
Клінічна офтальмологія

Clinical Ophthalm ology

АРХІВ 
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ 

УКРАЇНИ

УДК 617.764.6-002.2-089.819:616.379-008.64 DOI: https://doi.Org/10.22141/2309-8147.10.1.2022.285

Бездітко П А .1, Безега Н.М .2
1 Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
2 Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

ш ш ш ■■ ■ ■ ■ ■■Оцінка клінічної ефективності ендоскопічної 
ендоназальної дакріоцисториностомії 

та особливості післяопераційного періоду 
у хворих на хронічний дакріоцистит 

та цукровий діабет 2-го типу

Резюме. М ета роботи: оцінити ефективність ендоскопічної ендоназальної дакріоцисториностомії 
(ЕЕД) та визначити особливості післяопераційного періоду у  хворих на хронічний дакріоцистит залеж
но від наявності цукрового діабету 2-го типу (ЦД2). Матеріали та методи. У  дослідження включили 
30 хворих на хронічний дакріоцистит та ЦД2 (основна група) та 30 хворих на хронічний дакріоцистит 
без Ц Д  (контрольна група), яким була проведена ЕЕД  за стандартною методикою. Компенсований ЦД2 
(НЬА1с < 7,1 %) був виявлений у  6 хворих основної групи, субкомпенсований (НЬАЇс 7,1—7,5 %) — у  7хво- 
рих, декомпенсований (НЬАЇс > 7,5 %) — у  17хворих. Вік хворих основної групи в середньому становив 
66,5 ± 9,5 року, контрольної групи — 66,3 ± 11,1 року. Результати операції оцінювали через 2 місяці, 
6 місяців та через 2 роки. ЕЕД вважали ефективним методом лікування за відновлення вільного пасив
ного сльозовідведення при промиванні слізних шляхів, зникнення сльозотечі у  хворого та відсутності 
повторного інфікування слізного мішка. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження 
включали слізно-носову, сльозовсмоктуючу пробу та пробу рефлюксу, промивання сльозовідвідних шляхів, 
зондування слізних канальців, комп’ютерну томографію, ендоскопічне дослідження порожнини носа. Р е
зультати. Ефективність ЕЕД через 2 місяці після операціїу хворих основної групи (70,0 ± 8,4 % хворих) 
була у  1 ,3раза, через 6 місяців (63,3 ± 8,8 % хворих) — у  1 ,4раза, а у  віддалений період, через 2 роки 
(50,0 ± 9,1 % хворих), — у  1,6раза нижчою, ніж у  хворих контрольної групи (р < 0,05). Аналізуючи на
явність основних симптомів хронічного дакріоциститу в динаміці спостереження, відзначили, що після 
проведення ЕЕД найчастішим симптомом була сльозотеча, проте частота її у  хворих основної групи 
через 2 місяці (30, ± 8,4 % хворих) була у  4,5 раза, через 6 місяців (36,7 ± 8,8 % хворих) — у  2,8 раза, через 
2 роки (50,0 ± 9,1 % хворих) — у  2 ,5раза вищою, ніж у  хворих контрольної групи (р < 0,05). Висновки. 
У  хворих на ЦД2 клінічна ефективність ЕЕД при хронічному дакріоциститі нижча, ніж у  хворих без ЦД, 
а післяопераційний період має свої особливості.
Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу; хронічний дакріоцистит; ефективність ендоскопічної ен
доназальної дакріоцисториностомії; особливості післяопераційного періоду; сльозотеча

Вступ
Згідно з даними різних авторів, від цукрового діа

бету (ЦД) страждають 11,1—24,3 % хворих на непро
хідність сльозовідвідних шляхів, госпіталізованих для 
проведення хірургічного лікування [1, 2], причому 
ризик невдач за рахунок зрощення отвору риностоми

рубцевою або грануляційною тканиною у хворих цієї 
групи вищий [1—6]. На сьогодні стандартом лікування 
хронічного дакріоциститу є ендоскопічна ендоназаль- 
на дакріоцисториностомія (ЕЕД). Проте досі не про
водилось дослідження клінічної ефективності ЕЕД у 
хворих на хронічний дакріоцистит і ЦД.
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Мета роботи: оцінити ефективність ЕЕД та визна
чити особливості післяопераційного періоду у хворих 
на хронічний дакріоцистит залежно від наявності цу
крового діабету 2-го типу (ЦД2).

Матеріали та методи
У дослідження включили 30 хворих на хронічний 

дакріоцистит та ЦД2 (основна група) та 30 хворих на 
хронічний дакріоцистит без ЦД (контрольна група), 
яким була проведена ЕЕД за стандартною методи
кою. Дослідження виконувалось відповідно до Гель
сінської декларації з дотриманням усіх норм етики та 
біоетики.

Серед хворих основної групи жінки становили 
63,3 ± 8,8 % (19 осіб), чоловіки — 36,7 ± 8,8 % (11 осіб). 
Компенсований ЦД2 (НЬА1с < 7,1 %) був виявлений 
у 20,0 ± 8,8 % хворих (6 осіб) основної групи, субком- 
пенсований (НЬА1с 7,1—7,5 %) — у 23,3 ± 7,7 % хво
рих (7 осіб), декомпенсований (НЬА1с > 7,5 %) — у
56.7 ± 9,1 % хворих (17 осіб). Тривалість ЦД2 до 5 років 
відзначили у 23,3 ± 7,7 % хворих (7 осіб) основної гру
пи, 5—10 років — у 36,7 ± 8,8 % хворих (11 осіб), більше 
10 років — у 40,0 ± 8,9 % хворих (12 осіб). Вік хворих 
основної групи коливався від 41 до 82 років і в серед
ньому становив 66,5 ± 9,5 року.

Серед хворих контрольної групи жінки становили
66.7 ± 8,6 % (20 осіб), чоловіки — 33,3 ± 8,6 % (10 осіб). 
Вік хворих контрольної групи коливався від 45 до 83 
років і в середньому становив 66,3 ± 11,1 року. Основна 
та контрольна група були порівнянними за статтю та 
віком (р > 0,05).

Оперативне втручання проводилось одним і тим 
же хірургом. Після проведення вазоконстрикції ви 
конували розріз на слизовій оболонці носа попереду 
від місця прикріплення середньої носової раковини 
та викроювали шматок по контуру медіальної стін
ки слізного мішка розміром у середньому 13 х 6 мм. 
Слизову оболонку в цій ділянці видаляли за допом о
гою ріжучої агресивної насадки шейвера діаметром 
2, 3 або 4 мм, з ’єднаної з аспіраційною системою. За 
допомогою бор-насадки шейвера того ж діаметра, 
з ’єднаної з аспіраційною системою, фрезерували 
кісткове дно слізної ямки в межах зони висічення 
слизової оболонки на латеральній стінці порож ни
ни носа та стоншували її в зоні проєкції медіальної 
стінки слізного мішка. Над ділянкою передбачуваної 
риностоми гострим мікрораспатором проколювали 
стоншену кістку, відтісняли її медіально та поступово 
видаляли за допомогою мікрощипців. Розмір кістко
вого вікна збільшували до 12 х 6 мм і більше залежно 
від розмірів слізного мішка. Потім розсікали стінку 
слізного мішка, що промінувала в утворене кісткове 
вікно, й викроювали П -подібний шматок, що відпо
відав місцю переходу нижнього відділу мішка в сліз
но-носову протоку. Зшивали шматки слізного мішка 
із слизовою оболонкою носа та формували «похилу» 
доріжку для безперешкодного відтоку сльози. Після 
завершення операції в сформовану дакріоцистори- 
ностому вводили тампон, просочений антибакте
ріальною маззю.

У післяопераційному періоді всім хворим прово
дили тампонаду зони операції на 1—2 доби. Після ви
далення тампона за необхідності видаляли плівки фі
брину, кірочки підсихання і згустки крові під місцевою 
анестезією. Рекомендували зрошувати слизову обо
лонку носа сольовими розчинами протягом 4—6 тиж
нів після операції. Використовували кортикостероїди у 
вигляді назального спрея починаючи з 2-го тижня піс
ля операції, а також очні краплі з антибіотиками широ
кого спектра дії та кортикостероїдами. Сльозовідвідні 
шляхи промивали розчинами антибіотиків після вилу
чення з носа гемостатичного тампона до 1 місяця.

Спостереження тривало впродовж 2 років. Резуль
тати операції оцінювали через 2 місяці, 6 місяців та 
через 2 роки. ЕЕД вважали ефективним методом лі
кування за відновлення вільного пасивного сльозовід- 
ведення при промиванні слізних шляхів, зникнення 
сльозотечі у хворого та відсутності повторного інфіку
вання слізного мішка.

Крім стандартних (візометрії, зовнішнього огляду, 
біомікроскопії, тонометрії, офтальмоскопії), методи 
офтальмологічного дослідження включали слізно-но
сову, сльозовсмоктуючу пробу та пробу рефлюксу, про
мивання сльозовідвідних шляхів, зондування слізних 
канальців, комп’ютерну томографію, ендоскопічне до
слідження порожнини носа.

Результати та обговорення
ЕЕД виявилась ефективним методом лікування для

70,0 ± 8,4 % хворих (21 особа) основної групи через 
2 місяці, для 63,3 ± 8,8 % хворих (19 осіб) — через 6 мі
сяців, для 50,0 ± 9,1 % хворих (15 осіб) — через 2 роки. 
У цих хворих відбулося відновлення вільного пасивно
го сльозовідведення при промиванні слізних шляхів, 
зникла сльозотеча та були відсутні ознаки інфікуван
ня слізного мішка. Ефективність ЕЕД в основній гру
пі з часом знижувалась і через 2 роки після проведен
ня операції була на 20 % нижчою, ніж через 2 місяці 
(р < 0,05) (рис. 1).
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Рисунок 1. Ефективність ЕЕД у  хворих  
на хронічний дакріоцистит залежно від наявності 

ЦД2 у  динаміці спостереження 
Примітки: *  —  оцінка статистичної значущості від
мінностей м іж  групами в даний період спостере
ження (р < 0,05); # —  оцінка статистичної значущості 
відмінностей показника через 2  місяці та в інший пе
ріод спостереження в м еж ах однієї групи (р < 0,05).
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Ефективність ЕЕД у хворих контрольної групи 
через 2 місяці після операції становила 93,3 ± 4,6 % 
(28 осіб), через 6 місяців — 86,7 ± 6,2 % (26 осіб), через 
2 роки — 80,0 ± 7,3 % хворих (24 особи). Ефективність 
ЕЕД у контрольній групі через 2 роки після проведен
ня операції була на 13,3 % нижчою, ніж через 2 місяці 
(р < 0,05).

При порівнянні результатів обох груп виявили, що 
ефективність ЕЕД через 2 місяці після операції у хво
рих основної групи була в 1,3 раза, через 6 місяців — у
1,4 раза, а через 2 роки — в 1,6 раза нижчою, ніж у хво
рих контрольної групи (р < 0,05).

Аналізуючи наявність основних симптомів хро
нічного дакріоциститу у хворих основної групи в 
динаміці спостереження, відзначили, що найчасті
шим симптомом була сльозотеча, яка відмічалась у 
всіх хворих до операції (30 осіб), у 30,0 ± 8,4 % хво
рих (9 осіб) — через 2 місяці після проведення ЕЕД, 
у 36,7 ± 8,8 % хворих (11 осіб) — через 6 місяців, у
50,0 ± 9,1 % хворих (15 осіб) — через 2 роки. Другим за 
частотою симптомом було злипання повік, яке відмі
тили 80,0 ± 7,3 % хворих основної групи (24 особи) до 
операції, 6,7 ± 4 ,6 % хворих (2 особи) — через 2 місяці 
після операції, 20,0 ± 7,3 % хворих (6 осіб) — через 6 
місяців, 30,0 ± 8,4 % хворих (9 осіб) — через 2 роки. 
Третім за частотою симптомом був набряк медіально
го канта, що відзначався у 56,7 ± 9,1 % хворих осно
вної групи (17 осіб) до операції, у 3,3 ± 3,3 % хворих 
(1 особа) — через 2 місяці після операції, у 16,7 ± 6,8 % 
хворих (5 осіб) — через 6 місяців, у 23,3 ± 7,7 % хворих 
(7 осіб) — через 2 роки. На біль біля внутрішнього кута 
ока скаржились 50,0 ± 9,1 % хворих основної групи 
(15 осіб) до операції, 3,3 ± 3,3 % хворих (1 особа) — че
рез 2 місяці після операції, 10,0 ± 5,5 % хворих (3 осо
би) — через 6 місяців, 20,0 ± 7,3 % хворих (6 осіб) — 
через 2 роки (рис. 2).

Серед хворих контрольної групи найчастішим 
симптомом також була сльозотеча, на яку скаржились 
усі хворі до операції (30 осіб), 6,7 ± 4,6 % хворих цієї 
групи (2 особи) — через 2 місяці після проведення

ЕЕД, 13,3 ± 6,2 % хворих (4 особи) — через 6 місяців,
20.0 ± 7,3 % хворих (6 осіб) — через 2 роки. Другим за 
частотою симптомом у хворих контрольної групи було 
злипання повік, яке відмітили 76,7 ± 7,7 % хворих (23 
особи) до операції, жоден хворий — через 2 місяці після 
операції, 6,7 ± 4,6 % хворих (2 особи) — через 6 місяців,
10.0 ± 5,5 % хворих (3 особи) — через 2 роки. Третім 
за частотою симптомом був набряк медіального канта, 
що відзначався у 56,7 ± 9,1 % хворих контрольної гру
пи (17 осіб) до операції, в жодного хворого — через 2 
місяці після операції, у 3,3 ± 3,3 % хворих (1 особа) — 
через 6 місяців, у 6,7 ± 4,6 % хворих (2 осіб) — через 2 
роки. Біль біля внутрішнього кута ока до операції від
мічали 46,7 ± 9,1 % хворих контрольної групи (14 осіб), 
через 2 місяці після операції — жоден хворий, через 6 
місяців — 3,3 ± 3,3 % хворих (1 особа), через 2 роки —
6.7 ± 4,6 % хворих (2 особи).

При порівнянні частоти основних симптомів хро
нічного дакріоциститу до операції в основній та кон
трольній групі не виявили вірогідної різниці (р > 0,05): 
в обох групах найчастішим симптомом була сльозо
теча, що була виявлена в усіх хворих; на другому мі
сті — злипання повік (у середньому в обох групах —
78,4 ± 7,5 % хворих), на третьому — набряк медіального 
канта (56,7 ± 9,1 % хворих), на останньому — біль біля 
внутрішнього кута ока (в середньому — 48,4 ± 9,1 % 
хворих в обох групах). Через 2 місяці після проведення 
ЕЕД на сльозотечу скаржилось у 4,5 раза більше хво
рих основної групи, ніж контрольної (р < 0,05); крім 
того, 6,7 ± 4,6 % хворих основної групи скаржились на 
злипання повік, а 3,3 ± 3,3 % — на набряк медіального 
канта та біль біля внутрішнього кута ока, тоді як  у кон
трольній групі — жоден хворий. Через 6 місяців після 
операції в основній групі на сльозотечу скаржилось у
2.8 раза, на злипання повік — у 3 рази, на набряк ме
діального канта — в 5,1 раза, на біль біля внутрішнього 
кута ока — у 3 рази більше хворих, ніж у контрольній 
групі (р < 0,05). Через 2 роки після операції в основній 
групі на сльозотечу скаржилось у 2,5 раза, на злипання 
повік — у 3 рази, на набряк медіального канта — у 3,5

Сльозотеча ■  Набряк медіального канта ■  Злипання повік ■  Біль біля внутрішнього кута ока

Рисунок 2. Частота симптомів у  хворих на хронічний дакріоцистит залежно від наявності ЦД2
в динаміці спостереження

Примітка: *  —  оцінка статистичної значущості відмінностей м іж  групами в даний період спостереження 
(р < 0,05).
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раза, на біль біля внутрішнього кута ока — у 3 рази біль
ше хворих, ніж у контрольній групі (р < 0,05).

В результаті проведеного нами дослідження вияви
ли, що ефективність ЕЕД у хворих на хронічний дак
ріоцистит залежить від наявності ЦД2: при ЦД2 ефек
тивність операції через 2 місяці (70,0 ± 8,4 % хворих) 
у 1,3 раза, через 6 місяців (63,3 ± 8,8 % хворих) — у 1,4 
раза, через 2 роки (50,0 ± 9,1 % хворих) — у 1,6 раза 
нижча, ніж у хворих без ЦД (93,3 ± 4,6; 86,7 ± 6,2;
80,0 ± 7,3 % хворих відповідно), р < 0,05. Отримані 
нами дані щодо ефективності ЕЕД у хворих на хроніч
ний дакріоцистит без ЦД (80,0 ± 7,3 %) вірогідно не від
різняються від даних С.Ф. Ш кольник [7] (76,6 ± 7,6 % 
хворих) та G. Smirnov [8] (89,0 ± 7,6 % хворих). П ро
те тривалість спостереження в нашому дослідженні (2 
роки) була довша, ніж у дослідженні С.Ф. Ш кольник 
[7] (6 місяців) та G. Smirnov [8] (1 рік). Згідно з іншими 
літературними джерелами, ефективність ЕЕД стано
вить 70-99 % [9-12].

Низька ефективність ендоскопічної ендоназальної 
дакріоцисториностомії у хворих на ЦД2 пов’язана зі 
зрощенням отвору риностоми рубцевою або грануля
ційною тканиною [1-6]. Це може відбуватися за раху
нок діабетичних змін мікросудин слизової оболонки 
носа [4], зниження імунної відповіді, порушення заго
єння ран та патології запального процесу, характерних 
для ЦД [13-15].

Висновки
Ефективність ЕЕД через 2 місяці після операції у 

хворих на хронічний дакріоцистит та ЦД2 (70,0 ± 8,4 % 
хворих) у 1,3 раза, через 6 місяців (63,3 ± 8,8 % хво
рих) — у 1,4 раза, а у віддалений період, через 2 роки 
(50,0 ± 9,1 % хворих), — у 1,6 раза нижча, ніж у хворих 
на хронічний дакріоцистит без ЦД (р < 0,05).

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсут
ність конфлікту інтересів та власної фінансової заці
кавленості при підготовці даної статті.
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Evaluation of clinical efficacy of endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy 
and postoperative peculiarities in patients with chronic dacryocystitis 

and type 2 diabetes mellitus
Abstract. Background. The study was aim ed to  evaluate the 
effectiveness o f endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy 
(EED) and to  determ ine the postoperative features in patients 
w ith chronic dacryocystitis depending on the presence o f type 2 
diabetes mellitus (D M 2). Materials and methods. The study 
included 30 DM 2 patients w ith chronic dacryocystitis (basic 
group) and 30 nondiabetic patients with chronic dacryocystitis 
(control group), who underwent EED  by the standard methods. 
Compensated DM 2 (H bA lc < 7.1 %) was found in  6 patients of 
the basic group, subcom pensated (H bA lc 7.1—7.5 %) — in 7 pa
tients, decompensated (H bA lc > 7.5 %) — in 17 patients. The 
average age o f patients in the basic group was 66.5 ± 9.5 years, 
in  the control group — 66.3 ± 11.1 years. The results o f the ope
ration were evaluated after 2, 6 m onths, and 2 years. EED  was 
considered as an effective m ethod o f treatm ent in case o f the res
toration o f free passive lacrim ation during lavage o f the lacrimal 
ducts, the disappearance of tearing in the patient and the ab
sence o f re-infection o f the lacrimal sac. In  addition to  standard, 
ophthalm ic examination methods included nasolacrimal duct 
probe, lacrimal absorption, and reflux test, lacrim al duct lavage,

lacrim al duct probing, computed tomography, and endoscopic 
exam ination of the nasal cavity. Results. The efficiency of EED  2 
months after surgery in patients o f the basic group (70.0 ± 8.4 % 
o f patients) was 1.3 times lower, after 6 months (63.3 ± 8.8 % of 
patients) — 1.4 times lower, and in recovery period for 2 years 
(50.0 ± 9.1 % o f patients) — 1.6 times lower than  in  patients 
o f the control group (p < 0.05). The analysis o f the presence of 
the main symptoms o f chronic dacryocystitis in  the dynamics 
o f observation dem onstrated that after EED  the most comm on 
symptom was tearing, bu t its frequency in patients o f the basic 
group was higher by 4.5 times after 2 months (30.0 ± 8.4 % of 
patients), by 2.8 times — after 6 months (36.7 ± 8.8 % of pa
tients), and 2.5 times — after 2 years (50.0 ± 9.1 % o f patients) 
compared to  patients o f the control group (p < 0.05). Conclu
sions. In  DM2 patients, the clinical effectiveness o f EED  in 
chronic dacryocystitis is lower than  in  nondiabetic patients, and 
the postoperative period has its own characteristics.
Keywords: type 2 diabetes mellitus; chronic dacryocystitis; effec
tiveness of endoscopic endonasal dicryocystorhinostomy; postope
rative features; lacrimation
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