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"human factor" on the results obtained. According to literary sources, a set of laser polarimetric techniques 
allows forensic experts to solve a number of the above-mentioned problems, as well as to carry out an ex-
press diagnosis; they are more objective, characterized by less task-performance time, independence, 
higher sufficient accuracy and reproducibility of the results. Having analyzed the literature data, we came to 
the conclusion that unlike the conventional methods used in forensic medical practice, which may not always 
be effective and may not be reliable, modern possibilities in investigations of biological tissues and body flu-
ids by laser polarimetry techniques enable to find and implement the latest forensic optical criteria and meth-
ods for identifying the prescription of death coming in forensic practice. The use of analytical capabilities of 
laser polarimetric methods in combination with the characteristics of vitreous body as an object of research 
seems to be promising and requires scrutinized study. 
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Хронічний дакріоцистит – інфекційно-запальне захворювання, яке у 80-85% хворих було пов’язане з 
різними формами захворювань носа, що пояснюється тісним взаємозв'язком між порожниною носа, 
навколоносових пазух та сльозовивідною системою. Зазвичай, терапевтичне лікування цього за-
хворювання, яке полягає в загальній та місцевій (очні краплі) антибіотикотерапії, промиванні сльо-
зових шляхів стерильними розчинами, не є ефективним та потребує хірургічного втручання. Най-
частіше, вибір методу лікування дакріоциститу залежить від ступеню хронізації процесу. Голо-
вним методом лікування хронічного дакріоциститу є дакріоцисториностомія, яка може виконува-
тися зовнішнім підходом або ендоназально. Як відомо з історії хірургічного лікування дакріоцисти-
ту, завжди поставало питання, якого профілю є дана патологія – офтальмологічна чи ринологіч-
на. Зовнішній та ендоназальний доступ до сльозового мішка стали підґрунтям для паралельно іс-
нуючих способів хірургічного лікування дакріоциститу. Успіх таких операцій залежить від тісної 
взаємодії офтальмолога та оториноларинголога. Сучасні офтальмологи все більше опановують 
ендоназальні процедури. В огляді розглянуто методи виконання дакріоцисториностомії від ретро-
спективних даних до сучасних технологій. Огляд охоплює велику кількість авторів, в роботах яких 
розглянуто і обговорено сумісні та окремі методи хірургічного лікування хронічного дакріоциститу.  
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Питома вага захворювань сльозових органів 
в структурі загальної очної патології досить ве-
лика (до 25%), із них від 2 до 7,5% хворих стра-
ждають на хронічний дакріоцистит [1,2]. Це ін-
фекційно-запальне захворювання, яке розвива-
ється внаслідок закупорки сльозового каналу, 
або його анатомічного звуження, і заважає пові-
льному відтоку сльозної рідини по сльозовим 
каналам. Подібний застій веде до скупчення рі-
дини в сльозовому мішку, внаслідок чого відбу-
вається його інфікування, що, без відповідного 
лікування, може призвести до розвитку запаль-
ного процесу. Найчастіше діагностується дакрі-
оцистит у дорослих у віці від 30 до 60 років, осо-
бливо у жінок (що пов'язано з анатомією жіночо-
го організму: їх нососльозові протоки набагато 
вужчі, ніж у чоловіків) [3,4,5]. 

Анатомо-топографічне розташування визна-
чає тісний взаємозв'язок між порожниною носа, 
навколоносових пазух та сльозовивідною систе-
мою. Ще в дослідженнях Свержевского Л.І. 
(1909), Пучковського А.М. (1925) виявлені хроні-
чні дакріоцистити у 80-85% хворих були 
пов’язані з різними формами захворювань носа. 
Тихомиров П.Е. (1954), Похисов Н.Я. (1958) за-
значали, що причиною порушення сльозовиді-

лення не менш ніж в третині випадків є запален-
ня сльозового мішка та носо-сльозового каналу 
[6,7]. У роботах Бєлоглазов В.Г. (1975), Мотор-
ный В.В., Малиновский Г.Ф. (1991) встановлю-
ють пряму залежність порушення сльозовідве-
дення від тривалості захворювання носа, прида-
ткових пазух: відсоток порушення сльозовідве-
дення зростав зі збільшенням тривалості захво-
рювання. Тоді ж досліджено, що застійний вміст 
сльозового мішка при оклюзії сльозовиділення 
на післясаккальному рівні є загрозою для всього 
ока [8,9]. Вже сучасними авторами Атьковою 
Е.Л.(2016), Магомедовим М.М. (2017) підтвер-
джено, що причиною розвитку хронічного дакрі-
оциститу є стеноз нососльозового каналу, який 
призводить до застою сльози. Найбільш постій-
ним симптомом при цих захворюваннях є по-
стійна сльозотеча [10,11]. 

Зазвичай, терапевтичне лікування цього за-
хворювання, яке полягає в загальній та місцевій 
(очні краплі) антибіотикотерапії, промиванні 
сльозових шляхів стерильними розчинами, не є 
ефективним та потребує хірургічного втручання. 
Найчастіше, вибір методу лікування дакріоцис-
титу залежить від ступеню хронізації процесу 
[12]. 
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Одним з ранніх традиційних методів при гос-
трому дакріоциститі, який зазначали ще Шамха-
лов Ш.А. (1958), Черкунов Б.Ф. (1975), є бужу-
вання сльозового каналу [13,14]. При бужуванні 
лікар вводить в сльозовий проток жорсткий зонд, 
за допомогою якого відновлюється прохідність 
носо-сльозового каналу. Ця процедура включає 
проведення промивання сльозового каналу дез-
інфікуючими та антибактеріальними засобами. 
Але процедури бужування носо-сльозового ка-
налу дають лише тимчасовий ефект (якщо вза-
галі дають), посилюючи при цьому проблему 
сльозовідведення за рахунок розвитку додатко-
вих запальних процесів. При запущених формах, 
коли у хворого діагностовано хронічний дакріо-
цистит, застосовується оперативне лікування: 
дакріоцисториностомія та дакріоцистопластика 
[15]. Як відомо з історії хірургічного лікування 
дакріоциститу, завжди поставало питання, якого 
профілю є дана патологія – офтальмологічна чи 
ринологічна. Зовнішній та ендоназальний доступ 
до сльозового мішка стали підґрунтям для пара-
лельно існуючих способів хірургічного лікування 
дакріоциститу. Toti E. (1910) та його послідовни-
ки використовували зовнішню дакріоцисторино-
стомію, West JM. (1910), Бокпггейн Ф.С. (1925) 
обґрунтовували ендоназальний підхід 
[16,17,18,19,20,21,22]. Прихильники того чи ін-
шого способу намагаючись підвищити їх ефек-
тивність, зробили великий внесок у розвиток лі-
кування дакріоциститу, розробивши чимало ко-
рисних удосконалень до кожного з них 
[23,24,25].  

Проте, головною проблемою, яка гальмувала 
розвиток дакріології на протязі тривалого часу, 
залишається саме паралельність у вивченні та 
застосуванні двох цих підходів.  

Більшість пацієнтів, які страждають на сльо-
зотечу, звертаються до офтальмологічних клінік, 
де лікування іноді проводиться без урахування 
досягнень ринологічної науки і практики. Воскре-
сенська Л.К. (2010), Воронович А, Малиновский 
Г. (2016), Атькова Е.Л. та співавт. (2016) схо-
дяться на думці, що для поліпшення морфо-
функціональних результатів лікування хронічно-
го дакріоциститу важливим є обґрунтований ви-
бір методу хірургічного втручання з урахуванням 
супутньої ринопатології, рівня ураження, наяв-
ності мікрохірургічного та ендоскопічного облад-
нання [26,27,28]. 

Дакріоцисториностомія може виконуватися 
зовнішнім підходом або ендоназально. Tang L.F. 
та співавт. (2017) порівнює терапевтичний ефект 
двох видів хірургічного лікування хронічного да-
кріоциститу: зовнішню дакріоцисторинстомію та 
ендоскопічну дакріоцисторинстомію [29]. 

Зовнішню дакріоцисториностомію більшість 
офтальмологів дотепер вважають «золотим 
стандартом» у лікуванні цієї патології. Класична 
зовнішня дакріоцисториностомія по Тоті в моді-
фікаціі Дюпeї-Дютана-Бурге, завдяки високій 
ефективності, дешевизні, яка не потребує висо-

котехнологічного професійного обладнання, є 
популярною та актуальною дотепер [16,18,30]. 

Гучетль З.А. (2008) наводить дані про стовід-
сотковий задовільний результат щодо відновле-
ної прохідності слізних шляхів у прооперованих, 
чим доводить ефективність зовнішньої дакріо-
цисториностомії як методу хірургічного лікування 
хронічного запалення слізного мішка та поліп-
шення якості життя пацієнтів [31]. Хороші довго-
строкові результати лікування у пацієнтів з гост-
рим дакріоциститом при хірургічному успіху 
94,3% відмічають AliM.J. та співавт. (2015) у ро-
боті, в якій описують двадцятирічний досвід до-
гляду за очима по спостереженню клінічного 
профілю та результатів лікування гострого дак-
ріоциститу [32]. 

Сьогодні все частіше застосовують нові щад-
ні технології хірургічного лікування хворих на 
хронічний гнійний дакріоцистит. Порицький Ю.В. 
(2014) демонструє високу ефективність, просто-
ту виконання та привабливість для хворих у ко-
сметичному плані таких технологій, як реканалі-
зація носослізної протоки та трансканалікулярна 
лазерна дакріоцисториностомія із застосуван-
ням подвійної силіконової нитки. Доведено мож-
ливість виконання реканалізації носослізної про-
токи одномоментно ліворуч та праворуч при 
двосторонньому дакріоциститі [33].  

Використання трансканалікулярного діодного 
лазера дозволяє хірургам виконувати мінімаль-
но інвазивну та безпечну процедуру та пропонує 
кращі об'єктивні та суб'єктивні результати 
[34,35].  

Kaçaniku G, Begolli I. (2014) для поліпшення 
швидкості та полегшення виконання зовнішньої 
дакріоцисториностомії пропонують виконувати 
анастомоз шляхом накладення тільки передніх 
клапанів і видалення задніх клапанів [36]. Рах-
манов В.В. (2017) пропонує такого ж плану мо-
дифіковану методику зовнішньої дакріоцистори-
ностомії зі зшиванням тільки передніх клаптів зі 
стінки слізного мішка та слизової латеральної 
стінки носа, як більш просту технічно та менш 
витратну за часом, але яка не поступається 
ефективністю класичним методам [37]. 

Mishra AK. та співав. (2018) пропонують ба-
лонну дакріоцисториностомію, яка має значно 
коротший час операції і менший післяоперацій-
ний біль [38]. 

Але деякі автори зазначають недоліки зовні-
шньої дакріоцисториностомії. Одним з основних 
її недоліків є технічна складність шовної пласти-
ки співустя в обмеженому просторі операційної 
рани, який, при відсутності навичок та високої 
кваліфікації хірурга, подовжує час операції [39]. 
Waly M.A.(2016) вбачає недолік в тому, що така 
операція вимагає розрізу шкіри і формування 
подальшого місцевого рубця [40]. Такі погляди 
повністю спростовує інше дослідження, у якому 
оцінювали естетичний підхід у виконанні дакріо-
цисториностомії та отримали цілком задовільний 
результат [41]. 
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Враховуючи те, що зазвичай дакріоцистит 
має цілий комплекс супутніх патологій ринологі-
чного профілю, більшість авторів надають пере-
вагу комплексному підходу в лікуванні хронічно-
го дакріоциститу, який передбачає одночасну 
корекцію внутрішньоносових структур з усунен-
ням назальної обструкції та патологічних змін в 
навколоносових пазухах [12,42]. 

Виконання таких операцій передбачає участь 
одночасно офтальмолога та оториноларинголо-
га. Є повідомлення про випадок, коли перед 
проведенням хірургічного лікування хронічного 
гнійного дакріоциститу потрібна була корекція 
анатомічних структур та усунення супутніх запа-
льних процесів порожнини носа і навколоносо-
вих пазух. Постало питання тактики лікування: 
виконання хірургічної елімінації патологічних во-
гнищ і корекції деформованих утворень носа, 
або передбачуваного оперативного лікування 
офтальмологами, або одномоментної операції 
протягом одного хірургічного втручання. Після 
проведення відповідної хірургічної корекції супу-
тньої ЛОР-патології (риносептопластика, парці-
альна резекція носової перетинки, полісинусо-
томія, резекція гіперплазованого крючкоподібно-
го відростка та т.і.), наступним етапом виконува-
ли лазерну трансканалікулярну дакріоцистори-
ностомію з використанням Nd: YAG лазера 
(КНР). Авторами доведено ефективність такого 
методу у лікуванні гострого та загострення хро-
нічного дакріоциститу [43]. 

Прийнятною альтернативою зовнішньої дак-
ріоцисториностомії для зняття обструкції слізної 
дренажної системи вважають ендоскопічну ен-
доназальну дакріоцисториностомію [23,24,25]. 
Ободов В.А., Солощенко А.П. (2005), Школьник 
С.Ф. (2008), Атькова Е.Л. (2016) та багато інших 
авторів надають перевагу ендоназальним мето-
дам лікування дакріоциститів [23,44,45,46,47,48]. 

Хоча є повідомлення щодо недоліків і цього 
методу. Так як процеси репарації, що протікають 
в післяопераційній області дакріостоми, зали-
шаються ще недостатньо вивченими [49], мож-
ливі, як вважають Байменов А. Ж.(2015), Атько-
ва Е.Л. та співав. (2016, 2017), виникаючі реци-
диви після ендоскопічної ендоназальної дакріо-
цисториностомії. Основним джерелом рецидивів 
є зрощення сформованого штучного співустя, 
що потребує профілактики рубцювання дакріос-
томи після ендоскопічної ендоназальної дакріо-
цисториностомії [50,51,52]. Це підтверджено ін-
шим спільним ретроспективним дослідженням 
офтальмологів та отоларингологів 50 невдалих 
випадків ендоскопічної ендоназальної дакріоци-
сториностомії, ускладненням якої було утворен-
ня рубців, які, у свою чергу, були причиною хро-
нічного запалення [53]. 

Підвищенню ефективності в реабілітації паці-
єнтів повинно сприяти удосконалення технологій 
в хірургічному лікуванні дакріоциститів [54,55]. 
Виконання операцій ендоскопічної ендоназаль-
ної дакріоцистосториностомії, дакріоцистектомії, 

розтину абсцесу слізного мішка з використанням 
методу високочастотної радіохвильової хірургії 
(3,8-4 М ц), за дослідженнями Yoshida N. (2013); 
Исаева Е.В. (2016); Филатової І.А. (2018), підви-
щують ефективність хірургічного лікування паці-
єнтів, сприяють скороченню часу операції та пі-
сляопераційного періоду, зменшують кількості 
ускладнень та мають кращий косметичний 
ефект [24,56,57].  

Ще однією щадною технологією, застосованою 
Красножен В.Н. (2016) є метод коблації, що дозво-
ляє за кілька секунд виконати абляцію слизової 
оболонки порожнини носа і медіальної стінки сліз-
ного мішка без кровотечі. Цей метод був вперше 
застосований автором задля поліпшення резуль-
татів ендоскопічної ендоназальної дакріоцистори-
ностомії пацієнтам з хронічним дакріоциститом та 
мав стовідсотковий успішний результат, отрима-
ний у всіх пацієнтів через 2, 4 та 6 місяців після 
операції за умови правильного ведення післяопе-
раційного лікування пацієнтів [58]. 

Сучасні офтальмологи все більше опанову-
ють ендоназальні процедури. Щоб оцінити час-
тоту одночасних носових процедур при ендона-
зальній ендоскопічній дакріоцисториностомії, ви-
конаної хірургами окулістами, Figueira E та спі-
вав. (2014), було проведено ретроспективне, ба-
гатоцентрове дослідження. Анатомічні та функ-
ціональні показники успіху для всієї когорти 
склали 95,6%, чим підтвердили доцільність су-
путніх ендоназальних процедур [59]. 

Сьогодні в Україні виконується недостатня кіль-
кість операцій методом ендоскопічної дакріоцис-
ториностомії. Причина ситуації, що склалася, по-
лягає в тому, що більшість офтальмологів не во-
лодіють технікою ендоскопічної хірургії, а також 
недостатньо орієнтуються в такій суміжній галузі 
як отоларингологія зі знанням всіх аспектів архіте-
ктоніки носової порожнини. Крім того, не варто за-
бувати, що ендоскопічне обладнання досить вар-
тісне, тому далеко не кожне відділення має мож-
ливість його придбати лише для цієї операції, до-
сить рідкісної на загальному тлі оперативних втру-
чань в офтальмології. В клініках Європи між ліка-
рями двох профілів вже досягнуто консенсусу в 
спільному проведенні ендоскопічної дакріоцисто-
риностомії. Але є і позитивний вітчизняний досвід 
виконання ендоскопічної ендоназальної дакріоци-
сториностомії дозволяє очікувати на те, що най-
ближчим часом повідомлень про успіхи в цьому 
напрямку буде більше [60]. 
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Реферат 
ОЦЕНКА МЕТОДОВ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА 
Безега Н.М., Ряднова В.В. 
Ключевые слова: слезоотводящая система, дакриоцистит, дакриоцисториностомия, лазерная дакриоцисториностомия, 
эндоназальная хирургия, эндоскопические технологии. 

Хронический дакриоцистит - инфекционно-воспалительное заболевание, которое у 80-85% боль-
ных было связано с различными формами заболеваний носа, объясняется тесной взаимосвязью ме-
жду полостью носа, околоносовых пазух и слезоотводящей системой. Обычно терапевтическое лече-
ние этого заболевания, которое заключается в общей и местной (глазные капли) антибиотикотерапии, 
промывке слезных путей стерильными растворами, не является эффективным и требует хирургиче-
ского вмешательства. Чаще всего, выбор метода лечения дакриоцистита зависит от степени хрони-
зации процесса. Главным методом лечения хронического дакриоцистита является дакриоцисторино-
стомия, которая может выполняться внешним подходом или эндоназально. Как известно из истории 
хирургического лечения дакриоцистита, всегда возникал вопрос, какого профиля данная патология - 
офтальмологическая или ринологическая. Внешний и эндоназальный доступ к слезному мешку стали 
основой для параллельно существующих способов хирургического лечения дакриоцистита. Успех та-
ких операций зависит от тесного взаимодействия офтальмолога и оториноларинголога. Современные 
офтальмологи все больше овладевают эндоназальными процедурами. В обзоре рассмотрены мето-
ды выполнения дакриоцисториностомии от ретроспективных данных до современных технологий. Об-
зор охватывает большое количество авторов, в работах которых рассмотрены и обсуждены совмест-
ные и отдельные методы хирургического лечения хронического дакриоцистита. 
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Chronic dacryocystitis is an infectious inflammatory disease, which in 80-85% of patients was associated 
with various forms of nasal diseases due to the close relationship between the nasal cavity, perianal sinuses 
and the lacrimal system. Typically, the therapeutic treatment of this disease that consists of general and local 
(eye drops) antibiotic therapy, irrigation of lacrimal ducts with sterile solutions, is not effective and requires fur-
ther surgical intervention. Most often, the choice of dacriocysteine treatment depends on the degree of chronic-
ity of the process. Dacryocystorinostomy is known as the main approach in treating chronic dacriocysts that can 
be performed either through external or endonasal access. As it is known from the history of surgical treatment 
of dacriocystis, there is an ever-existing question on what profile this pathology belongs to: ophthalmology or 
rhinology. External and endonasal access to the lacrimal sac has become the basis for the parallel existing 
techniques of surgical treatment of dacriocystitis. The success of the operations mainly depends on the close 
interaction of ophthalmologist and otorhinolaryngologist. Modern ophthalmologists are increasingly mastering 
endonasal procedures. This review highlights the techniques of performing dacriocystoryostomy retrospec-
tively: from conventional to the latest technologies. The review also covers a large number of reports, discuss-
ing combined and separate applying of surgical treatment of chronic dacryocystitis. 


