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The sights on pathogenesis and clinical 
forms if  pteryppaiaflne ganglionitis

У статті проведено аналіз і систематизацію клінічних проявів крилопіднебін- 
ного гангліоніту та дослідження ланок його патогенезу. На основі вивчення 
клінічної картини та додаткових методів обстеження хворих виділені ступені 
тяжкості крилопіднебінного гангліоніту: легкий, середній і тяжкий. 
Встановлено, що для кожного ступеня тяжкості характерні зміни функції при
вушних слинних залоз, температурних показників шкіри обличчя, тонусу 
судин обличчя і головного мозку, клітинної та гуморальної ланок імунної 
системи хворих.
Результати додаткових методів обстеження пацієнтів дозволили дійти вис
новку про первинність імунологічних порушень у патогенезі крилопіднебін
ного гангліоніту.

The article is devoted to analysis and systematization of clinical manifestation 
pterygopalatine ganglionitis and examination the links of it's pathogenesis, 
learning it's clinical picture and using supplementary methods of examination 
pations are picked out several forms of pterygopalatine ganglionitis: mild, 
middle and hard. It is known that for every form typical the change of functions 
parotidea glands, temperature index of face skin, face and meningea blood 
vascular tone, cell and humoral immune system.
The results of supplementary methods of diagnosis patients allowed to make a 
conclusion that immune change in pathogenesis pterygopalatine ganglionitis are 
primary.
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крилопіднебінний гангліоніт (КПГ) -  захворю
вання, що зустрічається досить часто та викликає 
значну наукову зацікавленість як невропатологів, 
так і стоматологів. Клінічні прояви вегетативних 
гангліонітів поліморфні, що зумовлено топогра- 
фо-анатомічними та функціональними особли
востями периферичного відділу вегетативної не- 
свової системи голови [1]. Така різнорідність оз- 
г-ак гангліонітів ускладнює діагностику та вибір 
раціонального методу лікування. При достатньо 
виражених клінічних симптомах захворювання 
не завжди встановлюють правильний діагноз. 
Протилежні точки зору щодо первинності, вто
ринності та послідовності вегетативних і судин
них механізмів, що розвиваються при патології 
ганглію, ускладнюють вибір та обґрунтування 
адекватних методик лікування, які б носили не 
тільки симптоматичний характер, але і впливали 
на окремі ланки патогенезу.
Тому метою нашого дослідження стала система
тизація клінічних проявів крилопіднебінного ган- 
гліоніту та дослідження ланок патогенезу захво
рювання.
Нами обстежено 93 хворих на крилопіднебінний 
гангліоніт у віці від ЗО до 74 років. При встановле
нні діагнозу враховували характеристику больо
вого нападу, його інтенсивність [2], локалізацію, 
частоту та тривалість, а також вегетативні прояви. 
Об'єктивними критеріями діагностики крилопід
небінного гангліоніту в клініці стали наступні оз
наки: болісність при пальпації проекційних точок 
виходу черепно-мозкових нервів, порушення 
чутливості шкіри і слизової оболонки на боці ура
ження та позитивного симптому «шкірної смуж
ки». Із додаткових методів, які проводили у пе
ріод між нападами, застосовували сіалометрію 
привушних слинних залоз, рентгенологічне до
слідження, термовізіографію, реофаціографію, 
реоенцефалографію, імунологічні дослідження. 
Аналізуючи отримані дані клінічних та параклініч- 
них досліджень, ми звернули увагу на певну за
кономірність взаємозв'язку їх показників. Напади 
болю різної інтенсивності, частоти та тривалості 
супроводжувалися відповідними вегетативними 
проявами, порушеннями чутливості, змінами 
секреції привушних слинних залоз, термоактив- 
ності обличчя, васкуляризації обличчя і головно
го мозку, імунної системи хворих.
На основі якісної та кількісної характеристик от
риманих даних ми виділили наступні ступені тяж
кості крилопіднебінного гангліоніту: легкий -  у 
22, середній -  у 43 та тяжкий -  у 28 хворих. 
Клінічно для легкого ступеня тяжкості характерне 
виникнення локалізованого болю незначної ін
тенсивності (до 4-5 балів) тривалістю до ЗО хви
лин та частотою нападів 1-3 рази на добу. Розлади 
чутливості при цій формі КПГ частіше відсутні 
(59,09% ), інколи виникають незначні гіперестезії 
(40,91%). Пальпація проекційних точок виходу 
черепно-мозкових нервів безболісна (54,54% )

або слабоболісна (27,27%). Симптом «шкірної 
смужки» негативний.
У хворих із середнім ступенем тяжкості виникав 
біль інтенсивністю 5-7 балів, тривалістю від ЗО 
хвилин до 1-2 годин та частотою пароксизмів 4-5 
разів на добу, що поширювався на всю половину 
обличчя. Із порушень чутливості виникали як гі- 
пер- (74,42% ), так і гіпестезії (23,26% ), рідко па
рестезії (2 ,32% ). Пальпація точок виходу череп
но-мозкових нервів болісна. Симптом «шкірної 
смужки» позитивний у 4,7% хворих.
Для тяжкого перебігу характерний інтенсивний 
біль 8-10 балів, тривалістю від 2 годин і більше та 
частотою нападів від 4 до 6-10, який поширював
ся на всю половину обличчя, віддаючи в шию, 
плече, лопатку. Із порушень частіше виникають 
парестезії (53,57%) або гіпестезії (28,57% ). 
Пальпація точок виходу черепно-мозкових нер
вів болісна або різко болісна. Симптом «шкірної 
смужки» позитивний у 67,9% хворих. 
Комплексна оцінка результатів додаткових до
сліджень дозволила встановити, що при різній 
тяжкості захворювання простежується тенденція 
до розвитку імунодефіцитного стану. При легко
му ступені тяжкості були незначні зміни у клітин
ній ланці імунної системи. При середньому, а 
особливо при тяжкому перебігу захворювання, 
виникали зміни як клітинної, так і гуморальної 
ланок, що можуть опосередковано підтверджу
вати автоімунні механізми розвитку захворюван
ня [3]. Так при середньому ступені тяжкості спос
терігалося достовірне зниження CÜ3+, CD Î клітин, 
імунорегуляторного індексу (IP!), підвищення 
числа C.Ds+ клітин та циркулюючих імунних комп
лексів ( ЦІ К ). У хворихзтяжким ступенем тяжкості 
-  достовірне зниження CD3, CÜ4 клітин, IPI, IgA, 
підвищення рівня CDs , CDis клітин, IgM, IgG та 
ЦІ К.
Звертали на себе увагу неоднозначні зміни васку
ляризації обличчя та головного мозку. При легко
му ступені тяжкості вони були незначні. При се
редньому виявлено зниження судинного тонусу 
та збільшення притоку крові до судин обличчя і 
головного мозку, а при тяжкому, навпаки -  збіль
шення тонусу та зниження кровонаповнення су
дин обличчя і головного мозку на боці ураження. 
Такі зміни васкуляризації супроводжуються від
повідною клінічною картиною гангліоніту: при 
легкому ступені тяжкості виникають незначні ве
гетативні реакції лише під час нападу. При серед
ньому ступені тяжкості мають місце яскраві веге
тативні реакції, що супроводжуються почер
вонінням шкіри обличчя, кон'юнктиви, сльозо- та 
слинотечею, ринореєю, набряком м'яких тканин. 
При тяжкому ступені виникають сухість та гіпат- 
рофія слизової оболонки носа, ксеростомія, ксе- 
рофтальмія -  зміни, які можуть свідчити про 
значне випадіння функцій вузла.
Цілком вірогідно, що такі зміни можуть бути 
спричинені порушеннями кровопостачання об
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личчя в цілому та крилопіднебінного ганглію зок
рема. Крім того, зміну секреторної функції при
вушних слинних залоз також можна пояснити, 
перш за все, розладами васкуляризації обличчя 
(при середньому ступені тяжкості виявлено до
стовірне підвищення секреції на боці ураження; 
при тяжкому -  зниження). Різноманітність змін 
дають підстави припустити, що судинні порушен
ня не є первинною патогенетичною ланкою ганг- 
ліоніту, а носять вторинний характер і виникають 
як результат безпосереднього ураження вузла, 
його дисфункції та дисрегуляції зв'язків з іншими 
вегетативними утвореннями щелепно-лицевої 
ділянки.
Стан тканин пародонту і гігієни порожнини рота 
незадовільний, що можна пояснити погіршенням 
кровопостачання обличчя та зміною секреторної 
функції слинних залоз.
Рентгенографія придаткових пазух виявила, що 
при середньому ступені тяжкості у 22,2% ,  а при 
тяжкому у 77,8% хворих спостерігалось знижен
ня пневматизації гайморової пазухи на боці ура

ження, яке відбувається внаслідок вазомотори. \ 
розладів у слизовій оболонці як результат зміни 
функціонування крилопіднебінного вузла. 
Результати термовізіографії обличчя показали, 
що при легкому ступені тяжкості зміни відсутні, 
при середньому у 85,7% пацієнтів наявна термо- 
асиметрія внаслідок підвищення термоактивності 
обличчя в середньому на 0,5°С. При тяжкому сте
пені тяжкості у всіх хворих була виражена термо- 
асиметрія обличчя (0,8°С).
Отже, за клінічними проявами захворювання 
встановлена градація гангліоніту за ступенем тяж
кості, а результати додаткових методів обстежен
ня дали підстави дійти висновку про первинність 
імунологічних змін у патогенезі захворювання.
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