the forms 
of allergic rhinitis and possibility to define microbial biofilms make rhinocytological examination obligatory for children 
with allergic rhinitis to improve quality of patients’ management.
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