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Суттєва питома вага гіпертрофії носоглоткового мигдалика (68,8 %), яка
за даними Вінницького Алерго-імунологічного центру (2017-2018 рр.)
переважає над алергічною риносинусопатією (14,8 %) серед причин порушення
носового дихання зумовлює необхідність організації її подальшого лікування.
Вибір тактики лікування залежить від багатьох факторів, в т.ч. від ступеню
гіпертрофії (Пухлик С.М. зі співавт., 2003; Кіщук В.В. зі співавт., 2013;
Кіщук В.В., Лобко К.А., 2015; Лайко А.О. зі співавт., 2006, 2010; Рауцкіс П.А.,
2008; Заболотний Д.І. зі співавт., 2009; Бондарчук О.Д. зі співавт., 2009;
Заболотна Д.Д. зі співавт., 2010; Пухлик Б.М., 2010; Попович В.І. зі співавт.,
2010; Безшапочний С.Б., Сміянов Є.В., 2011; Stenner M.I., Rudack C.I., 2014;
Šujanská A. at al., 2014; Thomas K.І. at al., 2013; Eliçora S.Ş. at al., 2015; Escarrá
F., Vidaurreta S.M. at al., 2015; Kim D.K. at al., 2015). З метою об’єктивізації
ступеню гіпертрофії носоглоткового мигдалика першою ланкою «золотого
стандарту» в практиці доказової медицини визнано використання
відеоендоскопічного обстеження порожнини носа і носоглотки, яке при
відсутності опромінення при якісному збільшеному кольоровому зображенні є
переконливим і для пацієнта, а фіксація ендоскопічної картини дозволяє
використовувати його з метою контролю якості лікування в динаміці.
З метою створення і обгрунтування математичної моделі диференціації
ступенів
гіпертрофії
носоглоткового
мигдалика
були
використані
відеоендоскопічні картини обстеження 54 хворих з постназальною
обструкцією, які обстежувались у Вінницькому Алерго-імунологічному центрі
у 2017-2018 рр. Cтворені відеофільми avi-(mp4)-формату послідовно
конвертовані у кадри jpeg-формату з коефіцієнтом 3,2+0,12, контуровані в
програмі растрової графіки (або роздруковані і контуровані на міліметровому
папері). Площі носоглоткового мигдалика, хоани і її вільної частини
обчислювались заповненням фрактованими прямокутниками з точністю 10, 5 і
1 мм. Надалі вираховувалось співвідношення площин обтурованної та вільної
частин хоан. Порівняння результатів дослідження зі зміною точності на 1
порядок виявило зміну абсолютних величин співвідношення на 29,7 %, а
відносних – всього на 3,1 %.
З метою збільшення точності і зменшення затрат часу на дослідження
використано програму тривимірного моделювання (Kompas-3D V12), в яку
було імпортовано контурну структуру хоани, обтурованої гіпертрофованим
носоглотковим мигдаликом, після видалення растрової інформації. Порівняння
результатів дослідження, що виконані за допомогою растрового зображення з

точністю досліджень у 1 мм (3843 мм² – 58,3 %) і 3D комп’ютерного
моделювання (3975 pixel – 57,8 %) показало точність відносної зміни
співвідношення площин – у 0,5 %.
Таким чином: 1) описані методики математичної об’єктивізації ступеня
порушення носового дихання значно уточнюють емпіричну класифікацію
ступенів гіпертрофії носоглоткового мигдалика; 2) відеоендоскопічні фіксовані
зображення носа і носоглотки є об’єктивним методом визначення ступеню
гіпертрофії носоглоткового мигдалика, а також контролю динаміки курації
хворих в практиці доказової медицини; 3) використання відносних величин у
програмах 3D моделювання значно спрощує практичне виконання обчислень зі
збільшенням їх точності.
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Abstract
За даними Вінницького Алерго-імунологічного центру (2017-2018 рр.)
суттєву питому вагу серед причин порушення носового дихання у дітей займає
гіпертрофія носоглоткового мигдалика (68,8 %). В дослідженні оцінено
інформативність різних математичних методів обчислення ступеню стенозу
хоан. Визначено можливість спрощення обчислень з одночасним збільшенням
їх точності при використанні відносних величин у програмах 3D моделювання.
Також продемонстровано об’єктивність використання відеоендоскопічних
фіксованих зображень носа і носоглотки з метою визначення ступеню
гіпертрофії носоглоткового мигдалика, а також контролю динаміки курації
хворих в практиці доказової медицини.
Согласно данных Винницкого Алерго-иммунологического центра (20172018 гг.) среди причин нарушения носового дыхания у детей существенный
удельный вес занимает гипертрофия носоглоточной миндалины (68,8 %). В
исследовании оценено информативность разных математических методов
вычисления степени стеноза хоан. Определено возможность упрощения
вычислений с одновременным увеличением их точности при использовании
относительных величин в программах 3D моделирования. Также
продемонстрировано объективность применения видеоэндоскопических

фиксированых изображений носа и носоглотки с целью определения степени
гипертрофии носоглоточной миндалины, а также контроля динамики курации
больных в практике доказательной медицины.
According to Vinnitsa’ Allergo-immunological center date (2017-2018 yy)
nasopharyngeal tonsil hyperthrophy (68,8 %) take a substantial proportion among
nasal obstruction couses in childhood. Informativity different mathemathical methods
to choanal stenosis degree estimate was described. Simplify and simultaneously
clarify possibilities was estimated with using relative values in 3D modeling
programs. Objectivity of using video endoscopic fixed images of the nose and
nasopharynx to determine the degree of hypertrophy of the nasopharyngeal tonsil was
demonstrated.

