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КОМПЛЕМЕНТАРНА ТЕРАПІЯ В МАЙБУТНЬОМУ ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Для лікування онкоотоларингологічних 

хворих застосовуються різноманітні види ліку-
вання: хірургічні операції (функціонально-
ощадливі, радикальні, розширено-радикальні 
резекції, паліативні втручання); променева те-
рапія (традиційні та нетрадиційні методики); 
хіміотерапія; комбінована (хіміо-променева, хі-
рургічно-променева) і комплексна (хірургічно-
променево-цитотоксична, хіміо-променево-іму-
нотерапія) терапія, а також активна та пасивна 
імунотерапія, психотерапія, дієтотерапія, ком-
плементарна (супроводжуюча) терапія та симп-
томатичне лікування. 

Численні різновиди засобів лікування сві-
дчать про неможливість досягнення 100 % ефе-
ктивності лікування тільки одним уніфікованим 
методом незалежно від виду, локалізації та сту-
пеню розповсюдження пухлини. 

Вади того чи іншого метода лікування 
порушують етапність й послідовність боротьби 
з пухлиною й потребують корегуючої терапії. 

Порушення репаративно-регенеративних 
процесів після хірургічного втручання, що обу-
мовлюється попередньою променевою терапією 

або приєднанням внутрішньо лікарняної інфек-
ції потребують вдосконалення засобів попере-
дження та ліквідації післяопераційних усклад-
нень, а також методів хімічної та біологічної 
абластики; розробці досконалих реконструктив-
но-відновних операцій із застосуванням ауто-, 
гетеро- та алотрансплантатів. Комплементарна 
терапія при хірургічних втручаннях спрямована 
на стимуляцію своєчасного загоєння рани, ба-
жано первісним загоєнням.  

Щодо супроводу променевої терапії з ме-
тою попередження та ліквідації променевих 
ускладнень необхідно зосередити зусилля на дося-
гненнях радіобіології, зокрема на подоланні радіо-
резистентності пухлини, оптимізації засобів ра-
діопротекції й лікування променевих ушкоджень 
(полосканні порожнини рота антисептиками, на-
приклад розчини Ротокану чи Гівалексу). Актуа-
льним є пошук оптимальних схем сполучення 
променевої, хіміо- та імунотерапії; вдосконалення 
прогнозування чутливості пухлин на променеве 
навантаження. Для поліпшення ефективності як 
хірургічного так і променевого лікування корис-
ним є включення до комплементарної терапії ме-
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тода візуалізації по Симонтону (Matthews-
Somonton, 1980; Achterberg, 1985). 

Стосовно хіміотерапії – ефективність її 
полягає у впровадженні в онкоотоларингологіч-
ну практику нових ефективних цитостатиків, 
зокрема, рослинного походження та розробці 
засобів попередження й усунення ускладнень 
хіміотерапії.  

Значна користь у супроводжуючої терапії 
має місце при застосуванні імунотерапії та пси-
хотерапії (новітні методики).  

Значна роль в майбутній отоларингологі-
чній практиці відводиться комплементарній та 
симптоматичній терапії в упередженні передча-
сної летальності пацієнтів не від злоякісного 
новоутворення, а від соматичних ускладнень. 

Таким чином, цілісність та ефективність 
ЛОР-онкологічних лікувальних технологій на-
пряму залежить від адекватної комплементарної 
терапії. 

 
© Р.А. Абизов, 2006 
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ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Онкологічні захворювання в структурі 

ЛОР-патології складають 7-9 %. Провідне місце 
належить раку гортані (65-70%). Оперативне 
лікування є одним з основних методів лікуван-
ня. Тільки Київській обласній клінічній лікарні 
проводиться до 100 ларингектомій на рік. 

Технічні складності, що виникають під 
час хірургічних втручань на шиї, обумовлені 
складною анатомічною будовою (наявністю 
крупних магістральних судин, судинно-
нервових пучків, потужних рефлексогенних зон, 
багатою васкуляризацію тканин), наявністю он-
кологічного процесу та потребують великої 
майстерності хірурга. Актуальним є питання 
надійного гемостазу. 

В хірургії традиційними для роз’єднання і 
з’єднання тканин та гемостазу є застосування 
гострого тупого способів (скальпель, ножиці, 
зажими), електроножу та класичних шовних 
лігатур. Всі вони мають певні недоліки. А саме, 
слід зазначити наявність опіку тканин, некрозу 
навколишніх ділянок, відторгнення шовного 
матеріалу, що приводить до подовження загоєн-
ня ран в післяопераційному періоді, утворенню 
великих рубців та деформацій тканин, а також 
великої затрати часу на гемостаз. 

Для вирішення даних проблем, одним з 
напрямків розвитку хірургії, може бути застосу-

вання високочастотного зварювального апарату, 
що розроблений на базі інституту Е.О. Патона, 
та успішно використовується протягом 10 років 
в гінекології, ендокринології, торакальній, аб-
домінальній та ангіохірургіях. Роз’єднання та 
з’єднання м’яких тканин відбувається під дією 
високочастотного струму при температурі 40-
70 С0. При цьому здійснюється часткове пору-
шення структур біологічних мембран, а за раху-
нок коагуляції білка можливе безшовне 
з’єднання тканин. 

В ЛОР-клініці НМАПО ім. П.Л. Шупика з 
використанням зварювального апарату нами 
виконано 12 ларингектомій. Всі операції прохо-
дили практично безкровно, приблизно вдвічі 
скоротилась тривалість хірургічного втручання 
та травматичність тканин, зменшилось викорис-
тання шовного матеріалу. В післяопераційному 
періоді всі рани загоїлись первинним натягом, 
що об’єктивно та суб’єктивно покращило зага-
льний стан хворих, зменшився термін знахо-
дження хворих в стаціонарі. 

Таким чином, на даний час можна реко-
мендувати використання електрозварювальних 
технологій для подальшого клінічного випробу-
вання. 

 
© Р.А. Абизов, А.Л. Косаковський, Н.В. Шингірей, Л.В. Савчук, 2006 
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Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШЕ БАЧЕННЯ ПРОГРАМИ СУЧАСНОГО ПРОМЕНЕВОГО ОБСТЕЖЕННЯ  
ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
Особливості сучасного канцероморфоза, а 

саме перевага інфільтративного росту новоутво-
рень над екзофітними пухлинами, "блискавич-
ність" поширення процесу. Маскуюча дія про-
меневих уражень, обумовили виникнення чис-
ленної кількості нових діагностичних техноло-
гій, що потребує створення уніфікованого під-
ходу до складання відповідної програми, стан-
дартів та алгоритмів діагностичного обстежен-
ня, які необхідні для вибору найбільш ефектив-
ної лікувальної тактики (Р.А. Абизов, 2001, 
2005; Д.С. Мечов та співавт., 2003; С.О. Шалі-
мов та інші). 

Як відомо, за допомогою променевих ме-
тодів дослідження визначається до 80 % доопе-
раційних діагнозів. Особливо ефективні ці мето-
ди при інфільтративному рості пухлини, що до-
зволяє проводити прицільну біопсію та давати 
специфічну семіотику вогнищевого зображення. 

Оптимізація комплексного діагностично-
го обстеження починається з розробки програ-
ми, яка включає перелік ефективних новітніх 
радіодіагностичних досліджень й послідовність 
використання цих методів. 

Усі методи променевої діагностики, згід-
но рекомендації наукової групи ВООЗ, розподі-
лені на 3 рівні. Принципи цього розподілу: від 
простого методу до складного, від більш деше-
вого до більш дорогого; від більш доступного до 
менш доступного. І рівень відповідає можливос-
ті районної лікарні, ІІ-й – обласному рівню діаг-
ностичного обслуговування, ІІІ-й – спеціалізо-
ваному інституту, відповідній кафедрі або діаг-
ностичному центру. 

Програма отримання діагностичного зо-
браження при дослідженні патологічних проце-
сів у верхніх дихальних шляхів надана в табли-
ці. 

 

Рівень Методи % діагностичної  
ефективності 

І Конвенційна лінійна томографія 69 

ІІ 

1. Конвенційна лінійна томографія (КЛТ) 
2. Ультразвукова діагностика (УЗД) з доплерографією  
3. Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) 
4. Комп'ютерна томографія (КТ) 
5. Термографія 

69 
91,5 
92,8 
92,3 
81,8 

ІІІ Магнітно-резонансна томографія (МРТ) 93,0 
МРТ не має значних переваг перед КТ та ОФЕКТ 

 
Зміст програм свідчить, що методом ви-

бору в даній локалізації може бути конвенцій-
на лінійна томографія й будь-який з 3-х мето-
дів дослідження: УЗД з доплерографією, 
ОФЕКТ або КТ. При порівнянні ОФЕКТ з КТ 
треба зауважити, що променеве навантаження 

на хворого при КТ в 10 раз більше, ніж при 
ОФЕКТ. 

Наш досвід показує, що тільки 2-3 % па-
цієнтів потребують, крім КЛТ, застосування не 
одного, а двох методів діагностики (УЗД і КТ, 
або УЗД і ОФЕКТ). 

 
© Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, 2006 
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ В ОНКОЛОГИИ 

 
Опухоль, или бластома – это атипиче-

ское новообразование ткани, отличающееся от 
других форм роста (регенерации, гиперплазии, 

пролиферации, метаплазии) рядом основных 
биологических свойств. Опухоль может возни-
кать в любой ткани, любом органе и развивать-
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ся как у человека, так и у многих животных и 
растений. 

ЭТИОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ.  
Агенты, которые вызывают образование 

опухолей, называются онкогенными. Агенты, 
вызывающие образование злокачественных 
опухолей называются канцерогенными. В на-
стоящее время принято рассматривать четыре 
группы причин в онкогенезе: это действие хи-
мических, физических, вирусных и генетиче-
ских факторов. 

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ.  
На сегодняшний день существуют две ос-

новных теории возникновения новообразований 
– это теория моноклонального происхождения и 
теория “опухолевого поля”. Согласно теории 
моноклонального происхождения, первона-
чальный канцерогенный агент (фактор вызы-
вающий опухоль) вызывает мутации одиночной 
клетки, при делении которой затем возникает 
опухолевый клон, составляющий новообразова-
ние. Теория “опухолевого поля”: канцероген-
ный агент, воздействуя на большое количество 
сходных клеток, может вызывать образование 
поля потенциально неопластических клеток. 
Новообразование может затем развиться в ре-
зультате размножения одной или большого ко-
личества клеток внутри этого поля. 

Для объяснения механизмов возникновения 
как опухолевого моноклона, так и “опухолевого 
поля” в настоящее время предложен ряд других 
концепций (теория генетических мутаций; тео-
рия вирусных онкогенов; эпигенетическая 
теория; теория отказа иммунного надзора).  

МОРФОГЕНЕЗ ОПУХОЛЕЙ.  
Кнудсен предложил теорию, согласно ко-

торой для развития опухоли необходимо два 
толчка. Первый связан с первой встречей с кан-
церогенным агентом – этот момент называется 
инициирование, а канцерогенное вещество, вы-
зывающее это изменение – инициатор. Второе 
воздействие, которое стимулирует неопластиче-
ский рост, называется промоцией, а агент – 
промотором. Период между первым толчком и 
возникновением клинически определяемой опу-
холи назван скрытым периодом. В большинст-
ве препаратов на этих этапах не выявляется ни-
каких клинических или морфологических нару-
шений. Однако в некоторых случаях определя-
ются промежуточные состояния, которые харак-
теризуются отличным от неопластического ти-
пом роста. Такие изменения названы предопу-
холевыми (предраковыми). 

Риск возникновения инвазивного рака за-
висит от: 1) выраженности дисплазии – чем она 
тяжелее, тем больше риск; 2) продолжительно-
сти дисплазии – чем больше срок существова-

ния дисплазии, тем больше риск; и 3) локализа-
ции дисплазии.  

МОРФОЛОГИЯ ОПУХОЛЕЙ.  
Свойства опухолей, отличающие их от 

других форм роста и определяющие их сущ-
ность – это: органоидность; атипизм (ткане-
вой и клеточный); беспредельность роста; 
нецелесообразность относительная автоном-
ность; прогрессия.  

Метастазирование – образование вто-
ричных очагов опухолевого роста (метастазов) в 
результате распространения клеток из первич-
ного очага в другие ткани. Метастазы возника-
ют только из злокачественных новообразова-
ний. Метастазирование состоит из 5 этапов: 1) 
проникновение опухолевых клеток в просвет 
кровеносного или лимфатического сосуда; 2) 
перенос опухолевых клеток током крови или 
лимфы; 3) остановка опухолевых клеток на но-
вом месте (метастаз – от греч. meta stateo – ина-
че стою); 4) выход опухолевых в периваскуляр-
ную ткань; 5) рост метастаза. 

Различают: 1) лимфогенные метастазы; 2) 
гематогенные метастазы; 3) метастазирование 
по полостям тела (обсеменение); 4) дремлющие 
метастазы.  

Рецидив опухоли – это появление ее на 
прежнем месте после хирургического удаления 
или лучевого лечения. Рецидивная опухоль раз-
вивается из оставшихся опухолевых клеток или 
неудаленного опухолевого поля. Наиболее 
опасный в плане рецидивирования период – это 
первый год после удаления опухоли, затем час-
тота рецидивирования уменьшается. 

Рост опухоли. Различают три вида роста 
опухоли: экспансивный; инфильтративный; 
аппозиционный. 

При экспансивном росте опухоль растет, 
отодвигая окружающие ткани. Окружающие 
опухоль ткани атрофируются, замещаются со-
единительной тканью и опухоль окружается как 
бы капсулой (псевдокапсула). Экспансивный 
рост опухоли обычно медленный, характерен 
для зрелых доброкачественных опухолей. 

При инфильтративном росте клетки 
опухоли врастают в окружающие ткани и раз-
рушают их. Границы опухоли при инфильтра-
тивном росте четко не определяются. Инфильт-
ративный рост опухоли обычно быстрый и ха-
рактерен для незрелых, злокачественных опухо-
лей. Злокачественные новообразования прони-
кают в нормальную ткань и формируют вырос-
ты из неопластических клеток, простирающиеся 
во все стороны. Злокачественные новообразова-
ния обычно не формируют капсулы. 

Аппозиционный рост опухоли происхо-
дит за счет неопластической трансформации 
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нормальных клеток в опухолевые, что наблюда-
ется в опухолевом поле. 

По отношению к просвету полого органа 
различают эндофитный и экзофитный рост 
опухоли. Эндофитный рост – это инфильтра-
тивный рост опухоли в глубь стенки органа. Эк-
зофитный рост – это экспансивный рост опухо-
ли в полость органа. 

По макросокопической картине различа-
ют четыре основных вида опухоли: узел; ин-
фильтрат; язва; киста. 

Принципы классификации опухолей. 
1. По клиническому течению все опухоли 

делятся на доброкачественные и злокачест-
венные. Доброкачественные опухоли – зрелые, 
они растут экспансивно, не инфильтрируют ок-
ружающую ткань, формируя псевдокапсулу из 
сдавленной нормальной ткани и коллагена, в 
них преобладает тканевой атипизм, не метаста-
зируют. Злокачественные опухоли – незрелые, 
растут инфильтративно, преобладает клеточный 
атипизм, метастазируют. 

2. Гистогенетический – основан на опре-
делении принадлежности опухоли к определен-
ному тканевому источнику развития. В соответ-
ствии с этим принципом различают опухоли: 
эпителиальной ткани; соединительной ткани; 
мышечной ткани; сосудов; меланинобразующей 
ткани; нервной системы и оболочек мозга; сис-
темы крови; тератомы. 

3. Гистологический по степени зрело-
сти (согласно классификациям ВОЗ) – в основу 
классификации положен принцип выраженно-
сти атипии. Зрелые опухоли характеризуются 
преобладанием тканевого атипизма, незрелые – 
клеточного. 

4. Онконозологический – согласно Ме-
ждународной классификации болезней. 

5. По распространенности процесса – 
международная система TNM, где Т (tumor) – 
характеристика опухоли, N (nodus) – наличие 
метастазов в лимфатические узлы, М 
(metastasis) – наличие отдаленных метастазов.  

 
© Р.А. Абызов, С.С. Самойленко, С.А. Лакиза, 2006 
 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ, П.Г. ФЕЛДІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОМІНЬ ЛІКУЄ, ПРОМІНЬ РУЙНУЄ ПРОМЕНЕВИЙ РАК 

 
Опромінення, як відомо, є одним із осно-

вних методів лікування хворих зі злоякісними 
пухлинами ЛОР-органів й застосовується як 
самостійний метод, так і в складі комбінованої 
та комплексної терапії. Під час проведення про-
меневої терапії можливий розвиток ушкодження 
прилеглих тканин. До найбільш небезпечних 
ускладнень променевої терапії слід віднести 
арозивну кровотечу, променеві хондроперихон-
дрит і виразка глотки, некроз скроневої кістки й, 
насамперед, променевий рак. 

Променевий рак, що розвивається у діля-
нці променевого ушкодження, відноситься до 
індуційованих пухлин органа, який знаходиться 
у зоні опромінення. Ця важка патологія – наслі-
док повторної малігнізації тканини – є віддале-
ним ускладненням опромінення, що виникає 
після нього через 5-10 років (В.Н. Иваницкая і 
співавт., 1989; Р.А. Абизов, 2001, 2004). 

Хоча механізм радіаційного канцерогене-
зу ще не зовсім зрозумілий, припускається, що у 
разі опромінення настає зміна спадкової струк-
тури соматичних клітин. Не виключена також 
активація онкогенного фактора під впливом ра-
діації. 

На щастя, це досить рідкісне ускладнен-
ня: за нашими даними – 0,4 % від усіх промене-
вих уражень ЛОР-органів (Р.А. Абизов, 2001). 
За гістологічною будовою це рак, переважно – 
плоскоклітинний, іноді – недиференційований 
або саркома. Розвитку променевого раку пере-
дують променеві ушкодження слизової оболон-
ки різної ступеня вираженості: гострий радіо-
епітеліїт, променевий набряк тканин, променева 
виразка глотки. 

За локалізацією – дві третини індуційова-
них новоутворень знаходяться ротовій частині 
глотки, інші у гортані та носовій ділянках цього 
органу. 

Діагностика базується на даних анамнезу, 
перебігу променевих ускладнень та патологіч-
ному заключенні. 

Лікування залежить від гістологічної 
структури, ділянки локалізації процесу, стадії 
пухлинного росту. В цьому зв'язку на вибір про-
водиться хірургічне, комбіноване, комплексне 
або симптоматичне з поліхіміотерапією ліку-
вання. 

Профілактика цього тяжкого променевого 
ускладнення полягає у максимальній нейтралі-
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зації несприятливих чинників, які знижують 
толерантність тканин до опромінення, підви-
щенні реактивності організму (вітаміно-
гормонотерапія тощо), складанні та правильній 
реалізації індивідуальної дозиметричної та ме-

дикаментозної підготовки хворого (використан-
ні розчинів для полоскання порожнини рота, 
наприклад препаратом Гівалекс), в застосуванні 
радіозахисних препаратів та в здійсненні дина-
мічного інтраскопічного контролю. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов, П.Г. Фелдій, 2006 

 

 

 

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Ю.І. МІТЧИНСЬКА, В.Р. АБИЗОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИДИ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ТРАХЕОТОМІЇ 

 
Трахеотомія – одне з найбільш ургентних 

та невідкладних втручань, зумовлених загрозою 
асфіксії. Частіше до трахеотомії доводиться 
вдаватися у разі різко виражених гострих та 
ускладнених хронічних стенозів гортані і верх-
нього відділу трахеї. Ургентна трахеотомія про-
водиться при загрозливих життю хворого ста-
нах: стенозуючий ларинготрахеобронхіт, набряк 
і сторонні тіла гортані, трахеї, обтуруючі пух-
лини, травми. У плановому порядку це хірургі-
чне втручання має місце як етап ларингектомії, 
часткових резекцій гортані, створенні ларинго-
фісури на тлі різної патології (рубцеві процеси, 
паралічі зворотного нерву тощо), травм черепа, 
грудної клітки для тривалого керованого дихан-
ня. 

В нашій клініці на протязі року прово-
диться від 100 до 110 трахеотомій, з яких у 55 % 
– ургентно, а 45 % у плановому порядку. Рівень 
онколарингологічних трахеотомованих хворих 
складає 69 %. 

Для здійснення трахеотомії важливо зро-
бити правильний вибір способу анестезії.  

Застосовуються наступні види анестезії: 
1. Звичайна трахеотомія проводиться під 

місцевою інфільтраційною анестезією Sol. No-
vocaini 0,5-1% (seu Lidocaini 1 %) – 20 мл з по-
переднім уведенням підшкірно 0,5 мл 0,1 % роз-
чину атропіну і внутрішньовенно 1,0 мл 50 
(25)% розчину анальгіну.  

2. В екстрених випадках за життєвими 
показаннями (асфіксія!) потрібно екстрене 
втручання (трахеотомія або конікотомія), яке 
проводиться без премедикації та анестезії. 

3. Якщо є час і технічна можливість (до-
статній просвіт гортані, стеноз непухлинного 
генезу), трахеотомія здійснюється після інтуба-
ції хворого (гортань знеболюється 2 % розчином 
лідокаїну). 

4. Дітей та неспокійних хворих інтубують 
після місцевої анестезії на тлі поверхневого ін-
галяційного наркозу та вентиляції киснем. 

5. Якщо хворий перебуває у стані несвідо-
мості, його інтубують після або на тлі внутріш-
ньовенного введення антропіну, без анестезії. 

6. За наявності реакції на больове подраз-
нення проводиться поверхневий наркоз, під 
яким здійснюється трахеотомія.  

7. Для проведення трахеотомії в разі ди-
намічної дихальної недостатності інтубацію 
здійснюють після місцевого знеболювання і фо-
рсованої вентиляції легенів киснем. У разі сте-
нозу верхніх дихальних шляхів до завершення 
інтубації протипоказано введення барбітуратів і 
проведення м'язової релаксації у зв'язку з мож-
ливим розвитком задухи.  

8. При наявності значного за обсягом зло-
якісного новоутворення чи великого сторонньо-
го тіла трахеотомія здійснюється під місцевою 
інфільтраційною анестезією без будь-яких 
спроб інтубувати хворого. Це пов'язано з небез-
пекою занесення пухлинних клітин у нижче 
розташовані дихальні шляхи та обтурації про-
світу трахеї стороннім тілом. 

Наш досвід проведення численних трахе-
отомій при різноманітній патології свідчить про 
життєву доцільність правильного вибору виду 
знеболювання. 

 

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Ю.І. Мітчинська, В.Р. Абизов, 2006 
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М.Г. АЛЕКСАНДРОВА, А.В. УТКИНА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

 ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСА  
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 
Злокачественные опухоли носа и около-

носовых пазух характеризуются длительным 
бессимптомным течением, быстрым распро-
странением в соседние анатомические образо-
вания, низкой пятилетней выживаемостью при 
комбинированном лечении – от 20 до 59% 
(Ю.И. Воробьев, 1992; Es van, 2004). Характер-
ной особенностью этих опухолей является рас-
пространение путем инфильтративного роста в 
соседние структуры, а не метастазирование 
(Shafer, 2005). 

В связи с объективными трудностями 
ранней диагностики, больные, как правило, по-
падают на лечение с III-IV стадиями заболева-
ния – 75-90%, почти в 73% наблюдений опреде-
ляется деструкцией костей и распространение 
процесса на соседние органы и ткани (John, 
2003). 

Трехлетняя выживаемость при лечении 
больных с местно распространенными опухоля-
ми краниофацильных локализаций III и IV ста-
дий, с одномоментным пластическим закрытием 
дефектов составляет 62-75%, а пятилетняя – 36-
47% (В.И. Чиссов, 1997; Betsakis, 2006). 

Результативность КТ и МРТ в разграни-
чении патологических состояний челюстно-
лицевой области высока, что объясняется пре-
имуществами структурного и пространственно-
го разрешения. Многорежимная визуализация 
патологических изменений в коронарной и ак-
сиальной проекциях помогает надежно разгра-
ничивать опухолевые и неопухолевые образова-
ния (Yousem, 2001; Maurer, 2003; Duncavage, 
2005; Wilder, 2005). 

Целью работы являлась оценка возмож-
ностей КТ и МРТ в диагностике образований 
околоносовых пазух.  

 
Материалы и методы 
В клинике ЛОР-болезней ДОКТМО с 

2000 по 2005 годы проведено КТ и МРТ иссле-
дования 412 пациентам с новообразованиями 
околоносовых пазух. Диагноз у всех больных 

подтверждался по данным морфологического 
исследования биопсийного материала. 

  
Результаты и их обсуждение  
У 185 (45 %) больных опухоль локализо-

валась в верхнечелюстной пазухе, у 124 (30 %) 
– в клетках решетчатого лабиринта, у 21(1-4 %) 
– в основной пазухе. У 82 (20 %) – в полости 
носа. Диагностика опухолевого процесса у 78 
% больных основывалась на выявлении 
деструкции костной ткани. Специфичность 
данного симптома составила 97%. Особое 
внимание уделялось оценке распространения 
опухоли за пределы околоносовых пазух, при 
этом использовалось полипроекционное КТ- и 
МРТ-исследование, а также КТ с 
внутривенным введением контрастного 
вещества. При КТ с контрастным усилением 
отмечалось неравномерное накопление 
контрастного вещества опухолевой тканью, что 
способствовало улучшению визуализации 
опухолевой ткани при распространении 
процесса за пределы придаточных пазух. При 
опухолевом поражении верхнечелюстных 
пазух диагностика деструкции задней стенки 
вывявлена у 12,8 % больных с распро-
странением процесса на крылонебную и подви-
сочную ямки, У 9,4 % больных деструкция 
стенок орбиты с распространение процесса в 
ретробульбарную клетчатку. В диагностике 
опухолей решетчатого лабиринта и основных 
пазух у 8,4 % больных была выявлена деструк-
ция крыши решетчатого лабиринта, селлярной 
и сфеноидальной стенки основной пазухи и 
распространение процесса на ткань головного 
мозга.  

Выводы 
КТ и МРТ являются информативными 

методами диагностики образований придаточ-
ных пазух и полости носа, которые на основе 
эффективного выявления распространенности 
опухолевого процесса позволяют оптимизиро-
вать тактику лечения больных. 

 
© М.Г. Александрова, А.В. Уткина, 2006 
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В. АНТОНІВ, Т. АНТОНІВ, В. ПОПАДЮК, І. МАТЬОЛА (МОСКВА, РОСІЯ) 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ  
РАДІОГЕННИХ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН 

 
Ми наближаємось до тої межі, за якою 

почнуться спадкові і вродженні захворювання 
вже відомі і не виключено, що і мало, або зовсім 
невідомі, зумовлені радіогенними мутаційними 
впливами. Вже третє покоління людей широко і 
фундаментально зайнято дослідженням ядерної 
і термоядерної енергії.  

Минуло півстоліття з того часу, як поча-
лись випробовування атомних і термоядерних 
бомб. Людство захопилось застосуванням тер-
моядерної енергії в мирних цілях. Почалось бу-
дівництво атомних електростанцій. Трохи піз-
ніше почали випробовувати ядерну зброю під 
землею. В Якутії це робили глибоко під вічною 
мерзлотою. Тепер в місцях цих випробувань 
поступово зростає число онкологічних хворих. 
Це, як правило, молоді люди, хворі на злоякісні 
пухлини різних локалізацій; серед них немало 
хворих з пухлинами мигдаликів, гортані, язика, 
носа і приносових пазух. Люди віком до 40 ро-
ків виглядають як глибокі старці віком понад 80 
років, лисі і беззубі. Пухлини ці радіогенні , ви-
никли в результаті впливу опромінення, а в бі-
льшій мірі – радіонуклідів, що потрапили в ор-
ганізм з повітрям, водою та їжею. Вони вплива-
ють на функцію кровотворних і інших життєво 
важливих органів і систем. Такі пухлини появ-
ляються у службовців АЕС, матросів атомних 
криголамів, підводних човнів і ліквідаторів ава-
рії на Чорнобильській АЕС. 

Недавно в Науково-практичному центрі 
оториноларингології Москви відбувся захист 
докторської дисертації к.м.н. з Барнаулу. Праця 
виконана під керівництвом проф. А.І. Крюкова. 
Дисертант вивчала захворюваність в сусідніх з 
Казахстаном районах Алтаю. Тридцять-сорок 
років тому у східному Казахстані проводили 
випробовування ядерної зброї. Результати до-
сліджень захворюваності не втішні. 

Багато із людей, що зазнали впливу раді-
ації і радіонуклідів, не доживають до радіоген-
ної злоякісної пухлини. Вони гинуть від інших 
захворювань, пов’язаних з різким розладом 
імуно-захисних механізмів організму. Але дру-
ге і третє покоління їх нащадків будуть хворіти 
пухлинами і іншими хворобами генетично де-
термінованими. Таким чином причин збіль-
шення кількості хворих на злоякісні пухлини 
немало. 

Більшість цих хворих потрапляють в клі-
ніки з  ІІІ-ІV стадією поширення пухлини. Досі 
такий стан справи пояснюють низьким рівнем 

онкологічної настороженості лікарів поліклінік. 
Але це зовсім не так. Міняється клініка перебігу 
цього важкого захворювання. 

З’ясовано, що у цих людей (І група) пух-
лина росте і поширюється значно швидше, ніж у 
тих, що не стикались з радіацією (ІІ група). У 
хворих ІІ групи від перших симптомів захворю-
вання до досягнення пухлиною ІV стадії в зале-
жності від гістологічної структури і локалізації 
новоутворення проходить пересічно від 6 до 14 
місяців (ракова пухлина гортані). А у хворих І 
групи пухлина сягає ІV стадії всього за кілька 
місяців (від 3 до 6). Дуже швидко наростає сим-
птоматика. 

Худко і часто появляються метастази. Се-
ред хворих І групи майже не було людей з пух-
линою в І і ІІ стадії. Тоді як у хворих ІІ групи 
рак в І і ІІ стадіях виявлений у 36,3% обстеже-
них. 

Основним методом лікування цих хворих 
залишається хірургічний. Хоч і опромінення не 
втратило свого значення. Допоміжним методом 
і поки що малоефективним є хіміотерапія. 

Найбільш поширеною операцією при ра-
ковій пухлині гортані досі є ларингектомія – 
операція надто травматична. Після неї цілковито 
і назавжди втрачається можливість дихати через 
ніс. Ми проводимо пошуки хоч би часткового 
відновлення носового дихання. Крім втрати мо-
жливості дихати носом, хворий довгий час не 
може говорити. Отже є проблема реабілітації 
голосової функції. Останнім часом досить ши-
роко використовують трахео-стравохідні шунти. 
Прихильники цього методу відновлення голосо-
вої функції вважають, що шунти потрібно вста-
вляти зразу в ході хірургічного втручання всім 
хворим, яким показана ларингектомія. Ми пере-
конані, що шунти треба ставити лише тим хво-
рим, в яких немає перспективи оволодіти стра-
вохідним голосом.  Шунт – стороннє тіло в ди-
хальному шляху, не завжди герметично прикри-
ває дихальний шлях, а значить, не виключає 
можливості аспірації слини, їжі. На поверхні 
шунта селяться гриби. Шунт підлягає заміні ко-
жного року. І головне, якість голосу (мови) при 
наявності шунта не краща ніж після оволодіння 
хворим стравохідним голосом. Ми вставляємо 
шунт в ході операції лише тим хворим, яким 
виконуємо розширену задню, або нижню ларин-
гектомію, після якої оволодіти стравохідним 
голосом неможливо. Покращити оволодіння 
стравохідним голосом можна, якщо відповідним 
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способом сформувати травний шлях від кореня 
язика до стравоходу після видалення гортані 
(наша методика). 

Як ми вже наголошували, кількість хво-
рих з радіогенними пухлинами поступово і не-
ухильно зростає. Опромінення як метод ліку-
вання для цих хворих можна розцінити як евта-

назію. Променева терапія тільки прискорить 
перебіг хвороби і наблизить летальний кінець. 

Єдиним методом лікування цих хворих 
залишається хірургічний. В ході операції бажа-
но широко застосовувати лазерні і радіохвильові 
дезінтегратори. Певні надії покладаємо на мож-
ливості імуномодуляції і імуностимуляціï. 

 
© В. Антонів, Т. Антонів, В. Попадюк, І. Матьола, 2006 
 
 
 
 
 

А.Ю. БАРИЛЯК, М.Б. КРУК, Ю.О. ПОСПІШІЛЬ, Ю.Р. БАРИЛЯК (ЛЬВОВ, УКРАЇНА) 

ЗНАЧЕННЯ ЗАПАЛЬНОЇ ІНФІЛЬТРАЦІЇ ПУХЛИНИ  
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
У клінічній імунології пухлин першочер-

гове значення набуває визначення імунологіч-
ного статусу хворого на рак. Одним із його по-
казників є лімфоїдно-клітинна інфільтрація пух-
лини – морфологічне вираження імунних про-
типухлинних реакцій, значення якої залишаєть-
ся ще зовсім незрозумілим (П.Б. Ладнюк та спі-
вавт., 1983, Г.В. Вережбицкий, 1984; В.А. Доб-
рынин и соавт., 1988; И.Г. Ольховская и соавт., 
1992). Зацікавлення природою лімфоїдно-
клітинної інфільтрації пухлини пов’язано з тра-
ктуванням її присутності в найближчому сусідс-
тві до пухлини, як вияв специфічної імунологіч-
ної відповіді господаря на присутність пухлини, 
а також як потенційний терапевтичний чинник 
із специфічною протипухлинною дією 
(Whiteside, 1993). Про те відомо, що лише неве-
ликий відсоток клітин лімфоїдно-клітинної ін-
фільтрації має здатність до специфічної проти-
пухлинної дії (Zeromski et al., 2002). Крім того, 
функції клітин лімфоїдно-клітинної інфільтрації 
у багатьох пухлинах є ослаблені за рахунок ви-
ділення пухлинними клітинами, а також макро-
фагами різних гуморальних чинників імуносуп-
ресії (Vitolo et al., 1993, Zeromski et al., 2002). 

З метою встановлення прогностичної зна-
чимості запальної реакції пухлини ми провели 
обстеження 191 первинних хворих на рак горта-
ні, яким проводилось лікування на базі ЛОР від-
ділення ЛОКЛ з 2000 по 2004 рік. Всього було 
обстежено 191 хворий на рак гортані, з них 185 
чоловіків та 6 жінок. Середній вік становив 
57,8±1,17. У 132 хворих при первинному звер-
ненні в стаціонар не було виявлено метастазів в 
реґіонарні шийні лімфатичні вузли. При диспан-
серному спостережені в післяопераційному пе-
ріоді у 49 осіб з них діагностовано розвиток ме-
тастатичного ураження шийних лімфатичних 

вузлів, причому в 28 осіб – за період від 1 до 6 
місяців, в 14 – за період від 7 місяців до 1 року і 
в 6 – за період від 1 до 2 років. В 59 первинних 
хворих на рак гортані при первинному огляді 
виявлено метастази в реґіонарні шийні лімфати-
чні вузли. 

Прояви запальної реакції ми розділили на 
дві частини. В першу частину включили лімфо-
плазмоцитарну інфільтрацію. Інфільтрація 
строми пухлини і навколопухлинних тканин 
лімфоцитами, плазмоцитами, гістіоцитами як 
прояв імунологічної реакції організму на пухли-
ну. В другу частину включили лейкоцитарну 
інфільтрацію – запалення, яке розвивається як 
реакція на некроз, посилюється із зростанням 
стадії захворювання і проявляється в основному 
інфільтрацією пухлини нейтрофільними сегмен-
тоядерними лейкоцитами. 

Висновки 
При зменшенні ступеня лімфоплазмоци-

тарної інфільтрації пухлини зростає частота по-
яви реґіонарних метастазів у хворих на рак гор-
тані як голосової, так і вестибулярної локаліза-
ції. Метастази значно частіше з’являються при 
низькому та помірному ступенях лімфоплазмо-
цитарної інфільтрації. Проте метастази також 
з’являються і при високому ступені інфільтрації 
особливо з вестибулярною локалізацією. Отже, 
ступінь лімфоплазмоцитарної інфільтрації пух-
лини є ознакою, що має прогностичне значення 
для появи реґіонарних метастазів у хворих на 
рак гортані. Щодо ступеня лейкоцитарної інфі-
льтрації пухлини, у хворих на рак гортані голо-
сової локалізації при зростанні її ступеня зрос-
тає частота появи реґіонарних метастазів. Мета-
стази значно частіше з’являються при високому 
та помірному ступені інфільтрації пухлини. Хо-
ча вони з’являються також і при низькому, а 
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серед хворих з високим ступенем є особи без 
ураження лімфатичних вузлів шиї. А серед хво-
рих з вестибулярною локалізацією подібної за-
лежності не отримано. Отже, ступінь лейкоци-

тарної інфільтрації пухлини є ознакою, що має 
відносне або сумнівне прогностичне значення 
для появи реґіонарних метастазів у хворих на 
рак гортані. 

 
© А.Ю. Бариляк, М.Б. Крук, Ю.О. Поспішіль, Ю.Р. Бариляк, 2006 
 
 
 
 
С.К.БОЕНКО, И.А.ТАЛАЛАЕНКО, Д.С.БОЕНКО, З.Т.КЛИМОВ, В.В.КИЗИМ, П.В.НЕЧИПОРЕНКО,  

В.Н.АНДРЕЕВ, В.Н.ГИНЬКУТ, Л.В.КОТ, А.М.ПУШКАРУК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСА  
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 
Диагностика и лечение опухолей носа и 

околоносовых пазух (ОНП) остается одной из 
актуальных проблем медицины. Сосудистые 
опухоли этой локализации являются редкой па-
тологией. Лечение таких новообразований – 
хирургическое, при злокачественной морфоло-
гической структуре опухоли оно дополняется 
химио-радиотерапией. 

Целью нашей работы являлась оптимиза-
ция лечения больных с сосудистыми опухолями 
носа и ОНП.  

Материалы и методы. В период с 1990 
по 2004 год нами наблюдалось10 пациентов с 
сосудистыми опухолями носа и ОНП. Мужчин 
было 8, женщин – 2. Возраст больных колебался 
от 24 до 68 лет. У двух пациентов в анамнезе 
отмечена травма носа и пазух, у одного – поли-
поэтмоидотомия по поводу хронического поли-
позного этмоидита. Данных о семейном и на-
следственном характере этой патологии, а также 
множественных локализаций сосудистых опу-
холей обнаружено не было. 

Все больные жаловались на прогресси-
рующее затруднение носового дыхания, гной-
ный насморк, носовые кровотечения, головные 
и лицевые боли, которые в одном случае соче-
тались с деформацией носа и орбиты, экзоф-
тальмом и диплопией. При передней риноско-
пии в 9 случаях обнаруживалась полиповидная 
васкуляризированная кровоточащая опухоль, 
обтурирующая одну из половин носа и в одном 
случае – кровоточащее полиповидное разраста-
ние размерами 0,4х0,5 см, прикрепляющееся 
своим основанием к краю средней носовой ра-
ковины.  

Предоперационное обследование больных 
включало общеклинические анализы, спираль-
ную компьютерную или магнито-резонансную 
томографию и биопсию новообразования. У 7 

больных эти обследования были дополнены ка-
ротидной селективной ангиографией.  

Все 10 пациентов были прооперированы. 
У одного больного опухоль удалена эндона-
зально, так как располагалась в области средней 
носовой раковины и не затрагивала околоносо-
вые пазухи. В 9 случаях были применены пе-
редние трансмаксиллярные хирургические дос-
тупы: у 4 больных реализован паралатерона-
зальный доступ по Moure и у 5 произведена 
ринотомия по Rouge-Denker. Больной с ангио-
саркомой решетчатого лабиринта, прорастаю-
щей в полость носа, гайморову пазуху и в орби-
ту, был прооперирован с использованием пара-
латероназального доступа. В послеоперацион-
ном периоде ему проведен курс химио-
радиотерапии. Сроки наблюдения пациентов 
составляли от 11 месяцев до 13 лет. 

Результаты и их обсуждение. Ангио-
графическая картина была весьма разнообраз-
ной и соответствовала рентгендиагностическим 
признакам сосудистых опухолей. Гистологиче-
ская структура сосудистых опухолей в нашей 
группе оказалась следующей: 6 пациентов пред-
ставляли гемангиому полости носа и придаточ-
ных пазух, 1 – гемангиому средней носовой ра-
ковины, 1 – гемангиоперицитому, 1 – гломус-
ную опухоль и 1 – ангиосаркому. Средняя опе-
рационная кровопотеря составляла около 600 
мл, в 2 случаях она возмещалась гемотрансфу-
зией. Рецидивов заболевания не отмечено. 

Выводы. 1. Сосудистые опухоли носа и 
ОНП являются редкой патологией, их клиниче-
ская картина неспецифична, окончательный ди-
агноз можно установить только гистологически. 
2. Хирургическое вмешательство с использова-
нием трансмаксиллярных доступов позволяет 
добиться хороших клинических результатов при 
лечении сосудистых опухолей носа и ОНП.  

 
© С.К.Боенко, И.А.Талалаенко, Д.С.Боенко, З.Т.Климов, В.В.Кизим, П.В.Нечипоренко, В.Н.Андреев,  
В.Н.Гинькут, Л.В.Кот, А.М.Пушкарук, 2006 
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С.К. БОЕНКО, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО, В.В. КИЗИМ, 
 Е.Н. ТРОФИМОВА, В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, А.С. ПЛАТОНОВ, Е.Б. КАЧАНОВА  

(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 
 ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ 

 
До настоящего времени терминология, 

применяемая в ЛОР-онкологии не унифициро-
вана: многие одинаковые по объему оператив-
ные вмешательства, выполняемые при раке гор-
тани, называются по разному. Это затрудняет 
статистическую и научную обработку материала 
и его сопоставление. 

Целью нашей работы являлось унифици-
рование классификации оперативных вмеша-
тельств, выполняемых при раке гортани различ-
ных стадий. 

 
Предлагаемая нами классификация тако-

ва. 
I. Биопсия новообразования гортани. 
II. Трахеостомия: 

1) плановая; 
2) срочная. 

III. Хордэктомия. 
IV. Расширенная хордэктомия (удаление 

голосовой складки с голосовым отростком чер-
паловидного хряща). 

V. Эпиглотэктомия. 
VI. Резекция гортани: 

1) вертикальная: 
а) боковая; 
б) передне-боковая; 
в) передняя. 

2) горизонтальная; 
3) субтотальная: 
а) вертикальная (с указанием объема уда-

ляемых тканей); 
б) горизонтальная (с указанием объема 

удаляемых тканей). 

VII. Ларингэктомия (удаляется гортань с 
передними мышцами шеи, тканями преднадгор-
танникового пространства и подъязычной ко-
стью). 

VIII. Расширенная ларингэктомия (с 
указанием объема удаляемых тканей): 

1) с плановым формированием фаринго-
стомы; 

2) с плановым формированием фаринго-
эзофагостомы. 

IX. Ларингэктомия с голосообразующей 
операцией: 

1) ларингэктомия с трахеоглоточным 
шунтированием; 

2) ларингэктомия с трахеопищеводным 
шунтированием; 

3) ларингэктомия с голосовым протези-
рованием; 

4) ларингэктомия с подготовкой к голо-
совому протезированию. 

X. Футлярно-фасциальное иссечение 
боковой клетчатки шеи (диссекция шеи). 

XI. Радикальная лимфаденэктомия 
(операция Крайля). 

XII. Пластика трахеостомы. 
XIII. Пластика ларингостомы. 
XIV. Пластика фарингостомы. 
XV. Пластика фарингоэзофагостомы. 
Предлагаемая классификация основыва-

ется на многолетнем клиническом опыте хирур-
гического лечения злокачественных опухолей 
гортани, позволяет унифицировать статистиче-
скую и научную обработку полученного мате-
риала, а также его сопоставление. 

 
© С.К. Боенко, В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, В.В. Кизим, Е.Н. Трофимова, В.Г. Ягельский,  
А.С. Платонов, Е.Б. Качанова, 2006 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, И.В. ФИЛАТОВА, А.В. СЕМЕНЕНКО  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕРИФИКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВАРИАНТАХ ЛЕЧЕНИЯ 

 
По данным Всемирной организации охра-

ны здоровья, в мире ежегодно регистрируется 4 
миллиона заболеваний раком. Только в Европе 

он уносит жизнь 1 миллиона заболевших людей. 
В Украине по информации Министерства охра-
ны здоровья ежегодно выявляется более 150 
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тысяч случаев заболевания злокачественными 
опухолями. Прогнозы специалистов-онкологов 
неутешительные: к 2020 году количество людей, 
которым будет поставлен этот роковой диагноз, 
может достичь 200 тысяч. (С. Зятьев – газета 
«Ваше здоров`я» 14 июля 2006 г.) 

В этой связи возникает проблема верифи-
кации злокачественных опухолей, в том числе 
злокачественных новообразований гортани. 
Этому вопросу уделяется внимание рядом спе-
циалистов. Это – онкоотоларингологи, пато-
морфологи, химиотерапевты, лучевые терапев-
ты, специалисты МСЭК. 

Самую большую сложность в постановке 
диагноза злокачественных новообразований и 
их верификации представляют больные с нали-
чием клинических признаков рака гортани с от-
рицательными цитологическими и гистологиче-
скими исследованиями. (Д.И. Заболотный, Д.И. 
Клименко, А.И. Розкладка, О.Е. Репетя, 1997; 
Д.И. Заболотный, О.К. Покотиленко, В.В. Пала-
марчук, 1999; Р.А. Абизов, 2001). 

Целью нашей работы явился анализ кри-
териев диагностики рака гортани и принятие 
решений при различных видах верификации 
этого заболевания. 

В ЛОР-клинике ХМАПО за период с 1996 
по 2006 годы наблюдалось 127 больных раком 
гортани. Из них женщин 7 мужчин 120. 

Трудности в верификации опухоли горта-
ни наблюдались у 17 больных. Среди них было 
2 женщины и 15 мужчин в возрасте от 49 до 67 
лет. Жалобы больных зависели от локализации 
и стадии опухоли в гортани. Так первая стадия 
рака гортани клинически выявлена у 1-го боль-
ного из 17. это был мужчина 52 лет. Жалобы 
были на охриплость, першение в горле, посто-
янный кашель. У остальных 16 больных опухо-
ли в гортани соответствовали III и IV стадиям. 
Особенностью был эндофитный рост новообра-
зования и отсутствие регионарных метастазов, а 
также отсутствие увеличения шейных лимфоуз-
лов. Локализация опухоли была в 11 случаях 
внутристенной и в 5 наблюдениях – подсклад-
ковой с внутристенной локализацией. Жалобы в 
этой группе больных сводились к нарушению 
голосообразования, постоянному кашлю, усили-
вающемуся в ночное время, затруднению дыха-
ния. В четырех случаях это выражалось стено-
зом гортани III и IV степеней, что потребовало 
экстренной трахеостомии. 

В порядке диагностики им применялся объ-
ем обследования, предложенный Р.А. Абызовым и 
соавторами (1987) и Р.А. Абызовым (2001). Всем 
17 больным проводили непрямую и прямую мик-
роларингоскопию, стробоскопию, фиброскопию с 
одновременным исследованием пищевода, в от-

дельных случаях (7человек) проводили бронхо-
скопию, рентгенологические исследования орга-
нов грудной клетки и рентгеновскую рутинную 
томографию, а в последующем и компьютерную 
томографию гортани. На основании этих исследо-
ваний предварительно устанавливался клиниче-
ский диагноз злокачественное новообразование 
гортани в соответствующей стадии. 

Однако подтвердить такой диагноз у этих 
больных необходимо было морфологическими 
исследованиями, что как раз и поставило кли-
ницистов в трудное положение. 

Всем 17 больным одномоментно было 
проведено цитологическое исследование мазков 
– отпечатков непосредственно из зоны опухоле-
вого процесса в гортани. Следует акцентировать 
внимание на том, что в ЛОР клинике ХМАПО 
цитологическая диагностика опухолей ЛОР ор-
ганов проводилась и проводится высококвали-
фицированными цитологами (Т.П. Якимова и 
соавторы, 2003), что позволяло подтверждать 
злокачественность новообразований гортани у 
всех 120 обследованных больных, кроме ука-
занных выше 17 больных. В этой группе обсле-
дованных неоднократное цитологическое ис-
следование оказывалось негативным. Однако, 
последовательно, у этих больных проводился 
забор материала из области опухолевого про-
цесса из разных мест, в том числе и на границе 
со здоровой тканью для гистологического ана-
лиза, а также проводилась пункционная биопсия 
при эндофитном росте опухоли. Следует отме-
тить тот факт, что несмотря на то, что клиниче-
ски и с помощью дополнительных методов ис-
следования была полная уверенность в наличии 
у больных злокачественного новообразования 
гортани, но подтвердить это с помощью много-
кратных цитологического и гистологического 
исследований не представлялось возможным. 

Возникли серьезные проблемы с опреде-
лением тактики дальнейшего лечения больных, у 
которых клинически определилась III или IV ста-
дии рака гортани. Как известно, в этих стадиях 
приоритетным выбором лечения является хирур-
гический, что сопряжено с удалением гортани. 
Главный вопрос – можно ли удалить орган (гор-
тань) при отсутствии должной верификации? 
Этим редкие наблюдения за последние 10 лет нас 
ставили в тупиковое положение. В этих случаях 
проводился консилиум с участием онколога, ра-
диолога, патоморфолога и даже представителя 
МСЭК. В ряде наблюдений, а это было у 7 боль-
ных, пациентам была предложена экзентерация 
гортани с последующим гистологическим иссле-
дованием, которое также оказывалось отрица-
тельным и только спустя 2-3 года у этих больных 
возникал рецидив опухолевого процесса с появ-
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лением метастатических очагов на шее с гисто-
логической верификацией плоскоклеточного ра-
ка гортани, что давало возможность провести 
комбинированное лечение, включавшее опера-
цию ларингэктомию с операцией Крайля с по-
следующей лучевой и химиотерапией.  

Очень важным в этой проблеме является 
то, что приходится решать вопрос об удалении 
такого функционального органа как гортань, что 
сопряжено с инвалидизацией, отсутствие же 
верификации злокачественности опухоли горта-
ни делает такую тактику невыполнимой, что в 
дальнейшем в конечном итоге приводит к реци-

диву опухоли и проявлению её злокачественно-
сти.  

Таким образом, эта проблема не решена и 
необходимо продолжать поиск новых как сис-
темных методов диагностики, так и местных, что 
должно объединить в этом поиске специалистов 
различных направлений в медицине: генетиков, 
иммунологов, патоморфологов, морфологов, ра-
диологов и так далее. В этом смысле обнадежи-
вают труды В.И. Луценко, Д.И. Заболотного, 
А.И. Розкладки, А.Ф. Карася (2001), разработав-
ших неинвазивный способ диагностики рака гор-
тани по изменению биопотенциалов.  

 
© Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.М. Шевченко, И.В. Филатова, А.В. Семененко, 2006 
 
 
 
 

Г.И.ГАРЮК, А.М.ШЕВЧЕНКО, И.В.ФИЛАТОВА, О.Г.ГАРЮК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ПЕРВИЧНЫЙ РАК ЛОБНЫХ ПАЗУХ  
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ) 

 
Злокачественные опухоли носа и около-

носовых пазух составляют 1,4% от аналогично-
го показателя других локализаций. Поражение 
раковой опухолью лобных пазух наблюдается 
редко и составляет по данным литературы 1-3% 
от всех случаев первичного рака других около-
носовых пазух. О редкости первичной локали-
зации рака в лобной пазухе свидетельствует и 
то, что в абсолютном большинстве публикаций 
приводятся только единичные случаи (А.Г. Ли-
хачев, 1963; В.Ф. Филатов и соавторы, 1972; 
А.Г. Волков, 2000; Berard, Gandon, Conte, 1961; 
Millar, 1961, и др.) В связи с этим каждое новое 
сообщение о первичном раке лобных пазух 
представляет определенный практический инте-
рес. 

В ЛОР-клинике ХМАПО с 1980 по 2005гг 
находилось 6 мужчин в возрасте 42-63 лет по 
поводу первичного рака лобных пазух. Диагно-
стика первичного рака лобных пазух, особенно 
в ранних стадиях, вызывает значительные за-
труднения. Наблюдаемые больные в течение 1-3 
лет находились под наблюдением по поводу 
синуситов различной этиологии, невралгий 
тройничного нерва, ликворно-гипертензионного 
синдрома и только выход процесса за пределы 
лобных пазух свидетельствует об истинном со-
стоянии. У 2 больных диагноз первичного по-
ражения лобных пазух был установлен во время 
операции. Типичные жалобы больных при рако-
вом поражении лобных пазух отсутствуют. У 4 
больных при поступлении отмечалась припух-
лость, а у 3 – флюктуация в области передней 

стенки лобной пазухи, верхнего века. У 2 боль-
ных при пальпации передних отделов глазнич-
ной стенки лобной пазухи определялся перга-
ментный хруст. Различной степени нарушение 
подвижности глазного яблока выявлено у 3 
больных с распространением процесса за преде-
лы лобной пазухи. У 3 больных клинически за-
болевание протекало как осложненный острый 
фронтит, что по данным Б.А. Шварца (1961) 
отмечается в 5,1% наблюдений злокачественных 
опухолей околоносовых пазух. Все больные бы-
ли тщательно обследованы клинически, рентге-
нологически, а 4 больным проведена КТ- и 
ЯМР-исследование. Следует отметить, что вне-
дрение в практику КТ и ЯМР исследований при 
этой патологии значительно повышает качество 
обследования больных и позволяет четко поста-
вить диагноз и выявить объем поражения опу-
холью лобных пазух, а также выход процесса за 
ее пределы. В то же время визуально, в том чис-
ле и с помощью оптического риноскопа, ткань 
опухоли в полости носа выявлена не была. Нев-
рологической симптоматики, несмотря на раз-
рушение церебральной стенки лобной пазухи у 
4 обследованных больных, не выявлено. У 3 из 
них опухоль на значительном протяжении при-
лежала к твердой мозговой оболочке. Это по-
зволяет считать, что твердая мозговая оболочка 
является устойчивым барьером для опухоли. У 2 
больных отмечен инфильтративный рост опухо-
ли в орбиту с частичным поражением орбиталь-
ной клетчатки. У этих больных отмечено раз-
личной степени ограничение подвижности глаз-
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ного яблока. У 2 больных до оперативного вме-
шательства был поставлен диагноз: мукоцеле 
лобной пазухи и только интраоперационно была 
диагностирована опухоль. 

В литературе имеются сообщения о воз-
можности малигнизации доброкачественных 
опухолей при локализации в полости носа и 
околоносовых пазухах. Локализация папиллом в 
лобной пазухе крайне редка (А.Г. Лихачев, 
1963; А.М. Шевченко, Н.И. Гладкий, 1978; Mil-
lar, 1961). 

У 1 больного за 4 года до поступления в 
клинику была произведена фронтотомия с уда-
лением подтвержденной патоморфологически 
переходноклеточной папилломы. В анамнезе до 
операции – энуклеация глазного яблока по по-
воду огнестрельного ранения. По поводу опухо-
ли лобной пазухи произведена реоперация, уда-
лено значительных размеров новообразование, 
выявлен дефект церебральной и глазничной 
стенок пазухи. При патоморфологическом ис-
следовании диагностирован плоскоклеточный 
рак с ороговением. В этом наблюдении развитие 

заболевания могло быть спровоцировано огне-
стрельным ранением глаза с последующей 
энуклеацией. Одним из первых симптомов, оче-
видно, были длительные, неясной этиологии 
невралгии 1 ветви тройничного нерва. Периоди-
ческие обострения гнойного процесса в лобной 
пазухе могли способствовать рецидиву папил-
ломы и ее переходу в рак. В то же время пере-
хода опухоли, как и в других наблюдениях на 
твердую мозговую, оболочку не выявлено. 

Наличия метастазов у всех наблюдаемых 
больных не было отмечено. 

Больным были произведены операции на 
лобных пазухах с наружным доступом, наложе-
нием лобно-носового соустья. У 4 больных от-
мечено распространение опухолевого процесса 
на клетки решетчатого лабиринта. 

В послеоперационном периоде все боль-
ные получали лучевую и химиотерапию. Бли-
жайший терапевтический эффект комбиниро-
ванного метода лечения первичного рака лоб-
ных пазух у наблюдаемых больных удовлетво-
рительный. 

 
© Г.И.Гарюк, А.М.Шевченко, И.В.Филатова, О.Г.Гарюк, 2006 
 
 
 
 

 
М.И. ГОВОРУН, В.С. УШАКОВ, Б.В. КУЦ, К.В. ПЕРЕЛЫГИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

НАШ ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ У ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

 
В настоящее время разработано и широко 

используется большое количество разновидно-
стей органосохраняющих операций (ОСО), ко-
торые позволяют сохранить функции гортани и, 
тем самым, исключить инвалидизацию больно-
го. Однако эффективность этих вмешательств, 
определяемая степенью восстановления голосо-
образующей, дыхательной и разделительной 
функций, по данным различных авторов колеб-
лется от 25 до 80% и зависит от стадии опухоле-
вого процесса, объема и вида оперативного 
вмешательства и дозы предшествующей луче-
вой терапии. До настоящего времени у больных 
старшей возрастной группы основным видом 
лечения является лучевое или хирургическое в 
объеме экстирпации гортани, что приводит к 
стойкой инвалидизации пациента.  

Целью данного исследования явилось 
обоснование возможности выполнения органо-
сохраняющих операций у лиц старшей возрас-
тной группы.  

Лечению подверглись 19 больных раком 
гортани T1N0M0-T3N0M0 в возрасте от 60 до 80 

лет с различной сопутствующей патологией. 9 
пациентам была выполнена хордэктомия 
(T1N0M0) и 10 больным – различные варианты 
резекций гортани (T2N0M0-T3N0M0).  

Разработанные методики предполагали 
обязательное одномоментное или отсроченное 
создание прототипа резецированной голосовой 
складки.  

Перед операцией проводилась соответст-
вующая коррегирующая терапия. Анестезиоло-
гическое пособие включало в себя применение 
дипривана (пропофола). Операция начиналась с 
наложение трахеостомы. В послеоперационном 
периоде после выполнения хордэктомии на 3 
сутки выполняли видеоэндоскопический кон-
троль и при нормальном просвете трахеи произ-
водили деканюляцию. У больных с наличием 
ларингостомы и ларинготрахеостомы в после-
операционном периоде осуществляли питание 
через назогастральный зонд в течение 8-14 дней. 
Затем использовали эластические повязки. В 
результате использования данных методик у 15 
пациентов удалось восстановить звучную чле-
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нораздельную речь, глотательная функция вос-
становлена у всех больных. При этом голос по-
являлся уже на 4-5 сутки после операции. 

Средние сроки нахождения больных в 
стационаре составили 10-14 дней (после хордэк-
томии) и 21-30 дней (после резекции гортани). 

Сроки наблюдения составляют от 4-х ме-
сяцев до 5 лет. Признаков рецидива опухоли в 
рассматриваемой группе больных не отмеча-
лось. У одного больного, перенесшего СРГ, че-
рез 3 месяца после хирургического лечения поя-

вился единичный узел на шее (от послеопераци-
онного курса лучевой терапии больной отказал-
ся), выполнена радикальная шейная лимфоно-
дулэктомия. 

Наш опыт показывает, что при наличии 
показаний, у лиц старшей возрастной группы, 
могут выполняться органосохраняющие опера-
ции, которые обеспечивают онкологическую 
надежность и сохранение основных функций 
оперированного органа и, тем самым, исключа-
ют инвалидизацию пациентов. 

 
© М.И. Говорун, В.С. Ушаков, Б.В. Куц, К.В. Перелыгин, 2006 
 
 
 
 
 

М.И. ГОВОРУН, В.С. УШАКОВ, Б.В. КУЦ, К.В. ПЕРЕЛЫГИН  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ  
ГРУППЫ, ПЕРЕНЕСШИХ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА ГОРТАНИ 

 
Нарушение голосообразования возникает 

в результате любого воздействия на голосовые 
складки (лазерного, хирургического) и не зави-
сит от объема удаляемых тканей. 

Логопедическая коррекция в ранние по-
слеоперационные сроки, как правило, не эффек-
тивна, так как по нашим исследованиям в опе-
рированной гортани происходят анатомо-
функциональные изменения, в ходе которых 
осуществляется миграция фонаторного жома, и, 
в сроки до 3-х лет, формируется “ложноскла-
дочный голос” на уровне черпало-надгортанных 
складок. 

 У лиц пожилого возраста с ограничен-
ным жизненным ресурсом и адаптационными 
возможностями консервативными мероприя-
тиями не удается добиться восстановления нор-
мального голоса.  

Задачей нашего исследования явилось 
воссоздание тоногенератора в правильном ана-
томическом положении для сохранения голосо-
вой функции у больных раком гортани старшей 
возрастной группы, перенесших органосохра-
няющие операции. 

По разработанной методике лечению под-
верглись 19 пациентов, из которых 9 больным 
была выполнена хордэктомия (T1N0M0) и 10 па-
циентам – сагиттальная резекция гортани (СРГ) 
(T3N0M0) в возрасте от 60 до 80 лет. Операция 
предполагала одномоментное или отсроченное 

создание прототипа резецированной голосовой 
складки. При выполнении хордэктомии для этой 
цели мы использовали мобилизованную слизи-
стую оболочку вестибулярной складки и гор-
танного желудочка. В ходе пластической рекон-
струкции резецированной гортани (после вы-
полнения СРГ) применяли оригинальную мето-
дику пластического закрытия ларингостомы и 
полиакриламидный гель “Формакрил” для соз-
дания аналога истинной голосовой складки 
(ИГС). В результате использования данных ме-
тодик у 15 пациентов удалось восстановить 
звучную членораздельную речь. При этом голос 
появился уже на 4-5 сутки после операции. Ви-
деоэндоскопические исследования в сроки от 2 
до 6 месяцев показали, что происходило смыка-
ние воссозданного фонаторного жома на уровне 
ИГС, т.е. в оптимальном положении.  

Таким образом, наиболее полное восста-
новление голосовой функции после органосо-
храняющих операций возможно при воссозда-
нии тоногенератора в правильном анатомиче-
ском положении, что может быть достигнуто 
путем созданием прототипа ИГС с использова-
нием местных тканей и синтетических полиме-
ров. Последующие фонопедические мероприя-
тия позволяют эффективно улучшать качество 
разговорной речи, а возраст пациентов не явля-
ется противопоказанием для проведения данных 
операций.  

 

© М.И. Говорун, В.С. Ушаков, Б.В. Куц, К.В. Перелыгин, 2006 
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М.И. ГОВОРУН, В.С. УШАКОВ, Б.В. КУЦ, К.В. ПЕРЕЛЫГИН  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ  
В АСПЕКТЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 
Анализ современной научной литературы 

в области клиники, диагностики и лечения 
больных с доброкачественными и злокачествен-
ными новообразованиями гортани показывает, 
что сохраняются и имеют определенную акту-
альность целый ряд проблем, связанных, прежде 
всего, с качественным лечением указанных 
форм патологии.  

Данные проблемы определяются высокой 
значимостью гортани, как морфологического 
органа, обеспечивающего дыхательную, голосо-
образующую, пищепроводную и защитную 
функции, высокой социальной значимостью ее 
как коммуникативного, обеспечивающего реа-
лизацию целого ряда биологических, биосоци-
альных и социальных потребностей человека 
органа. 

При этом, как отмечают ведущие ученые, 
за последние 50 лет медицина цивилизованного 
мира претерпела три «революции»: первая оз-
наменовалась бурным развитием медицинской 
науки и техники, интенсификацией подготовки 
кадров, и на этой основе – разработкой и вне-
дрением новых технологий диагностики; вторая 
– нарастающим развитием страховой медицины; 
третья – проявившейся тенденцией к оценке 
результатов медицинской помощи по конечному 
результату – качеству жизни реконвалесцентов 
в ближайшем и отдаленном периодах.  

Проблема адекватного хирургического 
лечения доброкачественных и злокачественных 
новообразований гортани сохраняет свою зна-
чимость, что связано с требованиями макси-
мальной атравматичности и функционального 
результата выполненного вмешательства. В ла-
рингохирургии используются современные тех-
нологии, что позволяет оптимизировать само 
хирургическое вмешательство и обеспечить 
благоприятное течение послеоперационного 
процесса. Однако, в данном случае «выплывает» 
еще один аспект проблемы современной меди-

цины – экономический. Использование при ле-
чении новых высокотехнологичных лечебных 
методик, аппаратуры и медикаментов сущест-
венно повышает стоимость лечения. Как отме-
чают многие представители общественного 
здравоохранения, в последние десятилетия ста-
ло весьма ощущаться несоответствие между 
потребностью в медицинской помощи и суще-
ствующими ресурсами здравоохранения.  

Повышение эффективности и качества 
лечения больных с опухолевой патологией гор-
тани требует разработки принципиально новых 
подходов, учитывающих как непосредственный 
эффект лечения, так и усилия врача по его дос-
тижению. Все вышеизложенное предопределяет 
актуальность исследований, проводимых в дан-
ном направлении. В связи с этим возникает не-
обходимость разработки конкретных индикато-
ров качества оториноларингологической помо-
щи при новообразованиях гортани, что и предо-
пределяет цель и задачи исследований.  

Для достижения цели исследования в 
ЛОР-клинике ВмедА им. С.М.Кирова было про-
ведено обследование 124 больных с опухолевым 
поражением гортани, перенесших органосохра-
няющие операции по разработанным нами ме-
тодикам. Больных с доброкачественными обра-
зованиями было 24 (20%), со злокачественными 
опухолями 100 пациентов (80%). 

Для оценки ближайших и отдаленных ре-
зультатов лечения больных с новообразования-
ми гортани применена клиническая система 
контроля качества медицинской помощи. При 
этом проведен сравнительный анализ особенно-
стей результатов хирургического лечения. На 
основе полученных в исследовании результатов 
оценки проведенного лечения предложена сис-
тема клинических поэтапных индикаторов каче-
ства оториноларингологической помощи при 
заболеваниях гортани. 

 
© М.И. Говорун, В.С. Ушаков, Б.В. Куц, К.В. Перелыгин, 2006 
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Ю.А. ГРИНЕВИЧ (КИЕВ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИММУНОТЕРАПИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
Ни один из основных методов лечения 

(хирургический, химиотерапия, лучевая тера-
пия) онкологических больных не в состоянии 
девитализировать все опухолевые клетки. Эф-
фективность лечения больных в значительной 
степени зависит от состояния защитных сил ор-
ганизма, способных распознать и элиминиро-
вать оставшиеся после лечения опухолевые 
клетки. 

Потому интерес к противоопухолевой 
иммунотерапии не ослабевает, а в последние 
годы, в связи с достижениями в биотехнологии 
и генной инженерии, интенсивно развивается. 

В настоящее время успешно разрабаты-
ваются два основных подхода к проведению 
противоопухолевой иммунотерапии: 

1) активные или индуцирующие иммун-
ный ответ на антигены опухоли; 

2) пассивные, путем переноса в организм 
биологически активных субстанций, опосре-
дующих специфические противоопухолевые 
эффекты. 

В результате исследований последних де-
сятилетий, возникло новое направление актив-
ной специфической иммунотерапии – вакцино-
терапия, целью которой является индукция 
стойкой специфической противоопухолевой 
реакции иммунной системы организма опухоле-
носителя. 

Применяются вакцины, в основу которых 
в качестве антигена положены цельные опухо-

левые клетки, аутологичные белки теплового 
шока, ганглиозиды, синтетические пептиды, 
ДНК, рекомбинантные вирусы, а в самое по-
следнее время – вакцины на основе дендритных 
клеток (ДК). 

ДК – это мощные антигенпрезентирую-
щие клетки, способные захватывать опухолевый 
антиген и представлять его лимфоцитам в виде 
„суперантигена” в комплексе с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости (МНС) 
как І, так и ІІ класса. При этом активируются 
как «наивные», так и примированные Т- и В-
лимфоциты, а также благодаря секреции целого 
спектра цитокинов и прямого контакта активи-
руется пролиферация и функция натуральных 
киллерных (НК) клеток. С учетом уникальных 
свойств ДК ожидается, что эффективность ле-
чения онкологических больных с их применени-
ем будет существенно повышена. 

Мы применяем такую вакцину после хи-
рургического удаления опухоли у больных рас-
пространенными формами рака яичника, рака 
легкого и при некоторых других локализациях 
процесса. 

У больных под влиянием такой вакцино-
терапии отмечено увеличение абсолютного и 
относительного количества лимфоцитов основ-
ных популяций, в том числе НК-клеток, улуч-
шение непосредственных и ближайших резуль-
татов лечения. Отдаленные результаты ДК-
вакцинотерапии изучаются. 

 
© Ю.А. Гриневич, 2006 
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В.В. СКОРОБОГАТИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

АКТИВАЦІЙНА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАКОВІ ПУХЛИНИ  
ФАРИНГО-ЛАРИНГЕАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ 

 
Прогрес у лікуванні злоякісних новоутво-

рень фаринго-ларингеальної області, обумовле-
ний удосконаленням методології спеціальних 
методів лікування, підвищив показники 5-
літньої виживаності хворих пухлинами категорії 
TзNхMо з 20-40% до 50-65%. Подальше підви-
щення лікувальних результатів зв'язувалося з 
можливостями проведення імунотерапії. Однак 

ці припущення не виправдалися й багаторічні 
спроби використання імуномодуляторів при лі-
куванні солідних пухлин виявилися малоефек-
тивними. Розвиток онкоімунології визначив, що 
пухлинна прогресія спричиняє кардинальні змі-
ни у функціонуванні протипухлинного захисту: 
від вираженої активації до перемикання на 
сприяння росту злоякісного новоутворення. 
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Усунення індукованих пухлиною в системі іму-
нітету патологічних порушень, може з'явитися 
ефективним компонентом у комплексі лікуван-
ня онкологічних хворих. Зазначеним вимогам 
відповідає активаційна терапія, заснована на 
концепції керування, гармонізації функціональ-
ного стану організму за допомогою розвитку 
неспецифічних адаптаційних реакцій. Разом з 
тим, поряд з неспецифічною дією, у лікуванні 
онкологічних хворих доцільно застосовувати 
специфічні, спрямовані до ушкоджених підсис-
тем (органів) препарати. Цьому критерію відпо-
відають антигомотоксичні комплексні біологіч-
ні препарати, які, при відсутності зайвого меди-
каментозного навантаження, спроможні здійс-
нювати вплив на загальну інтоксикацію, функ-
цію окремого органа, моделювати адаптаційні 
реакції, поновлювати обміні процеси, проводить 
імунокорекцію, здійснювати вплив на окремі 
ділянки обміну та кліткового метаболізму.  

До початку спеціального лікування при-
значалися Psorinoheel, Lymphomyosot, Galium, по 
10 капель 6 разів у день, ін'єкції (п/ш, в/м) 
Coenzyme comp. 2,2 ml, Ubihinon comp. 2,2 ml, 
Hepar comp. 2,2 ml з інтервалом у 3-5 днів. Після 
проведення операції призначалися керуючі пре-
парати. Починали з щоденних підшкірних ін'єк-
цій 0,5 ml 0,018% адреналіну гидротартрата. Під-
бір дози здійснювали, орієнтуючись на показни-
ки лейкоцитарної формули кров (% кількість лі-

мфоцитів > 28-40 (45); індекс лімфоцити/с-я ней-
трофили > 0,45-1,12). Якщо після першої ін'єкції 
показники ставали характерними для реакції спо-
кійної активації, а необхідно викликати реакцію 
підвищеної активації, доза множиться на 1,2. 
Якщо показники не мінялися, первісну дозу вар-
то розділити на 1,2. При повторних ін'єкціях 
принцип підбора дози аналогічний. Як правило, 
за 2-5 днів вдається одержати необхідні показни-
ки, при цьому варто перейти на підшкірні ін'єкції 
Cerebrum comp. (починаючи з 2,2 ml 1 раз в 3-5 
днів), що дозволяє стабілізувати отриману адап-
таційну реакцію. У призначеннях базових препа-
ратів переходили на ін'єкційні форми з підшкір-
ним їхнім введенням за методикою східчастої 
аутогемотерапии (Psorinoheel, Lymphomyosot, 
Traumeel S, Galium та Coenzyme comp. 2,2 ml, 
Ubihinon comp. 2,2 ml, Hepar comp. 1 раз в 5 
днів). З початком проведення променевої терапії 
додавали ін'єкції Thyreoidea comp. 2,2 ml 1 раз в 
3-5 днів. Активаційну терапію проводили протя-
гом усього курсу спеціального противоопухоле-
вого лікування й далі, до 6 місяців, з інтервалом 
введення препаратів 1 раз у 5-7 днів.  

Проведення активаційної терапії з вико-
ристанням антигомотоксичних препаратів під-
вищило показник п'ятирічної безрецидивної ви-
живаності з 63,4% до 74,3% для хворих на рак 
гортані та з 42,8% до 58,3% для хворих на рак 
гортаноглотки категорії TзNхMо. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
С ИНВАЗИЕЙ В ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

 
Актуальность. Местно-распространен-

ный рак щитовидной железы, ввиду близкого 
анатомического расположения, прорастает в 
верхние отделы трахеи и гортань от 11% до 22% 
всех случаев. Чаще всего эти больные не полу-
чают радикального хирургического лечения, а 
им проводят радиойодтерапию. Летальность в 
этой группе больных составляет более 50%. 

Цель работы: повысить эффективность 
лечения больных раком щитовидной железы с 
инвазией в верхние дыхательные пути. 

Материалы. В ЛОР-онкологическом от-
делении областной больницы им. И.И. Мечни-
кова проведено комбинированное лечение 16 
больных раком щитовидной железы с прораста-
нием в трахею в 10 случаях, и в трахею и гор-

тань в 6 случаях. Возраст больных был от 34 до 
67 лет, 7 женщин и 9 мужчин, 6 случаев фолли-
кулярного рака, 8 случаев папиллярного и 2 
случая низкодифференцированного рака. Регио-
нарные метастазы в лимфатические узлы шеи 
наблюдались с одной стороны у 8 пациентов, 
двухсторонние у 3 больных, и 5 пациентов были 
без метастазов. Отдаленных метастазов не опре-
делялось. У всех пациентов с помощью фиброб-
ронхоскопии определялось прорастание опухо-
ли, поражающей переднебоковую стенку трахеи 
или переднюю стенку трахеи от 2 до 6см. дли-
ной, а в 6 случаях и структурные элементы гор-
тани.  

Методы. Всем больным проведено ради-
кальное хирургическое лечение, включающее в 
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себя экстрафасциальную тиреоидэктомию, 11 
пациентам футлярно-фасциальное удаление 
лимфатических узлов шеи, в том числе у 3 с опе-
рацией Крайля. У 10 больных произведена пе-
реднее-боковая резекция трахеи, у 4 из них, с 
частью перстневидного хряща, с замещением 
передне-бокового дефекта аутотрансплататом из 
кожно-жирового лоскута, трахеопексией трахеи и 
формированием стойкой трахеостомы, в 4 случа-
ях трахеоларингостомы. Двум пациентам, после 
выполнения циркулярной резекции верхних от-
делов трахеи, наложен гортанно-трахеальный и 
трахео-трахеальный анастомоз конец в конец. 
Данная операция стала возможной из-за неболь-
шого (до 2 см. в длину) распространения рака 
щитовидной железы на трахею. У 4 пациентов 
выполнена комбинированная, циркулярно-
боковая резекция трахеи с наложением анастомо-
за конец в конец, замещением бокового дефекта 
трахеи аутотрансплататом кожно-жировым лос-
кутом и наложением стойкой трахеостомы. У 3 
больных произведена латерофиксация голосовой 
складки со стороны инвазии верхних дыхатель-
ных путей для предотвращения парезного стено-
за гортани. Интраоперационные осложнения у 
больных не наблюдались. У 2 пациентов имели 
место явления гипопаратиреоза. У 6 пациентов 
отмечался односторонний парез гортани со сто-

роны инвазии, с достаточным просветом для ды-
хания через естественные дыхательные пути. 
Всем больным проводилась заместительная гор-
мональная терапия. 

Результаты. В период 2 месяцев, после 
хирургического лечения, пациентам проведено 
одномоментное или поэтапное пластическое 
закрытие трахеостомы или трахеоларингостомы 
местными тканями. Дыхание через естествен-
ные пути у пациентов свободное, просвет тра-
хеи широкий. Всем больным, в период 2 меся-
цев, после хирургического лечения проведен 
курс радиойодтерапии. За время наблюдения у 3 
пациентов отмечался рецидив заболевания в 
регионарные лимфатические узлы шеи. Им про-
ведено футлярно-фасциальное удаление лимфа-
тических узлов. Один пациент с недифференци-
рованным раком щитовидной железы умер, в 
период 3 месяцев, после хирургического лече-
ния, от пролонгации и генерализации заболева-
ния. 

Выводы. Предложенная тактика лечения 
больных раком щитовидной железы с прораста-
нием в трахею, гортань и метастазированием в 
регионарные лимфатические узлы позволяет 
повысить эффективность отдаленных результа-
тов, а также функционально реабилитировать 
пациентов. 
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УКОРЕННАЯ ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА РОТОГЛОТКИ 

 
Вступление. Рак ротоглотки III-IV стадии 

зарегистрирован у 53 % первичных больных со 
злокачественными опухолями ротоглотки, обра-
тившихся в Одесский ООД. Проблема лечения 
данной категории больных остается актуальной 
на сегодняшний день. 

Цель исследования. Улучшение эффек-
тивности лечения, увеличение продолжительно-
сти и повышение качества жизни больных рас-
пространенным раком ротоглотки III - IV стадии 
за счет применения химиолучевого лечения по 
ускоренной программе. 

Материалы и методы. Проведен сравни-
тельный анализ эффективности лечения, увели-
чения продолжительности жизни и частоты ме-
стных и общих осложнений лечения у 24 боль-

ных с раком ротоглотки III-IV стадии получав-
ших ускоренное химиолучевое лечение с 2003 
по 2006 гг. Контрольную группу составили 56 
больных получавших химиолучевое лечение в 
традиционном режиме. На 1 этапе лечения 
больным проводилась лучевая терапия в гипер-
фракционном режиме по 1?8 Гр 2 раза в день 
через 4 часа до суммарной очаговой дозы 40 Гр. 
в течении 8 дней. В перерыве между 2 этапами 
лучевого лечения на 10 день проводили курс 
полихимиотерапии по схеме: 5-фторурацил 500 
мг/м2 и цисплатин 30 мг/м2. На 2 этапе проводи-
ли лучевую терапию в аналогичном режиме до 
СОД 65 Гр. за 2 этапа. Проведено лечение 4 
больным с III стадией и 20 больным с IV стади-
ей опухолевого процесса. Лечение проводилось 
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на фоне сопроводительной медикаментозной 
терапии с учетом возможных лучевых осложне-
ний и общетоксических осложнений полихи-
миотерапии. 

Результаты исследования. Переноси-
мость лечения по используемой схеме была 
удовлетворительной. Частота местных и обще-
токсических реакций была на 22,4% выше, чем в 
контрольной группе. Местные лучевые реакции 
не превышали II степени тяжести и не требова-
ли перерыва в лечении. Полная регрессия опу-
холи зарегистрирована у 8 (33,3%) пациентов, 
частичная регрессия опухоли – у 13 пациентов 
(54,1%), стабилизация опухолевого процесса – у 
3 (12,5%) больных. Длительность наблюдения 
после проведенного лечения составляла от 12 до 
30 месяцев. В течении этого времени у 14 боль-

ных (58,3%) зарегистрировано прогрессирова-
ние опухолевого процесса. Летальный исход в 
результате прогрессирования опухоли в указан-
ные сроки наблюдения отмечен у 10 больных 
(41,66%). Минимальный безрецидивный период 
составлял 5 месяцев после окончания лечения, 
максимальный 24 месяца, выживание до года 
составило 70,8 %. У 10 больных (41,66%) в на-
стоящее время отмечается клиническая ремис-
сия либо стабилизация опухолевого процесса. 

Выводы. Изучение результатов лечения в 
обеих группах показало улучшение эффективно-
сти лечения, увеличение продолжительности и 
повышение качества жизни больных, увеличение 
длительности безрецидивного периода у больных 
получивших ускоренное химиолучевое лечение 
распространенного рака ротоглотки III-IV ст. 

 
© Н.А.Добровольский, А.В.Антонюк, Л.П.Антонова, H.B.Марцинковская, 2006 
 
 
 
 
 

Н.А.ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Л.П.ИВАНОВА, А.В.АНТОНЮК, Л.И.БОГДАНОВИЧ,  
A.M.МОСКАЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

3-Х ЛЕТНЯЯ БЕЗРЕЦИДИВНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ  
ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Вступление. В Одесской области ежегод-

но впервые выявляется около 120 пациентов с 
раком щитовидной железы (1,3% от общего 
числа заболевших). 

Цель исследования. Улучшение эффек-
тивности лечения, увеличение продолжительно-
сти и повышение качества жизни больных с ра-
ком щитовидной железы за счёт проведения 
комбинированного лечения. 

Материалы и методы. Материалом для 
анализа послужили 34 истории болезни пациен-
тов с дифференцированным РЩЖ, получивши-
ми в Одесском областном онкодиспансере ком-
бинированное лечение в 2005 г. Из общего чис-
ла пациентов – 3 мужчины, 31 – женщина; до 45 
лет – 10 больных (29,4%), после 45 лет – 24 
больных (70,6%); I ст. – 11 (32%), II ст. – 13 
(38%), III ст. – 10 пациентов (30%). После про-
ведения тотальной или субтотальной тиреои-
дэктомии, диагностической сцинтиграммы (80-
150 МБк I131), через 5-6 недель после хирургиче-
ского лечения все больные получили радиойод-
терапию. По окончанию РИТ больные получали 
гормонотерапию (L-тироксин) в супрессивной 
дозе под контролем ТТГ. В дальнейшем этим 
больным проводились сцинтиграммы с диагно-

стической дозой I131 2 раза в год и определением 
уровня ТГ. Из 34 больных папиллярный рак вы-
явлен у 20 больных (60%), фолликулярный – у 9 
(26%), смешанный – у 5 больных (14%). На ди-
агностических сцинтиграммах у 18 больных 
(53%) отмечалось накопление I131 в проекции 
ЩЖ, у 14 больных (41%) – накопление I131 в 
проекции ЩЖ и регионарных л/узлах, у 2 паци-
ентов (6%) – в проекции ЩЖ, л/узлов и легких. 
Больные, с выявленными вторичными измене-
ниями в л/узлах и легких первоначально полу-
чали лечебные дозы радиойодтерапии (5700-
6450МБк). 16 пациентов получили по 1 курсу, 
14 – по 2 курса, 3 – получили по 3 курса, 1 паци-
ентка получила за 3 года 6 курсов радиойодте-
рапии. 

Результаты исследования. В данной 
группе больных летальных случаев не отмеча-
лось и 3-летняя выживаемость составила 
100%. В результате наблюдения за этими 
больными выявлено: у 1 больной рецидив за-
болевания, у 2 больных – метастатические из-
менения в легких. Эти больные получали по-
вторные курсы радиойодтерапии (6000-
7000МБк). 3-х летняя безрецидивная выжи-
ваемость составила 91%. 



 22 

Выводы. 1. Проведение сцинтиграмм с I 
131 в предлучевом периоде лечения приводит к 
раннему выявлению метастатических изменений в 
регионарных лимфоузлах и легких у 49% боль-
ных, что позволяет своевременно приступить к 
эффективным лечебным курсам радиойодтерапии. 

2. Проведение комбинированного лечения 
(тиреоидэктомия + радиойодтерапия) у больных 
с дифференцированным раком щитовидной же-
лезы позволяет повысить продолжительность и 
качество жизни онкобольных. 
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 РОЛЬ АУТОФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
ПУХЛИННОГО ЛОЖА У ХВОРИХ НА РАК І РЕЦИДИВ РАКА ГОРТАНІ  

 
Плоскоклітинний рак гортані ставиться до 

числа найпоширеніших злоякісних пухлин вер-
хніх дихальних шляхів у Європі. Його прогноз у 
вирішальному ступені визначається поширен-
ням і положенням пухлини (Arens et al, 1999). 
Тому точна передопераційна й операційна діаг-
ностика ложа пухлини дозволяє абластично 
провести хірургічне втручання. 

Ендоскопія з використанням аутофлуоре-
сценції являє собою сучасний неінвазивний ме-
тод діагностування передракових і ракових змін 
слизової оболонки, успішно застосований кліні-
чно для діагностики й лікування бронхіальної 
системи (Dhingra et al, 1996; Leunig et al, 1996; 
Fruen et al, 1997; Arens et al, 1999). 

Фізичний принцип способу заснований на 
збудженні флюоресценції, яка властива ткани-
нам слизової оболонки шляхом впливу синього 
діапазону оптичного спектра ( 380-460 нм). Змі-
ни флуоресцентних властивостей носять ком-
плексний характер і виникають, зокрема, залеж-
но від зміни обміну речовин, стромальної реак-
ції й часто, що спостерігається стовщення, по-
верхневого епітелію.  

Відомо, що гемоглобін і його похідні 
мають оптичну активність і мають свої чітко 
виражені спектри поглинання за рахунок наяв-
ність заліза в складі гема. 5-амінолевулінова 
кислота й протопорфірин є проміжними проду-
ктами в синтезі гема гемоглобіну. Ця кислота 
утворюється із сукциніл-Ко А (активної форми 
янтарної кислоти) і гліцину (глікоколу) на по-
чатковому етапі біосинтезу гема. Протопорфі-
рин – є безпосереднім попередником гема ге-
моглобіну (після приєднання до нього молеку-
ли заліза) при участі ферменту ферохелатазы 
(гемсінтазы).  

Метою дослідження з'явилося вивчення 
можливості збільшення (посилення) власної 

флуоресценції при визначенні зони пухлинного 
ураження у хворих на рак гортані за допомогою 
5-амінолевулінової кислоти. 

 
Матеріал і методи дослідження  
У дослідженні включено дві групи хворих 

по 10 пацієнтів з рецидивом раку гортані, який 
був лікований променевим способом. I-а група: 
рецидивна пухлина вражала одну голосову 
складку. II-а: був перехід пухлини через комісу-
ру на передню третину голосової складки про-
тилежного боку. Хворим заплановане хірургічне 
лікування у вигляді резекції гортані. 

 Використовували жорсткий ендоскоп з 
оптикою фірми KARL STORZ, а також спеціа-
льні флуоресцентні відеосистеми з режимом 
випромінювання світла синього діапазону бач-
ного спектра. Робили пряму ендоскопію. Для 
посилення власної тканинної флуоресценції й 
контрастності пухлинної поразки використову-
вали 5-амінолевуліновую кислоту у хворих обох 
груп. Після тиреотомії й проведення гемостазу, 
проводилося обробка порожнини гортані 10,0 
мл 5-амінолевулінової кислоти. У першій групі 
хворих за день до хірургічного втручання й за 1 
годину до операції, внутрішньовенно вводили 
церулоплазмін (ЦП) по 0,2 гр.  

 
Результати 
Хірургічне втручання проводилося під 

контролем зору на відстані 1,5 см від зони ко-
лірного контрасту. Хворим I групи виконана 
бокова резекція гортані, пацієнтам II групи – 
передньо-бокова резекція. У зоні пухлинної 
поразки у зв'язку зі збагаченням протопорфі-
ріна підвищився колірний контраст. У хворих 
I групи, що одержали напередодні внутріш-
ньовенно церулопламін, колірний контраст 
був значно насичений. Післяопераційний пе-
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ріод в обох групах перебігав без ускладнень. 
Динамічне спостереження протягом двох ро-
ків показало відсутність рецидиву пухлинного 
процесу. 

Висновок: використання 5-амінолевулі-
нової кислоти та ЦП посилює флуоресценцію у 
зоні пухлинної поразки що дозволяє провести 
абластично хірургічне втручання. 

 
© Ф.Д. Євчев, В.В. Гаєвський, 2006 
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МИКРОЛАРИНГОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ РАКА ГОРТАНИ 

 
Проблема ранней диагностики рака гор-

тани остается актуальной на сегодняшний день. 
Рак гортани составляет 3-5% по отношению ко 
всем локализациям злокачественных новообра-
зований у человека, а среди раковых опухолей 
верхних дыхательных путей занимает первое 
место и составляет 67% в структуре опухолей 
ЛОР-органов (И.Б. Солдатов, 1990).  

Трудности диагностики предрака и на-
чальных стадий рака гортани объясняются от-
сутствием объективных четких признаков этих 
процессов. Правильная оценка этому дается с 
учетом всестороннего изучения клинических, 
биохимических и иммунологических показате-
лей всего организма, но, прежде всего, морфо-
логического исследования ткани новообразова-
ния.  

Метод микроларингоскопии (прямая и 
непрямая) с удалением новообразований горта-
ни на сегодняшний день позволяет проводить 
высокоточную диагностику и органосохраняю-
щие операции с быстрым восстановлением 
функциональной активности органа. 

К факультативным предракам относятся: 
эпителиальные доброкачественные опухоли 
(папилломы у детей, фиброма, хондрома, поли-
пы голосовых складок, амилоидоз, и др.), к об-
лигатным – дискератозы, папилломы у взрос-
лых, хронический гиперпластический ларингит, 
контактная язва голосового отростка и др. Од-
нако это разделение довольно условно.  

В нашей клинике за последние 6 лет про-
изведено 312 микрохирургических вмеша-
тельств по поводу новообразований гортани с 
их удалением. Операции выполнялись после 
общеклинического обследования под общим 
обезболиванием с использованием как эндотра-
хеального, так и инжекционного методов ИВЛ. 
При удалении образований размерами более 2-3 
мм в диаметре, расположенных в передних 2/3 

голосовых складок, при возможной кровоточи-
вости тканей во время операции предпочтитель-
но использование интубационной ИВЛ. Микро-
хирургическому удалению подлежали новооб-
разования гортани расположенные, как правило, 
в пределах одной анатомической области (ис-
ключая папилломатоз гортани), размерами, со-
поставимыми с возможностями хирургического 
микроинструментария и диаметра ларингоскопа, 
при условии отсутствия ограничения подвижно-
сти гортани с использованием стробоскопиче-
ского контроля (отсутствие инвазивного про-
цесса).  

Благодаря применению микроларинго-
скопии в 20% случаев было выявлено опухоли 
гортани в стадии carcinoma in situ Tis (преинва-
зивная карцинома, cancer in situ, внутриэпите-
лиальный рак), или Т1 (Т1а-Т1б) (опухоль про-
растает базальную мембрану). Чаще всего та-
кие процессы обнаруживались на фоне различ-
ных дискератозов и папиллом. При визуальном 
осмотре с помощью непрямой ларингоскопии 
диагностика carcinoma in situ представляет зна-
чительные трудности. Только микроларинго-
скопически возможна прицельная биопсия из 
любого участка гортани без размозжения, 
травмирования окружающих тканей с возмож-
ным последующим образованием рубцов. При 
затрудненной биопсии, обусловленной после-
лучевым отеком, инфильтрацией тканей, про-
изводился разрез с взятием биоптата из глуби-
ны тканей.  

Важным и дискутабельным остается во-
прос о тактике лечения таких пациентов. Мик-
роларингоскопическому удалению подлежат 
опухоли с четкими границами, не распростра-
няющиеся в мышцу голосовой складки или гор-
танный желудочек. При наличии процесса обеих 
голосовых складок удаление его производится 
аналогично. Гистологический контроль является 
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необходимым условием лечения и наблюдения 
таких больных.  

В послеоперационном периоде проводил-
ся курс теле-гамматерапии в пределах 40-45 Гр. 
Доза и экспозиция назначается специалистами-
радиологами индивидуально в зависимости от 
патогистологического заключения, распростра-
ненности и локализации опухоли.  

Все пациенты после микроларингоскопи-
ческого удаления новообразований гортани на-
ходятся под наблюдением первые 6 месяца – 
один раз в месяц, затем один раз в 3 месяца в 
течение 5 лет. В случае возникновения рецидива 

опухоли пациентам производилось расширенное 
удаление ее: частичная резекция гортани, или 
ларингэктомия.  

Таким образом, применение метода мик-
роларингоскопии для одномоментной диагно-
стики и хирургического лечения с последую-
щим применением курса лучевой терапии по-
зволяет проводить одномоментную диагности-
ку и лечение начальных стадий рака гортани, 
что дает возможность установить диагноз в 
ранние сроки заболевания и провести органо-
сохраняющее и функциональное хирургиче-
ское лечение.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОИММУНОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

 
Использование иммуностимуляторов для 

подавления роста опухоли путем активации кле-
ток и гуморальных факторов иммунитета, про-
веденное за последние три десятилетия в клини-
ческой и экспериментальной онкологии, не вы-
явили отчетливых позитивных сдвигов в реше-
нии проблемы лечения онкологических боль-
ных. Вместе с тем, полученные данные послу-
жили основанием для проведения широкопла-
новых научных фундаментальных исследова-
ний, которые обобщены в настоящее время по 
целому ряду направлений онкоиммунологии и 
показали, что: 

- системная иммуностимуляция организ-
ма может приводить к прогрессированию роста 
опухолей; 

- при онкологических заболеваниях то-
тальная иммунодепрессия выявляется далеко не 
всегда; 

- опухоли способны «терять» свои анти-
гены и ускользать от иммунологического надзо-
ра: 

- клетки опухоли могут активно противо-
стоять механизмам иммунитета как в фазе рас-
познавания, так и в эффекторной фазе; 

- действие цитокинов может иметь раз-
личный вектор влияния как на опухолевые 
клетки, так и клетки системы иммунитета; 

- элиминация опухоли хирургическим пу-
тем часто сопровождается «нормализацией» 
состояния иммунитета. 

Отсутствие тотальной супрессии в систе-
ме иммунитета при опухолевом росте значи-

тельно усложняет оценку иммунных механиз-
мов, состояния системы иммунитета не только в 
экономическом , но и в технологическом аспек-
тах, однако до известной меры, оправдывает 
применение химиопрепаратов и лучевой тера-
пии. 

Возникает закономерный вопрос о целе-
сообразности контроля за состоянием иммунной 
системы пациентов, применения иммуностиму-
ляторов, их подбора по существующим методи-
кам in vitro. Большинство онкологических кли-
ник как нашей страны, так и за рубежом не про-
водит тотальных иммунологических обследова-
ний до начала лечения пациентов и в процессе 
применения различных фармпрепаратов, вклю-
чая и те, которые обладают выраженным имму-
номодулирующим действием, что существенно 
обедняет представления врача о течении болез-
ни и данных о влиянии препарата на механизмы 
противоопухолевой резистентности. По нашему 
мнению, контроль за состоянием основных фак-
торов этой резистентности должен осуществ-
ляться до начала лечения и в процессе его про-
хождения с обязательным последующим тести-
рованием в отдаленном периоде. К числу таких 
показателей относят количественные характери-
стики естественных цитотоксических клеток 
(CD16+,CD56+), активированных клеток 
(CD25+), макрофагов, Т-хелперов. Важнейшей 
характеристикой антиопухолевых механизмов 
является функциональная активность естест-
венных киллеров и макрофагов (врожденный 
иммунитет) и Т-киллерных клеток, а также ва-
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риабельность концентрации таких цитокинов 
как TNF и интерфероны. При всех критических 
моментах в методе подбора иммуномодулято-
ров in vitro его можно рекомендовать как ори-
ентировочный тест, особенно при использова-
нии такого показателя как изменение функцио-
нальной активности естественных киллеров в 

отношении гомологичных мишеней, например, 
для рака гортани – клетки-мишени Hep-2 или 
IL-4. Накопление данных, опыта онкологов и 
иммунологов, детальный анализ течения забо-
левания, успешных случаев помогут дальней-
шему прогрессу в лечении онкологических за-
болеваний. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ЛОР-ОПЕРАЦИЯХ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ВРАЧУ 

 
Поддержание проходимости дыхательных 

путей во время операции, несмотря на многие 
разработки и достижения в данной области, ос-
тается актуальной проблемой. 

Летальность, связанная с нарушением 
проходимости дыхательных путей во время 
оперативных вмешательств, превышает леталь-
ность, вызванную анафилаксией и сердечно-
сосудистой недостаточностью. 

Особенно остро стоит эта проблема в 
ЛОР-хирургии и в частности, в ЛОР-онкологии. 
Очень «тесное» сотрудничество с хирургом, 
богатое кровоснабжением оперируемой области, 
непосредственная близость крупных артериаль-
ных сосудов и нервных стволов только добав-
ляют остроты. 

Пожалуй, только при ЛОР-операциях ре-
гулярно используется всё разнообразие методик 
поддержания проходимости воздухоносных пу-
тей, начиная с установки воздуховода и кисло-
родного катетера и заканчивая трахеостомией. 

При операциях на ухе ситуация проще: 
дыхательные пути обычно интактны. Поэтому 
выбор делается только исходя из длительности 
предстоящей операции и особенностей пациента 
(анатомические особенности, сопутствующая 
патология и т.п.). Предпочтение мы всегда отда-
ем менее инвазивным методикам. Обычно уста-
навливается ротоглоточный воздуховод, и на 
фоне сохраненного спонтанного дыхания про-
водится респираторная поддержка увлажнен-
ным кислородом (подача О2 либо с помощью 
лицевой маски, либо инсуффляция через кате-
тер). 

Очень удобно и практично применение 
ларингомаски, которая занимает промежуточное 
положение между установкой воздуховода и 
эндотрахеальной интубацией. При угнетении 
дыхания через ларингеальную маску можно 

проводить ИВЛ, при восстановлении спонтан-
ного дыхания – просто подавать увлажненный 
кислород, оставив ее в качестве воздуховода. 

Также возможно использовать ларинго-
маску при операциях в полости носа, носоглотке 
и придаточных пазухах. Если патологический 
процесс локализуется в ротоглотке, то примене-
ние ларингомаски нецелесообразно, т. к. ее тол-
стая труба будет затруднять обзор операционно-
го поля и мешать манипуляциям хирурга. 

В эндоларингеальной микрохирургии – 
при подвесных (опорных) ларингоскопиях с 
удалением новообразований – возможно не-
сколько вариантов респираторной поддержки. 

1-й вариант – классическая интубация 
трахеи. Является самой надежной и безопасной 
методикой. Большинство анестезиологов (и мы 
в том числе), когда есть возможность, отдаем 
предпочтение интубации. Условия: эндотрахе-
альная трубка должна быть тоньше и длиннее 
обычной, желательно – армированной и с раз-
дувной манжеткой. 

2-й вариант. При проведении высокочас-
тотной ИВЛ можно не интубировать больного, а 
под контролем фибробронхоскопа завести до 
бифуркации трахеи тонкий катетер, через кото-
рый, собственно, и будет проводиться ВЧ ИВЛ 
и подаваться кислород. Возможна пункционная 
ВЧ ИВЛ. Для этого пунктируется перстне-
щитовидная мембрана и устанавливается специ-
альный катетер (можно использовать подклю-
чичный катетер, установив его по проводнику 
по методике Сельдингера). 

3-й вариант – трахеостомия. При ради-
кальных операциях по поводу опухолей гортани 
пациенту обычно предстоит постоянное каню-
леносительство. В таких ситуациях в плановом 
порядке выполняется резекционная трахеосто-
мия (с выкраиванием и подшиванием лоскута). 
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Если же планируется временная трахеостомия, 
предпочтение следует отдавать чрезкожной 
пункционной трахеостомии, которая проводится 
по методу P. Ciaglia (ретроградная) или по ме-
тоду Griggs (дилятационная). 

Достоинства хирургической (классиче-
ской) трахеостомии: 

1. Доступность необходимого инстру-
ментария. 

2. Общеизвестная, старая, отработанная 
методика. 

3. Относительная простота выполнения. 
Недостатки: 
1. Опасность кровотечения. 
2. Возможность серьезной травмы щито-

видной железы, стенки трахеи и пищевода. 
3. Ложный ход или паратрахеальная ус-

тановка трахеостомической трубки. 
4. Длительность выполнения. 
5. Высокая частота местных воспали-

тельных реакций (в т.ч. гнойно-септических ос-
ложнений) в послеоперационном периоде. 

6. Высокая частота (25-65%) тяжелых 
рубцово-стенотических осложнений в отдален-
ном периоде. 

7. Трахеостомия все-таки хирургическая 
операция, предполагающая выполнение в опе-
рационной преимущественно ЛОР-врачами. 

8. Набор для классической трахеостомии 
включает 28 пунктов. 

 Достоинства чрезкожной пункционной 
трахеостомии: 

1. Можно выполнять в палате. 
2. Быстрота выполнения (от 2 минут). 
3. Низкий риск развития кровотечения. 
4. Технически более простая манипуля-

ция. 
5. Меньшее количество местных инфек-

ционно-воспалительных осложнений. 
6. Тяжелые посттравматические стенозы 

у 0,9-7,6% (Friedman et al., 1993; Ciaglia et al., 
1992; Hill et al., 1996; Walz et al., 1998). 

7. Лучший косметический результат. 
8. Экономически более выгодная мето-

дика.  
Недостатки: 
1. Желателен фибробронхоскопический 

контроль (приблизительно в 32% случаев). 
2. Необходимость приобретения специ-

альных наборов для чрезкожной трахеостомии.  
 
© И.А.Зноскова, В.Г.Черненко, Н.В.Левина, 2006 
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ДИАГНОСТИКА НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ У ДЕТЕЙ 
 

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) у детей 
— системные злокачественные опухоли иммун-
ной системы, субстратом которых являются 
клетки внекостномозговой ткани. Развитие дан-
ной опухоли – результат мутаций вследствие 
нарушения механизмов регуляции клеточной 
пролиферации и дифференцировки клеток. При 
этом происходит активация онкогенов ДНК, где 
моносомные транслокации локализуются в ге-
нах, кодирующих рецепторы Т- и В-
лимфоцитов.  

На диспансерном учете в Республикан-
ской детской клинической больнице АР Крым 
состоит 38 детей с данной патологией. 

НХЛ у детей существенно отличаются от 
лимфом взрослых. Во-первых, они развиваются 
из более зрелых клеток – предшественников Т- 
и В-лимфоцитов. Поэтому более 95% лимфом 
составляют высокозлокачественные варианты с 
диффузной гистологической структурой. Во-
вторых, быстрая генерализация патологического 

процесса с вовлечением костного мозга, цен-
тральной нервной системы и преобладание экс-
транодальных локализаций. Опухоль растет так 
быстро, что 80% детей поступают в клинику 
уже в III-IV стадии заболевания. 

Мы, как и многие клиницисты в своей ра-
боте пользуемся Кильской классификацией 
НХЛ, по которой выделяют:  

- Лимфобластные лимфомы. Лимфома Т-
В-клеточная (складчатый и нескладчатый типы). 
Встречается у 30% детей.  

- Беркиттоподобные лимфомы. Беркитто-
подобная опухоль В-клеточная. Составляют 
50% детских НХЛ.  

- Крупноклеточные лимфомы. (Злокаче-
ственные лимфомы из крупных клеток: цен-
тробластные В, иммунобластные Т, В, и из 
больших анаплазированных клеток (Кi-1+). 
Встречаются в 15-20% случаях.  

В классификации выделено четыре стадии 
заболевания, которые могут быть условно обо-
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значены как местные (локальные, ограничен-
ные) – I-я и II-я стадии и распространенные – 
III-я и IV-я стадии. I-я стадия – вовлечение в 
лимфомный процесс одной области лимфатиче-
ских узлов; II-я стадия – вовлечение в процесс 
двух и более областей лимфатических узлов с 
одной стороны диафрагм; III-я стадия – пораже-
ние лимфатических узлов с обеих сторон диа-
фрагмы; IV-я стадия – заболевание распростра-
няется на внутренние органы: сердце, печень, 
почки, кишку, костный мозг.  

Клиническая картина НХЛ проявлялась 
симптомокомплексами, которые связаны непо-
средственно с локализацией опухоли.  

В нашем регионе наибольшее распростра-
нение процесса имеет место в области кольца 
Вальдейера-Пирогова (41,4%), тогда как по дан-
ным других клиник и литературы на первое ме-
сто выходят поражение брюшной полости – 35% 
случаев; переднего средостения – 27%. Перифе-
рические лимфатические узлы; кости, орбиты, 
легкие, спинной и головной мозг, поражения 
костей регистрируются гораздо реже. Поражение 
центральной нервной системы встречается при 
любом симтомокомплексе. В «Д» группе с НХЛ 
имеется двое ВИЧ-инфицированных больных. У 
одного пациента имеет место Т-клеточная лим-
фома с поражением средостения, у другого В-
клеточная с поражением носоглотки. В обоих 
случаях дети родились от ВИЧ-инфицированных 
родителей. ВИЧ-связанная лимфома клинически 
протекала более агрессивно. Сложность лечения 
ВИЧ-связанной лимфомы заключалось в том, что 
применяемая химиотерапия имела сильный им-
мунодепрессивный эффект. Поэтому применяе-
мые дозы препаратов были ниже, чем для паци-
ентов без ВИЧ, что, конечно, снижает эффектив-
ность терапии. 

Додиагностический период у всех обсле-
дуемых нами детей был до 3 месяцев. Верифи-
кация диагноза основывалась на первичном об-
следовании, кроме стандартного для больных с 
неходжкинскими лимфомами, включало: осмотр 
ЛОР-врача, с выполнением задней рино-
фарингоскопии, гистологическом исследовании 
субстрата опухоли, иммунологических, и цито-
генетических рентгено- и томографию носо-
глотки. Новое направление в диагностике ста-
дийности заболевания стало возможным с ши-
роким внедрением в практику компьютерной 
томографии. При КТ исследовании больного 
ребенка выделяют 5 анатомических областей, 
подлежащих тщательному изучению лимфати-
ческой системы при подозрении на генерализа-
цию процесса (область верхнего средостения, 

нижний отдел грудной клетки на уровне кар-
диодиафрагмального угла, верхний и нижний 
отделы живота, малый таз). В связи с этим по 
данным КТ выделяют 4 вида поражения лимфа-
тических узлов: изолированная форма, пакет 
ЛУ, конгломерат ЛУ, лимфоидный инфильтрат, 
патологическая лимфоидная ткань. При КТ ис-
следовании основным критерием поражения 
лимфоузла являются его размеры.  

Оперативное вмешательство при НХЛ у 
детей является диагностическим, а при локали-
зованных формах заболевания – лечебным ме-
роприятием. Целью оперативного вмешательст-
ва является определение степени распростра-
ненности опухолевого процесса (прорастание за 
пределы капсулы, поражение регионарных или 
отдаленных групп лимфоузлов). Полная резек-
ция при локализованных формах лимфом по-
зволяет сократить объем консервативной тера-
пии, которая включает полихимиотерапию и 
лучевую терапию. 

С 2000 года, когда на Украине внедрялась 
стандартизированная программа диагностики и 
лечения неходжкинских злокачественных лим-
фом (НХЛ) Крым один из первых регионов на 
базе нашей клинической больницы создал 
центр, где диагностическая и терапевтическая 
тактика полностью соответствует разработан-
ному протоколу NHL-BFM-90. Данный прото-
кол базируется на опыте работы исследователь-
ской группы NHL-BFM-90 (Германия), а также 
исследованиях в рамках Лейкемической группы 
Украины (ОЛЛ-ДГЛУ – 93-95 гг.). В рамках 
данного протокола активное участие в диагно-
стике НХЛ принимают отоларингологи на ряду 
с гематологами, которые проводят лечение, в 
условиях стационара, В-клеточных лимфом – в 
течение 6 месяцев, Т-клеточных лимфом – 10 
месяцев, затем продолжают его в амбулаторных 
условиях до 24 месяцев.  

За период работы центра с 2000 по 2006 
годы хочется отметить улучшение с каждым 
годом качества ранней диагностике неходжкин-
ских лимфом у детей, что значительно улучши-
ло прогноз данного заболевания. Так в нашем 
регионе отмечено уменьшение количества впер-
вые выявленных больных с 3 и 4 стадией забо-
левания. Достоверность иммунологического 
обследования имела место в 99%, общая выжи-
ваемость составила 76% случаев. Летальный 
исход зарегистрирован в 24% случаях. Среди 
причин летального исхода: нечувствительность 
к проведенной терапии ~ 5%, осложнения хи-
миотерапии ~ 6%, рецидивы заболевания ~ 89% 
случаев. 

 
© М.А.Золотарева, Л.В. Гуляева, В.В. Муранова, А.А. Бондаренко, А.М.Михальченко 
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В.В.КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СИСТЕМА В ОНКОЛАРИНГОЛОГИИ  
С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
В последнее десятилетие XX века стала 

активно развиваться система доказательной ме-
дицины (Evidence-Based Medicine – EBM). Оп-
ределение доказательной медицины было сфор-
мулировано как информационная технология 
выбора оптимальных вариантов медицинской 
деятельности, в основе которой лежит сбор, ин-
терпретация и интеграция надежных клиниче-
ских данных, полученных в результате сообще-
ний пациентов, наблюдений специалистов и при 
проведении исследований. Основополагающим 
для этого направления является использование 
принципа доказательности на любом уровне 
принятия решений – от государственного до 
конкретного клинического.  

Преимущества ЕВМ заключаются в воз-
можности дополнять интуицию и квалифика-
цию врача, мнения экспертов новейшей и дос-
товерной информацией о наиболее эффектив-
ных современных подходах к лечению на раз-
личных уровнях: государственном, региональ-
ном, популяционном и индивидуальном уров-
нях. Все это способствует выбору оптимального 
варианта лечения в каждом конкретном случае.  

Современные технологии позволяют про-
водить количественное обобщение и предста-
вить совокупные результаты в цифровом или 
графическом виде с помощью созданного для 
ЕВМ статистического подхода – мета-анализа, 
представляющего собой методологию объеди-
нения разнородных и выполненных разными 
исследователями испытаний, касающихся еди-
ной проблемы, и предназначенного для повы-
шения достоверности оценок одноименных ре-
зультатов.  

Принципам доказательной медицины со-
ответствует предложенная нами медицинская 
экспертная система (МЭС) поддержки принятия 
решений врача при лечении больных раком гор-
тани. Преимуществами данной системы являет-
ся ее функционирование, которое по основным 
направлениям совпадает с логикой работы вра-
ча, а основные задачи – с основными видами 

врачебной деятельности: сбор клинических дан-
ных; помощь в постановке диагноза и записи 
его в базу данных; помощь при назначении ле-
чебных мероприятий и сбор данных о результа-
тах лечения; оценка эффективности лечения и 
прогноз развития болезни. Неспецифической 
функцией системы является подготовка учетной 
и отчетной документации. 

Объективное отображение клинической 
картины в нашей системе достигается использо-
ванием графической модели гортани, с помо-
щью которой отображаются локализация и рас-
пространенность патологического процесса. 
Кроме того, в данной системе имеется возмож-
ность интеграции данных спиральной компью-
терной томографии, сонографии, эндоскопии и 
других объективных методов исследования гор-
тани, что повышает точность функционирова-
ния системы, а следовательно и принятия вра-
чебного решения. 

Важной задачей, стоящей перед каждым 
ЛОР-онкологом, является выбор наиболее оп-
тимального вида оперативного вмешательства в 
каждом конкретном случае. Особенно актуаль-
ной эта задача становится при выполнении ща-
дящих органосохраняющих либо органо-
восстанавливающих операций, когда необходи-
мо сочетать онкологическую и функциональную 
эффективность лечения. Модель сбора и обра-
ботки информации при лечении больных раком 
гортани имеет возможности постоянного со-
вершенствования, развития и пополнения дан-
ными, в том числе и посредством internet-
технологий.  

Учитывая вышеизложенное, функциони-
рование МЭС можно представить как процесс 
непрерывного самоуправляемого обучения, по-
зволяющий интегрировать наиболее надежные 
из существующих методов лечения больных 
раком гортани с индивидуальным опытом врача 
клинициста, что в полной мере соответствует 
основным принципам доказательной медицины. 

 
© В.В.Кизим, 2006 
 
 
 
 
 
 



 29

В.В.КИЗИМ, С.К.БОЕНКО, В.В.ТОЛЧИНСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА В ОНКОЛАРИНГОЛОГИИ  

 
При выявлении онкологического заболева-

ния жизнь пациента качественно меняется. Уже на 
этапе обследования необходима психоэмоцио-
нальная коррекция: повышенная тревожность 
больного может послужить препятствием для ка-
чественного выполнения биопсии и дальнейшего 
оперативного вмешательства. Это увеличивает 
сроки обследования и лечения больного. 

Цель настоящего исследования состояла в 
изучении эффективности использования нейро-
лептика в комбинированной анестезии, а также 
в комплексном лечении онколарингологических 
больных.  

Материалы и методы исследования.  
Проведено выборочное исследование па-

циентов, перенесших различные оперативные 
вмешательства на гортани. Больные разделены 
на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и 
нозологическим формам заболеваний. В первую 
группу (основную) вошли 15 пациентов (9 жен-

щин, 6 мужчин), принимавших нейролептик 
фенотиазинового ряда – тиоридазина гидрохло-
рид (ридазин) в дозировке 30-60 мг в сутки. 
Средний возраст составил 40,1±2,5 лет. Во вто-
рую группу вошли 10 пациентов – 6 женщин, 4 
мужчин. Средний возраст составил 49,0±3,0 лет.  

 Для определения предоперационного 
уровня тревожности, невротизации и депрессии 
были использованы госпитальная шкала тревоги 
и депрессии (HADS, 1983), методика измерения 
уровня тревожности Тейлора и методика диаг-
ностики уровня невротизации Л.И. Вассермана. 
Анкеты заполняли сами пациенты: первое за-
полнение – перед операцией, второе – на третий 
день, третье – перед выпиской из стационара.  

 
Результаты и обсуждение.  
При сравнении контрольной и основной 

групп по подшкале А (тревога) были получены 
следующие результаты. 

 
 
Сравнение основной и контрольной группы по подшкале тревоги по методике HADS 

Группы 1-й день 3-й день Перед выпиской p  
Основная 15,0±0,6 9,3±0,3 5,8±1,2* p<0,05 
Контрольная 18,6±0,7 16,4±0,9 15,0±1,0 - 
 
 Примечание: * - р<0,001, r = 0,32 
 
 

Из таблицы видно, что при назначении 
ридазина в дозе 30-60 мг статистически досто-
верно (р<0,05) перед операцией и на 3 день по-
сле оперативного вмешательства уменьшался 
суммарный балл по подшкале А (тревога). При 
сравнении суммарного балла тревожности перед 
выпиской, отмечено статистическое снижение 
(р<0,001, r= 0,32) уровня тревожности, что соот-
ветствует отсутствию симптомов тревоги.  

При сравнении полученных результатов 
контрольной и основной групп по методикам 
измерения уровня тревожности Тейлора и уров-
ня невротизации Л.И. Вассермана видно, что 
при приеме ридазина статистически достоверно 
уменьшается уровень тревоги (р<0,002, r=0,47) в 
группе сравнения. Суммарный балл перед опе-
рацией составлял 25,0±1,5 балла, что соответст-
вовало высокому уровню тревожности, на 3 
день – суммарный балл составлял – 19,6±0,5 

балла, (средний уровень тревоги) и перед вы-
пиской из стационара – 12,05±3,0 балла (уро-
вень тревоги, ниже среднего (р<0,002, r=0,47).  

Уже на 3 день приема препарата отмеча-
лась статистически достоверная тенденция к 
снижению уровня тревожности и напряженно-
сти. В группе исследования болевой синдром 
был менее выражен, что позволило снизить до-
зы и длительность приема анальгетиков в сред-
нем на 1.5 дня по сравнению с контрольной 
группой.  

Выводы. Примененный нами препарат 
обладает выраженным мягким противотревож-
ным и анксиолитическим действием и может 
быть использован для уменьшения предопера-
ционной тревожности, что позволяет достовер-
но сократить как предоперационный период, так 
и общие сроки пребывания больного в стацио-
наре, уменьшить болевой синдром.  

 
© В.В. Кизим, С.К.Боенко, В.В.Толчинский, 2006 
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O.O.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ОНКОЛОГІЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ – ЛЬВІВСЬКА ШКОЛА 

 
Перший завідувач кафедри оторинолари-

нгології у Львові професор Антон Юраш відо-
мий як конструктор вживаних донині щипців 
Юраша, призначених для видалення пухлин но-
соглотки.  

Перед ІІ Світовою війною хірургічні 
втручання з приводу раку верхніх дихальних 
шляхів у Львові виконувалися рідко, як і в 
усьому світі їх здебільшого виконували “загаль-
ні” хірурги, зокрема Ludwig Rydyger. Майбутній 
другий завідувач Львівської кафедри і клініки 
оториноларингології працював асистентом про-
фесора Ридиґера в отоларингологічних палатах, 
звідки виніс широкий діапазон хірургічних 
втручань, в т.ч. онкологічних операцій на ЛОР-
органах.  

Інтенсивний розвиток ЛОР-онкології у 
Львові розпочинається в післявоєнні роки і тіс-
но пов’язаний з іменами професорів Р.О. Бари-
ляка та С.В. Михайловського, доцента П.С. Ко-
ренькова та їх учнів. 

Шістдесятих років минулого століття на 
нашій кафедрі впроваджено трахеобронхоско-
пію під наркозом з застосуванням ендоскопічної 
оптики з різними кутами зору, що значно роз-
ширило можливості діагностики бронхолегене-
вого рака (Р.О. Бариляк, Ю.М. Шнітцер, О.О. 
Кіцера, О.А. Борисов), з подальшим впрова-
дженням цієї методики у Львівському обласно-
му онкологічному диспансері.  

Одночасно розроблялися методики цито-
логічної діагностики пухлин ЛОР-органів  
(Р.О. Бариляк), диференційної діагностики пух-
лин гортані з продуктивними формами туберку-
льозу гортані (Р.О. Бариляк, П.І. Вдовиченко, 
О.О. Кіцера). Запропоновано методику інтрао-
пераційного забарвлення пухлин барвником то-
луїдиновим синім (Р.О.Бариляк).  

Піонерами онкохірургії верхніх дихаль-
них шляхів стали професор Р.О. Бариляк та доц. 
П.С. Кореньков. Величезний досвід хірургічного 
лікування раку гортані П.С. Кореньков виклав в 
монографії “Рак гортані” та численних статтях.  

Хірургічні втручання з приводу пухлин 
глотки (здебільшого – з попередньою пе-

рев’язкою магістральних судин) та пухлин носа 
і приносових пазух також належали до рутин-
них втручань. 

Великою проблемою залишалася висока 
частота утворення після ларингектомій незапла-
нованих фарингостом та нориць, які вимагали 
тривалого лікування і додаткових повторних 
пластичних операцій. На зламі 60-70 років про-
фесор Болеслав Семчук з Любліна “імпортував” 
від професора Вальтера Мессерклінґера (W. 
Messerklinger) контраверсійну ідею: чим ста-
ранніше пошарово зашивати післяопераційну 
рану, тим більше утворюється “мертвих просто-
рів”, тим більше шансів утворення фарингостом 
та нориць. Отже, рану слизівки стравоходу вза-
галі не зашивали, а лише вшивали слизову обо-
лонку в м’які тканини шиї, а потім зшивали 
шкіру разом з клітковиною і поверхневими 
м’язами. Налагоджували активні дренажі.  

Окремим розділом роботи з удосконален-
ня онкохірургічних методик стала розробка ме-
тодик хірургічного лікування пухлин гортаног-
лотки.  

Окремий розділ розробок стосувався ме-
тодик лікування папіломатозу гортані. Випро-
бовувалися різні методики післяопераційної мі-
сцевої хіміотерапії з використанням препаратів 
пізньоцвіту осіннього, чистотілу, та ваготил 
(О.А. Борисов, Ю.Р. Бариляк). 

При юнацьких ангіофібромах носоглотки 
хірургічні втручання виконувалися, залежно від 
розповсюдження, через природні шляхи, або 
доступом за Муром. Практично в усіх випадках 
попередньо проводилося склерозування ангіо-
фіброми введенням у неї етилового спирту. Для 
операції через природні шляхи П.С.Кореньков 
розробив модифіковані інструменти. 

Розробки кафедри торкалися різних аспе-
ктів післяопераційного лікування: променевої 
терапії, парентерального та ентерального харчу-
вання (Ю.Р. Бариляк), застосування силіцієвих 
сорбентів (Ю.Р. Бариляк, О.А. Борисов), реабі-
літації голосу чи утворення звучного псевдо 
голосу, застосування мінеральних вод місцевих 
родовищ. 

 
© O.O.Кіцера, 2006 
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OЛ.OМ.КІЦЕРА, OЛ.OЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

БІОПЛІВКИ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ 

(за матеріалами 42 З’їзду Польського товариства  
оториноларингологів, хірургів голови і шиї – червень 2006) 

 
Чому неефективні антибіотики, чутли-

вість до яких визначено бактеріологічними до-
слідженнями? Це питання постає, зокрема, пе-
ред хірургами, передусім ЛОР-онкохірургами. 
Нині достеменно відомо, що бактерії в організмі 
хворого перебувають в двох формах: планктон-
ній, тобто завішеній, “вільно плаваючи” в ріди-
нах та у біоплівках (біофільмах), які вкривають 
слизові оболонки, ендотелій судин, поверхню 
рани, а також трахеостомічні трубки , голосові 
протези, носостравохідні зонди, венні канюлі, 
дренажі. 

Зауважимо, що перші біоплівки (БП) на 
власних зубах досліджував Антон ван Левенгук 
з допомогою мікроскопу, що збільшував в 300 
разів. 

Нині вивчення бактерійних БП є одним з 
пріоритетних напрямків досліджень в медицині, 
хоча вперше ці організовані бактерійні “співто-
вариства” виявлено на стінках водопровідних та 
каналізаційних труб. 

БП – це самочинне і самокероване багато-
клітинне суспільство, складене з мікроорганіз-
мів. Клітини. Які формують БП створюють по-
лімерну плівку – матрикс, що містить полісаха-
риди, нуклеїнові кислоти і білки. Матрикс щіль-
но прилягає до органічних і неорганічних струк-
тур, він включає в себе бактерії та грибки, які, 
взаємодіючи поміж собою, обмінюються ген-
ною інформацією., відмінною від генної експре-
сії тих самих (але не таких самих) грибків та 
бактерій у планктонній формі. Горизонтальний 
обмін генетичною інформацією призводить до 
формування фенотипу, відмінного від планк-
тонних форм. Звідси і цілком інша чутливість 
бактерій, організованих в біоплівки, до антибіо-
тиків, аніж чутливість бактерій у планктонній 
формі. 

Як вже згадувалося, БП колонізують не 
лише тканини, але й поверхні предметів, які ко-
нтактують з тканинами. БП відіграють важливу 
роль у виникненні післяопераційних усклад-
нень, зокрема, пневмоній. 

Еріх та співавтори (2002) визначили 5 
стадій розвитку біоплівки: 

- прикріплення бактерій до слизівки, кас-
кад експресії генів і налагодження взаємної ко-
мунікації (кворум), 

- налагодження тісного зв’язку з поверх-
нею тканини, 

- агрегація бактерій, утворення колоній 
(колонізація), 

- дозрівання і диференціація бактерійних 
агрегатів до складних грибоподібних форм, 

- звільнення поодиноких бактерій або їх 
скупчення та пенетраця до зовнішнього середо-
вища. 

В біомоделях на кроликах тривала наяв-
ність БП призводила до значних морфологічних 
змін слизівки, набряку, втрати війок, келихува-
тих клітин, ерозування та вираз кування. 

По мірі вивчення проблеми БП повинні 
з’явитися нові лікувальні стандарти, націлені на 
різні стадії циклу розвитку біоплівок, напр., на 
прикріплення бактерій шляхом розриву зв’язків 
типу IV Pseudmonas, порушення “кворуму” по-
між бактеріями. 

На даний час основними напрямками боро-
тьби з біоплівками, зокрема, в ЛОР-онкології, є: 

- часта заміна одноразових трахеостоміч-
них канюль, носостравохідних зондів, дренажів 
тощо, 

- покращення кровообігу в тканинах, 
- використання антибіотиків – макролідів 

кліндаміцину та рокситроміцину в імуномоду-
ляційних дозах (1/4 звичайної дози). 

 
© Oл.Oм.Кіцера, Oл.Oл.Кіцера, 2006 
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З.Т. КЛИМОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 
Под комбинированным методом лечения 

злокачественных опухолей понимают использо-
вание двух принципиально разных методов, на-
пример, хирургического и лучевого. Эффектив-
ность лучевой терапии сформулирована в законе 
Бергонье и Трибандо: чувствительность опухоли 
прямо пропорциональна митотической активно-
сти и обратно пропорциональна степени диффе-
ренцированности клеток. Использование хирур-
гического метода лечения злокачественных опу-
холей околоносовых пазух (ОНП), как правило, 
не позволяет добиться онкологической абласти-
ки, так как эти новообразования характеризуются 
быстрым инфильтративным ростом в соседние 
жизненно важные анатомические зоны.  

Независимо от последовательности про-
ведения методов комбинированного лечения 
злокачественные опухоли ОНП характеризуют-
ся низкой пятилетней выживаемостью: от 20 до 
59% (Esvan, 2004). 

Целью работы являлась оценка вариан-
тов комбинированного лечения злокачествен-
ных новообразований околоносовых пазух.  

Материалы и методы. В клинике ЛОР-
болезней ИНВХ с 2000 по 2005 годы наблюда-
лось 46 больных со злокачественными опухоля-
ми ОНП. В 39 (84,8%) случаях на первой стадии 
проведено хирургическое лечение с последую-
щей лучевой терапией 80 гр. У 7 (15,2%) паци-
ентов на первом этапе больным проведена луче-
вая терапия 80 гр. с последующим хирургиче-
ским лечением. У больных с опухолями перед-
ней группы ОНП мы применяли предложенный 
нами сублабиальный паралатероназальный дос-
туп (З.Т. Климов, 2004), опухоли задней группы 

ОНП оперировали эндоназальным эндоскопиче-
ским доступом (З.Т. Климов, 2005). 

Результаты и их обсуждение. Первичная 
локализация опухоли у подавляющего числа 
пациентов – 27 (58,8%) локализовались в верх-
нечелюстной пазухе, у 16 (34,8 %) – в клетках 
решетчатого лабиринта, у 3 (6,5 %) – в клино-
видной пазухе. Всего у 10(21,7%) пациентов 
опухоли удалось диагностировать на ранних 
стадиях развития Т-1 и Т-2. У 36 (78,3%) боль-
ных опухоль распространялась далеко за преде-
лы отдельно взятого синуса Т-3 и Т-4. 

При использовании комбинированного 
метода (хирургическое лечение и лучевая тера-
пия) у 39 (84,8 %) рецидив опухолевого процес-
са отмечен в 15 (32,6%) случаях в сроки от 1 до 
3лет, Следует отметить, что у 11 (73,3%) имели 
место опухоли Т -4.  

При использовании лучевой терапии и 
хирургического лечения в ближайшем операци-
онном периоде у 2 пациентов отмечен диастаз 
краев раны им наложены на 6-7-е сутки повтор-
ные швы. В 1 случае возник стойкий антро-
оральный свищ диаметром до 2 см, закрыть ко-
торый пластикой мягких тканей щеки не уда-
лось из-за выраженных склеротических процес-
сов. Рецидив опухолевого процесса отмечен в 3 
случаях в сроки от 0,5 до 3 лет.  

Выводы. Излюбленной локализацией 
злокачественных опухолей ОНП является верх-
нечелюстная пазуха и клетки решетчатого лаби-
ринта. Наиболее предпочтительным при комби-
нированном лечении следует считать проведе-
ние хирургического лечения с последующей 
лучевой терапией. 

 
© З.Т. Климов, 2006 
 
 
 
 

Л.П.КОВТУН, С.Н.ТЫМЧУК, В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.КОВТУНЕНКО  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗВУЧНОЙ РЕЧИ ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ 

 
Рак гортани занимает первое место по 

распространенности (65-70 %) среди злокаче-
ственных опухолей верхних дыхательных пу-
тей. Большинство опухолей диагностируется у 
больных в распространенных стадиях заболе-
вания (III и IV ст. у 65%-75%), которым необ-

ходимо выполнять ларингэктомию. Ларингэк-
томия оправданная с онкологических позиций, 
лишает больных возможности общения с ок-
ружающими людьми, приводит к инвалидиза-
ции, наносит пациентам тяжелую психиче-
скую травму. 
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Существующие методы реабилитации го-
лоса: логопедический, хирургическое восста-
новление голоса посредством формирования 
анастомоза между трахеей и глоткой или пище-
водом, использование голосообразующих аппа-
ратов, установка голосовых протезов не в пол-
ной мере удовлетворяют пациентов и врачей. 
Логопедический метод является наименее инва-
зивным, однако заглатывание воздуха в пище-
вод и его выталкивание для многих больных 
затруднительно, голос хорошего качества с по-
мощью этой методики можно получить у 45-
50% больных. Пищеводный голос тише, менее 
выразителен, фонация сопровождается шумом 
исходящим из трахеостомы. Полной восприни-
маемости окружающими речи больного, без 
особых усилий с его стороны, можно достичь в 
течение 4-6 месяцев или даже одного года. 

Цель исследования: разработать ком-
плексный метод восстановления звучной речи 
после полного удаления гортани и исследовать 
его эффективность у больных раком гортани. 

Под нашим наблюдением находились 17 
больных перенесших ларингэктомию, в возрасте 
от 42 до 65 лет, которым при обучении голосо-
вой функции, проводилась рациональная психо-
терапия, дыхательная гимнастика и выполнение 
логопедических упражнений при помощи раз-
работанного метода (патент Украины 
№15372/2006г.). Суть метода заключается в 
следующем: при выполнении логопедических 
упражнений формируется нормативный образ 
произношения определенных ключевых слов 
логопедического упражнения, с учетом интер-
валов между словами, амплитуды и высоты зву-
ков, приемлемых для пациента, осуществляем 
компьютерную запись нормативного образа 
произношения, сканируем его при помощи ана-

лизатора звука, синхронизируем вывод на мони-
тор, при помощи микрофона, образов ритмоин-
тонационного голоса пациента и нормативного 
путем наложения изображений и тактильного 
восприятия прочитанного текста через наушни-
ки. Обеспечиваем пациенту автономную оценку 
длительности голосовых сегментов, их вариа-
ции, степень их отклонения в спектре изобра-
жения от нормативного, синхронная коррекция 
мониторированных соотношений голосом паци-
ента, маркируем результаты коррекции монито-
рированных соотношений синхронным наложе-
ние команд оператора на аудиосигнал выпол-
няемого логопедического упражнения, с воз-
можностью записи фонограммы для выполне-
ния индивидуальных упражнений пациентом. 
Длительность сеанса составляет 8-12 минут и 
осуществляется 3-4 раза в сутки. При достиже-
нии определенных успехов, на нормативный 
образ накладываем образ реабилитационного 
произношения, анализируем временные интер-
валы, амплитуду и высоту звука и принимаем 
решение относительно перехода к выполнению 
следующих упражнений. 

Результаты оценивались методом спек-
трального анализа полученного голоса при по-
мощи программного обеспечения "Sound Forge". 
При использовании метода длительность вос-
становления звучной речи после удаления гор-
тани составляет 3-9 месяцев. Голос удовлетво-
рительного качества получен у 14 больных 
(82,4%). 

Выводы. Использование способа позво-
лило сократить срок восстановления утраченной 
голосовой функции, перевести выполнение уп-
ражнений в амбулаторный режим, упростить 
методику, индивидуализировать упражнения, 
снять психологическое напряжение больных. 

 
© Л.П.Ковтун, С.Н.Тымчук, В.В.Березнюк, А.В.Ковтуненко, 2006 
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ДОЦЕТАКСЕЛ В ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 
Рак гортани занимает первое место среди 

злокачественных опухолей головы шеи. Заболе-
ваемость раком гортани, несмотря на проводи-
мые научные изыскания, имеет тенденцию к 
увеличению частоты. Необходимость поиска 
новых эффективных методов диагностики и 
применения в полном объеме новых схем и ме-
тодов комбинированного лечения обусловлена 

большой долей диагностики заболевания в за-
пущенных стадиях, высокой смертностью боль-
ных, неудовлетворительными результатами ле-
чения больных распространенным раком горта-
ни. Основным методом радикального лечения 
больных раком гортани хирургический, но для 
повышения его эффективности разрабатывают-
ся и изучаются новые схемы и методы неоадъю-
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вантного лечения. Одним из фундаментальных 
положений применения химиопрепаратов явля-
ется соотношение между эффектом лечения, 
интенсивностью дозы, количеством применяе-
мых препаратов в схеме лечения, доступность, 
баланс между дозой эффектом и осложнениями. 
Наш опыт изучения и применения различных 
схем полихимиотерапии у больных с плоскокле-
точными карциномами головы шеи дает воз-
можность говорить о значительной эффективно-
сти лечения при наличии неоадъювантной по-
лихимиотерапии перед другими схемами. 

Цель работы 
Изучение влияния новых методов поли-

химиотерапии на показатели лечения больных 
распространенным раком гортани, повышение 
эффективности лечения и качества жизни боль-
ных. 

Материалы и методы 
Под нашим клиническим наблюдением 

находилось 31 больной распространенным ра-
ком гортани с наличием регионарного метаста-
зирования (T3-4N1-3M0). На первом этапе лечения 
больным проводился курс полихимиотерапии. 
Появление нового высокоэффективного класса 
противоопухолевых препаратов растительного 
происхождения – таксанов послужило основа-
нием для проведения данного исследования. 
Проведение системной полихимиотерапии по 
схеме доцетаксел (Таксотер)-цисплатин (курсо-
вые дозы: доцетаксел (Таксотер) 60 мг/м2, цис-
платин 70 мг/м2) в режиме двухдневного курса: 
первый день доцетаксел в течение одного часа, 
второй день цисплатин. После проведенного 
курса полихимиотерапии больным проводилось 
радикальное оперативное лечение с соблюдени-
ем всех принципов онкологической хирургии – 
тотальная либо расширенная ларингэктомия и 
радикальное удаление лимфатических узлов 
шеи с проведением послеоперационного курса 
лучевой терапии на пути регионарного лимфо-
оттока. У 6-ти больных проведен адъювантный 
курс данной полихимиотерапии в индукцион-
ном режиме в начале послеоперационного курса 
лучевой терапии, что было обусловлено агрес-
сивностью опухоли по данным морфологиче-
ского иммуногистохимического исследования. 

Результаты исследования  
Оценка ответа опухоли и регионарных 

метастазов на проведенную полихимиотерапию 
проводилась на 14 день после окончания курса. 
Общая эффективность проведенного неоадъю-
вантного курса составила 100%. Положитель-
ный клинический результат лечения со стороны 
опухоли наблюдался у 19 (61,3%) больных (рег-
ресс 50% и более). При оценке ответа регионар-
ных метастатических лимфатических узлов по-
ложительный клинический результат наблюдал-
ся у 14 (45,2%) больных. У 10 (32,3%) больных 
отмечался частичный клинический эффект (рег-
ресс до 50%, некроз паренхимы опухоли) и у 2 
(6,5%) больных отмечалась стабилизация опу-
холевого процесса. Полного регресса или про-
грессирование опухоли либо метастазов не на-
блюдалось. Все результаты подтверждались па-
тогистологическим исследованием лечебного 
патоморфоза опухоли и иммуногистохимиче-
ским исследованием. У 25 (80,6%) больных от-
мечена 4-я и 5-я степень патоморфоза опухоли, 
у 6 (19,4%) 3-я степень. 

У больных, получавших полихимиотера-
пию были отмечены следующие побочные ре-
акции и осложнения: негематологическая ток-
сичность проявлялась в виде алопеции у всех 
больных, умеренно выраженными мукозитами 
(I-II степени) у 2 (6,5%) больных, перифериче-
ских нейропатий и диареи не наблюдалось. Ге-
матологическая токсичность в основном прояв-
лялась 1-ой степенью нейтропении у 1 (3,2%), 
анемия у больных не наблюдалась. 

Общая и безрецидивная 1-летняя выжи-
ваемость больных составила 96,8% и 93,5% со-
ответственно. Прогрессирование процесса но-
сило характер отдаленного метастазирования. 

Выводы. Непосредственные результаты 
проведения неоадъювантной полихимиотерапии 
с применением доцетаксела у больных с ло-
кальнораспространенным раком гортани позво-
ляют сделать вывод о целесообразности ее ис-
пользования с целью повышения условий абла-
стики при хирургическом лечении вследствие 
девитализации опухоли и метастазов, что пози-
тивно влияет на онкологическую эффективность 
лечения больных. 
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О.В.КОВТУНЕНКО, І.С.ШПОНЬКА, С.М.ТИМЧУК, В.В.БЕРЕЗНЮК,  
П.О.ГРИЦЕНКО, В.О.БОНДАРЕВА (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

ПРОГНОЗУВАННЯ КЛІНІЧНОГО ПЛИНУ РАКА ГОРТАНІ НА ОСНОВІ  
КОМПЛЕКСНОГО ІММУНОГІСТОХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Існування великої кількості варіантів за-

стосування радикальних методів лікування раку 
гортані, які мають різний рівень ефективності в 
групах хворих однієї локалізації та морфологіч-
ної будови пухлини зумовлюють проведення 
клініко-морфологічного дослідження для визна-
чення індивідуального прогнозування клінічно-
го плину рака гортані. Це пояснюється тим, що 
гетерогенний характер онкологічних пухлин 
однієї й тієї ж локалізації, як неадекватна відпо-
відь на хіміопроменеву терапію, зумовлений 
морфологічними формами, ступенем зрілості та 
імунологічними особливостями ракових клітин. 
Різний характер пухлин, відповідальних за гете-
рогенність, змушує отримувати уявлення про 
розмаїті клінічні чинники та з‘ясовувати не ли-
ше поточний перебіг захворювання, але й при-
значення адекватної терапії, виходячи з власти-
востей пухлинного ґенезу тканин певної локалі-
зації. 

На сучасному етапі вагоме значення здо-
буває визначення клініко-морфологічних зв’яз-
ків на основі вивчення прогностичних та перед-
бачаючих іммуногістохімічних факторів. 

Мета дослідження з‘ясування ймовірнос-
тей метастазування та чутливості пухлинних 
тканин до променевого чи хіміотерапевтичного 
впливу для раннього, доклінічного прогнозу-
вання перспектив з‘явлення рецидивів чи мета-
стазів і визначення найбільш раціональних ме-
тодик лікування. В основу поставлено задачу 
розробити такий спосіб прогнозування клінічно-
го плину рака гортані, який шляхом розширення 
уявлень щодо біологічних властивостей ракових 
клітин за рахунок збільшення інтенсивності їх 
демаскування і числа вхідних критеріїв забезпе-
чує покращення об‘єктивності, інформативності 
й інтерпретації кінцевого результату. 

Для визначення іммуногістохімічного 
статусу вказаних маркерів в ракових пухлинах 
гортані використали  авідін-біотиновий іммуно-
гістохімічний метод з нанесенням первинних 
антитіл DO-7, MIB-1 фірми «DAKO» (Данія-
США), системи візуалізації LSAB-2 фірми 
«DAKO» (Данія-США) та оцінювання за допо-
могою мікроскопа фірми «Leica» модель DLME 
(Німеччина). 

Новизна способу полягає в імуногістохі-
мічному дослідженні гістологічних препаратів 
за допомогою маркерів онкологічного процесу – 
моноклональних антитіл Ki-67, реакції онкосуп-

ресорних генів р53 і bcl-2 й цитокератинів CK 
AE1/AE3, CK19 у вигляді підвищення експресії. 
Дослідження онкосупресорних генів р53, bcl-2 
відбиває цілісність геному, стани ключової ре-
гуляції апоптозу та клітинної смерті, а 
з‘ясування рівня експресії цитокератинів CK 
AE1/AE3, CK19 реалізує можливість епітеліаль-
ного диференціювання клітин.  

Імуногістохімічний статус ракових клітин 
визначають по експресії онкосупресорних генів. 
Проліферативну активність контролюють по 
реакції ядер пухлинних клітин на моноклональ-
ні антитіла Ki-67. При реакції понад 10 % ядер 
пухлинних клітин на моноклональні антитіла 
Ki-67 і/або на цитоплазматичне фарбування он-
кологічний статус пухлини кваліфікують пози-
тивним. Якщо понад 30 % ядер пухлинних клі-
тин реагує на активацію моноклональним анти-
тілом Ki-67, то проліферативну активність ква-
ліфікують високою. Якщо експресія онкосупре-
сорних генів р53 і/або bcl-2 перевищує норму, 
імуногістохімічний статус є негативним. Також 
досліджуються ступіні гістологічного диферен-
ціювання рака, у залежності від розмірів пух-
лин, їх інтенсивності збільшення, частоти мета-
стазування, рецидиву та рівня інвазії, з можли-
вістю подальшого визначення за рівнями і спек-
тром експресії фракцій цитокератинів CK 
AE1/AE3, CK19 в клітці. Комплексна оцінках 
усіх вищезазначених показників надає можли-
вість вивести об‘єктивний прогноз, щодо не-
сприятливого плину процесу, щонайменше, за 
погіршенням будь-яких 2 параметрів у комбіна-
ції проліферативної активності, онкологічного 
чи імуногістохімічного статусів і морфологіч-
ний варіант раку, з урахуванням форм і ступеня 
його гістологічного диференціювання. Негатив-
ний характер прогнозу (швидкий ріст пухлини, 
раннє й часте метастазування, раннє рецидиву-
вання, а від того, і зниження виживаності) за 
цих умов ґрунтується на низькій ступені дифе-
ренціювання, підвищенні проліферативної акти-
вності, позитивності  онкологічних статусів по 
р53 і/або bcl-2. Такі пухлини вимагають більш 
тривалого лікування.  

При дослідженні 100 випадків плоскоклі-
тинного раку гортані гіперекспресія гена р53 
спостерігалася в 42 (42,0%) випадках. Кількість 
р53-позитивных пухлин була вища в групі плос-
коклітинних раків з вже наявними метастазами в 
лімфатичні вузли – 38 (61,3%) з 62, чим серед 
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пухлин без метастазів поряд з показником Ki-67 
> 20% та негативним спектром експресії фракцій 
цитокератинів CK AE1/AE3, CK19. Експресії 
онкопротеїну bcl-2 була виявлена у 15 хворих 
(15,0%) в низько диференційованих типах раку 
гортані з наявністю метастазів в лімфатичних 
вузлах. Висока проліферативна активність анти-
тіла Ki-67 (> 30%) поряд з негативним спектром 
експресії фракцій цитокератинів CK AE1/AE3, 
CK19 спостерігалася у 25 хворих (25,0%), з них у 
16 (64,0%) виникли рецидиви в період до 1 року. 
У хворих з негативним статусом CK19 та висо-
ким CK AE1/AE3 при негативній експресії bcl-2 
відмічалась гіперчутливість пухлини до проме-
невої терапії. При гіперчутливості пухлини до 
хіміотерапії (схема PBMF) спостерігався негати-
вний або низький спектр експресії фракцій цито-
кератинів CK AE1/AE3, CK19 при негативній 
експресії bcl-2 та позитивному статусі р53. 

Наведені відомості підтверджують, що за-
стосовані приймання розширюють уявлення про 
біологічні властивості ракових клітин, завдяки 
збільшенню інтенсивності демаскування рако-
вих клітин і числа вхідних критеріїв прогнозу-
вання, що у покращує об‘єктивність, інформа-
тивність та інтерпретацію кінцевого результату 
при використанні. Додаткові переваги поляга-
ють в можливості оцінки ефективності консер-
вативного чи хірургічного лікування, а уявлення 
щодо імуногістохімічного статусу рака сприя-
ють вибору найбільш оптимальної тактики ліку-

вання. Так, при збільшенні експресії онкосупре-
сорних генів р53 чи bcl-2 виявляють резистент-
ність пухлин до променевої або хімічної терапії, 
а при підвищенні проліферативної активності 
встановлюють чутливість пухлин до радіотера-
певтичних засобів. Отримані властивості також 
інформують про можливість покращення ефек-
тивності лікування, зниження токсичності з бо-
ку хіміотерапії, скорочення термінів лікування 
та зменшення чисельності ускладнень. 

Використання способу у більшості випад-
ків призводило до корекції здійснюваної терапії 
і радикальних змін схем лікування. Переведення 
хворих на індивідуалізовану форму терапії по-
кращувало ефективність лікування, знижувало 
токсичність хіміотерапії, скорочувало як термі-
ни лікування, так і чисельність побічних ускла-
днень. 

За рахунок дослідження прогностично 
значущих клініко-морфологічних критеріїв, 
імуногістохімічних маркерів, як ознак пухлин-
ного процесу, їх систематизації, уявлень щодо 
біологічних, клінічних і морфологічних власти-
востей ракових клітин спосіб розв‘язує пробле-
ми прогнозування рецидивів пухлин і реґіонар-
них метастазів, з можливістю використання 
отриманих результатів в ефективній профілак-
тиці локально розповсюджених форм раку гор-
тані, у т.ч. і серед прогностично несприятливих 
хворих, на ранніх етапах терапії, що підвищує 
показники лікування пацієнтів. 
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Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОТИАТРИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
ОПУХОЛЯМИ НОСОГЛОТКИ И ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСОВ 

 
Несмотря на значительные успехи онко-

логии, широкий арсенал противоопухолевых 
препаратов, результативность методов лучевой 
терапии, опухоли носоглотки и параназальных 
синусов принято относить к т.н. «опухолям фа-
тальной локализации». Клинические особенно-
сти таких опухолей говорят сами за себя – опу-
холь редко выявляется на ранних стадиях своего 
развития, хотя при наличии явных ее признаков 
уже присутствуют метастазы, опухоль нередко 
прорастает в сопредельные области (орбита, 
полость черепа, тело основной кости). Тому 
свидетельствует и зарубежный опыт. Так, Tos, 
Low (1994) подвели итоги обследования 1167 

больных с подозрением на опухоль носоглотки 
и околоносовых пазух. Оказалось, что выявить 
опухоль на ранней стадии своего развития было 
возможным лишь у 3,5% больных. При этом 
наиболее частым сопутствующим симптомом 
оказалась односторонняя кондуктивная туго-
ухость. Статистическая обработка результатов 
показала, что индекс корреляции между наход-
ками секреторного отита и случаем выявления 
опухоли достигал значения 0,876.  

Prost, Magnan (1998) использовали скри-
нинговую тимпанометрию у 854 больных с по-
дозрением на опухоль носоглотки. Выпот в ба-
рабанной полости с повышением порога аку-
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стического рефлекса обнаружен у 94% больных 
с подтвержденным диагнозом опухоли. Неред-
ко, злокачественные опухоли носоглотки и око-
лоносовых пазух маскируются безобидными 
ринологическими симптомами, что приводит к 
запоздалой их диагностике и понижает резуль-
тативность лечения. По мнению Hassen (2001), 
подобная ситуация встречается в 12-18% случа-
ев. 

За последние 5 лет в ЛОР-клинике 
ЗМАПО проходили обследование и лечение 17 
больных со злокачественными опухолями носо-
глотки и околоносовых пазух. В 5 случаях диаг-
ноз опухоли был установлен уже при наличии 
явных признаков: экзолатерофтальм, рецидиви-
рующие носовые кровотечения, характерная 
эндоскопическая картина. В 7 случаях диагноз 
опухоли носоглотки был установлен в ходе хи-
рургического вмешательства по поводу хрони-
ческого риносинусита. В 5 случаях диагноз был 
выставлен после детального обследования паци-
ентов с упорно протекающими секреторными 
отитами. Достаточно сказать, что эндоскопиче-
ская картина при задней риноскопии была чрез-
вычайно скудной. Во всех случаях предвари-
тельный диагноз опухоли был установлен после 
однократного цитологического исследования 
мазка отпечатка из подозрительного участка 
слизистой оболочки полости носа и носоглотки.  

При анализе отиатрических симптомов 
обращали на себя внимание ряд субъективных 
признаков: ушной шум, периодическое голово-
кружение, аутофония. Отоскопическая картина 
соответствовала классическим признакам секре-
торного отита: синюшность и втянутость бара-
банной перепонки, ее тугоподвижность, невоз-
можность самопродувания. По данным аудио-
метрии отмечались признаки тимпаноскалярной 
тугоухости с повышением порогов воздушно-
проведенных звуков в речевом диапазоне частот 
до уровня 25-40 дБ, при этом костно-воздушный 
интервал не превышал значения 25 дБ. Тимпа-
нометрия во всех случаях указывала на кривую 
типа В с низкой податливостью цепи (0,46-0,68 
мл) и высоким значением отрицательного ин-
тратимпанальным давеления – до (-)278 dPa. 
Порог акустического рефлекса был повышен до 
уровня 90-110 дБ.  

 В подтверждение выше сказанного при-
водим собственное наблюдение. Больная А. 46 
лет, обратилась в ЛОР-клинику ЗМАПО с жало-

бами на периодические головные боли, выделе-
ния из носа, стойкую заложенность носа, плохой 
слух. Больна последние 6 лет. Заболевание свя-
зывает с постоянно прогрессирующим аллерги-
ческим ринитом. В последнее время пользова-
лась назальными спреями, эффект кратковре-
менный. При осмотре: перегородка носа ис-
кривлена на всем протяжении, левая половина 
носа резко сужена за счет массивного гребня. 
Синюшность носовых раковин, полипы в про-
свете левого носового хода. Осмотр носоглотки 
без особенностей. Отоскопия: синюшность ле-
вой барабанной перепонки, просматривается 
уровень жидкости в барабанной полости. Ше-
потную речь воспринимает с расстояния 1,5 
метров, разговорную с 4-х метров. По данным 
аудиометрии-признаки тимпаноскалярной туго-
ухости, при наличии костно-воздушного интер-
вала в пределах 20 дБ. По результатам тимпа-
нометрии – кривая типа В. Результаты компью-
терной томографии околоносовых пазух: ис-
кривление перегородки носа, множественные 
кисты коллоидной плотности и полипы в про-
свете левой челюстной пазухи и решетчатого 
лабиринта. 

Проведенное лечение: подслизистая ре-
зекция перегородки носа, левосторонняя гаймо-
роэтмоидотомия, шунтирование левой барабан-
ной полости. В послеоперационном периоде 
получала антибиотики, сосудосуживающие 
средства, стероидный назальный спрей 3 неде-
ли. Выписка из стационара с улучшением в ус-
тановленные сроки.  

Обратилась повторно через 4 месяца от 
момента выписки. Жалобы: появление гнусаво-
сти, заложенность носа, выделения из носа, го-
ловная боль, плохой слух на оперированном 
ухе. При осмотре: рецидив секреторного отита, 
бугристое новообразование купола и левого 
свода носоглотки, появление плотного, спаянно-
го с окружающими тканями «лимфоузла» у угла 
нижней челюсти. По результатам исследования 
биоптата выставлен диагноз – лимфосаркома.  

По нашему мнению, онкологическая на-
стороженность должна присутствовать при ос-
мотре каждого пациента с упорно протекающим 
секреторным отитом. Наиболее тревожным яв-
ляется сочетание симптомов упорно протекаю-
щего секреторного отита, стойкой назальной 
обструкции и одностороннего «лимфаденита» в 
зачелюстной зоне.  

 
© Д.Н. Кокоркин, 2006 
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І.Д.КОСТИШИН, Т.Б.БОДНАРУК, В.Р.РОМАНЧУК, С.С.ЦИБРАН  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ПЛАСТИЧНЕ ЗАКРИТТЯ ЕЗОФАГОФАРИНГОСТОМ  
У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
Актуальною проблемою в ЛОР-

онкології є пластичне закриття езофагофарин-
гостом. Інфікованість наскрізного дефекту 
глотки і наявність рубцевих змін на фоні по-
передньо проведеної променевої терапії знач-
но зменшують властивість місцевих тканин і 
лоскутів до приживлення, має місце значна 
кількість невдач після проведених пластик 
(В.С. Бондар, 1982). 

Клінічний матеріал та методи.  
В умовах спеціалізованого онкологічного 

відділення ООД «Пухлин голови і шиї « знахо-
дилось на лікуванні 15 хворих з фарингостома-
ми різних розмірів. Планових фарингостом було 
10, непланових – 5. Трьом хворим закриття фа-
рингостом проводилось по 3 рази місцевими 
тканинами, 3-м з віддалених від глотки тканин – 
без успіху. 

Невдачі пластичного закриття фарингос-
том сприяли пошуку нових, більш надійних ме-
тодів. 

 Матеріали і методи. Нами запропонова-
но спосіб пластичного закриття езофагофарин-
гостом ЛОР-онкологічних хворих, суть якого 
зводиться до формування і переміщення на-
скрізного клаптя зі щоки на судинній ніжці че-
рез тунель до фарингостоми.  

Методика апробована на 15-ти хворих ра-
ком гортані і гортаноглотки. В усіх випадках 
вдалося без ускладнень закрити дефекти глотки, 
шви були зняті на 7-9-у добу . 

 Висновок. Запропонований метод тех-
нічно простий і має наступні переваги: значний 
діаметр судин сприяє 100% приживленню клап-
тя до країв дефекту; одномоментно формується 
внутрішня (слизова оболонка щоки) і зовнішня 
(шкіра) стінки дефекту; виключаються повторні 
оперативні втручання, зменшується ліжкодень 
перебування хворого на лікуванні.  

Розроблений і запропонований спосіб 
може бути використаний як одномоментно після 
розширеної ларингектомії, так і відтерміновано. 
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РАДІОСЕНСИБІЛІЗАТОРИ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ 

 
На сьогоднішній день є актуальним по-

шук нових методів підсилювання дії променевої 
терапії у ЛОР-онкологічних хворих. Збільшення 
дози опромінення при радіорезистентних пух-
линах гортані збільшує ризик виникнення про-
меневих ускладнень. Відомо, що системне вве-
дення радіо-модифікатора метронідазолу у хво-
рих раком гортані викликає виражену інтокси-
кацію організму і має погані віддалені результа-
ти (В.Г. Андреєва і Ю.С. Мардинський, 1999). 

Клінічний матеріал та методи. В умовах 
спеціалізованого хірургічного відділу ОКОД 
„Пухлин голови та шиї” знаходилось на ліку-
ванні 32 хворих раком гортані. Хворі розділені 
на 2 групи: 1 група – 22 хворих (ст. ІІ-IV) отри-
мали ДГТ дрібними фракціями; 11 група (ст. II-
IV) – опромінення проводилось крупними фрак-
ціями, РВД – 5 Гр, СВД – 20 Гр. 

У 14 хворих першої групи мала місце вес-
тибулярна локалізація, у 8 – вестибулярно-
серединна. II група – 8 вестибулярна і 4 – вести-
булярно-серединна локалізація захворювання. 
Всім хворим за 30-40 хвилин до опромінення 
вводили в переднадгортанний простір 4 мл мет-
ронідазолу. В середньому хворі 1 групи отрима-
ли за курс лікування 80 мг метронідазолу, дру-
гої групи – 20 мг. 14 хворим 1 групи, після пе-
рерви, проведено ІІ етапом хірургічне лікуван-
ня. 12-ти хворим другої групи, які отримали 
крупно-фракційне опромінення на фоні метро-
нідазолу проведено оперативне втручання на 4-
й день опромінення. 

Результати дослідження. Під час опро-
мінення на фоні введення метронідазолу в перед 
надгортанників простір суттєвих змін в плані 
регресу пухлини не відмічалось, але хворі легше 
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переносили лікування і мали місце менше вира-
жені променеві ускладнення. У 8 хворих 1 групи 
відмічена повна резорбція пухлини після отри-
мання опромінення по радикальній програмі. У 
14-ти хворих 1 групи відмічався мінімальний 
ефект променевої терапії, їх прооперовано. 

У 12 хворих другої групи заживлення ра-
ни проходило первинним натягом, без загальних 
і місцевих ускладнень, шви знято на 7-9 день 
після операції. Робота в даному напрямку про-
довжується. Пізні результати ефективності за-

пропонованого методу не приведені через коро-
ткий термін спостереження. 

Висновок. Наші дані підтверджують, що 
метронідазол окрім радіосенсибілізуючої дії 
сприяє значному зниженню променевих усклад-
нень під час опромінення і кількості післяопе-
раційних ускладнень за рахунок своїх антибак-
теріальних властивостей. Місцеве введення ме-
тронідазолу в переднадгортаниковий простір у 
невеликих дозах виключає явища інтоксикації і 
має більш виражену радіосенсибілізуючу дію. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ШКІРИ 

 
У 89% хворих раком шкіри патологія ло-

калізується в ділянці голови і шиї (О.І. Пачес, 
1971). Найбільш розповсюдженим методом лі-
кування злоякісних пухлин шкіри голови і шиї є 
променева терапія, яка в основному використо-
вується як самостійний метод, або є 
обов’язковим компонентом комбінованого ліку-
вання. Рецидиви при лікуванні раку шкіри скла-
дають від 3 до 30 % (Fletcher, 1973). 

Значні складності виникають при ліку-
ванні радіорезистентних пухлин і рецидивів ра-
ку шкіри в ділянці орбіти ока, вушних раковин, 
крила носа, що обумовлено незначним прошар-
ком жирової клітковини і високою чутливістю 
до променевої терапії хрящевої тканини цих 
ділянок (О.М. Ким, 1967). 

Таким чином, лікування раку шкіри голо-
ви та шиї вимагає подальших розробок і удо-
сконалень існуючих методів лікування. 

Клінічний матеріал і методи. У відді-
ленні „Пухлин голови та шиї” Івано-
Франківського обласного клінічного онкологіч-
ного диспансеру з 1995 по 2005 рік на лікуванні 
з приводу раку шкіри голови і шиї з знаходи-
лось 740 хворих. Базально-клітинний рак діаг-
ностовано у 600 хворих, плоскоклітинний – у 
140. 1-у стадію захворювання діагностовано у 
430 хворих,  ІІ ст. – 211; ІІІ ст. – 99 хворих. 

Всі хворі розділені на ІІІ групи: І група – 
(180 хворих) проводилось тільки променеве лі-
кування по стандартній методиці (R-терапія 
РВД – 4-5 Гр, СВД – 60-80 Гр); ІІ група – (70 
хворих ) комбіноване лікування з перервою 3-4 
тижні і ІІІ група – (490 хворих) передопераційна 
рентгентерапія по інтенсивній програмі (РВД – 
5 Гр, СВД – 25 Гр). На 5 день опромінення про-
водилось хірургічне видалення пухлини з одно-
моментною пластикою дефекту. При ІІІ стадії 
захворювання в передопераційному періоді ви-
користовували напівглибоку рентгентерапію. 

Результат і висновок. У першій групі 
хворих (180 хворих) пролонгація і рецидиви 
відмічались у 37. Друга група хворих отримува-
ла R-терапію до СД – 40-60 Гр і при відсутності 
значного регресу пухлини, або при появі місце-
вих променевих ускладнень виписувалась на 
перерву, через 3-4 тижні проводилось оператив-
не лікування. Рецидиви відмічено у 13 хворих. 
У (490 хворих), які лікувалось по запропонова-
ній нами методиці рецидиви відмічено тільки у 
2-х. Під час опромінення не було променевих 
ускладнень. Запропонований метод займає ко-
роткий термін (до 2-х тижнів), що має великий 
економічний ефект. Таким чином, запропонова-
ний метод лікування раку шкіри, має право на 
широке впровадження. 
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ПЕРСПЕКТИВИ КРУПНОФРАКЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ  
ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
На даний час основним методом лікуван-

ня раку гортані вважається комбінований. Ре-
зультати самостійної променевої терапії і хірур-
гічного лікування на сьогоднішній день не мож-
на визнати задовільними, тому що 5-річне ви-
живання при всіх стадіях не перевищує 40-50 % 
хворих (В.Г. Андреєв і співавт., 1987). 

Дрібнофракційне передопераційне опро-
мінення раку гортані зволікає з терміном прове-
дення радикального лікування до 2-3 місяців і 
збільшує кількість відмов хворих від хірургіч-
ного етапу лікування. 

Матеріал і методи дослідження. Нами 
запропоновано спосіб комбінованого лікування 
раку гортані, суть якого зводиться до передопе-
раційного опромінення гортані крупними фрак-
ціями РВД – 5 Гр 4 дні (СВД – 20 Гр) з наступ-
ним оперативним втручанням на 4-5 день від 
початку опромінення (І.Д. Костишин і співавт., 
патент на винахід, 2005 р.).  

З метою посилення радіочутливості пух-
линних клітин і зменшення місцевих промене-
вих реакцій кожен день перед опроміненням 
хворі приймали синглетно-кисневі інгаляції 
(А.І. Дацун і співав., 2002). Синглетно-киснева 
терапія проводилась за допомогою апарату 
„Vaicion” протягом 14 хвилин з 5 хв інтерва-
лом. 

Методика апробована на 24 хворих з міс-
цево-поширеним раком гортані (Т2-3N0М0). 14 
хворим в день останнього опромінення прове-
дено резекцію гортані, 10 – ларингектомію. 

Результати дослідження. Проведення 
опромінення по інтенсивній програмі на фоні 
інгаляції синглетно-кисневої суміші дозволили 
виконати операції до початку променевих реак-
цій, які виникали на 9-10 день після останнього 
опромінення. При проведенні променевої тера-
пії в даному режимі явищ променевого ларингі-
ту і дерматиту не відмічалось, технічних ускла-
днень при оперативному втручанні не було. 

Запропонований спосіб має наступні пере-
ваги: ефективні дози опромінення хворі отриму-
ють в мінімально короткий термін – 4 дні; серед-
ній ліжкодень радикального комбінованого ліку-
вання займає 18-20 днів; забезпечується антибла-
стика; знижується ризик розвитку рецидиву за-
хворювання і реґіонарного метастазування; опе-
рації виконуються до початку променевих реак-
цій; зменшується кількість післяопераційних 
ускладнень; хворі піддаються меншому психоло-
гічному стресу; значно зменшується кількість 
відмов від оперативних втручань; даний спосіб 
лікування має велике економічне значення. 

Віддалені результати цього дослідження 
будуть опубліковані в наступних матеріалах. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕҐІОНАРНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РАКУ ПОРОЖНИНИ РОТА 

 
Розробка лікарських методів лікування 

онкологічних хворих вважається одним із на-
прямків сучасної онкології, але системне вве-
дення протипухлинних препаратів часто обме-
жується їх токсичною дією на організм. Для 
усунення цього серйозного ускладнення доціль-
но використовувати реґіонарну хіміотерапію, 

яка отримала широке впровадження в практику 
(А.І. Пачес, 1983). 

Матеріал і методи. Нами з 1988 року ви-
вчалась можливість додаткового місцевого 
впливу на пухлину порожнини рота шляхом по-
єднання дистанційної гамма-терапії з внутріш-
ньоартеріальною хіміотерапією. Таке лікування 
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проведено 180 хворим. Друга група хворих (75 
чоловік) отримала тільки ДГТ дрібними фракці-
ями. ІІІ стадія захворювання була у 173 хворих, 
ІV стадія – у 82 хворих. 

Реґіонарна хіміотерапія проводилась рет-
роградно через поверхневу скроневу артерію 
(83), лицеву (36), язичну (67) і зовнішню сонну 
артерію (69 хворих). Хворим , які мали реґіона-
рні метастази і готувались для комбінованого 
лікування з лімфаденектомією, катетеризація 
проводилась тільки ретроградно через поверх-
неву скроневу артерію, з метою профілактики 
порушення абластики в зоні регіонарного мета-
стазування. 

Хіміопрепарати вводили фракційним ме-
тодом за допомогою шприца і апарата НДЛ (по-
ртативний). Введення препаратів з допомогою 
НДЛ проводилась на протязі 48-72 годин (90 
хворих). Частіше всього використовували блео-
міцин, карбоплатин, цисплатин і комбінацію 5-
фторурацилу з циклофосфаном. 

Результати і висновки. В першій групі 
хворих лікувальний ефект відмічено на протязі 
7 діб, особливо в групі (69 чол.), яким була пе-
рев’язана і катетеризована зовнішня сонна арте-
рія. Пухлини зменшувались в розмірах, біль 
стихала. Дія променевої терапії посилювалась 
хіміопрепаратами, розпад пухлинної тканини 
наступав від використання меншої дози опромі-
нення. Ступінь пригнічення кровоутворення і 
пошкодження слизової оболонки порожнини 
ротоглотки менше проявлялися при безперерв-
ній інфузії. По всій першій групі хворих позити-
вний результат отримано у 123 хворих (термін 
життя від 8 місяців до 5 років). У другій групі 
хворих позитивний результат отримано у 34 
хворих.  

Таким чином, проведення променевого 
лікування злоякісних пухлин порожнини рота в 
поєднанні з реґіонарною хіміотерапією покра-
щує як ранні так і віддалені результати лікуван-
ня. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ТРИКОТАЖНОГО МАТЕРИАЛА  
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ  

ПО ПОВОДУ РАКА ГОРТАНИ 

 
Актуальность проблемы: Существует 

много способов пластики ларинготрахеостом. 
Одним из наиболее распространенных является 
способ Бокштейна – трехслойного закрытия де-
фекта. При больших ларинготрахеостомах воз-
никает необходимость в закрытии обширного 
дефекта стенок гортани и трахеи (А.И. Пачес, 
2000). В качестве опорного материала обычно 
используют: смоделированные аллогенные, ре-
же – аутогенные реберные хрящи; нижние носо-
вые раковины больного; аутолоскут из перего-
родки носа; трупные скелетированные хрящи 
гортани. 

Цель исследования: Обосновать воз-
можность применения трикотажного сетчатого 
материала из полиэфирных волокон в качестве 
опорного материала для восстановления стенок 
гортани и трахеи после операций по поводу рака 
гортани. 

Материалы и методы. В эксперимен-
тальных исследованиях мы использовали трико-
тажный сетчатый материал из полиэфирных 
комплексных нитей (заключение о санитарно-

гигиенических исследованиях в БелНИСГИ от 
24 мая 1996г. № 08-02-10/1168, ТУ РБ 
300031282. 004-2000 срок действия до 
15.05.2009 г.) для пластики дефекта хряща пере-
городки носа на лабораторных животных (кро-
лики породы «Шиншилла»). Прооперировано 18 
кроликов породы «Шиншилла» весом 2,4-4 кг в 
возрасте 4-6 месяцев. Животных выводили из 
эксперимента по 3 кролика через 3 сутки, 7 су-
тки, 15 сутки, 30 сутки, 60 сутки и 120 сутки 
после операции. Гистологические срезы окра-
шиваются гематоксилином-эозином и азаном по 
Гейденгайну. 

Результаты. Данные гистологического 
исследования показали, что воспаление в собст-
венной пластинке слизистой оболочки, в том 
числе и вокруг хряща непосредственно, и во-
круг сетки выражено незначительно. На 3-и су-
тки в собственной пластинке превалируют ней-
трофилы (лейкоцитарная фаза воспаления), по-
являются моноциты-макрофаги (макрофагиче-
ская фаза). Макрофагическая фаза полностью 
развивается к 6-м суткам. На 15-е сутки в собст-
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венной пластинке фибробласты располагаются 
послойно и синтезируют коллагеновые волокна, 
хорошо выявляемые азаном по Гейденгайну. 
Это явление нарастает к 30-м суткам. К 60-м 
суткам выявляются уже полностью зрелые кол-
лагеновые волокна. К 60-м-120-м суткам они 
прорастают сетчатый имплантат. На 6-е сутки 
вокруг имплантата обнаруживаются признаки 
первой фазы воспалительного процесса (фаза 
альтерации) с переходом к лейкоцитарной фазе. 
Фибробластическая фаза начинает разверты-
ваться к 30-м суткам. Таким образом, тканевой 
сетчатый имплантат из полиэфирных комплекс-
ных нитей вызывает незначительную воспали-
тельную реакцию. Признаки регенераторной 
гипертрофии хряща проявляются на 30-60-е су-
тки. Утолщение хряща практически исчезает к 
120-м суткам.  

Таким образом, данные гистологического 
исследования убедительно показали, что при 
восстановлении анатомической структуры де-
фекта хряща перегородки носа сетчатым им-

плантатом из полиэфирных волокон происходит 
формирование соединительнотканного каркаса, 
врастающего в имплантат, регенерация хряще-
вой ткани, полное восстановление эпителия сли-
зистой оболочки. Отсутствует реакция отторже-
ния, воспалительная реакция имеет слабую ин-
тенсивность, отсутствуют признаки атрофии 
окружающих тканей. 

Выводы.  
1.Трикотажный сетчатый материал из по-

лиэфирных волокон может быть использован в 
качестве опорного материала для пластики де-
фектов стенки гортани и трахеи как самостоя-
тельно, так и в комбинации с аутогенным хря-
щом перегородки носа.  

2. Имплантат из полиэфирных волокон 
вызывает незначительную воспалительную ре-
акцию, создает благоприятные условия для ре-
генерации хряща и окружающих тканей.  

3. Пористая структура имплантата способ-
ствует прорастанию его соединительнотканными 
волокнами, повышая прочность конструкции. 
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ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА В ОНКООТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Аналіз динаміки досліджень і частоти пу-

блікацій за останні роки показує зростання інте-
ресу до проблеми виникнення метастазів. Про-
довжують вдосконалюватись способи прогнозу-
вання та профілактики метастазів під час ради-
кального лікування, розробляються нові техно-
логії хірургічного або променевого превентив-
ного втручання на шляхи лімфовідтоку, знахо-
дить ширше застосування хіміотерапія. Разом з 
тим, частота виникнення реґіонарних метастазів 
після радикального лікування залишається ви-
сокою. Так, впродовж останніх років вона три-
мається на рівні 11-69,4% (В.Ф. Антонів, 1997; 
Spector et al., 2001; Р.А. Абизов, 2001). Що оче-
видно, пояснюється неврахуванням в процесі 
радикального лікування особливостей злоякіс-
ності пухлини, які відіграють важливу роль у 
процесі метастазування (Starska, 2003; Dobros, 
2003). 

Метою нашого дослідження було розро-
бити математичну інтегровану модель оцінки 
клінічних та морфологічних критеріїв злоякіс-
ності пухлини у хворих на рак гортані та визна-

чити сумарне значення клінічних та морфологі-
чних критеріїв злоякісності пухлини для про-
гнозу розвитку метастазів у хворих на рак гор-
тані, та встановити групи ризику. 

Для досягнення поставленої мети в осно-
ву роботи покладені результати спостереження 
за 191 первинними хворими на плоскоклітинний 
рак гортані, яким проводилось лікування на базі 
ЛОР-відділення ЛОКЛ з 2000 по 2004 рік. З ме-
тою прогнозування метастазів раку гортані, 
хворих розділено на три групи. До І групи 
увійшли первинні хворі на рак голосового (67 
осіб) та вестибулярного (16 осіб) відділів горта-
ні, у яких не було діагностовано ураження реґі-
онарних лімфовузлів при первинному звернені 
та після хірургічного лікування в процесі дис-
пансерного спостереження. До ІІ групи увійшли 
первинні хворі на рак голосового (27 осіб) та 
вестибулярного (22 особи) відділів гортані, у 
яких метастази з’явилися під час диспансерного 
спостереження після хірургічного лікування 
первинного вогнища. До ІІІ групи увійшли пер-
винні хворі на рак голосового (15 осіб) та вести-
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булярного (44 особи) відділів гортані, у яких 
метастазами виявлені при первинному звернені. 

У всіх хворих проводилось клініко-
морфологічне вивчення особливостей росту пу-
хлини. Клінічне дослідження включало встано-
влення первинної локалізації, розповсюдження і 
характеру росту пухлини. Визначення клінічних 
індивідуальних особливостей росту пухлини у 
кожного хворого проводилося при дооперацій-
ному обстеженні, уточнювалось в процесі хірур-
гічного втручання і детального обстеження усу-
неного матеріалу. Морфологічне дослідження 
матеріалу проводили з застосуванням світлооп-
тичної мікроскопії, з забарвленням гістологіч-
них зрізів гематоксиліном і еозином. Визначали 
ступінь диференціації та ороговіння, кількість 
мітозів, ядерний поліморфізм, виразкування епі-
телію, ступінь і малюнок інвазії, лімфоплазма-
тичну та лейкоцитарну інфільтрації, мікровас-
кулярну інвазію. 

Для розрахунку та оцінки прогностичного 
значення суми клінічних і морфологічних кри-
теріїв взято правило множинної регресії, за до-
помогою якого розраховувався сумарний про-
гностичний коефіцієнт (СПК). Загальна форму-
ла для довільної кількості невідомих наступна: 

Y=B+M1X1+M2X2+...+MnXn, 

де Y – залежна перемінна (СПК), В – до-
датковий коефіцієнт, Х1,Х2..Хn – незалежні пе-
ремінні (кожний з показників), М1,М2..Мn – ре-
гресійні коефіцієнти, які представляють незале-
жні вклади кожного показника в передбаченні 
залежної перемінної. 

Висновки 
1. Розроблена інтегративна математична 

модель для оцінки клінічних та морфологічних 
критеріїв злоякісності пухлини у конкретного 
хворого на рак гортані дозволяє встановити 
вірогідність виникнення метастазів, та визна-
чити оптимальну тактику лікування (деклара-
ційний патент на корисну модель № 8031U від 
15.07.05 “Спосіб доклінічної діагностики та 
профілактики реґіонарного метастазування ра-
ку гортані”). 

2. За величиною сумарного прогностич-
ного коефіцієнту (СПК) нами встановлено групи 
ризику щодо метастазування раку: І група ризи-
ку – СПК знаходиться в межах від -0.30 до 
+0.29. При голосовій локалізації метастази роз-
виваються в 2% хворих; при вестибулярній 
28.57%. ІІ група ризику – СПК від +0,30 до 
+0,69 – до 50,0% 85,71%; ІІІ група ризику – СПК 
від +0,70 та вище – в 92,59% та 100,0% відпові-
дно. 
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С.О. ЛАКІЗА, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДЕЯКІ ПРИНЦИПОВІ МОМЕНТИ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Розмаїття думок і підходів до лікування 

раку гортані створює певні труднощі для прак-
тичного лікаря. Так, на думку одних спеціаліс-
тів, основним методом при пухлинах I-ї стадії 
серединної локалізації, незалежно від характеру 
їх росту та ступеню злоякісності повинно бути 
хірургічне втручання. Аргументується це тим, 
що застосування променевої терапії супрово-
джується виникненням постпроменевих усклад-
нень у вигляді радіоепітеліїту (променевого му-
козиту), хондроперихондриту та хондронекрозу 
гортані, атрофічними явищами у слизовій обо-
лонці глотки і гортані, що веде до пожиттєвої 
сухості у зв’язку із зниженням секреції залоз. 
Крім того, все частіше повідомляється про по-
ширення радіорезистентних пухлин. Інші (Ого-
льцова і співав., 1988) вважають, що провідне 
місце у хворих з I стадією повинна займати 
променева терапія. Про високу ефективність 

променевого лікування обмеженого раку гортані 
свідчать численні публікації, що виходять із 
спеціалізованих онкологічних закладів. Остання 
дозволяє не тільки домогтися тривалої ремісії, 
але і зберегти функції гортані із мінімальним 
ризиком для хворого. 

Ми вважаємо, що при плануванні ліку-
вання хворих на рак гортані слід насамперед 
виходити із інтересів хворого і диференційовано 
вибирати саме такий метод, який при мінімаль-
ному ризику для пацієнта дозволить отримати 
найбільш високу можливість виживання та хо-
роші функціональні результати. 

Пріоритетність променевого чи оператив-
ного методів а також їх послідовність повинна 
визначатися в залежності від поширення ура-
ження, а головне, від форми росту.  

Деякі спеціалісти твердо впевнені в пріо-
ритеті хірургії в I-ІІ-й стадії пухлини. Так, резе-
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кції при обмеженому раку серединного відділу 
гортані не такі травматичні, як надскладкові 
горизонтальні, і у функціональному плані дають 
цілком задовільні результати. 

Якщо у лікуванні екзофітного раку горта-
ні І-II стадії променева терапія і оперативне лі-
кування дають майже однакову результатив-
ність, то щодо інфільтративних та змішаних 
форм перевага повинна віддаватися операції в 
об’ємі резекції.  

Отже, при вирішенні питання про вибір 
оптимального методу лікування не можна до-
тримуватись тільки однієї думки і вперто засто-
совувати або променевий, або хірургічний ме-
тод, нерідко протиставляючи їх один одному. 
Наприклад, враховуючи особливості клінічного 
перебігу раку задніх відділів голосових складок, 
доцільно використовувати комбінований метод 
лікування. 

Щодо лікування пухлин III-ї стадії сере-
динної та серединно-підскладкової локалізацій, 
то тут також наявні значні розбіжності у підхо-
дах до вирішення цієї проблеми. Так, напри-
клад, тактика деяких авторів допускає у випад-
ках фіксації однієї половини гортані функціо-
нальну резекцію типу Отана із наступним при-
значенням променевої терапії або хіміотерапії. 
Одним із аргументів на захист цієї тактики є 
збереження функцій гортані та надія на те, що 
наступне опромінення знищить залишкові пух-
линні осередки, а також перероджені клітини, 
що потрапили в крово- та лімфотік під час опе-
рації. Наголошується також на тому, що у ви-
падках неефективності такого лікування або 
рецидиву раку складкового відділу завжди збе-
рігається можливість тотального видалення 
гортані.  

Такі погляди на тактику лікування хворих 
із серединними та серединно-підскладковими 
локалізаціями є невиправдано оптимістичними. 
У значному відсотку випадків на місці операції 
ще до 1-го року з’являються осередки пухлини 
(prolongatio morbi) або, пізніше, рецидиви. 

При виконанні часткових функціональних 
резекцій гортані у пацієнтів із пухлинами сере-
динної та серединно-надскладкової локалізацій, 
при яких має місце нерухомість (або обмеження 
рухомості) відповідної половини гортані (III-я 
стадія захворювання), висока статистична ймо-

вірність виживання не може бути очікуваною 
навіть при застосуванні у післяопераційному 
періоді променевої та хіміотерапії. 

Хоча до сьогодні немає єдиних поглядів 
щодо етапності проведення та доцільності вико-
ристання того чи іншого виду лікування злоякі-
сних пухлин гортані, існують загальноприйняті 
принципові моменти, дотримання яких в онко-
логії є обов’язковим. В цьому плані першочер-
говою метою лікування є позбавлення пацієнта 
хвороби. Збереження функції в такій ситуації 
виходить на другий план . 

З точки зору сучасних підходів, часткові 
ларингектомії проводяться при доброякісних 
новоутвореннях та злоякісних пухлинах гортані, 
які не іммобілізують голосову складку, тобто 
при невеликих в об’ємі пухлинах, що не вихо-
дять за межі гортані і, що особливо важливо, не 
проростають у біляскладковий простір, інфільт-
рація останнього приводить до фіксації відпові-
дної половини гортані, що трактується як погана 
прогностична ознака. Така поширеність повніс-
тю виключає будь-яку часткову функціональну 
резекцію гортані. 

Операція що передбачає збереження го-
лосу, тобто часткова ларингектомія, може бути 
виконана тільки при обмежено-поширених пух-
линах, але у наступних випадках вона неможли-
ва: поширення пухлини на перснеподібний 
хрящ, двобічне втягнення в процес черпакува-
тих хрящів, фіксація черпакуватого хряща, по-
ширення пухлини на надгортанник, відсутність 
мобільності однієї голосової складки, інвазія 
пухлини в щитовидний хрящ, втягнення в про-
цес верхівки грушеподібного синуса або поза-
дуперснеподібного простору, втягнення в про-
цес кореня язика. 

Незважаючи на доступні в наш час мож-
ливості, не існує достатньо точних методів об-
стеження, які б дозволили адекватно оцінити 
ступінь поширення пухлини. Тим не менше хі-
рург повинен окреслити хворому план майбут-
нього втручання, а також вказати, що може зна-
добитися тотальна ларингектомія, і що кінцеве 
вирішення може бути прийнято тільки під час 
операції на основі прямого візуального дослі-
дження та патогістологічного підтвердження. 
Якщо пацієнт не дає згоди, слід уникнути част-
кової резекції гортані. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ІІІ-ІV СТАДІЙ 
 

Для III-ї та IV-ї стадій раку характерні та-
кі особливості: 

- фіксація голосової складки; 
- поширення в позадуперсневидний прос-

тір; 
- поширення на медіальну стінку грушо-

подібного синуса; 
- поширення за межі гортані; 
- метастази в лімфатичні вузли шиї. 
При надскладкових локалізаціях злоякіс-

них пухлин, за умови втягнення в процес черпа-
коподібного хряща та морганієвого шлуночка на 
одній стороні можна виконувати реконструкти-
вну ларингектомію. Хворим із аналогічним 
ураженням, але незадовільною кардіопульмона-
рною функцією, показане тотальне видалення 
гортані. Реконструктивна ларингектомія є адек-
ватним методом оперативного лікування раку 
морганієвого шлуночка та деяких підскладкових 
злоякісних пухлин. Підскладкове поширення 
пухлини під кільце перснеподібного хряща, або 
неефективність променевої терапії виключає 
будь-яку часткову чи реконструктивну резекцію 
гортані. 

Згідно нашого досвіду не слід придержу-
ватися вичікувальної тактики, не вважаючи до-
цільним превентивне видалення регіонарних 
лімфовузлів та клітковини, особливо при вести-
булярній локалізації раку гортані. Досі деякі 
автори вважають, що перед- чи післяопераційне 
елективне опромінення зон регіонарного мета-
стазування є адекватним засобом профілактики 
регіонарних метастазів. Така позиція не відпові-
дає сучасній європейській та світовій доктри-
нам, оскільки не враховує, що наявність числен-
них лімфатичних зв’язків вестибулярного відді-
лу та гортаноглотки зумовлює високу частоту 

метастазування пухлин даної локалізації. Ефек-
тивність же променевої терапії в післяоперацій-
ному періоді при наявності навіть прихованих 
метастазів, досить сумнівна. 

Первинна променева терапія є методом 
вибору, при якому існує можливість збереження 
функції гортані. Ідеальні показання для прове-
дення цього виду лікування ті ж самі, що й для 
органозберігаючих операцій. При великих пух-
линах (> 4 см в діаметрі), метастазах в лімфову-
зли шиї, Т4, а також у нелікованих хворих з по-
передньо накладеною трахеостомою у зв’язку з 
обструкцією верхніх дихальних шляхів перевага 
повинна віддаватися оперативному лікуванню. 

Деякі хворі, незважаючи на попередження 
про недостатню радикальність променевої тера-
пії на пізніх стадіях захворювання та можливі 
фатальні наслідки, все ж відмовляються від опе-
ративного видалення гортані та вибирають про-
меневу терапію. 

Променева терапія повинна бути направ-
лена на ліквідацію первинного осередку злоякі-
сної пухлини та метастазів в лімфовузли шиї. 
Останні є досить частим явищем і можуть бути 
як пальпабельними, так і прихованими. Тому 
опроміненню повинні піддаватися широкі зони 
по обидві сторони шиї. При виявленні мікро-
скопічних метастазів достатньо провести курс 
променевої терапії, але пальпабельні метастази 
у будь-якій стадії підлягають оперативному ви-
даленню.  

Багаторічне дослідження особливостей 
клінічного перебігу регіонарних метастазів раку 
гортані дозволило виявити їх резистентність до 
іонізуючого впливу. Тому головним методом 
лікування вториннозмінених лімфовузлів є хі-
рургічний. 

 
© С.О. Лакіза, С.С. Самойленко, 2006 
 
 
 
 
 

Е. ЛУКАЧ, Ю. СЕРЕЖКО, В. СТРЕЖАК, Є. ЦИМБАЛЮК, Є. КЛОЧКОВ,  
І. ЧЕМЕРКІНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РИНОПЛАСТИКИ ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
Злоякісні пухлини носа та приносових па-

зух в більшості випадків спостерігаються людей 
працездатного віку. Як правило, хворі зверта-
ються за медичною допомогою, коли розміри 
пухлини досягають ІІІ-ІV стадії. Тобто, коли 

пухлина поширюється у суміжні анатомічні ді-
лянки. 

Кращим методом лікування хворих на 
злоякісні пухлини порожнини носа та приносо-
вих пазух вважається хірургічний. Але після 
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видалення пухлини утворюється великий піс-
ляопераційний дефект тканин. При традицій-
ному зшиванні м’яких тканин над цією порож-
ниною, можуть утворюватись шкірно-носові 
нориці по лінії шва. Це обумовлюється тим, 
що, після видалення пухлини порожнини носа 
та приносових пазух, м’які тканини носа не 
мають кісткового каркасу. По-друге, при на-
кладанні вузлуватого шва, відразу з’єднуються 
шкіра та м’язи країв рани. По-третє, загоєння 
відбувається за рахунок формування рубця, що 
зумовлює погіршене кровопостачання в ділянці 
шва. Слід зазначити, що утворення нориць та 
отворів у хворих по лінії шва відбуваєтьсь че-
рез 2-5, а то і більше місяців після оперативних 
втручань. Як правило, дефект по лінії шва 
утворювався у ділянці біля медіального кута 
ока. Особливо, це стосується випадків, коли 
хірургічне лікування проводиться після теле-
гаматерапії.  

Удосконалення закриття рани після ріно-
томії полягає у тому, що з’єднання м’яких тка-
нин відбувається за допомогою двохрядного 
шва.  

Після видалення пухлини і тампонади пі-
сляопераційної порожнини марлевою турундою 
проводиться формування ложа для шкіри з 
м’язів лиця. Перший ряд утворюється непере-
рвним швом з дексону, що з’єднує розсічені 
м’язи і виводиться на шкіру на відстань у 0,5-1 
см від країв рани. Другий ряд з вузлуватих швів, 
накладається на шкіру. Неперервний шов вида-
ляється на 7-8-й день після операції. Шви на 
шкірі видаляються на 9-10-й день.  

За запропонованим способом, закриття 
рани після ринотомії, було виконано у 8 хворих 
на злоякісні пухлини порожнини носа та прино-
сових пазух. Позитивні результати спостере-
жень за хворими протягом 2 років дають змогу 
рекомендувати цей спосіб у ринохірургії. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХ МЕТАСТАЗІВ МЕЛАНОМИ  
З ВРАЖЕННЯМ РОТОГЛОТКИ ТА ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ШИЇ 

 
Меланома шкіри часто дає віддалені ме-

тастази в різні органи, в тому числі ЛОР-
локалізації. Занедбані стадії меланоми особливо 
важко піддаються променевому та хіміотерапев-
тичному лікуванню. Тому, в останній час, в ар-
сенал лікування залучають препарати проти різ-
них факторів канцерогенезу. Таким препаратом, 
проти судинного ендотеліального фактору росту 
(VEGF) є рекомбінантне моноклональне антиті-
ло-авастін (бевацизумаб). Він блокує 
зв’язування VEGF з його рецепторами на повер-
хні ендотеліоцитів, що приводить до зниження 
васкуляризації та пригнічення росту клітин.  

Наводимо наше спостереження. Хворий 
К., 47 років поступив в клініку з скаргами на 
значне затруднення дихання, ковтання їжі, на-
явність пухлини в горлі та на шиї по обидва бо-
ки, схуднення на 7 кг за останній місяць. Хворіє 
2 роки коли на спині видалили пухлину і діагно-
стували меланому. Після операції отримував 
хіміотерапію дакарбазіном. Об’єктивно загаль-
ний стан середнього ступеню важкості. Фарин-
госкопічно екзофітна пухлина темносірого ко-
льору на широкій основі виходить з правого 

піднебінного мигдалика розміром 5,0х6,0 см. По 
обидва боки шиї конгломерати метастатичних 
вузлів від соскоподібного паростка до ключиці. 
Діагноз: меланома шкіри стан після комбінова-
ного лікування, метастази меланоми в ротоглот-
ку справа і лімфовузли шиї по обидва боки. 
Хворому проведена трахеостомія та ендофарин-
гіальне видалення пухлини ротової частини гло-
тки під наркозом. В післяопераційному періоді 
отримав повний курс телегаматерапії (60 Гр). 

В Інституті онкології АМН України про-
ведено морфогістохімічне дослідження гістоло-
гічних препаратів на наявність антигена Flt-1 
(VGFR-1). Цей факт дозволив нам призначити 
рекомбінантне моноклональне антитіло-авастін 
(бевацизумаб) Під час проведення променевої 
терапії хворий отримав 3-чі курси авастіна (400 
мг в/в продовженої інфузії). При виписці – пух-
лина в ротоглотці не визначається, регресія ме-
тастазів на 50%. Повторно ще проведено 4 кур-
си імунотерапії авастіном в аналогічній дозі з 
ефектом регрес пухлини на 80%. При УЗД шиї 
за 14.08.06 – множинні лімфатичні вузли шиї по 
обидва боки до 35 мм в діаметрі. В даний час 
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хворий завершив системну хіміотерапію дакар-
базіном по 200 мг щоденно протягом 10 днів.  

Актуальність даної презентації полягає в 
тому, що навіть занедбані стадії меланоми при 

ЛОР-локалізації при призначенні препаратів 
інгібіторів ангіогенезу та комплексного ліку-
вання піддаються значній регресії. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  
ТОНЗИЛГОН Н В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ 

 
Одним из эффективных фармацевтиче-

ских средств, применяющихся в отоларинголо-
гии, является фитопрепарат Тонзилгон Н 
(BIONORICA, Германия), обладающий выра-
женным противовоспалительным действием 
(Ю.В. Митин, 2001; С.Э. Яремчук, 2002; В.В. 
Березнюк, 2002). Имеются отдельные исследо-
вания иммунологического плана, свидетельст-
вующие о том, что после приема препарата у 
больных с острыми респираторными инфекция-
ми, хроническими заболеваниями глотки суще-
ственно улучшаются некоторые показатели сис-
темного иммунитета (Л.С. Овчаренко и соавт., 
2005), а в исследованиях in vitro показана его 
способность активировать цитотоксические 
клетки небных миндалин человека (О.Ф. Мель-
ников, О.Г. Рыльская, 2005). 

Общеизвестно, что цитотоксические 
клетки (естественные киллеры, природные ци-
тотоксические клетки, ЕЦК) являются одним из 
важных факторов врожденного иммунитета, 
«первой линией» противоопухолевой и антиви-
русной резистентности (Н.М. Бережная, В.Ф. 
Чехун, 2005). С учетом данных об активирую-
щем влиянии Тонзилгона Н на ЕЦК миндалин 
было исследовано влияние различных концен-
траций препарата на изменение фенотипа имму-
нокомпетентных клеток миндалин в условиях in 
vitro (по кластерам дифференциации CD4, 
CD25, CD56), а также влияние препарата на 
функциональную активность клеток крови 
больных раком гортани в отношении ксеноген-
ных метаболически инертных мишеней в виде 

эритроцитов цыплят и аллогенных культиви-
руемых клеток рака гортани человека Hep-2. 
Использовали цитохимический и спектрофото-
метрический методы регистрации разрушения 
мишеней. Было установлено, что Тонзилгон Н 
эффективно увеличивал в культуре клеток мин-
далин содержание клеток фенотипа СD56, а 
также в определенных концентрациях активиро-
вал сниженную в исходном состоянии деструк-
тивную способность ЕЦК клеток крови больных 
раком гортани как в отношении ЭЦ, так и кле-
ток рака гортани Hep-2. По всей вероятности, 
эффективная стимуляция количества и функции 
ЕЦК может быть обусловлена одним или двумя 
компонентами, входящими в состав препарата. 
Выделение этих компонентов и изучение их 
стимулирующего влияния на клетки системы 
иммунитета с противоопухолевой направленно-
стью может способствовать созданию более эф-
фективных фитопрепаратов, которые можно 
применять в клинической онкологии на этапах 
послеоперативного лечения, при проведении 
лучевой и химиотерапии, однако, и в целом ви-
де препарат Тонзилгон Н может быть использо-
ван для этих целей. Предварительные сравни-
тельные исследования его стимулирующей ак-
тивности в отношении ЕЦК крови онкологиче-
ских больных с иммуномодуляторами различно-
го происхождения показали, что Тонзилгон Н по 
своему влиянию на иммунокомпетентные клет-
ки in vitro практически не уступает таким пре-
паратам как тимоген, тиотриазолин и лаферон. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ IN VITRO  
ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 
За последние десятилетия в клинической 

иммунологии был создан некоторый оптимизи-
рованный универсальный набор методик по оп-
ределению состояния иммунитета: от простых 
количественных определений форменных эле-
ментов до исследования различных функцио-
нальных характеристик отдельных групп кле-
ток, уровней цитокинов, маркеров различных 
тканей. В этом ряду методов иммунологии осо-
бое место отводилось подбору иммуномодули-
рующих средств в условиях in vitro. Этот под-
бор в самом простом варианте осуществлялся 
путем учета изменений числа клеток с Е- рецеп-
тором под действием иммунотропного препара-
та, в более сложных подходах дополнительно 
определяли влияние препарата на функциональ-
ную активность факторов врожденного имму-
нитета – фагоцитирующие клетки крови и есте-
ственные цитотоксические клетки (ЕЦК). 

В последние годы эти методы и подходы 
все больше повергаются критике и предлагается 
существенно расширить спектр функциональ-
ных методик, а также производить in vitro одно-
временное исследование влияния препаратов на 
опухолевые клетки. Предполагается, что опти-
мальными являются те вещества, которые при 
стимулировании клеток и других факторов им-
мунной системы способны одновременно нару-
шать функциональное состояние опухолевых 
клеток. Однако такие исследования проводятся 
в единичных лабораториях, они весьма дорого-
стоящие и трудно поддаются стандартизации. 

Кроме того, далеко не все фармакологические 
препараты могут быть апробированы в условиях 
in vitro. 

Наш опыт тестирования состояния им-
мунной системы у ЛОР-онкологических боль-
ных (рак гортани различных локализаций – 122, 
акустическая невринома – 28, доброкачествен-
ные опухоли верхних дыхательных путей – 31) 
по 22 параметрам свидетельствует о том, что у 
25% обследованных отмечается состояние им-
мунитета на уровне здоровых доноров даже при 
3 и 4 клинических стадиях процесса. Наиболее 
значимыми отклонениями в состоянии иммуни-
тета являются снижение количества и активно-
сти ЕЦК крови, числа Т-клеток, изменение в их 
фенотипе, увеличении концентрации интерлей-
кина-1 и фактора некроза опухоли. 

Логично полагать, что назначение как ци-
тостатических препаратов, так и стимуляторов 
различной направленности не может быть про-
ведено только по рекомендации фармацевтиче-
ских фирм. На современном этапе онколог пе-
ред назначением фармакологических средств 
должен владеть знанием о состоянии иммунной 
системы пациента, реактивности ее отдельных 
звеньев, контролировать степень влияния пре-
паратов в процессе лечения и после него. По 
нашему мнению, несмотря на все недостатки 
существующих методов подбора иммунотроп-
ных веществ перед назначением онкологиче-
скому больному иммунотерапии целесообразно 
апробировать их влияние in vitro. 
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ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТЕРАПИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА  

ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ 

 
Стандартные подходы к лечению местно-

распространенного рака полости рта и ротог-
лотки (МРРПРР) с применением пред- или по-
слеоперационной лучевой терапии ограничены 
как распространенностью опухолевого процес-
са, характером его роста и метастазирования, 

так и сложностью выполнения радикальной 
операции. Улучшение результатов лечения свя-
зано с расширением объема оперативного вме-
шательства, вызывающего нарушение жизненно 
важных функций и анатомической целостности 
органов челюстно-лицевой зоны. Качество жиз-
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ни такой категории больных значительно стра-
дает, возрастает риск послеоперационных ос-
ложнений и летальности без улучшения показа-
телей безрецидивной выживаемости.  

Значительное улучшение результатов лече-
ния с выполнением органосохраняющих операций 
при МРРПРР возникло после применения высоко-
эффективной неоадъювантной химиотерапии 
(НХТ) с комбинацией препаратов платины и 5-
фторурацила. Хорошие результаты в виде полного 
и частичного регресса опухоли и ее метастазов 
позволили в ряде случаев достичь улучшения не-
посредственных результатов лечения МРРПРР. 
Однако склонность к быстрому рецидивированию 
и метастазированию, высокая летальность до года 
у больных с МРРПРР отмечена даже после при-
менения системного лечения.  

В качестве путей повышения эффектив-
ности лучевого лечения МРРПРР ранее предло-
жены и широко используются радиомодифика-
торы, различные варианты контактной и соче-
танно-лучевой терапии, современные схемы 
фракционирования дозы лучевой терапии. В 
настоящей работе отражены пути оптимизации 
химиолучевого лечения МРРПРР с использова-
нием НХТ и факторы, определяющие выбор ме-
тода лечения МРРПРР.  

Материалы и методы. Основными фак-
торами, влияющими на выбор терапии МРРПРР, 
являются: 1) факторы опухоли; 2) факторы 
больного; 3) медико-социальные факторы. 

1. Факторы опухоли: локализация, разме-
ры, распространенность опухоли, состояние пе-
риферических лимфоузлов согласно TNM, мно-
жественность очагов, вовлечение костных 
структур, патоморфологические признаки (гис-
тологическое строение, степень дифференци-
ровки, глубина инвазии опухоли), предшест-
вующее лечение. 

2. Факторы больного: возраст, пол, харак-
тер жизнедеятельности (алкоголь, курение), ги-
гиена полости рта, профессия, общий медицин-
ский статус, чувствительность (устойчивость) 
опухоли к терапии, согласие и желание пациен-
та получать лечение, социально-экономические 
факторы.  

3. Медико-социальные факторы: полнота, 
своевременность обследования и лечения (хи-
рургия, радиотерапия, химиотерапия, их комби-
нация), возможности реабилитационного лече-
ния, поддерживающей терапии и ухода, меди-
каментозно-техническая оснащенность лечения, 
социальная и финансовая помощь родственни-
ков и третьих лиц, функциональные результаты 
и качество жизни больного. 

 Факторы опухоли и больного определяют 
выбор плана лечения с учетом степени чувстви-

тельности злокачественного новообразования 
(ЗН) к НХТ. Оценка эффективности химиотера-
пии и степени чувствительности МРРПРР про-
водится после 2-х курсов НХТ с препаратами 
платины и 5-фторурацила (PF). ЗН по степени 
чувствительности к химиотерапии могут быть 
представлены следующим образом. 

1. Чувствительные ЗН – опухоли с час-
тичным или полным регрессом опухоли. 

2. Резистентные ЗН – новообразования 
со стабилизацией процесса. 

3. Фатальные ЗН – опухоли с признака-
ми прогрессирования на фоне проводимого ле-
чения. 

 Для повышения эффективности лечения 
резистентных и фатальных форм ЗН в клинике 
использовались следующие возможности: 

1) проведение 2-й линии НХТ до 4-х 
курсов со сменой схемы лечения после 2-го кур-
са (блеоцин-содержащие схемы (PBF, PBM, 
САВО) или таксан-содержащая схема (TPF); 

2) использование селективных и соче-
танных способов введения химиопрепаратов 
(внутриартериальная химиотерапия 5-
фторурацилом с внутривенным введением цис-
платина и паклитаксела (митотакс). 

 Схема лечения TPF. Паклитаксел (ми-
тотакс) в дозе 175 мг/м2 вводился внутривенно 
капельно в течение 3 часов в 1-й день, циспла-
тин по 35 мг/м2 в 1-й и 2-й дни внутривенно ка-
пельно и 5-фторурацил в дозе 1000 мг/м2 в 1-й и 
2-й дни внутривенно или внутриартериально 
после премедикации стероидами (дексаметазон) 
и антиэметиками (осетрон) на фоне гипергидра-
тации и терапии сопровождения.  

Результаты лечения. Проанализированы 
результаты химиолучевого лечения 118 больных 
МРРПРР, пролеченных в период 2001-2004гг. 
Средний возраст больных – 53 года. По стадиям 
ЗН представлены T1-4N0-2M0.. Резистентные и 
фатальные формы отмечены в 15,3% случаев. 18 
пациентам проведена 2-я линия НХТ (36 курсов) 
с применением паклитаксела (митотакса) в ука-
занных дозах.  

Токсичность лечения в виде нейтропении 
и мукозитов 2-3 степени возрастала после при-
менения паклитаксела (митотакса) в сочетании с 
цисплатином и 5-фторурацилом в 1,5-2 раза (до 
33%) и купировалась введением филграстима 
(грастим, нейпоген) с 3-го по 9-й день курса. 
Другие осложнения при использования пакли-
таксела (митотакса) включали анемию – 6%, 
тромбоцитопению – 3%, нейропатию – 3%.  

При оценке непосредственных результа-
тов лечения МРРПРР получен объективный 
ответ в виде частичного и полного регресса у 
28,9% больных в группе с НХТ по схеме PF, в 
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36,7% у больных с блеоцин-содержащими схе-
мами (PBF, PBM, CABO). Показатель эффек-
тивности НХТ с применением паклитаксела 
(митотакса) в виде полного и частичного рег-
ресса отмечен у 13 из 18 пациентов и составил 
72,2%. Хорошие непосредственные результаты 
химиотерапии с таксанами также требуют обя-
зательного сочетания с лучевым компонентом 
при лечении МРРПРР. Так, местные рецидивы 
и метастазы в регионарные лимфоузлы в тече-
ние 2-х лет отмечены во всех группах лечения 
МРРПРР с применением НХТ и составили от 
18 до 23% случаев. Медиана выживаемости у 
больных МРРПРР без применения паклитаксе-
ла (митотакса) составила в среднем 14,6 меся-
цев, с применением таксанов – 17,2 месяца. 
Двухлетняя выживаемость в группах чувстви-
тельных ЗН после химиолучевого лечения со-
ставила 45,5%, среди резистентных и фаталь-
ных форм МРРПРР – всего 15%. При проведе-
нии комбинированного лечения МРРПРР пока-
затель двухлетней выживаемости составил 
67,8%.  

Выводы. Таким образом, проведение 
НХТ с таксанами (митотакс) у больных 
МРРПРР улучшает непосредственный противо-
опухолевый эффект в 2,2 раза по сравнению со 
стандартными схемами химиотерапии. НХТ в 
монорежиме практически не влияет на сроки 
безрецидивного периода и требует обязательно-
го сочетания с лучевым этапом лечения для 
проведения полного системного и локорегио-
нального контроля. НХТ не влияет на показате-
ли общей выживаемости нерезектабельного 
МРПРР. НХТ в сочетании с предоперационной 
лучевой терапией у больных с МРРПРР практи-
чески в 2 раза повышает возможность перевода 
нерезектабельных новообразований в резекта-
бельные, позволяет выполнить радикальные хи-
рургические вмешательства, в том числе и орга-
носохраняющие. Комбинированное лечение 
МРРПРР с неоадъювантной химиолучевой те-
рапией в 1,5 раза повышает показатели двухлет-
ней выживаемости, значительно улучшает 
функциональные результаты лечения и качество 
жизни больных. 
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Результати лікування злоякісних ново-

утворень (ЗН) орофарингеальної зони залиша-
ються незадовільними, незважаючи на постій-
ний розвиток та удосконалення існуючих мето-
дів лікування цієї патології. Дорічна летальність 
навіть у ранніх стадіях раку порожнини рота та 
ротоглотки складає 35-50% за даними Націона-
льного канцер-реєстру України. Тільки третина 
хворих на ЗН орофарингеальної зони мали T1-

2N0M0 стадії. Із 81,9% пацієнтів, які були охоп-
лені спеціальним лікуванням, лише 24% отри-
мали хірургічне та комбіноване лікування.  

На сучасному етапі необхідно застосу-
вання стандартизованого та диференційованого 
підходу до вибору оптимального лікування іс-
нуючими методами у кожного хворого. 

Проблеми анатомічних та функціональ-
них особливостей щелепно-лицьової ділянки, 
схильність до швидкого росту та прогресування 
ЗН орофарингеальної зони, тенденція до збіль-
шення частки інфільтративно-виразкових форм 

ЗН, раннє метастазування у лімфатичні вузли 
шиї, висока хіміотерапевтична та променева 
резистентність пухлин цієї локалізації, складний 
перебіг захворювання з важкими ускладненнями 
та низькою якістю життя створюють значні тру-
днощі у лікуванні хворих на ЗН порожнини рота 
та ротоглотки. Сучасні дані вказують на підви-
щення ефективності комбінованого лікування 
ЗН порожнини рота та ротоглотки із застосу-
ванням індукційної одночасної хіміопроменевої 
терапії препаратами платини та 5-фторурацилу і 
шляхом проведення комбінованого лікування. 

Матеріали і методи. У попередніх робо-
тах нами наводилися дані щодо високої ефекти-
вності хіміопроменевої терапії у лікуванні міс-
цеворозповсюдженого раку орофарингеальної 
зони. Лікування хворих із застосуванням тільки 
променевої терапії дозволяють досягти повного 
регресу первинного пухлинного осередку тільки 
у 68-75%. Необхідно нагадати про наявність 
резистентних та фатальних форм ЗН ротової 
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порожнини та ротоглотки, коли у 18-20% паціє-
нтів проведення консервативних методів ліку-
вання практично не впливає на результати ліку-
вання та тривалість життя хворих.  

Можливості тільки хірургічного ліку-
вання при ЗН орофарингеальної зони обмежені. 
Виконання розширених операцій значно погі-
ршує функціональні можливості щелепно-
лицьової ділянки людини, якість життя, потре-
бує проведення реконструктивних втручань. 
Сучасні дані свідчать про високу ефективність 
та доцільність застосування комбінації станда-
ртних методів спеціального лікування навіть у 
ранніх стадіях ЗН орофарингеальної зони У 
онкологічному диспансеру впроваджено сучас-
ну програму органозберігаючого лікування ра-
ку орофарингеальної зони T1-2N0M0 стадій. З 
1997 по 2001 рр. у клініці проведене оптимізо-
ване лікування 57 хворим раком ротової поро-
жнини та ротоглотки стадії T1-2N0M0. Пацієнти 
розподілилися таким чином: за статтю – 51 чо-
ловік (89,5%) та 6 жінок (10,5%). Середній вік 
хворих склав 52 роки. В усіх випадках лікуван-
ня морфологічна структура ЗН була представ-
лена плоскоклітинним раком. Плоскоклітинний 
рак з ороговінням відзначено у 42 хворих 
(73,7%), у 15 (26,3%) – плоскоклітинний рак 
без ороговіння. За характером росту пухлин у 
47 хворих (82,5%) виявлено інфільтративно – 
виразкові ЗН, у 10 (17,5%) – екзофітні форми 
раку. За локалізацією хворі розподілилися та-
ким чином: слизова оболонка язику – 23 паціє-
нта (40,4%), дна ротової порожнини – 20 хво-
рих (35%), щоки – 7 (12,3%), ретромолярного 
простору – 2 (3,5%), ротоглотки – 5 пацієнтів 
(8,8%). 

Для оптимізації лікування ЗН ротової по-
рожнини та ротоглотки T1-2N0M0 стадій застосо-
вано декілька варіантів. Заключна тактика ліку-
вання визначалась у залежності від локалізації 
пухлини, ступеня регресії первинного осередку 
після проведення першого етапу лікування та 
соматичного стану хворого: 

1) продовження дистанційної променевої 
терапії (ДПТ) до лікувальної дози при регресії 
первинного осередку > 75%; 

2) хірургічне лікування при відсутності 
ефекту від ХПТ та регресії пухлини < 50%; 

3) поєднано-променева терапія (ППТ) 
при ефекті від ХПТ на першому етапі < 75% та 
неможливості виконання органозберігаючої 
операції, а також при відмови хворого від хірур-
гічного лікування.  

Усіх хворих було розподілено на 3 групи 
в залежності від виду лікування: 

1 група – 18 хворих – стандартна лікува-
льна ДПТ;  

2 група – 19 пацієнтів – передопераційна 
ХПТ з хірургічним лікуванням; 

3 група – 20 хворих – лікувальна ХПТ з 
ППТ на другому етапі. 

В усіх трьох групах було проведено ради-
кальне лікування. Хворі першої групи (конт-
роль) отримали ДПТ за розщепленою програ-
мою у СОД 64-66 Гр. У другій та третій групах 
на першому етапі проведена ХПТ за такою схе-
мою: хіміотерапія 5-фторурацилом в/в у дозі 
500-750 мг/м2 з 1-го по 5-й дні, з 8-го дня – курс 
ДПТ з гіперфракціонуванням дози опромінення 
по 1,8 Гр перші три дні 2 рази на день з інтерва-
лом 4-6 годин, потім по 1,2 Гр 2 рази на день з 
тим же інтервалом до «умовно» передоперацій-
ної дози, еквівалентній СОД 40 Гр. Через два 
тижня проводилась оцінка регресу пухлини за 
клінічними даними та обстеження ефективності 
ДПТ або ХПТ після першого етапу лікування 
шляхом гістологічного дослідження ступеня 
лікувального патоморфозу у первинному пух-
линному осередку та його межах. При регресії 
первинної пухлини > 75% ДПТ продовжувалася 
до лікувальної дози (СОД 60-66 Гр).  

Хворим із резистентними до ХПТ пухли-
нами (регресія < 50%) проведено органозбері-
гаючі хірургічні втручання з мінімальними фун-
кціональними порушеннями щелепно-лицьової 
ділянки. Виконано електрорезекції відповідних 
анатомічних відділів ротової порожнини та ро-
тоглотки з дослідженням меж операційного роз-
різу, прилеглих та підлягаючих ділянок “здоро-
вих” тканин для оцінки радикальності хірургіч-
ного лікування. Пластику дефектів проведено 
місцевими тканинами і переміщеними шкірно-
м'язово-слизовими та м'язово-слизовими ткани-
нами на судинній ніжці.  

ППТ проведено другим етапом лікування 
при регресі первинної пухлини < 75% після 
ХПТ та у випадках неможливості проведення 
радикальної органозберігаючої операції. ППТ 
виконано для посилення опромінюючої локаль-
ної дії у варіанті: ДПТ у конвенціональному ре-
жимі 3 рази на тиждень до СОД 12-16 Гр, внут-
рішньопорожнинне опромінення (ВПО) – 2 рази 
на тиждень по 3-3,5 Гр локально на осередок до 
СОД 20-24 Гр на апараті “АГАТ-ВУ” Сумарна 
доза від двох етапів склала 66-70 Гр. 

Результати лікування. 
Для оцінки безпосередньої ефективності 

лікування раку орофарингеальної зони T1-
2N0M0 стадій проведено обстеження ступеня 
лікувального патоморфозу після першого етапу 
ДПТ та ХПТ шляхом гістологічного досліджен-
ня біоптату первинного пухлинного осередку. 
Порівняльну оцінку виразності лікувального 
патоморфозу представлено у табл.1. 
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Таблиця 1 
Лікувальний патоморфоз в залежності від виду лікування 

Ступінь патоморфозу Вид лікування I II III IV 
ДПТ 6 (33,3%) 5 (27,8%) 6 (33,3%) 1 (5,6%) 
ХПТ 10 (25,6%) 8 (20,5%) 17 (43,6%) 4 (10,3%) 

  
Відмічено підвищену чутливість первин-

ного пухлинного осередку до дії комбінації хі-
міопроменевої терапії у порівнянні з ДПТ. Так, 
у групах хворих, якім проведено хіміопроменеве 
лікування, III та IV ступінь патоморфозу пухли-
ни відмічено у 53,9% випадків, а при застосу-
ванні тільки ДПТ – у 38,9% пацієнтів. Показник 
патоморфозу свідчить про посилення локальної 
дії на пухлину поєднаного хіміопроменевого 
компоненту та демонструє пряму кореляційну 
залежність між ступенем регресії первинного 
осередку та виразністю лікувального патомор-
фозу. Оцінка показників безрецидивного перебі-
гу та 5-и річної виживаності у різних групах 
лікування представлені у табл. 2 та на мал. 

У групах хворих, які отримали тільки 
ДПТ, відмічено частіший розвиток ранніх (до 2 
років) рецидивів на 6,4-7,2%, ніж у пацієнтів із 
застосуванням ХПТ. Кращі показники безреци-
дивного перебігу через 48 міс визначено відпо-
відно у групах с комбінованим лікуванням та 
ХПТ. Так, у групі хворих, які отримали ДПТ, 
безрецидивний перебіг відмічено у 72,2% паціє-
нтів, серед хворих після проведення ХПТ з ППТ 
– в 75%, кращій показник безрецидивного пере-
бігу – 78,9% відмічено у групі хворих, які отри-
мали комбіноване лікування. Виразність лікува-
льного патоморфозу є найбільш важливим 
об’єктивним показником ефективності проведе-
ного лікування та прогностичним фактором. 

Отримані показники 5-и річної виживаності па-
цієнтів ЗН орофарингеальної зони T1-2N0M0 ста-
дій у групі після проведення лікувальної ДПТ 
склала 72,2%, у групі із застосуванням ХПТ та 
ППТ цей показник виріс до 80%, а максимальну 
5-и річну виживаність – 84,2% відмічено нами у 
групі хворих, які отримали комбіноване ліку-
вання. Тривалість ремісії після проведеного лі-
кування прямо корелювала з показниками зага-
льної виживаності.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мал. 5-річна виживаність хворих в залеж-
ності від виду лікування 

 
Таблиця 2 

Динаміка безрецидивного перебігу в залежності від виду лікування 

Термін безрецидивного перебігу (міс) Вид лікування 12 міс 18 міс 24 міс 36 міс 48 міс 
ДПТ 16 (88,9%) 15 (83,3%) 14 (77,8%) 13 (72,2%) 13 (72,2%) 

ХПТ + операція 18 (94,7%) 18 (94,7%) 16 (84,2%) 15 (78,9%) 15 (78,9%) 
ХПТ + ППТ 18 (90%) 18 (90%) 17 (85%) 16 (80%) 15 (75%) 

 

Висновки. Таким чином, виразність клі-
нічної та гістологічної регресії пухлини після 
комбінованого лікування прямо пропорційно 
впливає на показники безрецидивного перебігу 
та виживаності хворих на ЗН порожнини рота та 
ротоглотки I-II стадій. Оптимізація лікування 
цієї категорії пацієнтів із значним покращенням 

віддалених результатів досягнута спільною дією 
хіміотерапевтичних агентів, гіперфракційного 
опромінення, а також вибором правильної пода-
льшої тактики лікування із використанням ра-
дикальної органозберігаючої операції або поєд-
нано-променевої терапії. 

 
© І.Г. Образцов, Т.Л. Бердова, І.О. Кальбус, Т.М. Решетнікова, 2006 
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(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

 
Сложность и тяжесть течения рака полос-

ти рта и глотки, проблематичность прогноза 
заболевания при высоких затратах на лечение, 
обусловливают поиск новых программ и алго-
ритмов терапии этой патологии. Несмотря на 
применение в последнее десятилетие новых 
схем химиолучевого лечения местнораспрост-
раненного рака орофарингеальной зоны, отме-
чено улучшение непосредственных результатов 
лечения, однако летальность до года у больных 
этой категории фатально высокая (55-60%).  

Для оценки качественных и количествен-
ных характеристик злокачественных новообра-
зований (ЗН), правильного планирования алго-
ритма лечения и достижения максимального 
результата необходима дополнительная инфор-
мация о чувствительности ЗН к различным ва-
риантам лечения на всех его этапах. Для опти-
мизации комбинированного лечения местнорас-
пространенных ЗН полости рта и глотки и оцен-
ки влияния неоадъювантной химиолучевой те-
рапии (ХЛТ), на результаты лечения возникает 
потребность в динамическом морфологическом 
наблюдении за состоянием опухоли и окру-
жающих ее нормальных тканей. 

Оценка степени регресса опухоли после 
ХЛТ служит ранним, доступным и эффектив-
ным показателем чувствительности ЗН к не-
оадъювантным воздействиям и позволяет про-
вести отбор больных для выполнения радикаль-
ных оперативных вмешательств. 

Показателем повреждающего действия 
ХЛТ на первичный опухолевый очаг и окру-
жающие ткани служит гистологическая оценка 
степени повреждения опухоли по Г.А. Лавнико-
вой. Основным критерием патоморфоза опухоли 
принято считать изменение ее структуры, т.е. 
«исчезновение паренхимы», что характерно для 
всех видов новообразований.  

Основными факторами, влияющими на 
характер и степень морфологических изменений 
в опухоли, являются суммарная очаговая доза 
(СОД) лучевой терапии и доза химиопрепара-
тов. Повышение как СОД, так и дозы цитоста-
тика лишь до определенных пределов влияет на 
степень выраженности патоморфоза опухоли. 
Повреждающий морфологический эффект луче-
вой терапии зависит и от разовой очаговой дозы 
(РОД), ритма облучения и величины интервала 

между облучением и операцией. Повреждающее 
действие на структуру ЗН оказывает не только 
доза цитостатиков, но и режимы и способы вве-
дения препаратов, их чувствительность к опу-
холи, суммарный эффект химиолучевой тера-
пии. Степень выраженности лечебного пато-
морфоза ЗН определяется размерами опухоли, 
формой ее роста, гистологической структурой, 
степенью дифференцировки, соотношением па-
ренхимы и стромы. 

При проведении химиотерапии и лучевом 
лечении в опухолевом узле происходят качест-
венно однотипные изменения, различающиеся 
преимущественно количественным соотноше-
нием в зависимости от вида воздействия: 

- изменение дифференцировки опухоли, 
- изменение характера и выраженности 

дистрофических и некробиотических процессов, 
- разрастание фиброзной ткани.  
Мы применили морфологический метод 

исследования степени лечебного патоморфоза 
ЗН при проведении комбинированного лечения 
60 больным плоскоклеточным раком полости 
рта и глотки III-IV стадии в следующих груп-
пах: 

1. ДГТ (СКФ) + операция (контроль); 
2. НХТ + ДГТ (СКФ) + операция; 
3. НХТ (сочетанная) + ДГТ (СДМФ) + 

операция. 
Первую группу составили больные, полу-

чавшие предоперационную лучевую терапию по 
схеме конвенционального фракционирования 
(СКФ) в СОД 40 Гр с последующим оператив-
ным вмешательством через 3 - 4 недели после 
окончания ДГТ. 

Во второй группе степень лечебного па-
томорфоза оценивали после проведения систем-
ной НХТ по схеме: 5-фторурацил с 1-го по 5-й 
дни внутривенно по 500 мг/м2 и цисплатин в 1-й 
день внутривенно капельно 100 мг/м2 и предо-
перационной лучевой терапии с 8-го дня по 
СКФ до СОД 40 Гр. Хирургическое лечение 
проводили после стихания химиолучевых реак-
ций через 3-4 недели. 

В третьей группе мы использовали соче-
танную НХТ с селективным внутриартериаль-
ным введением 5-фторурацила по 500 мг/м2 с 1-
го по 5-й день и внутривенным введением цис-
платина 100 мг/м2 в 1-й день, затем с 8-го дня 
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проводили предоперационную ДГТ по схеме ди-
намического мультифракционирования (СДМФ) 
в первые 3 дня по 1,8 Гр два раза в день с интер-
валом 4-6 часов, затем в течение 10 дней по 1,2 
Гр с аналогичным интервалом облучения.  

Произведена оценка характера морфоло-
гических повреждений опухоли в трех группах 
больных по 20 человек в каждой, получавших 

на предоперационном этапе химиолучевое ле-
чение в период с 1998 по 2003 гг. Морфометрия 
проводилась окулярной стерометрической сет-
кой Г.Г. Автандилова с использованием метода 
«точечного счета». 

Степень выраженности лечебного пато-
морфоза во всех группах оказалась различной и 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Степень выраженности лечебного патоморфоза 

Группы больных Степень патоморфоза 1 группа 2 группа 3 группа 
I 9 (45%) 6 (30%) 5 (25%) 
II 6 (30%) 5 (25%) 4 (20%) 
III 3 (15%) 5 (25%) 7 (35%) 
IV 2 (10%) 4 (20%) 4 (20%) 

Всего 20 20 20 
 

Различные схемы и режимы неоадъю-
вантной ХЛТ влияют, в основном, на количест-
венную сторону патоморфоза, основными пара-
метрами которого являются снижение объема 
паренхимы вплоть до полной ее резорбции, по-
явление участков индуцированного некроза, 
достоверное снижение митотического индекса и 
нарастание количества патологических митозов. 
Одним из ранних качественных показателей 
лечебного патоморфоза следует считать появле-
ние в опухоли гигантских одно- и многоядерных 
клеток, нарастание выраженности ороговения 
клеток независимо от степени дифференциров-
ки опухоли. К качественным стромальным при-
знакам патоморфоза следует отнести появление 
очагового и диффузного разрастания соедини-
тельной ткани с образованием участков гиали-
ноза; облитерацию просвета сосудов и гиалиноз 
артерий.  

Так, во второй и третьей группах боль-
ных, получавших ХЛТ перед операцией, III и IV 
степень повреждения опухоли отмечена в 45% и 
55% случаях соответственно и практически в 2 
раза выше, чем в первой группе.  

О высокой эффективности химиотерапии 
и лучевого лечения свидетельствует количест-
венный показатель некрозов опухолевой ткани 
до 90%, что позволяет говорить о высокой чув-
ствительности ЗН к химиолучевому лечению. 
При проведении предоперационной ХЛТ у 
больных с плоскоклеточным раком орофаринге-
альной зоны при микроскопическом увеличении 
объема погибшей паренхимы достоверно 
уменьшается объем первичной опухоли. 

Таблица 2 отражает непосредственные ре-
зультаты лечения при различных вариантах 
комбинированного лечении местнораспростра-
ненного рака орофарингеальной зоны. 

 
Таблица 2 

Непосредственные результаты лечения 

Группы больных Степень регрессии 1 группа 2 группа 3 группа 
Полный регресс 6 (30%) 5 (25%) 6 (30%) 

Частичный регресс 10 (50%) 12 (60%) 13 (65%) 
Стабилизация 4 (20%) 3 (15%) 1 (5%) 

Всего 20 20 20 

 
В таблице отражена более высокая эф-

фективность предоперационной ХЛТ во второй 
и третьей группах, что на 10-15% выше, чем в 
первой группе. Однако степень регрессии опу-
холи не рассматривается как единственный кри-
терий эффективности лечения и прогноза забо-
левания. Потому дальнейшая тактика лечения 

ЗН орофарингеальной зоны после неоадъювант-
ной ХЛТ определяется не только степенью рег-
рессии опухоли, но и стадией, локализацией 
новобразования, соматическим состоянием па-
циента. 

Одним из критериев оценки степени ле-
чебного патоморфоза является биопсия из пер-
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вичного очага в процессе лечения ЗН полости 
рта и глотки III-IV стадии. Глубокая инцизион-
ная биопсия зоны первичного очага после окон-
чания предоперационного курса ХЛТ и оценка 
непосредственного объективного эффекта по-
зволило нам спланировать следующую тактику 
дальнейшего лечения: 

1. При полной клинической регрессии 
первичного опухолевого очага производилась 
биопсия зоны опухоли и радикальная шейная 
лимфаденэктомия. При наличии опухолевых 
клеток в биоптате проводился лечебный курс 
ДГТ до СОД 60 - 66 Гр; 

2. При регрессе опухоли более 50% от 
исходного объема выполнен органосохраняю-
щий вариант резекции полости рта и глотки и 
радикальная шейная лимфаденэктомия; 

3. При отсутствии эффекта от ХЛТ и 
уменьшении первичной опухоли менее, чем на 
50%, хирургическое лечение проведено в рас-
ширенном (комбинированном) объеме. 

Лечебный патоморфоз III и IV степени 
более чем у 50% больных свидетельствует о вы-
сокой эффективности предоперационного хи-
миолучевого лечения и указывает на целесооб-
разность сочетания различных режимов НХТ и 
ДГТ при проведении комбинированиого лече-
ния местнораспространенных ЗН орофаринге-
альной зоны.  

Таким образом, характер, степень выра-
женности и динамика морфологических изме-
нений ЗН полости рта и глотки после ХЛТ, по-
зволяют судить о глубине и сроках реализации 
лечебного эффекта, темпах и характере регрес-
сии новообразования и могут служить ориенти-
ром для разработки и выбора оптимальных ме-
тодов предоперационной химиолучевой терапии 
при местнораспространеннных ЗН полости рта и 
глотки с целью улучшения результатов консер-
вативного лечения и повышения возможности 
проведения радикальных органосохраняющих 
операций. 

 
© И.Г.Образцов, Т.Е.Тетерядченко, И.Н.Величко, А.Г.Скляр, 2006 
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С.О.МАГДЕБУРА (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ЗВ’ЯЗОК РЕГІОНАРНОГО МЕТАСТАЗА ІЗ СТІНКОЮ СОННОЇ АРТЕРІЇ  
ЯК ОДИН ІЗ ВИРІШАЛЬНИХ ФАКТОРІВ В ЛІКУВАННІ  

ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ГОЛОВИ І ШИЇ 

 
Факторами, що визначають результати лі-

кування хворих з регіонарними метастазами 
злоякісних пухлин голови та шиї є локалізація 
первинної пухлини, гістологічний варіант її бу-
дови та зв’язок метастаза із магістральними ар-
теріями голови і шиї. З перелічених факторів 
останній погіршується по мірі прогресування 
захворювання. Отже, визначення інвазії мета-
статичної пухлини в стінку магістральної арте-
рії, її ступінь, є фактором, що визначає можли-
вість проведення радикального оперативного 
втручання, вибір його способу, а також можли-
вість, необхідність і порядок планування інших 
складових комбінованого лікування. 

Для визначення ступеня зв’язку метаста-
тичної пухлини із стінкою магістральної артерії 
використовують дані клінічного обстеження і 
додаткових методів дослідження: спіральної 
комп’ютерної томографії (КТ), ультрасонографії 
(УЗД), доплерографії (ДГ).  

При клінічному обстеженні можливими 
ознаками вростання метастатичної пухлини в 
магістральні артерії шиї є різко обмежена або 
повна відсутність рухомості метастаза відносно 
кісткових орієнтирів, за умови його локалізації в 
проекції судинного пучка; поява і поступове 
наростання головного болю на стороні локаліза-
ції метастаза та відсутність пульсації гілок сон-
ної артеріїї вище від розташування метастаза. 

Однак, відомо, що приведені клінічні 
ознаки можуть також обумовлюватись перифо-
кальною інфільтрацією навколо пухлини і, та-
ким чином, дещо „випереджати” істинне поши-
рення ракового процесу на стінку артерії. 

Тому для більш достовірного і точного 
визначення ступеню інвазії в стінку артерії ви-
користовуються такі методи, як КТ, УЗД, ДГ.  

Із цих методів найбільш значущим і цін-
ним вважають КТ. При використанні цього ме-
тоду вагомими ознаками вростання вважаються 
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охоплення пухлиною більш як 1800 окружності 
артерії, зменшення проміжку між пухлиною і 
стінкою артерії до відстані меншої, ніж 1,8 мм. 
Однак, ці критерії виявились недостовірними у 
обстежуваного і лікованого нами хворого з ме-
тастазами раку гортаноглотки у лімфовузли шиї 
зліва. 

Використання методик ультрасоногра-
фії та ДГ дозволяє уточнити характер зв’язку 
метастазу із стінкою магістральної артерії. 
Зменшення амплітуди пульсації сонної арте-
рії біля місця розташування метастазу та дис-
тальніше від нього вважають важливою озна-
кою інвазії пухлини в стінку магістральної 
артерії. 

Використання ДГ дозволяє визначити на-
віть незначні ділянки звуження просвіту артерії 
по прискоренню кровотоку в них. 

Дані отримані з допомогою УЗД та ДГ 
можуть мати неоднозначний характер, що не 
завжди дозволяє відрізнити перифокальну інфі-
льтрацію від істинної інвазії. Локальне приско-
рення кровотоку може бути пов’язане не з інва-
зією, а із стисненням судини пухлиною ззовні 
або із деяким звуженням просвіту внаслідок 

зміщення артерії пухлиною без вростання в її 
просвіт. 

Таким чином, оцінка ступеню інвазії ме-
тастатичної пухлини є складною проблемою, 
вирішення якої потребує застосування комплек-
су складних методів дослідження. Однак, навіть 
використання сучасних методів, таких як спіра-
льна КТ, УЗД, ДГ не завжди дозволяє достовір-
но оцінити характер зв’язку між пухлиною та 
артеріальною стінкою. Вже вироблені критерії 
для вказаних методів дослідження є недостатньо 
надійними, що у сумнівних випадках змушує 
приймати остаточне рішення під час операцій-
ної ревізії. В свою чергу, недооцінка ступеню 
інвазії пухлини в артеріальну стінку загрожує 
появою післяопераційних ускладнень з боку 
магістральних артерій внаслідок надмірної їх 
травми або в ряді випадків виконанням завідомо 
нерадикальної операції. 

Отже, розробка чітких та надійних крите-
ріїв інвазії регіонарних метастазів в магістральні 
артерії шиї є актуальною проблемою, вирішення 
якої дозволить оптимізувати та значно покра-
щити ранні та віддалені результати лікування 
цих хворих. 
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В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНЕ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СТАНАХ ОРГАНІЗМУ  
ОНКООТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
В післяопераційному періоді онкологіч-

них хворих, особливо під час зондового подання 
їжі в ослаблений організм, слід застосовувати 
обидва компоненти клінічного харчування (ен-
теральне та парентеральне). 

Основними джерелами енергії людини 
прийнято вважати так звані основні харчові ре-
човини - макронутрієнти (білки, жири, вуглево-
ди). Мікронутрієнти, або мінорні харчові речо-
вини, здійснюючи значний біологічний вплив, 
знаходяться в мінімальних (міліграми і макро-
грами) концентраціях в харчовому раціоні. При 
дефіциті в організмі цілого ряду незамінних ма-
кро- і мікронутрієнтів може розвинутися синд-
ром недостатності харчування. 

Втім, навіть збалансоване харчування не 
може повністю забезпечити ослаблений орга-
нізм необхідними вітамінами та мікроелемента-
ми. Тож необхідне збалансоване харчування, 
компоненти якого легко засвоюються. З цією 

метою використовують спеціальні суміші для 
клінічного харчування, які виготовляють з нату-
ральних продуктів, котрі містять всі необхідні 
вітаміни й мінерали. Вони повністю забезпечу-
ють ослаблений організм повноцінним харчо-
вим раціоном. 

В якості додаткового ентерального харчу-
вання застосовується суміш Берламін Модуляр 
виробництва «Берлін-Хемі» (Німеччина). Бер-
ламін Модуляр поставляється у вигляді легко 
розчинного порошку, який зручний для приго-
тування як перорального, так і зондового харчу-
вання. 

Суміш Берламін Модуляр є єдиною по-
живною сумішшю на ринку України, яка від-
повідає всім вимогам В 003: кращий білковий 
склад (рослинний і молочний білки) у співвід-
ношенні 50:50, до його складу входять всі не-
замінні амінокислоти, жирні кислоти, вугле-
води, макро- і мікроелементи в збалансованій 
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суміші, відсутність лактози, сахарози і фрук-
този, глютену, холестерину і пуринових речо-
вин. 

Засоби з нерозщепленою молекулою білка 
(альбумін, протеїн, плазма) не можуть викорис-
товуватися в якості парентерального білкового 
харчування, тому що не можуть проникати в 
клітину через її мембрану. Період напіврозпаду 
цих білків від 20 до 60 діб. Крім того, вони ма-
ють дефіцит деяких незамінних амінокислот 
(триптофан, ізолейцин та ін.). 

В амінокислотній композиції (амінограмі) 
склад амінокислот підбирається так, щоб змен-
шити їх небажані взаємодії згідно амінокислот-
ного дисбалансу, антагонізму та токсичності. В 
різний час ВООЗ рекомендувала добову потребу 

здорової людини в білку (амінокислотах) від 
0,75 г/кг до 2г/кг маси тіла. Для пацієнтів в піс-
ляопераційному періоді, при екстремальному 
стані організму, доза амінокислот в парентера-
льному харчуванні повинна складати 1,0-1,5 г/кг 
маси тіла. 

Препарат "Інфезол 100" складається із 19 
амінокислот (11 – замінних та 8 – незамінних). 

Нами вивчалась клінічна ефективність 
суміші для ентерального харчування Берламін 
Модуляр у 30 онкоотоларингологічних хворих 
та у 15 хворих в післяопераційному періоді на 
протязі 6 діб застосовувався Інфезол в якості 
парентерального харчування, що дозволило під-
тримувати у пацієнтів нормальний харчовий 
статус. 
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В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АНАЛЬГЕТИЧНА ПРОТИДІЯ У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ  

 
Біль відчувають всі як небажане пору-

шення якості життя, спричинене больовим 
стражданням. 

В 1979р. Міжнародна Асоціація по ви-
вченню болю дала йому визначення: "неприємні 
сенсорні і емоційні відчуття, пов'язані з дійсним 
або можливим ураженням тканин, або які ви-
кликаються таким пошкодженням". Це сигнал 
про негаразди в організмі, патологічний симп-
том, який завжди сигналізує про хворобливий 
стан і причини якого треба, по можливості, усу-
нути. 

Біль – суб'єктивна інтерпретація стимулів 
і в його здійсненні відіграють роль біологіч-
ний/фізичний, психологічний і соціальний еле-
менти. 

Класифікація варіантів болю має значення 
для фармакологічного втручання, оскільки при 
різних типах болю необхідні різні види проти-
больового лікування. Біль класифікують в за-
лежності від: типу (гострий, хронічний), лока-
лізації (соматичний, вісцеральний), причини 
(наприклад: травми, гострі чи хронічні хворо-
би), відповідності його характеру (пронизую-
чий, різкий, тупий). 

Розрізняють пороговий біль, коли на-
пруження, стрес або втома досягли певної точ-
ки. 

Гострий біль, тобто перехідний. Має 
призначення захистити і підтримати здоров'я. 

Перехід гострого болю в хронічний від-
бувається навіть при усуненні його причини і 
залежить від змін білкових структур клітин, 
іонних каналів клітинних мембран в провідни-
кових шляхах з центральної нервової системи 

Хронічним біль вважається при збере-
женні на протязі більше 6 міс, або при частому 
рецидивуванні протягом року. 

Методи лікування болю розподіляють 
на три основні категорії: фармакологічні (за до-
помогою лікарських засобів різних груп), фізич-
ні (іммобілізація, гімнастика і масаж, мануальна 
терапія, електротерапія, механічна стимуляція, 
хірургічні втручання і т.д.), психологічні (релак-
сація і медитація, біологічний зворотний зв'язок, 
гіпноз). 

Дія знеболюючих засобів. Більшість з 
них лише притамовують біль, не впливаючи на 
патологічні процеси, які цей біль викликали. 
Знеболюючі препарати – одне з найважливіших 
досягнень медицини. При правильному викори-
станні вони полегшують страждання. Але без-
ладне вживання може завдати значно більшої 
шкоди, ніж той біль, який вони мають втамува-
ти. 

В комплексному лікуванні 42 ЛОР-онко 
хворих нами застосовувався Стадол. 

Стадол — являється антагоністом-
агоністом опіатних рецепторів, має анальгезуючі 
властивості, не викликаючи вираженої ейфорії. 
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Механізм дії Стадолу. Стадол усуває або 
зменшує відчуття болю шляхом пригнічення 
ЦНС при збереженні інших видів чутливості 
(тактильної, больової та ін.) і свідомості. Шля-
хом дії на ЦНС (ретикулярну формацію, тала-
мус, гіпоталамус, лімбічну систему, кору голо-
вного мозку) Стадол змінює "забарвлення" бо-
льових відчуттів, пригнічує страх очікування 
болю, пригнічує утворення і виділення ацетил-
холіну, має антисеротоніновий вплив, взаємодіє 
із специфічними "опіатними" рецепторами, що 
розташовані в утвореннях, які беруть участь у 
проведенні і сприйнятті болю. Ліганди, які вза-
ємодіють з цими рецепторами, називають ней-
ропептидами або опіоїдними пептидами; до них 
відносяться енкефаліни і ендорфіни, які вико-
нують складні функції, в тому числі регулюють 
реакцію на больовий подразник. В різних орга-
нах і тканинах (кишечник, печінка, передсердя, 
легені, різні відділи ЦНС і ін.) були виявлені і 
специфічні опіатні рецептори, з якими взаємо-
діють ендорфіни і енкефаліни. Існують 2 види 
цих рецепторів: µ-рецептори (чутливі до морфі-
ну), активність яких пов'язана з різними видами 
чутливості, зокрема, вони визначають знеболю-
ючий (антиноцицептивний) ефект, і δ-
рецептори, через які регулюється емоційна по-
ведінка. Дія опіоїдних пептидів на різні опіатні 
рецептори викликає певні зміни в обміні речо-
вин, функціонуванні серцево-судинної системи, 
шлунково-кишкового тракту, вони регулюють 
процеси розмноження, впливають на поведінку, 
пам'ять і т.д. Вважається, що ендорфіни і енке-
фаліни або передають нервові імпульси (нейро-
трансмиттери), або здійснюють контроль, змі-
нюють проведення нервових імпульсів (нейро-
модулятори). Стадол також чинить свою дію 
через опіатні рецептори різних областей. Так, 
через опіатні рецептори, які розташовані в ядрах 
таламуса, здійснюється інтеграція больової чут-
ливості, а через рецептори лімбічної системи і 
кори великих півкуль – виникнення ейфорії, 
через рецептори ядер блукаючого нерва – про-
яви вісцеральних рефлексів і т.д. В цих же обла-
стях знаходиться велика кількість енкефалінів, а 
ендорфіни виявлені в області середнього і про-
довгуватого мозку, в гіпоталамусі, гіпофізі. 

Подібні за хімічною будовою енкефаліни 
можуть мати в своїй структурі різні амінокисло-
ти, наприклад, метіоніни (мей-енкефаліни) або 
лейцин (лей-енкефаліни). Серед ендорфінів ви-
діляють α-, β-, γ- та інші нейропептиди. Мей-

енкефаліни і лей-енкефаліни, деякі ендорфіни та 
їх аналоги являються вираженими анальгетика-
ми. Механізм дії опіоїдних пептидів реалізуєть-
ся через опіатні рецептори. Дія опіоїдних пеп-
тидів проявляється через ГАМК-ергічні, холіне-
ргічні та інші механізми. 

Застосування Стадолу: в післяоперацій-
ному періоді, болі в онкологічних хворих; 

Можлива побічна дія Стадолу: пригні-
чення дихання, сонливість, запаморочення, під-
вищення артеріального тиску, рідко – алергічні 
реакції. 

Протипоказання до застосування Ста-
долу: порушення функції дихання, порушення 
функції печінки, нирок. Обережно слід призна-
чати при бронхіальній астмі, гіпертонії, а також 
вагітним та при пологах. 

Спосіб застосування та дози Стадолу. 
Вводять внутрішньом'язово і внутрішньовенно в 
дозі від 1 до 4 мг на одне введення. При введен-
ні великих доз та недотриманні протипоказань 
може розвинутися гостре отруєння. 

Основні симптоми гострого отруєння 
Стадолом: коматозний стан; різке пригнічення 
дихання (поява дихання Чейна-Стокса); хворий 
може загинути від зупинки дихання внаслідок 
паралічу дихального центру; зниження темпера-
тури тіла; блідість шкірних покривів; різке зву-
ження зіниць, які в термінальній стадії при ви-
раженій гіпоксії розширюються. 

Допомога при гострому отруєнні Ста-
долом. Заходи, направлені на запобігання всмо-
ктуванню отрути: промивання шлунку 0,1% 
розчином калію перманганату; призначення ад-
сорбентів (активоване вугілля); заходи, направ-
лені на прискорене виведення отрути з організ-
му: призначення сольових послаблюючих, паре-
нтеральне введення ізотонічного розчину глю-
кози або натрію хлориду, плазмозамінних роз-
чинів, призначення сечогінних засобів (фуросе-
мід), перитонеальний діаліз; заходи, направлені 
на підтримку життєво важливих функцій органі-
зму: введення кофеїну – 10% розчин 2 мл, кор-
діаміну – 2 мл, атропіну сульфату – 0,1% розчин 
1-2 мл, інгаляція киснем, штучне дихання, зігрі-
вання тіла; введення фармакологічних антагоні-
стів: налоксону гідрохлорид, налтрексон, левал-
лорфан, циклазолін. 

Переваги Стадолу перед іншими нар-
котичними анальгетиками: підвищення ефек-
тивності і тривалості анельгезії, не викликає 
вираженої ейфорії. 

 
© В.В.Паламарчук, 2006 
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В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПЕРША ЛІНІЯ ТЕРАПІЇ ДОЦЕТАКСОМ  
У ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 

 
Доцетакс – високоефективний представ-

ник нової групи цитостатиків рослинного похо-
дження, який отримують синтетичним шляхом з 
біомаси голок тису з широким спектром проти-
пухлинної активності за рахунок впливу на ци-
тоскелет. 

Відкриття і дослідження системи струк-
тур відповідальних за рухому архітектуру клі-
тини, за їх форму та рух відноситься до визнач-
них досягнень останнього часу. Цю функцію в 
клітинах виконує цитоскелет – система білкових 
ниток, що наповнюють цитоплазму. Цитоскелет 
складається із трьох основних типів ниток, що 
створюють три системи: мікротрубочки, мікро-
філаменти та проміжні філаменти, які мають 
свої типи основних білків. 

Білки цитоскелету, як і будь-які білки клі-
тини, закодовані в ДНК і синтезуються на рибо-
сомах. Клітина може змінювати набір синтезу-
ючих білків. Проте конструкція цитоскелету 
може швидко змінюватися навіть без синтезу 
нових молекул, за рахунок полімерізації і депо-
лімеризації ниток. Окремі молекули, мономери, 
розчинені в цитоплазмі клітини, здатні сполуча-
тися, полімеризуватися в нитки відповідного 
типу. Нові мономери можуть приєднуватися до 
кінців нитки, подовжуючи її. Полімеризація 
зворотня: мономери можуть відокремлюватися 
від кінців нитки, яка при цьому вкорочується і 
може зникнути зовсім. В клітині весь час іде 
обмін між нитками і розчином мономерів в ци-
топлазмі. В багатьох клітинах приблизно поло-
вина молекул актину і тубуліну знаходиться у 
вигляді мономерів в цитоплазмі і половина вхо-
дить до складу актинових ниток, мікрофіламен-
тів або мікротрубочок. Локальні умови поліме-
ризації можуть часто змінюватися. Через це од-
на і та ж нитка може то вкорочуватись, то по-
довжуватись. 

Кожна клітина регулює стабільність ни-
ток цитоскелету, приєднуючи до них спеціальні 
білки, які змінюють швидкість полімеризації і 
деполімеризації мономерів. Через це нитка, яка 
складається із одного і того ж мономеру, може 
мати дуже різну тривалість життя. Наприклад, 
індивідуальні мікротрубочки, які входять до 
складу джгутика або війки, зазвичай живуть ба-
гато годин і днів. Навпаки, кожна мікротрубоч-
ка мітотичного веретена, яка складається із того 
ж тубуліну, живе в середньому лише декілька 
хвилин. Мікротрубочки веретена весь час рос-
туть і розпадаються. Одні мікротрубочки замі-

нюються іншими. Між тим саме веретено, тобто 
сукупність мікротрубочок, які ідуть від полюсів 
до хромосом і екватору клітини, зберігається 
протягом всього мітозу, лише поступово змі-
нюючи свою тонку структуру. Вже в середині 
мітозу веретено складається з інших мікротру-
бочок, чим на його початку. Приклад з верете-
ном ілюструє загальний принцип роботи біль-
шості цитоскелетних систем, названий принци-
пом динамічної нестабільності: окремі нитки в 
системі можуть з’являтися і зникати в результа-
ті полімеризації-деполімеризації, і через це де-
тальна будова системи постійно змінюється, 
але, не дивлячись на це, загальний план органі-
зації системи може зберігатися. 

Деякі рослини (барвінок, тис) мають ре-
човини, що вибірково порушують динаміку мік-
ротрубочок в самих різних типах клітин. Із кори 
тису виділено особливу речовину – таксол. Мо-
лекули таксолу зв’язуючись з мікротрубочками 
перешкоджають їх деполяризації. Всі мікротру-
бочки стають стабільними і не можуть зменшу-
ватись і зникати. Тому під час мітозу клітини з 
надстабільними мікротрубочками не можуть 
розділятися, що призводить до зупинки поділу 
пухлинних клітин. 

Показання до застосування Доцетаксу: 
злоякісні пухлини голови та шиї, неефектив-
ність терапії іншими протипухлинними засоба-
ми антрациклінового ряду. 

Можлива побічна дія Доцетаксу: нейт-
ропенія, тромбоцитопенія, анемія; нудота, блю-
вота, діарея; гіпотензія, парестезії, шкірні виси-
пи. Рідко можуть спостерігатися бронхоспазм, 
набряки. 

Протипоказання до застосування Доце-
таксу: виражена нейтропенія (менше 1500/мм3), 
період лактації, вагітність, підвищена чутли-
вість до препарату. 

Спосіб застосування та дозування До-
цетаксу. Призначають в дозі 100 мг на м2 пове-
рхні тіла 1 раз на 3 тижні, вводять внутрішньо-
венно повільно (на протязі 1 години). Концент-
рат розводять розчинником (13% розчин етано-
лу у воді для ін’єкцій), який додається до препа-
рату, а потім 250 мл ізотонічного розчину на-
трію хлориду або 5% розчином глюкози. 

Переваги Доцетаксу перед іншими он-
кологічними препаратами: явне зменшення 
проявів нейротоксичності, достовірне збільшен-
ня об’єктивного протипухлинного ефекту, прак-
тично повна відсутність кардіотоксичності, пе-
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реваги у пацієнтів з неефективністю попере-
дньої хіміотерапії. 

 Нами застосовувався Доцетакс у 17 хво-
рих із злоякісними пухлинами ротової та гор-

танної частини глотки, і аналіз отриманих даних 
свідчить про його високу ефективність та безпе-
чність при використанні. 
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В.В.ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ  
У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ПІСЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ ГОРТАНІ 

 
Після функціональної резекції гортані з 

приводу раку порушується захисна функція гор-
тані. Тому в післяопераційному періоді слина та 
рідка їжа потрапляють в процесі ковтанні в ди-
хальні шляхи, відкашлюючись при цьому через 
трахеостому, та все ж спонукаючи пацієнтів до 
пульмонологічних ускладнень.  

Для профілактики та лікування післяопе-
раційних ендобронхітів, в найближчому після-
операційному періоді, в комплексній терапії 
пацієнтів після органозберігаючих операцій на 
гортані нами застосовувався Тебрис (Гатифлок-
сацин) – сучасний антибактеріальний засіб фто-
рхінолонового ряду IV покоління. В алгоритмі 
комплексного лікування післяопераційних хво-
рих застосовувались також Ереспал та Біопа-
рокс. 

До IV покоління хінолонів відносяться 
респіраторні та антианаеробні фторхінолони. 
Гатифлоксацин відрізняється розширенням спе-
ктру, підсиленням антимікробної дії та змен-
шенням ймовірності розвитку резистентності 
мікроорганізмів до препарату в порівнянні з 
фторхінолонами попередніх поколінь. 

Довгий період елімінації в плазмі (до 14 
год), наявність таблетованої та внутрішньовен-
ної форми Тебрису з однаковою біодоступністю 
діючої речовини являється обґрунтуванням для 
алгоритму “ступінчатої” антимікробної терапії 
починаючи з одноразового внутрішньовенного 

введення на добу (400,0 мг) на протязі 3-х діб та 
продовжуючи лікування 3-и доби таблетованою 
формою у 10 хворих. 

Ереспал – антигістамінний засіб непрямої 
дії. Володіє антигістамінною активністю, спаз-
молітичними якостями, сприяє зниженню в ор-
ганізмі протизапальних агентів (похідних арахі-
донової кислоти та ін.). Діє опосередковано, по-
рушуючи синтез гістаміну, зменшуючи кіль-
кість вільного гістаміну. 

Застосовували Ереспал-сироп по 1 столо-
вій ложці 3 рази на день на протязі 5 діб у 10 
післяопераційних пацієнтів. 

Біопарокс – аерозоль для інгаляцій. Про-
являє антимікробну і протизапальну дію. Акти-
вний по відношенню до багатьох коків, грибів 
роду кандіда, анаеробів, мікоплазм. 

Застосовували Біопарокс на протязі 5 діб 
в комплексному лікуванні у 15 хворих в після-
операційному періоді. 

Комплексне післяопераційне лікування 
із застосуванням Тебрису, Біопароксу та Ере-
спалу виявилось ефективним в лікуванні хво-
рих після функціональних латеральних резек-
цій гортані, дозволивши відновити дихання та 
харчування через природні шляхи на 5-й день 
після операції, зменшивши на 2 доби час пе-
ребування хворого в стаціонарі та розпочавши 
вчасно післяопераційний курс променевої те-
рапії. 

 
© В.В.Паламарчук, 2006 
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Г.М.ПЕНЬКОВСКИЙ, А.В.АНТОНЮК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ  
РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПОЛОСТИ НОСА И ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ 

 
Изучены наблюдения над 280 больными 

раком придаточных пазух носа в период между 
1970 и 2000 годом, обследование и лечение ко-
торых проводилось при непосредственном на-
шем участии. Прослежены ближайшие и отда-
ленные результаты лечения этих больных. Наи-
более частой исходной локализацией ракового 
поражения придаточных пазух носа является 
этмоидомаксиллярный угол, когда опухоль име-
ет тенденцию распространения в полость носа, 
решетчатый лабиринт, верхнечелюстную пазуху 
и орбиту. Лучевое лечение этих опухолей, как 
правило, не эффективно. Целесообразно комби-
нированное лечение с хирургической операцией 
на первом этапе. Объём вмешательства может 
быть избран на основании диагностического 
алгоритма с использованием современных ме-
тодов диагностики ДКТ, МРТ и др.). Удаление 
опухоли полости носа и придаточных пазух 
должно осуществляться путём выполнения ри-
нотомии только из наружного доступа типа па-
ралатероназального разреза кожи лица, при не-
обходимости с пересечением верхней губы по 
валику. Показанием для выполнения орбито-
синуальной экзентерации является деструкция 

любой орбитальной стенки, а резекции верхней 
челюсти - разрушение твердого неба или альве-
олярного отростка. Удаление содержимого ор-
биты должно выполняться поднадкостнично с 
одновременным вскрытием и ревизией всех 
придаточных пазух пораженной стороны. 

Иссечение кожи щеки и века необходимо 
при подозрении на прорастание опухолью. В 
остальных случаях кожа щеки и верхнего века 
используется для выстилки стенок послеопера-
ционной полости в результате орбито-
синуальной экзентерации. 

Вмешательство на регионарном лимфати-
ческом аппарате должно выполняться только 
при определяемых метастазах. В остальных 
случаях в послеоперационном периоде прово-
дится курс лучевой терапии на область очага и 
зоны регионарного метастазирования с целью 
профилактики рецидивов и метастазов. 

Эффективность использования диагно-
стического алгоритма и правильного выбора 
объёма хирургического вмешательства позволя-
ет добиться излечения при распространенном 
раке придаточных пазух носа более чем у 30% 
больных. 
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Н.В.ПИЛИПЮК, Т.А.ГОБЖЕЛЯНОВА, А.С.ЮРИН (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ РАК ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 
Проблема диагностики и лечения первич-

но-множественных раков головы и шеи привле-
кает большое внимание онкологов. Это объяс-
няется увеличением количества излеченных 
больных от злокачественных поражений орга-
нов и систем, в развитых странах, до половины. 
Вследствие этого, безусловно, увеличиваются 
потенциально возможности возникновения но-
вых метахронно первичных опухолей. Осущест-
вляемый мониторинг излеченных больных с 
применением новых технологий обследования 
позволяет в значительном количестве случаев 
выявить метахронно расположенные первичные 
опухоли. 

Проведен анализ комплексного обследо-
вания и лечения 82 больных, с ПМ раками, ле-

чившихся в отделении за период с 2000 по 2005 
гг. По отношению к первично выявленным, 
больным с поражениями ЛОР-органов, эта 
группа составила 6,1%, что коррелирует с дан-
ными, приведенными в литературе. У всех 
больных диагноз был верифицирован гистоло-
гически. 

Исследуемую группу составили мужчины 
в возрасте 45-75 лет. В 2-х наблюдениях выяв-
лен синхронный тип роста опухолей, у 80 боль-
ных – метахронный. У больных с метахронным 
типом роста опухоли наибольший интервал ме-
жду выявлением опухоли составил 13 лет. 

Наиболее многочисленную группу из 
исследуемых больных составили больные с 
ПМ поражениями гортани – 32 наблюдения, 
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которые сочетались с опухолью легких; же-
лудка, прямой кишки, мочевого пузыря, верх-
ней губы и корня языка, бранхиогенным рака-
ми гортаноглотки – 21 больного с метахрон-
ными поражениями пищевода, желудка, лег-
ких, языка. Полинеоплазии при локализации в 
области орофаренгиальной зоны выявлены у 8 
больных, полости носа и ППН – 7 больных, 
наружного уха – 3 больных, носоглотки – 3 
больных. 

Способы лечения, использованные нами 
для данной группы больных, принципиально не 
отличались от таковых при солитарных злокаче-
ственных образованиях и в первую очередь за-
висели от локализации и распространённости 
опухолевого процесса. Полученные нами ре-
зультаты лечения были вполне удовлетвори-
тельными. Пятилетняя выживаемость больных с 

ПМ поражениями гортани, леченных комбини-
рованным способом составила 67%, гортаног-
лотки, леченных комбинированным способом – 
56%, орофаренгиальной зоны, леченных ком-
плексным способом – 41,6%, что принципиаль-
но не отличаются от результатов лечения соли-
тарных опухолей. 

Онкологических больных, впервые обра-
тившихся, а также после проведенного лечения 
следует обследовать с учетом возможного ПМ 
поражения других органов 

Лечение больных ПМ раком ЛОР органов 
следует проводить по принципам радикального 
лечения, не ограничиваясь паллиативной или 
симптоматической терапией, т.к. результаты 
лечения и отдаленные результаты принципи-
ально не отличаются от лечения солитарных 
опухолей соответствующих локализаций.  
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Н.В.ПИЛИПЮК, А.С.ЮРИН (ОДЕССА, УКРАИНА)  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЁННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

ПОЛОСТИ НОСА И ППН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНОЙ ХТ 
 

Опухоли полости носа и околоносовых 
пазух составляют 8-10% всех опухолей головы и 
шеи и представляют серьёзную проблему для 
хирургов онкологов, занимающихся лечением 
этой сложной патологии. Преимущественной 
локализацией опухолей являются: верхнечелю-
стная пазуха (43%) и решетчатый лабиринт 
(22%). Значительно реже они встречаются в по-
лости носа (14,3%), альвеолярном отростке 
верхней челюсти и твердом небе (12,4%). Для 
этой локализации опухолей характерен местно-
распространенный процесс. В 73% случаев оп-
ределялась деструкция костей и инфильтрация 
соседних органов и тканей. Метастазы в регио-
нарные лимфатические узлы шеи наблюдались 
редко. Хирургическое удаление опухолей, кото-
рое стало применяться как отдельный вид лече-
ния более 100 лет назад, дает удовлетворитель-
ные результаты в основном при ограниченных 
поражениях. В то же время при распространен-
ных процессах 3-5-летняя выживаемость не 
превышает 10-15%; в комбинации с проведени-
ем ДГТ несколько улучшаются результаты, по-
высив пятилетнюю выживаемость до 25%. 

Для улучшения результатов лечения ра-
ковых поражений полости носа и придаточных 
пазух мы применяем комплексный способ лече-

ния, при котором на первом этапе лечения ис-
пользуем внутриартериальную регионарную 
ПХТ. Селективная лекарственная терапия по-
зволила снизить дозу химиотерапевтического 
препарата в 5-6 раз по сравнению с системной 
ХТ и избежать перерыва в лечении из-за разви-
тия побочных эффектов. В наше исследование 
включены 44 больных с опухолевыми пораже-
ниями верхнечелюстной пазухи и решетчатого 
лабиринта со степенью распространения опухо-
левого процесса согласно Т3-4N1M0, которые для 
удобства наблюдения разделены на две группы. 
Двадцати восьми больным из первой группы 
выполнена катетеризация поверхностной височ-
ной или наружной сонной артерий по извест-
ным методикам и проведено лечение по ком-
плексной программе. После курса неоадьювант-
ной ПХТ им проводили ДГТ по предоперацион-
ной программе до СОД 40-45 Гр. После двухне-
дельного перерыва выполнялись адекватные 
хирургические вмешательства: комбинирован-
ные ринотомии – 14 больным, орбитосинуаль-
ные экзентерации – 5, резекцию верхней челю-
сти – 6, краниофациальные резекции – 3 паци-
ентов. Троим больным, по причине распростра-
нения опухолевого процесса, производилась 
резекция наружного носа с одномоментным 
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восстановлением его комбинированными кож-
но-фасциальными лоскутами. У двух больных, с 
наличием регионарных метастазов, выполнялась 
операция на регионарном лимфатическом аппа-
рате.  

Отказавшимся от катетеризации шестна-
дцати больным, составивших вторую группу 
наблюдения, проведено комбинированное ле-
чение (операция + облучение) в объеме комби-
нированной ринотомии – 8 и орбитосинуаль-
ной экзентерации – 2 пациентам. Лучевая тера-
пия по паллиативной программе проведена 6 
больным. 

У всех пациентов в послеоперационном 
периоде осложнений не отмечалось. В первой 
группе возникли в течение первого года наблю-
дения отдаленные метастазы в тела грудных 
позвонков у 1 пациентки; у 2 – рецидивы в об-
ласти передней черепной ямки. В течение вто-
рого года наблюдения в этой же группе отмечен 

рост опухоли ещё у одного больного в области 
решётчатого лабиринта противоположной сто-
роны. Через 3 года после завершения лечения 
мы выявили рецидив заболевания в области ор-
биты с распространением в полость черепа у 
больной после резекции верхней челюсти. 

Во второй группе рецидивы заболевания 
отмечены в течение первого года наблюдения у 
5 больных, лечившихся комбинированным спо-
собом, и у 4 – в течение второго года. 

Таким образом, применение комплексно-
го способа лечения распространённых опухоле-
вых поражений полости носа и придаточных 
пазух позволяет добиться хороших непосредст-
венных результатов и стойкой ремиссии при 
наблюдении в течение 3 лет почти у 75% боль-
ных. Мы считаем необходимым в дальнейшем 
разрабатывать способы лечения больных с рас-
пространёнными злокачественными опухолями 
полости носа и придаточных пазух.  
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ПРИ РАКЕ КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
Актуальность темы. В связи с бесспор-

ными успехами в своевременном распознавании 
РКФЛ, организацией и внедрением стройной 
системы лечения больных расширением арсена-
ла лечебных средств и возможностей изменяет-
ся картина исходов лечения, улучшается про-
гноз жизни пациентов. Хирургическое лечение 
РКФЛ со степенью распространения первичной 
опухоли Т3 и Т4, нередко сегодня является об-
ширными сверхрадикальным вмешательством и 
требует значительных сроков адаптации орга-
низма к новым анатомо-физиологическим усло-
виям. Краниофациальные резекции по поводу 
РКФЛ влекут за собой известные неудобства 
пребывания в обществе. Возвращение в социум 
этой группы больных, вопросы их трудоспособ-
ности являются весьма важными в системе ме-
роприятий, включающих медицинскую и пси-
хологическую реабилитацию. 

Мы считаем, что возможность полноцен-
ной реабилитации больных РКФЛ следует учи-
тывать оперирующим хирургам уже при разра-
ботке плана радикального лечения, что позволя-
ет добиться не только наилучших результатов в 
отношении избавления от опухоли, но и макси-

мально сохранить функциональные и космети-
ческие способности, сократить период после-
операционной адаптации.  

Целью нашего исследования была оценка 
возможности сочетания классического хирурги-
ческого лечения РКФЛ с индивидуально разра-
ботанными интраоперационными реабилитаци-
онными мероприятиями и сохранением способ-
ности организма больного к адаптации и вос-
становлению утраченных функций, улучшению 
косметических результатов. 

Материалы и методы. Для поставленной 
цели из общего контингента больных, проле-
ченных хирургическим способом по поводу 
РКФЛ различных локализаций за 2004-2005 мы 
выделили группу пациентов трудоспособного 
возраста (от 42 до 59 лет) из 11 человек (6 муж-
чин и 5 женщин), леченных по радикальной 
программе с использованием предложенных 
нами индивидуально разработанных алгоритмов 
интраоперационных реабилитационных меро-
приятий  

Результаты и их обсуждение. В качестве 
материалов для ликвидации косметических де-
фектов кожи, мягких тканей лица, скулоорби-
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тального комплекса, наружного носа мы ис-
пользовали одномоментно с основной операци-
ей пластику дефектов как перемещенными кож-
но-мышечными и мышечно-апоневротическими 
артериолизированными лоскутами, так и сво-
бодно пересаженными. 

Непосредственные (до 6 месяцев) и отда-
ленные (до 2-х лет у 7 пациентов) результаты 
предложенных нами хирургических реабилита-
ционных методик позволяют устранять не толь-
ко патологию, но и относительно удовлетвори-
тельно восстанавливать внешних облик путем 
устранения дефекта тканей, профилактики на-
тяжения и формирования грубых вторичных 

деформаций, что значительно сокращает адап-
тационный период. 

Выводы.  
1. Применение реконструктивно-

пластических реабилитационных методик при 
операциях по поводу РКФЛ при возможности 
их сочетания должно быть обязательным эле-
ментом в ходе основного хирургического вме-
шательства. 

2. Предложенные варианты хирургиче-
ской реабилитации больных РКФЛ способству-
ют повышению эффективности последней не 
только в медицинском аспекте, но социальном, 
а значит в трудовом и психологическом. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІОТЕРАПІЇ В КОМБІНАЦІЇ  
З ПРОМЕНЕВОЮ ТЕРАПІЄЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ЗЛОЯКІСНИМИ  

НОВОУТВОРЕННЯМИ ПОРОЖНИНИ РОТА, ГЛОТКИ, ГОРТАНІ 

 
Питома вага злоякісних новоутворень по-

рожнини рота, глотки та гортані в структурі за-
хворюваності чоловічого населення Закарпатсь-
кої області становить відповідно 2,2%, 3,9%, 
2,9%. Несвоєчасне звернення хворих за медич-
ною допомогою, пізня діагностика зумовлює 
низьку ефективність спеціального лікування та 
високі показники летальності до року хворих 
злоякісними новоутвореннями порожнини рота 
– 35,6%, глотки – 46,9%, гортані – 21,7% (пока-
зник 2004 р.). На протязі років все ширше засто-
совуються комбіновані методи лікування, а са-
ме, комбінація променевої та хіміотерапії.  

На базі Закарпатського обласного клініч-
ного онкологічного диспансеру проведено до-

слідження впливу застосування хіміотерапії в 
комбінації з променевою терапією на тривалість 
життя хворих злоякісними новоутвореннями 
порожнини рота, глотки, гортані порівняно без 
застосування хіміотерапії. 

Нами проведено вибірку даних популя-
ційного канцер-реєстру хворих злоякісними 
новоутвореннями порожнини рота, ротоглот-
ки, гортаноглотки, гортані діагноз яким вста-
новлено в період 2000-2004 роки. Для прове-
дення аналізу відібрані дані про хворих, яким 
діагноз підтверджено морфологічно, проведе-
но спеціальне лікування, які померли від зло-
якісного новоутворення в період з 2000-2005 
рр. 

  
Результати дослідження 

Променева терапія Променева + хіміотерапія 

Локалізація кількість 
хворих 

кількість 
днів життя 
до смерті 

середня кіль-
кість днів 
життя до 
смерті 

кількість 
хворих 

кількість днів 
життя до 
смерті 

середня кіль-
кість днів 
життя до 
смерті 

Порожнина рота 43 13952 324,4 15 5669 377,9 

Ротоглотка  53 16695 315 25 11558 463,5 

Гортаноглотка 68 21008 308,9 17 6917 406,8 

Гортань 144 67856 471,2 39 19558 502,2 

Всього 308 119511 388 96 43762 455,8 
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Кількість днів життя при застосуванні 
комбінації лікування променева + хіміотерапія 
більша у всіх групах хворих, в тому числі: по-
рожнина рота +53,5 днів, ротоглотка +148,5 
днів, гортаноглотка + 97,9 днів, гортань + 31 
день в середньому +67,8 днів.  

Таким чином, проведене дослідження сві-
дчить про більшу тривалість життя хворих при 
застосуванні комбінованого лікування, а саме, 
променева+хіміотерапія при злоякісних ново-
утвореннях порожнини рота, ротоглотки, горта-
ноглотки, гортані. 
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О.Б.СЕМЧУК, А.Л.СЕМЧУК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

КОМП’ЮТЕРНИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  
ГОЛОСУ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Загальновідомо, що одним з основних 

симптомів раку гортані (особливо локалізова-
ному в середньому відділі гортані) є виражена 
стійка хрипота. Досвідчені отоларингологи при 
диференціальній діагностиці часто на слух запі-
дозрюють наявність раку гортані, керуючись 
специфічними суб’єктивними характеристиками 
хриплого голосу пацієнта – його різкістю, гру-
буватим відтінком, значним шумовим компоне-
нтом тощо. Сучасні неінвазивні методи дослі-
дження голосової функції, одним з яких є 
комп’ютерний спектральний аналіз голосу (Д.І. 
Заболотний і співавт., 2003; О.Б. Семчук, 2005), 
дають змогу об’єктивізувати такі дослідження, 
описавши зміни спектру голосу хворих на рак 
гортані. 

Метою нашого дослідження було визна-
чити зміни спектру голосу хворих на рак гортані 
в стаціонарних (обласна клінічна лікарня) та 
амбулаторних умовах (міська поліклініка №2) за 
допомогою комп’ютерного спектрального ана-
лізу голосу, при якому спектр голосу визначався 
за допомогою звукового редактора на персона-
льному комп’ютері і фіксувався у вигляді графі-
ків, на яких відображена залежність частоти та 
амплітуди складових компонентів спектру ко-
ливань при вимові голосних звуків. Контрольну 
групу склали 28 здорових чоловіків з нормаль-
ним голосом. В досліджувану групу входило 16 
хворих на рак гортані чоловічої статі, що супро-
воджувався вираженою стійкою хрипотою. Всім 
досліджуваним проводилась непряма ларинго-
скопія та запис голосу на персональний 
комп’ютер з одночасним оцифровуванням. Для 
дослідження спектру ми використали ліцензій-
ний звуковий редактор ADOBE AUDITION 1.5 
та розроблену нами методику проведення 
комп’ютерного спектрального аналізу (О.Б. Се-
мчук, 2006). 

Отримані графіки спектру голосу аналізу-
валися за наступними показниками: 

1. Частота та амплітуда основного тону 
фонації. Як показав аналіз, частота основного 
тону у хворих на рак гортані знижується порів-
няно з нормальним голосом на 28-45 Гц в зале-
жності від різних типів голосів. Амплітуда ос-
новного тону, яка в нормі, як правило, вища або 
співрозмірна з амплітудою найближчих оберто-
нів, у таких хворих зменшується на 15-25 дБ. 

2. Кількість обертонів. Для нормального 
чоловічого голосу кількість видимих обертонів 
на графіках спектру в діапазоні від основного 
тону до 4 тис. Гц складає 30 і більше. При раку 
гортані виявлено різке зменшення кількості 
обертонів – у деяких пацієнтів їх було всього 3-
5, що відображає різку відмінність механічних 
властивостей плюс-тканини в порівнянні з нор-
мальною, а саме нездатність її резонувати у від-
повідь на звукові коливання. Проведене дослі-
дження дозволяє вважати таке зниження кілько-
сті обертонів характерним саме для пухлинних 
процесів в гортані. 

3. Амплітуда обертонів, її співвідношення 
з амплітудою основного тону. Саме різниця в 
амплітудах обертонів є одним з факторів індиві-
дуальності тембру голосу кожної людини. Як 
показує аналіз, для нормального голосу харак-
терним є дещо менша амплітуда обертонів у 
порівнянні з основним тоном. При раку гортані 
така різниця посилюється – спостерігається зна-
чне зниження амплітуди обертонів порівняно з 
основним тоном (на 8-15 дБ), а в порівнянні з 
нормальним голосом є дещо нижчою (на 8-12 
дБ). 

4. Форма базисної лінії на графіку, яка ві-
дображає рівень шумового компоненту і наяв-
ність зон з підвищеною та зниженою акустич-
ною енергією, в тому числі так званих формант. 
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На графіках спектру нормального голосу видно 
кілька зон підвищеної акустичної енергії (низь-
ка, середня та висока співацькі форманти). Бази-
сна лінія в нормі знаходиться на рівні приблиз-
но мінус 80 дБ. В спектрі голосу хворих на рак 
гортані проявляється значне згладження та іноді 
зникнення співацьких формант, в результаті чо-
го голос втрачає нормальні якості, та підвищен-
ня рівня базисної лінії на 28-40 дБ (різко збіль-
шується частка шумового компоненту в голосі). 

5. Наявність чи відсутність зон підвище-
ної акустичної енергії у високочастотному (по-
над 4 кГц) та низькочастотному (менше за 100 
Гц) діапазоні. В нормі допускається присутність 
кількох (2-3) невеликих піків звукової енергії у 
високочастотному діапазоні (-70 – -50 дБ) та 
практична відсутність їх у низькочастотному. 
При раку гортані спостерігається підвищення 
базисної лінії (на 20-30 дБ), більша кількість (5-
10) та амплітуда (на 15-20 дБ) піків звукової 

енергії у високочастотному діапазоні, в низько-
частотному діапазоні підвищується базисна лі-
нія (на 15-25 дБ) та з’являються поодинокі (3-5 
дБ) піки звукової енергії. 

Таким чином, дослідження спектру голо-
су при раку гортані виявляє значні зміни показ-
ників спектрограми голосу, за якими можна на-
самперед запідозрити наявність пухлинного 
процесу в гортані, а також об’єктивно судити 
про ступінь та вираженість патологічних змін 
голосового апарату, що веде до швидкого про-
ведення всього комплексу діагностичних захо-
дів з метою раннього виявлення та верифікації 
даної патології та якнайшвидшого її лікування. 
Крім того, така різка відмінність спектру голосу 
при раку гортані в порівнянні з нормою та ін-
шою патологією гортані може слугувати відпра-
вною точкою для стандартизації досліджень 
спектрограми голосу при будь-якій патології 
голосового апарату. 

 
© О.Б.Семчук, А.Л.Семчук, 2006  
 
 
 
 
 

Ю.И.СТАРИНСКАЯ (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КВЕРЦЕТИН» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ 

 
Облучение, как известно, является одним 

из основных методов терапии больных со зло-
качественными опухолями ЛОР-органов и при-
меняется и как самостоятельный метод и в со-
ставе комбинированного лечения. Функцио-
нальные и органические изменения различных 
органов и тканей, обусловленные действием 
высокоэнергетических источников излучения, в 
зависимости от стойкости их клинических про-
явлений, делятся на лучевые реакции и лучевые 
повреждения (Р.А. Абызов, П.Г. Фелдий, 1998). 
Лучевые реакции – это изменения, которые воз-
никают в участке облучения и проходят со вре-
менем самостоятельно, или под действием лече-
ния. 

Среди актуальных и труднорешаемых 
проблем ЛОР-онкологии важное место принад-
лежит разработке методов профилактики и ле-
чения местных, в большинстве своем острых, 
лучевых реакций и поражений, а также выявле-
ние условий, провоцирующих их возникнове-
ние, для активной профилактики этой патоло-
гии. В практике лечения онкобольных лучевые 
реакции усложняют наблюдение за состоянием 
опухолевого очага. Тормозят результаты лече-

ния, ухудшают общее состояние больных и при-
водят к их инвалидизации (Р.А. Абызов, 1998). 

Основываясь на исследованиях, прове-
денных в ЛОР-онкологической клинике Нацио-
нальной  медицинской академии последиплом-
ного образования им. П.Л.Шупика, мы сочли 
возможным для профилактики и лечения луче-
вых поражений ЛОР-органов применять препа-
рат «Кверцетин» производства фирмы «Вита-
лайн инк.».  

Кверцетин является самым активным ве-
ществом из группы биофлавоноидов. Он входит 
в состав практически всех овощей, лекарствен-
ных растений, фруктов, ягод. Действует он как 
антиоксидант, снижая риск поражении клеток 
свободными радикалами, Доказана его антиви-
русная активность в отношении вируса герпеса 
первого типа, что определяет профилактиче-
скую активность кверцетина при соответст-
вующих вирусных инфекциях. При определен-
ных уровнях поступления в кровь, кверцетин, 
снижая скорость высвобождения гистамина, 
гиалуронидазы, серотонина, оказывает противо-
воспалительное действие; кверцетин ингибиру-
ет образование многих продуктов, сопровож-



 67

дающих воспаление, через участие в метабо-
лизме жирных кислот. В результате снижается 
образование лейкотриенов, которые обладают в 
1000 раз более сильным воспалительным дейст-
вием, чем гистамин; является противоотечным 
средством, снижает проницаемость капилляров, 
стабилизирует клеточную мембрану. 

Препарат «Кверцетин» фирмы «Виталайн 
инк.», применяемый нами для лечения и профи-
лактики лучевых реакций у больных с опухоля-
ми ЛОР-органов, является натуральным препа-
ратом, сочетается с любой лечебной програм-
мой, прост в применении, не имеет противопо-
казаний. 

За период 2004-2005 гг. в Криворожском 
городском онкодиспансере пролечен 91 пациент 
с опухолями гортани, гортаноглотки и полости 
рта. Из них 8 пациентов не получали лучевую 
терапию в связи с проведенным радикальным 
хирургическим лечением, 83 – получали луче-
вое лечение как самостоятельный метод либо в 
комплексе с другими методами лечения. 

70 пациентов с опухолями ЛОР-органов и 
полости рта получали во всем периоде лучевой 
терапии препарат «Кверцетин» фирмы «Вита-

лайн инк.» по 500 мг 3 раза в день за пол часа до 
еды. Тяжелых лучевых осложнений среди этих 
пациентов не наблюдалось. У 38 пациентов бы-
ли отмечены лучевые реакции в виде катараль-
ной формы острого лучевого эпителиита, кото-
рый быстро устранялся 3-5 дневным перерывом 
в лечении и назначением традиционных 
средств. 

Среди пациентов, не получавших «Квер-
цетин», во всех случаях наблюдался острый 
лучквой эпителиит, у более чем половины из 
них наблюдалась эрозивно-пленчатая форма 
лучевого эпителиита, у 2 пацинтов из этой 
группы был был отмечен лучевой перихондрит 
гортани. Это потребовало дополнительного ле-
чения пациентов с применением антибиотиков и 
значительного перерыва в облучении. 

Таким образом, для предотвращения со-
путствующих лучевых реакций и осложнений 
необходимо максимально нейтрализовать нега-
тивные явления, которые снижают толерант-
ность тканей для облучения, повышать реактив-
ность организма, а также применять радиопро-
текторы природного происхождения, одним из 
которых является препарат «Кверцетин». 

 
© Ю.И.Старинская, 2006 
 
 
 
 
 

Ф.О.ТИШКО, С.Г. ГИЧКО, О.П. ПАВЛОВА (КИЕВ, УКРАЇНА) 

МЕНІНГІОМА З ЕКСТРАКРАНІАЛЬНИМ РОСТОМ В ЛОР-ПРАКТИЦІ 

 
Серед онкологічних захворювань ЛОР-

органів зустрічається нозологічні форми пух-
лин, які проростають кістки черепа і проника-
ють із порожнини носа, при носових пазух чи 
глотки в порожнину черепа. До такої патології 
відносяться хемодектоми, хордоми, хондроми, 
хондросаркоми, естезіонейробластоми, цилінд-
роми. Однак існує і протилежний напрямок пу-
хлинного враження ЛОР-органів внаслідок про-
ростання кісток основи черепа пухлинами 
центральної нервової системи. До такої патоло-
гії відносяться випадки екстракраніального рос-
ту менінгіом, так названі ще в 1922 році Кушін-
гом. В цьому разі, як правило, виникають діаг-
ностичні помилки і висока вірогідність неради-
кального видалення пухлини. 

Відомо, що менінгіома зустрічається до-
сить часто і складає 15-20% від всіх пухлин 
центральної нервової системи. Ця пухлина має 
певні особливості, які необхідно враховувати в 
діагностиці цієї патології та виборі тактики хі-

рургічного лікування. Менінгіома, як правило, 
являє собою вузол солідної чи часткової будови, 
який вкритий тонкою капсулою і чітко відмежо-
вується від тканини мозку, яка зазнає відповід-
ного стиснення. Практично завжди такий вузол 
своєю широкою основою щільно зв’язаний з 
твердою мозковою оболонкою. Найбільш часто 
менінгіоми локалізуються поряд з сагітальним 
синусом твердої мозкової оболонки (25% всіх 
випадків) або в зоні основи черепа, часто біля 
ольфакторної борозни на ділянці краю основної 
кістки, зони турецького сідла і ольфакторної 
ямки (20% випадків). У розвитку менінгіоми 
беруть участь, окрім нейрогенних структур, та-
кож мезенхімальні деривати, що зумовлює 
складні якісні і просторові співвідношення між 
клітинами та тканинними утвореннями. Часто є 
неясним де, закінчується нейрогенні творення і 
починаються сполучнотканинні чи навпаки. 

Більшість менінгіом мають доброякісний 
перебіг, і їх можливо успішно видаляти хірургі-
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чним способом. Однак, в ряді випадків пухлина 
набуває властивостей місцеводеструктивного 
росту і вростає в кістки черепа, викликаючи фо-
рмування отеолітичних і остеопластичних вог-
нищ, які добре візіалізуються при застосуванні 
методів променевої діагностики. Найбільш час-
то менінгіома з екстракраніальним ростом вра-
жає гаверсові канали, канал зорового нерва, ка-
нали ольфакторних нервів проростаючи в поро-
жнину носа, приносові пазухи чи орбіту. На цій 
стадії захворювання практичний ЛОР-лікар чи 
офтальмолог зустрічаються з даною патологією. 

Основними симптомами менінгіоми, що 
проникла в порожнину носа чи в передню групу 
приносових пазух, чи в область орбіти є: пору-
шення носового дихання, нюху, екзофтальм та 
зміщення очного яблука, деформація надбрівних 
областей, рідко диплопія. 

Диференційна діагностика проводиться 
між такими патологічними процесами: поліпоз-
ний риносинуїт, мукоцеле та остеома лобового 
синусу, передня мозкова  грижа та інші додат-
кові утворення в порожнинах носа та приносо-
вих пазухах, які мають тенденцію виходити за 
межі своєї області. 

Предметом нашого дослідження на протя-
зі 25 років були п’ять випадків менінгіом з їх 
локалізацією в передній черепній ямці, які про-
росли в лобовий синус (двоє хворих), в  порож-
нину носа і решітчасті пазухи (двоє хворих) і в 
орбіту (один хворий). В останньому випадку був 
поставлений помилковий діагноз – мукоцеле 
лобового синусу. 

Завдяки сучасним методам дослідження, а 
саме КТ і МРТ діагностика менінгіом з розта-
шуванням в граничних областях покращується. 

Хірургічним доступом були фронто- або 
фронтоетмоїдотомія, яка дає можливість відді-
лити пухлину від зовнішнього листка твердої 
мозгової оболонки, і видалити її з місць перебу-
вання. 

Для патоморфологічного вивчення опера-
тивно видалених пухлин були задіяні загально-
гістологічні (забарвлення гематоксиліном і ео-
зином, методика Ван-Гізон) та гістохімічні (ме-
тодика Пікро-Малорі) методи дослідження. 

Макроскопічні пухлини мали нечітко вуз-
лову поверхню, досить щільну консистенцію, на 
розрізі тканина мала сіро-рожеве забарвлення, 
частково- жмуткову будову і відрізнялась наяв-
ністю досить значної кількість кровоносних су-
дин.  

Вивчення патогістологічних препаратів 
дозволило констатувати наявність у дослідже-
них випадках мозаїчної будови пухлин. На ін-
ших ділянках визначались жмутки веретенопо-
дібних клітин, які мали різнонаправлену прос-
торову конфігурацію. Між клітинами виявля-
лись колаген та ретикулярні волокна в різний 
кількості. Веретеноподібні клітини мали струк-
туру фібробластів сполучної тканини, однак 
утворювали палісадоподібні структури, що сві-
дчать про їх нейрогенне походження, аналогічне 
шванівським елементам. Пухлини відрізнялись 
розвинутою судинною сіткою з наявністю вено-
зних, артеріальних, синусоїдоподібних струк-
тур. Відмічений значний гіаліноз стінок судин з 
облітерацією їх просвітів частини з них. 

Мозаїчність гістологічної структури і на-
явність не менше 8 гістологічних типів менінгі-
ом може спричиняти  діагностичні помилки. У 
разі, коли хірург видалив такий „поліп носа”, а 
патолог при патогістологічному дослідженні не 
виявив характерних морфологічних ознак мені-
нгіоми, і не спрямував увагу клініциста на необ-
хідність додаткового обстеження хворого, спо-
стерігаються випадки prolongacio morbi. 

Паталогогістологічними ознаками харак-
терними для менінгіоми є концентричні струк-
тури утворені веретеноподібними або епітеліої-
дними клітинами, що часто розташовуються 
шароподібно з утворенням псамомних тілець, 
що було і знайдено в наших дослідженнях. 

Виявити ці характерні структури для ме-
нінгіоми можна більш при дослідженні багатьох 
зрізів пухлин. 

Таким чином, менінгіоми передньої чере-
пної ямки з екстракраніальним ростом є про-
блемою оториноларингологів нейрохірургів і 
офтальмологів, і для вирішення її потрібні ком-
плексне дослідження і відповідне хірургічне 
лікування.  

 
© Ф.О.Тишко, С.Г. Гичко, О.П. Павлова, 2006 
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В.В.ТОЛЧИНСКИЙ, С.К.БОЕНКО, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОЛОСА  
ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ 

 
Хирургические способы реабилитации 

голосовой функции после удаления гортани яв-
ляется наиболее эффективным. Решением этой 
проблемы в ЛОР-клинике ИНВХ г. Донецка мы 
занимаемся около 30 лет. 

Целью нашей работы являлось улучшение 
качества жизни больных за счет восстановления 
утраченной после ларингэктомии голосовой 
функции путем выполнения одномоментных 
или отсроченных реконструктивных вмеша-
тельств при злокачественных новообразованиях 
гортани III-IV стадии.  

Материалы и методы. Нами за период 
2000-2006 гг. у 217 больных при раке гортани 
III-IV стадии выполнена ларингэктомия с одним 
из видов голосовосстанавливающей операции: 
одномоментным трахеоглоточным или трахео-
пищеводным слизистооболочечным шунтиро-
ванием – у 124 (57,2%), отсроченным трахео-
пищеводным шунтированием – у 60 (27,6%), а 
также трахеопищеводным шунтированием с 
протезированием – у 33 (15,2%).  

Оперированы мужчины в возрасте от 42 
до 69 лет, больные раком гортани, с гистологи-
чески верифицированным диагнозом. Из них у 
110 пациентов объем поражения соответствовал 
T3N0M0 стадии, у 65 – T4N0M0, у 42 – 
T4N1M0. Помимо ларингэктомии у 42 больных 
со стадией заболевания T4N1M0 были выполне-
ны: операция Крайля – у 25, футлярно-
фасциальное иссечение боковой клетчатки шеи 
– у 17. У всех пациентов произведен один из 
видов операции по восстановлению голосовой 
функции. Выбор вида голосовосстанавливаю-
щей операции зависел от локализации опухоле-
вого процесса в гортани и степени его распро-
странения на гортаноглотку, в заперстневидное 
пространство, трахею.  

При ограничении опухолевого процесса 
двумя этажами гортани, без распространения на 
подскладковый отдел использовали оригиналь-
ную методику с мобилизацией последнего из 
сохраненных трахеальных полуколец. В этих 
случаях голосовой шунт формировали на перед-
ней стенке гипофарингса.  

При распространении опухолевого про-
цесса на подскладковый отдел до первого полу-
кольца трахеи, в заперстневидное пространство 
либо на гортаноглотку, соблюдение принципов 
абластики не позволяло сохранить значитель-
ные отделы гипофарингса и верхние отделы 
трахеи, которые необходимы для формирования 

трахеоглоточного шунта. В таких случаях мы 
выполняли расширенную ларингэктомию с од-
номоментной голосовосстанавливающей опера-
цией по оригинальной методике, разработанной 
в клинике – трахеопищеводное слизистооболо-
чечное шунтирование (деклараційний патент 
України на винахід №2003032547 від 
11.11.2003г., бюл. № 11).  

При неудовлетворительных результатах 
трахеопищеводного шунтирования (аспирация 
слюны и пиши, плохая голосовая функция), в 
соустье, образованное между трахеей и пищево-
дом, устанавливали голосовой протез.  

В 7 случаях мы не накладывали трахео-
пищеводный шунт, а выполняли подготовку к 
голосовому протезированию во время ларингэк-
томии. Операция заключалась в иссечении фиб-
розного слоя задней стенки трахеи в виде вере-
тена в месте, где в дальнейшем будет устанав-
ливаться голосовой протез, и прошивании сли-
зистой оболочки пищевода по периметру иссе-
ченного участка. Размеры удаляемого участка 
стенки трахеи составляли: длина – 0,8 см, ши-
рина – 0,4 см. 

Оценка воссозданного голоса проводи-
лась с помощью компьютерного акустического 
анализа с использованием лицензированных 
программ. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Оперативные вмешательства на путях метаста-
зирования не являлись противопоказанием к 
выполнению голосовосстанавливающих опера-
ций. 

 При одномоментном с ларингэктомией 
трахеоглоточном шунтировании с мобилизаци-
ей последнего из сохраненных трахеальных по-
луколец голосовая функция восстановлена у 88 
(71,1%) пациентов. При данном способе шунт 
закрыт при глотании, а при фонации открывает-
ся под воздействием струи выдыхаемого возду-
ха. При одномоментном трахеопищеводном 
шунтировании положительный эффект отмечен 
у 27 (46,2%). У всех пациентов создано стойкое 
трахеопищеводное соустье, стенки которого 
выстланы эпителиальным слоем слизистой обо-
лочки пищевода, а разделительная функция 
обеспечивалась благодаря максимальному со-
хранению мышечного слоя стенки пищевода. 
При отсроченном и одномоментном трахеопи-
щеводном слизистооболочечном шунтировании 
с установкой голосового протеза голос получен 
у 31 (93,9%) больного. Установка голосового 
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протеза технически несложная и легко перено-
симая пациентами манипуляция. 

Одним из основных критериев, позво-
ляющих оценить качество голоса при компью-
терном акустическом анализе, является частота 
основного тона (ЧОТ) – средняя скорость виб-
рации голосового источника, измеряемая за 1 
секунду в Гц. ЧОТ при одномоментном с ла-
рингэктомией трахеоглоточном слизистообо-
лочечном шунтировании равна 109-112 Гц, при 
одномоментном трахеопищеводном шунтиро-
вании – 107-109 Гц, при трахеопищеводном 

слизистооболочечном шунтировании с проте-
зированием – 111-112 Гц, то есть существенно 
не отличалась при различных видах таких 
вмешательств.  

Выводы. Хороших функциональных ре-
зультатов можно достичь с помощью различных 
видов шунтирующих операций, при этом каче-
ственные характеристики воссозданной речи 
достаточно высокие. Сочетание трахеопище-
водного шунтирования и голосового протезиро-
вания расширяет возможности реабилитации 
больных после ларингэктомии. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ  
ПОРАЖЕНИЙ ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 
Актуальность проводимого исследования 

обусловлена как увеличением частоты обра-
щаемости этого контингента пациентов, так и 
недостаточной информативностью традицион-
ных методов дифференциальной диагностики 
опухолевых, туберкулезных (ТБ) и неспецифи-
ческих поражений гортани. 

Цель исследования – определение диаг-
ностической ценности современных методов 
исследования с целью сокращения объема об-
следования и повышения информативности 
дифференциальной диагностики данного пато-
логического синдрома. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 100 больных в возрасте от 18 до 75 
лет, 80 мужчин и 20 женщин), с различными 
формами ТБ лёгких, предъявлявших жалобы со 
стороны гортани (давность заболевания гортани 
колебалась от недели до нескольких лет; у 70% 
больных этот срок не превышал 4 мес). Среди 
них выявлено следующие формы туберкулеза 
легких: диссеминированную – у 32; инфильтра-
тивную – у 27; фиброзно-кавернозную – у 20; 
другие – у 21. В комплекс обследования были 
включены: клинические, патоморфологические 
и молекулярно-генетические исследования пу-
тем анализа ДНК биопсийного материала мето-
дом полимеразной цепной реакции (ПЦР). На-
ряду с этим изучали иммунодиагностическое 
значение отдельных групп цитокинов про- и 
противовоспалительной направленности их 
действия, определяемых в сыворотке и секретах 
слизистых оболочек. Среди цитокинов опреде-

ляли уровень интерлейкина 1β, фактора некроза 
опухолей (ФНО-α), гамма-интерферона (ИНФ-γ) 
и трансформирующего фактора роста (ТФР1β). 

Результаты исследования. Клинически-
ми исследованиями установлено, что гиперпла-
стические поражения гортани (ХГЛ) имели ме-
сто у 52 пациентов, инфильтративные пораже-
ния наблюдались у 29 и у 19 пациентов были 
выявлены инфильтративно-язвенные пораже-
ния. Морфологическими исследованиями био-
птатов диагностировано различные ХГЛ у 52. 
Морфологическое исследование биоптатов с 
помощью оптической микроскопии инфильтра-
тивно-язвенных форм поражения гортани вы-
явила наличие рака у 7 пациентов, а у 12 паци-
ента было установлено наличие ТБ. Морфоло-
гическим исследованием биоптатов у 29 боль-
ных с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ) микобактерий, инфильтративных 
форм небольшие эпителиоидноклеточные гра-
нулемы и среди воспалительной неспецифиче-
ской инфильтрации встречались лишь единич-
ные многоядерные клетки типа Пирогова-
Лангханса, без наличия казеоза, что не давало 
возможности установить достоверный диагноз. 
Параллельно проводимое исследование ДНК 
МБТ эти биоптатов методом полимеразной цеп-
ной реакции позволило распознать ТБ в 24 из 29 
случаев, что свидетельствовало о неполном те-
рапевтическом патоморфозе туберкулезных 
гранулем. 

Изучение содержания провоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови показало, что 
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наибольшее их содержание выявлено в сыво-
ротке больных раком гортани, наименьшее – у 
больных ТБ гортани, у больных ХГЛ уровни 
этих цитокинов занимали промежуточное поло-
жение, но были достоверно выше, чем у лиц 
контрольной группы. Исследование цитокинов в 
ротоглоточном секрете больных указанных вы-
ше групп показало, что содержание провоспали-
тельных цитокинов наиболее высокое у боль-
ных раком гортани (РГ) как в сыворотке крови, 
так и PC, наиболее низкое у больных ХГЛ. Век-
тор изменений как ИЛ1β, так и ФНОα при изу-
чаемой патологии был однонаправленным. Кос-
венно высокий уровень провоспалительных ци-
токинов может свидетельствовать об активации 
клеток-цитокинопродуцентов и высокой напря-
женности реакций иммунитета. Общими для 
больных ХГЛ и РГ являются увеличение уровня 
про- и снижение противовоспалительных цито-
кинов. Кроме того, низкое содержание такого 
многофункционального цитокина как ИФНγ у 

больных РГ может быть рассмотрено и как сни-
жение активности эффекторных цитокинов. 
Наиболее высокий уровень противовоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови опреде-
лялся у больных ХГЛ. 

Выводы. Исследование методом ПЦР у 
больных с МЛУ формами ТБ биоптатов из 
очагов поражения в гортани с неполным тера-
певтическим патоморфозом способствовало 
своевременному выявлению ТБ процесса, что 
способствовало своевременному проведению 
рационального лечения с хорошей клиниче-
ской эффективностью. Полученные данные об 
уровне про и противовоспалительных цитоки-
нов у больных с различной патологией горта-
ни в сыворотке крови и PC могут служить до-
полнительным современным методом опреде-
ления состояния молекулярных регуляторных 
механизмов иммунитета и использоваться при 
создании диагностического модуля у этой ка-
тегории больных. 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ  

ГОРТАННОЙ ЧАСТИ ГЛОТКИ 

 
Оптимизация послеоперационного ухода 

за больными раком гортани и гортанной части 
глотки, является одной из важнейших задач 
ЛОР-онкологии, поскольку успешное ее прове-
дение позволяет синхронизировать все компо-
ненты комплексного лечения у этой категории 
больных. 

По данным различных авторов (В.С. По-
госов и соавт., 1993; В.В. Березнюк и соавт., 
2001; В.И. Троян и соавт., 2004), одним из наи-
более частых послеоперационных осложнений у 
этой категории больных является возникнове-
ние трахео-бронхитов и бронхо-пневмоний (от 9 
до 34,8%). Известно, что проведение резекций и 
эктомий гортани сопровождается, практически 
всегда инфицированием и повреждением слизи-
стой оболочки трахеобронхиального дерева, что 
приводит к нарушению ее мукоцилиарного 
транспорта. 

Мукоциллиарная функция слизистой 
верхних и нижних дыхательных путей в после-
операционном периоде меняется последова-
тельно, соответственно стадиям воспаления. 

Длительная перегрузка мукоцилиарного аппара-
та приводит к его истощению, дистрофии и ат-
рофии, поэтому стратегия нивелирования этих 
осложнений должна быть направлена на обес-
печение адекватной антибактериальной терапии 
и активации моторики мерцательного эпителия. 

Нами при лечении больных раком горта-
ни в раннем послеоперационном периоде с це-
лью профилактики и лечения вышеуказанных 
осложнений, применялся препарат флуимуцил-
антибиотик, который объединяет в своем соста-
ве антибиотик тиамфеникол и активный муко-
литик ацетилцистеин. 

Анализ результатов исследования чувст-
вительности микрофлоры трахеи и бронхов у 
больных раком гортани в послеоперационном 
периоде показали, что тиамфеникол проявляет 
активное действие в отношении большинства 
штаммов бактерий дыхательных путей (Haemo-
philus influenzae, S.pnuemoniae), тогда как мно-
гие известные штаммы бактерий устойчивы к 
ампициллину и тетрациклину, а цефалоспорины 
не активны в отношении Haemophilus influenzae. 
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Под нашим наблюдением находилось две 
группы послеоперационных больных раком гор-
тани. 40 пациентам в возрасте от 41 до 64 лет 
(мужчин было 39, женщин – 1) составлявшим 
основную группу в качестве антибактериальной 
и муколитической терапии применяли флуиму-
цил антибиотик как системно в/м (0,5 г 2-3 раза в 
сутки), так и местно эндотрахеобронхиально 2-3 
мл раствора препарата (0,5 г. 1-2 раза в сутки). 

В контрольную группу вошло 20 человек. 
Эти больные получали системную антибактери-
альную терапию препаратами первого ряда 
амоксициллин/клавуланат (20-40 мг/кг), цеф-
триаксон (40-80 мг/кг) с эндотрахеобронхиаль-
ным введением 1-2 раза в сутки растворов ифи-
ципро, диоксидина. 

Анализ результатов лечения показал, что 
в основной группе санация трахеи и бронхов 
наступала на 4-5 сутки, восстановление дренаж-
ной функции нормализовалось на 5-6 сутки, что 

позволило ускорить общее клиническое выздо-
ровление в основной группе в среднем на 4-5 
суток по сравнению с контрольной группой. 

Для улучшения и нормализации функции 
мерцательного эпителия трахео-бронхиального 
дерева у больных со стойкими трахеостомами 
мы на всем протяжении последующей жизни 
рекомендовали использовать «Флюдитек» на 
основе карбоцистеина, обладающего муколити-
ческим и мукорегуляторным действием, что по-
зволяло им лучше адаптировать трахеобронхи-
альное дерево к необычному воздействию 
внешней среды. 

Анализ результатов лечения показал, что 
применение флуимуцил-антибиотика в комби-
нации с флюдитеком ускоряло клиническое вы-
здоровление в среднем на 4-5 суток по сравне-
нию с контрольной группой и способствовало 
профилактике трахео-бронхитов как в раннем, 
так и позднем послеоперационном периодах. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В КОЖЕ ШЕИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

 
В современной ЛОР-онкологической 

практике крайне важной задачей является оцен-
ка состояния микроциркуляторного русла 
(МЦР) и диагностика микроциркуляторных рас-
стройств в тканях шеи при проведении хирурги-
ческого лечения на фоне предшествующей лу-
чевой терапии. 

Из существующих методов изучения со-
стояния МЦР одни не позволяют проводить мо-
ниторинг динамики микроциркуляции в процес-
се лечения, другие неспецифичны, инвазивны 
или их данные недостаточно коррелируют с 
перфузией в микрососудах и многие отражают 
лишь системное, а не локальное состояние мик-
роциркуляции (С. Мальстрем, 1988). 

В опубликованной литературе по ЛОР-
онкологии встречаются единичные работы, в 
которых учитывалось функциональное состоя-
ние МЦР и трофических процессов в оперируе-
мых участках шеи. Так, Р.А. Абызов (1974), ис-
пользовал метод определения тканевого дыха-
ния кожного лоскута, но этот метод не позволя-
ет проводить динамические измерения. Метод 
внутритканевой полярографии, использованный 
К.Г. Селезневым (1999), хотя и позволяет про-
водить динамический контроль за МЦР, но яв-

ляется инвазивным и позволяет дать только ко-
личественную оценку. Таким образом, изучение 
состояния МЦР в коже шеи, особенно после лу-
чевой терапии достаточно актуально, поскольку 
эти вопросы разработаны недостаточно и тре-
буют своего дальнейшего решения. 

В связи с этим, наше внимание привлек 
метод лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ), позволяющий не только оценить общий 
уровень периферической перфузии, но и прово-
дить контроль в динамике за состоянием МЦР в 
операционном поле. Принцип действия ЛДФ 
основан на оптическом зондировании тканей 
монохроматическим сигналом и анализе частот-
ного спектра сигнала, отраженного от движу-
щихся компонентов крови, в основном эритро-
цитов. С помощью метода ЛДФ определялись 
следующие показатели: М – среднее арифмети-
ческое значение показателя микроциркуляции, 
(ПМ); σ – среднее квадратическое отклонение 
(СКО) амплитуды колебаний от (М) характери-
зующего средний поток эритроцитов в зонди-
руемом объеме ткани в интервале времени ис-
следования и коэффициент вариации Kv. Вели-
чина СКО определяет сохранность механизмов 
регуляции микроциркуляции, а коэффициент 
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вариации характеризует вклад вазомоторного 
компонента в модуляцию тканевого кровотока. 

Нами было произведено обследование 
МЦР у 12 пациентов со злокачественными забо-
леваниями гортани после лучевой терапии с 
СОД 60-65 Гр. Пациенты распределялись по 
группам в зависимости от времени после облу-
чения, 1-я – 4 пациента в сроки до 1 месяца, 2-я 

– 4 пациента от 1 до 6 месяцев и 4 пациента со-
ставили контрольную группу не получавшие 
лучевую терапию. Исследования проводились у 
пациентов со сходными сомато- и физиометри-
ческими параметрами на переднебоковых по-
верхностях шеи. Средние значения показателя 
микроциркуляции, СКО и коэффициента вариа-
ции представлены в таблице. 

 
 

Группы пациентов М перф. ед I Kv 

До 1 мес. после ЛТ 16,28±3,6 3,24±1,26 21,21±11,2 

От 1 до 6 мес. после ЛТ 8,13±0,9 2,8±0,7 11,65±2,4 

Контрольная группа 10,9±1,8 1,41±0,9 12,81±4,1 
 

При оценке данных ЛДФ-грамм в 1-й 
группе по сравнению с контрольной выявлено 
увеличение ПМ. Пульсовые колебания средне и 
высокоамплитудные, вазомоторная активность 
повышена, что свидетельствует о повышении 
притока крови в МЦР и соответствует гипере-
мическому гемодинамическому типу микроцир-
куляции. Во второй группе ПМ снижен, пульсо-
вые колебания низкоамплитудные, вазомотор-
ная активность снижена, что свидетельствует о 
снижении скорости кровотока и стазе тока кро-
ви на уровне капилляров, наличии внутрисосу-

дистых изменений характерных для стазическо-
го гемодинамического типа микроциркуляции. 

Таким образом, полученные данные ЛДФ-
метрии позволяют сделать вывод, что метод 
ЛДФ имеет диагностическую ценность, как объ-
ективный, неинвазивный и позволяющий прово-
дить не только динамический контроль за со-
стоянием МЦР в тканях шеи у этой категории 
больных, но и своевременно провести патогене-
тически обоснованную деблокаду микроцирку-
ляторного русла в постоянно меняющихся фазах 
раневого процесса до ее визуального проявления. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІМУДОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОМЕНЕВИХ ЕПІТЕЛІЇТІВ У ХВОРИХ РАКОМ ГОРТАНІ 

 
Своєчасна діагностика та проведення аде-

кватного лікування променевих ушкоджень, які 
виникають при лікуванні злоякісних пухлин вер-
хніх дихальних шляхів, не тільки сприяє не пере-
риванню лікувальної технології, але і попереджає 
виникнення більш важких форм променевих 
уражень (хондроперехондрит, променева виразка 
і т.д.) (Р.А. Абизов, 2001). І тому пошук нових 
методів профілактики та лікування радіоепітелії-
тів залишається актуальним на даний час.  

На базі Мукачівської ЦРЛ в онкологічно-
му та ЛОР-відділенні і променевому відділенні 
Закарпатського ОКОД проведено дослідження 
клінічної ефективності препарату імудону в 
профілактиці та лікуванні радіоепітеліїтів у хво-
рих раком гортані.  

Препарат імудон фірми Solvay 
Pharmaceuticals включає комплекс 14-ти очище-
них лізатів бактерій та грибів. Він підсилює фа-
гоцитарну активність за рахунок підвищення 
якісного та кількісного рівня фагоцитозу, збі-
льшує вміст в слині лізоциму, стимулює та збі-
льшує кількість імунокомпетентних клітин, що 
відповідають за вироблення антитіл, збільшує 
кількість slgA, які грають суттєву роль в системі 
захисту ротової порожнини. 

Застосування даного препарату в стома-
тологічній практиці, при гострих та хронічних 
запальних процесах глотки і в ранніх періодах 
після тонзилектомії показало високий рівень 
його ефективності, що і спонукало випробувати 
даний препарат при профілактиці та лікуванні 
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прменевих епітеліїтів верхніх дихальних шля-
хів. 

 Під нашим наглядом знаходились 30 
хворих раком гортані, яким проводилась проме-
нева терапія. Перша група нараховувала 10 хво-
рих раком гортані з явищами радіоепітеліїту, які 
отримували місцево препарат імудон в комплек-
сному лікуванні імунокорегуючими та місцеви-
ми протизапальними препаратами. Друга група 
(основна) – 12 хворих – за декілька днів та з 
першого сеансу променевої терапії отримували 
препарат імудон (6-8 таблеток на день для роз-
смоктування). Третя група (контрольна) – 8 хво-
рих раком гортані з проявами променевого епі-
теліїту, які отримували традиційну терапію ра-
діоепітеліїту. Отримані при даному дослідженні 
результати свідчать, що тільки в третій групі 2 
хворих припинили променеве лікування в 
зв’язку з вираженими явищами радіоепітеліїту. 
Виражений клінічний ефект в першій групі був 
отриманий на 5-6-й день, в той час, як у третій 
групі на 11-12-й день та за даними літератури 
(Р.А. Абизов, 2001) він становить при найбільш 
ефективному протизапальному лікуванні від 
11,56±0,91 до 6,51±0,8. Вираженість больового 

синдрому на 6-й день лікування в основній групі 
зменшилась на 72,4%, в той час, як у контроль-
ній – лише на 18,2%, а на 10-й день – на 91,3% і 
на 53,9% відповідно. Відчуття першіння, сухості 
в горлі, дисфонія на 6-й та 10-й дні лікування в 
основній групі зменшились на 48,2% і 78,9%, а в 
контрольній – на 21,2% і 52,4% відповідно. 

У всіх хворих першої та третьої групи 
проведено бакобстеження слизової оболонки 
глотки до лікування та на 8-9-й день лікування 
імудоном. В третій групі титр мікроорганізмів 
до та після лікування не мав суттєвої різниці, в 
той час як в першій групі пролікованих імудо-
ном хворих титр значно зменшувався. Найбіль-
шу ефективність імудону було відмічено у дру-
гій групі хорих, яким призначався даний препа-
рат з профілактичною метою. Тільки у 17,8% 
хворих були виявлені ознаки катарального ра-
діоепітеліїту. Всі хворі легко переносили ліку-
вання даним препаратом. Таким чином, застосу-
вання препарату Імудон у комплексі з препара-
тами протизапально-відновлюючої дії при ліку-
ванні радіоепітеліїтів свідчить про високу його 
ефективність, а також про можливість його за-
стосування із профілактичною метою. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОЛОГІЧНОГО ТА ПАТГІСТОЛОГІЧНОГО  
ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ РАКУ ВЕРХНІХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

 
Метод цитологічного дослідження має 

широкі можливості для вивчення змін, які на-
ступають в клітинах, тканинах і органах в про-
цесі онкологічних захворювань (Л.С. Болгова, 
2003). 

Метою даної роботи було проведення спі-
вставлення клінічних, цитологічних і патгісто-
логічних досліджень у онкологічних хворих для 
оцінки ефективності діагностики з наступним 
призначенням адекватного спеціального ліку-
вання. 

У відділенні «Пухлин голови і шиї « Іва-
но-Франківського клінічного онкологічного 
диспансеру на протязі одного року було обсте-
жено і проліковано 144 пацієнти злоякісними 
пухлинами губи (28), язика (10), слизової обо-
лонки порожнини рота (160), порожнини носа 
(7), глотки (21) гортані (62). Взяття матеріалу з 
уражених ділянок для дослідження не складало 

труднощів. У випадках ендофітної форми раку 
гортані у 5 хворих біопсію брали 2 рази, 2 хво-
рих – 3 рази,  у одного хворого – 5 разів. Шести 
хворим були проведені діагностичні ларингото-
мії з експрес-біопсією. Діагностичні ларингото-
мії проводились лише у випадках клінічної пі-
дозри на рак, при позитивних результатах цито-
логічних досліджень і певної картини томогра-
фії гортані. 

Результати дослідження. За даними 
цитологічного дослідження частіше всього 
була уражена гортань – 47 випадків. На дру-
гому місці за частотою пухлинного ураження 
була губа – 25 випадків. У 4-х випадках було 
виявлено ураження раковим процесом порож-
нини носа, у 10 порожнини рота, язика у 7, 
глотки у – 19. Інші заключення у 32 хворих. За 
даними цитологічних досліджень в 78 випад-
ках із 112 було підтверджено плоскоклітинний 
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рак. У 34 випадках цитологічна форма раку не 
визначалась.  

На основі патогістологічних досліджень в 
97 випадках із 124 був поставлений діагноз ра-
ку. Плоскоклітинний рак з ороговіванням був 
виявлений у 74 випадках, без ороговіння в 23 
випадках. 20 хворим патогістологічні дослі-
дження не проводились. 

Гістологічно підтверджено діагноз раку 
гортані 53 хворим, губи – 24, глотки – 21, поро-
жнини рота – 11, язика – 8, порожнини носа – 7. 

Із представленого матеріалу можна зро-
бити висновок, що цитологічні дослідження до-
зволяють провести уточнення характеру патоло-

гічного процесу вивчених органів, підійти до 
формування діагнозу з більшою впевненістю. 
Має досить високий рівень спів падіння цитоло-
гічного та патогістологічного методів діагнос-
тики раку губи , язика і порожнини рота .  

При цитологічних дослідженнях гортані 
виявляється зміщення в бік гіпердіагностики у 
порівнянні з даними патогістології. 

Висновок. Комплексне застосування клі-
нічного, цитологічного та патогістологічного 
методів діагностики дозволяє суттєво уточнити 
характер онкологічних захворювань верхніх 
органів дихання, що сприяє призначенню адек-
ватного спеціального лікування. 
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СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 
Заживление операционной раны после ла-

рингэктомии имеет определенные особенности, 
которые связаны с анатомическим расположе-
нием органа. При удалении гортани происходит 
повреждение глотки и начального отдела пище-
вода, то есть в лимфоэпителиальном защитном 
барьере верхних дыхательных путей пробивает-
ся брешь. У 40-70% больных, даже на фоне 
приема больших доз антибиотиков, все-таки 
возникают нагноения ран после операции, 
вследствие этого несостоятельность швов глот-
ки и образование глоточных свищей и фаринго-
стом (Е.С. Огольцова, 1984; Ю.И. Гулько, 1994). 
Гнойный раневой экссудат при этом имеет ха-
рактерный резкий неприятный запах. С нашей 
точки зрения, это происходит потому, что по-
слеоперационную рану заселяют анаэробные 
микробные возбудители, которые и в норме вы-
севаются со слизистых оболочек полости рта.  

Мы исследовали микробный пейзаж сли-
зистых оболочек полости рта и глотки у больных 
за день до операции, микробный пейзаж слизи-
стых оболочек гортани во время ее удаления и 
экссудат из ран, заживавших вторичным натяже-
нием. До операции со слизистых оболочек глотки 
и полости рта были получены микробные пред-
ставители как анаэробной (Pseudomonas aerugi-
nosa, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
faecium, Streptococcus pyogenes, Haemophilus in-
fluenzae, Leptotrichia buccalis), так и аэробной 

флоры (Peptostreptococcus productus, Peptostrepto-
coccus micros, Bacteroides fragilis). На слизистой 
гортани в момент ее удаления эти микробные 
возбудители найдены не были.. В отделяемом из 
нагноившихся ран после ларингэктомии предста-
вители как анаэробной (Bacteroides fragilis, Pepto-
streptococcus productus), так и аэробной флоры 
(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epider-
midis, Streptococcus faecium, Streptococcus pyo-
genes) присутствовали. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что микроорганизмы, полученные со сли-
зистых оболочек полости рта и глотки и из на-
гноившейся раны после операции практически 
идентичны. Это, с нашей точки зрения, можно 
объяснить тем, что вследствие повреждения 
барьера слизистых оболочек и создания стрес-
совой ситуации операцией происходит переме-
щение микроорганизмов со слизистых пищева-
рительного тракта (полости рта, глотки) в опе-
рационную рану, то есть бактериальная транс-
локация. 

Мы нашли способ борьбы с этим явлени-
ем, применяя этиотропное для анаэробных воз-
будителей лечение – гипербарическую оксигена-
цию (ГБО) в сочетании с внутривенным введени-
ем раствора метрагила. С первых суток после 
операции по 100 мл 0,5% раствора метрагила 
вводили внутривенно капельно через 4 часа по-
сле вмешательства и затем каждые 8 часов. Со 
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вторых суток начинали применение ГБО. Выше-
перечисленные манипуляции продолжались еже-
дневно до снятия швов. Послеоперационное ве-
дение больного проводилось по общепринятой 
схеме, т.е. ежедневные перевязки послеопераци-
онной раны со сменой трахео-канюли, введение 
антибиотиков широкого спектра действия, рас-
твора атропина, обезболивающих средств. Пита-
ние больного осуществлялось через носо-
пищеводный зонд. На 7-е сутки снимались швы, 
применение метрагила и ГБО прекращалось. 

Для профилактики и лечения местных 
гнойных осложнений в клинике ЛОР болезней 
АГМУ мы применяли этот способ с 1995 по 
2002 годы. За этот промежуток времени удалось 
на 90% справиться с послеоперационными 
гнойными осложнениями у больных после ла-
рингэктомии. 

Таким образом, этот способ может быть 
использован в лечебной работе оториноларин-
гологических и онкологических отделений. 

 
© Е.В.Хрусталева, А.И.Крюков, М.И.Стенина, В.Х.Гербер, В.А.Житков, В.И.Тимошенский, А.М.Кубанов, 
2006 
 
 
 
 
 

В.О.ШКОРБОТУН, Р.А.АБИЗОВ, М.О.МЕЛЬНИК, О.О.ПЕЛЕШЕНКО,  
В.В.КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПИТАННЯ ОНКОЛОГІЇ  
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА  

 
«Онкооториноларингологія», як окрема 

спеціальність, законодавчо виділена в Україні в 
1997 році. Але в силу своєї специфіки, вона за-
лишається невід’ємною частиною в роботі ліка-
ря-отоларинголога. На даний час абсолютна бі-
льшість пацієнтів з онкологічною патологією 
ЛОР-органів первинно звертаються до отолари-
нголога і значна частина з них, особливо з доб-
роякісними пухлинами, лікується саме в ЛОР-
стаціонарах загального профілю. Зважаючи на 
ріст онкологічної патології загалом і ЛОР-
органів зокрема, проблема діагностики і ліку-
вання цієї патології є одна із найбільш актуаль-
них на даний час не лише в Україні.  

Саме тому знання питань онкооторинола-
рингології для лікаря загальної ЛОР-практики є 
настільки ж важливими, як і інші розділи отола-
рингології. 

 Відповідно до наказу МОЗ України від 
23.02.05 №81 ”Про затвердження переліку спе-
ціальностей та строки навчання в інтернатурі 
випускників медичних і фармацевтичних вищих 
навчальних закладів ...” (із змінами від 25.11.05) 
колективом авторів Київської медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика складені 
навчальний план і програма підготовки лікаря 
оториноларинголога з терміном навчання в ін-
тернатурі 2 роки, які будуть використовуватись 
вже в цьому році. Вона передбачає 1872 години 
навчання на кафедрі (12 міс) та 1560 годин на 
базі стажування (10 міс). Основним її завданням 
є поглиблення теоретичних знань, набуття прак-
тичних навичок і професійного рівня лікарями-

інтернами до самостійної роботи в якості ліка-
ря-отоларинголога. Для висвітлення питань он-
коотоларингології в ній виділено окремий курс, 
розрахований на 166 годин занять. Із них 16 го-
дин – лекцій, 38 годин – семінарських занять і 
112 – практичних. Після прослуховування лек-
цій слухачі на практичних заняттях вивчають 
теоретичний матеріал і засвоюють необхідні 
практичні навички. Мета семінарських занять 
більш глибоко вникнути в теоретичні питання 
онкології та узагальнити знання, набуті на прак-
тичних заняттях. Вони проводяться за визначе-
ними темами з прослуховуванням рефератів, 
написаних самостійно слухачами та у вигляді 
розборів конкретних клінічних випадків. Участь 
в обговоренні клінічних випадків стимулює 
слухачів до професійної діяльності, розвиває у 
них клінічне мислення і здатність приймати рі-
шення. На практичних заняттях лікарі-інтерни 
відпрацьовують практичні навички 

Питання онкооториноларингології є та-
кож важливою складовою підготовки ЛОР-
лікарів на передатестаційних циклах. За на-
вчальним планом на цей розділ виділено 16 
годин занять. Із них 2 години лекцій, 4 – семі-
нарських та 8 годин практичних занять. При 
викладенні питань онкології в отоларингології 
особлива увага приділяється сучасним мето-
дам діагностики онкозахворювань ЛОР-
органів та передраковим захворюванням. Роз-
глядаються існуючі методики лікування онко-
патології та сучасні тенденції дослідження 
цієї проблеми.  
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Із впровадженням в Україні інституту сі-
мейної медицини, питання онкооториноларин-
гології включені також до програми підготовки 
сімейних лікарів. Адже від роботи цієї ланки 
медичної допомоги в значній мірі залежить ран-
нє виявлення онкологічних захворювань. Ви-
кладаючи загальні питання отоларингології, на 
цих циклах підкреслюється значення просвітни-
цько-профілактичної роботи в роботі сімейного 
лікаря для попередження онкопатології. Перед-
бачені окремі заняття з перередракових захво-

рювань та їх діагностики. Звертається увага на 
важливість при найменшій підозрі на онкопато-
логію консультації фахівця.  

Крім того, на кафедрі отоларингології 
НМАПО ім. П.Л. Шупика щороку проводяться 
місячні тематичні цикли з онкооториноларинго-
логії (156 год). Вони передбачають поглиблене 
викладення більшості питань цієї спеціальності і 
на наш погляд є обов’язковими для всіх лікарів-
отоларингологів, особливо тих, що атестуються 
на першу та вищу категорію.  

 
© В.О.Шкорботун, Р.А.Абизов, М.О.Мельник, О.О.Пелешенко, В.В.Кривша, 2006 
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ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ 

 
В умовах реформування вищої освіти в 

Україні питання післядипломної підготовки лі-
карів потребує більш ефективних навчальних 
форм і удосконалення атестаційного процесу. 
Результати опитувань випускників шкіл щодо 
вибору професії а також зменшення конкурсу у 
вищих медичних закладах вказують на знижен-
ня престижу спеціальності. Це зумовлено не 
лише економічними чинниками, які без сумніву 
мають певний вплив, а й в значній мірі склад-
нощами, що виникли в процесі пошуку напрям-
ку реформування медичної галузі, включаючи 
медичну освіту. За останні роки кілька разів 
змінено тривалість і відповідно програми на-
вчання в інтернатурі, зазнали певних змін вимо-
ги до підготовки викладачів для вищих медич-
них навчальних закладів (ВМНЗ), зокрема через 
аспірантуру, з’явилися тенденції в атестації спе-
ціалістів більш за стажем роботи та посадою, 
ніж за об’ємом їх знань та вмінь.  

Торкаючись питання атестації викладачів 
ВМНЗ і лікарів, необхідно відмітити, що викла-
дач вищого медичного закладу – це ключова 
фігура в становленні лікаря, як фахівця та осо-
бистості. Підготовка викладача, особливо за 
спеціальностями хірургічного профілю, має ряд 
особливостей. Одна з них, яка є визначальною 
поряд з теоретичною та педагогічною підготов-
кою, це володіння певним об’ємом хірургічних 
навичок. Особливо це важливо в післядиплом-
ній освіті, адже згідно кваліфікаційних вимог до 
лікаря-спеціаліста, тим більше лікаря певної 
кваліфікаційної категорії, він має володіти не 
лише необхідним рівнем теоретичних знань, а й 

певною кількістю складних хірургічних маніпу-
ляцій та оперативних втручань.  

Багатоступенева система атестації лікар-
ської діяльності викладачів і лікарів (самозвіт 
про роботу в лікувальному закладі де працює 
лікар, рецензія на звіт висококваліфікованого 
спеціаліста, передатестаційна підготовка в за-
кладі післядипломної освіти з отриманням сер-
тифіката про рівень знань та володіння практи-
чними навичками, заслуховування претендента 
на атестаційній комісії при обласних чи міських 
відділах охорони здоров’я держадміністрації) є 
серйозним випробуванням для них. Ця система 
досить досконала, але разом з тим не позбавлена 
недоліків. Зокрема, - це відсутність чіткого пе-
реліку знань та вмінь, якими володіє претендент 
і має право на їх виконання.  

За кваліфікаційними вимогами лікар-
отоларинголог вищої категорії має володіти 
практично всім діапазоном хірургічних втру-
чань за спеціальністю, але не секрет, що значна 
частина лікарів, які отримують даний сертифі-
кат, не мають відповідної кваліфікації. Разом з 
тим, в правовій державі такий сертифікат рег-
ламентує практично необмеженість діяльності 
лікаря в своїй спеціальності. Тому, на наш по-
гляд сертифікат, що отримує лікар після переда-
тестаційної підготовки на кафедрі, має бути до-
повнений конкретним переліком діагностичних 
маніпуляцій і хірургічних втручань, якими він 
володіє і має право самостійно виконувати. Ко-
жна маніпуляція і оперативне втручання має 
вагу в балах у залежності від складності і при 
певній загальній сумі балів лікар може претен-
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дувати на отримання тієї чи іншої кваліфікацій-
ної категорії. На окремі види складних маніпу-
ляцій та втручань діагностичного і лікувального 
характеру, яких немає в переліку, має бути 
окремий сертифікат, що можна отримати на те-
матичних циклах чи короткотривалих курсах в 
установах, визначених МОЗ України. Таким 
чином дана система не передбачає володіння 
лікарем абсолютно всіма видами оперативних 

втручань і має регламентуючий характер. Це є 
важливим як для існуючої системи атестації так 
і атестації на рівні асоціацій спеціалістів, прин-
ципи якої обговорюються на даний час в Украї-
ні. 

Таке удосконалення атестації лікарів буде 
стимулювати їх до підвищення рівня своєї ква-
ліфікації і спрямує співвідносини лікаря та хво-
рого в чітке правове русло. 

 
© В.О.Шкорботун, 2006 
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ПЛАСТИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ГОРТАНИ  
ФАСЦИАЛЬНО-МЫШЕЧНЫМ ЛОСКУТОМ 

 
Объем удаленных тканей при вертикаль-

ных резекциях гортани может быть настолько 
обширным, что одномоментная пластика остав-
шимися тканями становится невозможной из–за 
величины интраоперационного дефекта. При 
ширине резекции более 2,5-3,0 см внутригор-
танную рану практически нельзя ушить, так как 
слизистая оболочка подскладкового отдела ма-
лоподвижна, а насильственное смещение вниз 
остатков вестибулярного отдела деформирует 
просвет гортани за счет вворачивания в него 
черпалонадгортанной складки. Надгортанник 
сгибается кзади, закрывая вход в гортань, и ме-
шает последующему наблюдению и выявлению 
рецидива опухоли.  

Часто в такой ситуации швы вообще не 
накладываются, что приводит к появлению руб-
цового вала на месте удаленных тканей, закры-
вающего не менее половины просвета гортани. 
Длительность заживления увеличивается, не 
исключен послеоперационный хондроперихон-
дрит или формирование рубцового стеноза, осо-
бенно если в послеоперационном периоде облу-
чение не проводится (в случае, когда операция 
идет вторым этапом комбинированного лече-
ния). Выявление рецидивов на нижней поверх-
ности рубцового вала при непрямой ларинго-
скопии также затруднено. 

Невозможность первичного ушивания 
приводит к недостаточно оправданному расши-
рению показаний к ларингэктомии, поэтому по-
иск и внедрение в клиническую практику на-
дежного способа закрытия внутригортанного 
дефекта остается одной из проблем органосо-
храняющей хирургии гортани. 

На протяжении последних 15 лет нами 
для закрытия больших интраоперационных 
дефектов гортани применяется фасциально-
мышечный лоскут, состоящий из передних 
мышц шеи и покрывающих их фасций (чаще 
всего используется грудинно-подъязычная 
мышца). После препаровки кожи на стороне 
резекции в вертикальном направлении вы-
краивается прямоугольной формы лоскут, 
включающий первые три фасции и мышцу в 
одном блоке, на верхней или нижней ножке в 
зависимости от удобства перемещения, тол-
щиной и шириной согласно имеющемуся де-
фекту тканей. Лоскут разворачивается в про-
свет гортани, укладывается на дефект и сши-
вается по его периметру со слизистой оболоч-
кой. Для расширения просвета гортани лоскут 
адаптируется двумя чрезхрящевыми П-
образными швами, завязываемыми на наруж-
ной поверхности щитовидного хряща. В гор-
тани оставляется тампон Микулича, пропи-
танный мазью «Левомеколь», в раневом кар-
мане на месте резецированных мышц – ваку-
ум-дренаж. Через 4-5 дней после операции 
тампон удаляется, на следующий день больно-
го деканюлируют, трахеотомическую рану 
ушивают еще через сутки.  

Полностью восполняя дефект тканей, 
фасциально-мышечный лоскут не меняет поло-
жения структур, образующих вход в гортань, 
поэтому глотание практически не нарушается и 
компенсируется обычно через 2-3 дня после 
удаления тампона. Выраженная толщина фасци-
альной пластинки сдерживает чрезмерное обра-
зование грануляций и способствует ускоренной 
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эпителизации лоскута, при этом сам лоскут на-
дежно защищает хрящ от инфекции. Послеопе-
рационное облучение, подавляя рост грануля-
ционной ткани, также благоприятно сказывается 
на ширине просвета гортани.  

Нами проанализированы результаты ле-
чения 144 больных (мужчин – 135, женщин – 9) 
в возрасте от 29 до 83 лет. Рак гортани I-III ста-
дии наблюдался у 143 человек, еще у одного 
больного выявлена экстрамедуллярная плазмо-
цитома обеих половин гортани. Средний отдел 
был поражен у 82 человек, вестибулярный – у 
21, средне-верхний – 28, средне-нижний – 13. В 
86 случаях опухоль имела экзофитную форму 
роста, в 17 – эндофитную, в 41 случае – сме-
шанную. Патогистологическое исследование: 
рак гортани с ороговением – 108, без ороговения 
– 18, папиллома с малигнизацией – 16, цилин-
дрома – 1, плазмоцитома – 1.  

В 23 случаях выполнена хордэктомия, в 
16 – боковая резекция, в 67 – переднебоковая, в 
7 – горизонтальная и в 5 – субтотальная резек-

ция, удаление надгортанника – 1, эндоларинге-
альное удаление – у 5 больных.  

Фасциально-мышечный лоскут для за-
крытия интраоперационного дефекта гортани 
использован у 43 человек. Осложнений, связан-
ных с формированием лоскута, не отмечено. Не 
отмечено и возникновение рубцовых стенозов, 
более того, длительное наблюдение за больны-
ми показало, что просвет гортани на уровне го-
лосовой щели во многих случаях шире, чем по-
сле переднебоковой резекции с обычным уши-
ванием дефекта. Рецидив на стороне закрытия 
внутригортанного дефекта лоскутом мы наблю-
дали у одного больного, отказавшегося после 
операции от лучевой терапии.  

Таким образом, первичная пластика 
больших дефектов гортани фасциально-
мышечным лоскутом позволяет сохранить сим-
метричность просвета гортани, увеличить ее 
переднезадний размер, препятствует возникно-
вению рубцовых стенозов и способствует со-
хранению основных функций гортани. 

 
© Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин, В.Р. Деменков, 2006 
 
 
 
 
 
 

Ф.Д. ЄВЧЕВ, В.Й. КРЕСЮН  (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ РАКА ГОРТАНІ  
ПО ДАНИМ ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ СИРОВАТКИ КРОВІ 

 
Однією з актуальних проблем сучасної 

ЛОР-онкології є вдосконалення алгоритму відо-
мих і пошук нових методів діагностики критері-
їв оцінки ефективності лікування онкологічних 
хворих.  

Метою роботи – було і  вивчення можли-
востей використання лазерної кореляційної спе-
ктроскопії (ЛКС) як методу експрес-оцінки ди-
наміки субфракційного складу сироватки крові 
хворих на рак гортані після застосування різних 
схем лікування. 

Матеріал і методи дослідження. Лазер-
на кореляційна спектроскопія – біофізичний 
метод дослідження, що дозволяє досліджувати 
будь-які нативні біологічні рідини й протягом 
40 хвилин (від забору зразка) одержати інфор-
мацію у вигляді функції розподілу внесків інг-
редієнтів, які присутні у зразку, за розмірами. 
ЛКС сироватки крові проводили на лазерному 
кореляційному спектрометрі ЛКС-03 «ІНТОКС» 
на базі НДІ клінічної й експериментальної біо-
фізики ОДМУ. 

У роботі досліджена сироватка крові 60 
хворих, з яких  30 були з  раком гортані (Т3-
4N0М0) і 30 – з  рецидивом раку гортані. У 
свою чергу кожна із зазначених груп була 
розділена на 2 рівні підгрупи: А – без терапії 
супроводу (ТС) і В – із ТС. ЛКС-дослідження 
сироватки крові проводили на 3-х етапах ліку-
вання і спостереження: I – через 1 місяць, II – 
через 3 місяці, III – через 6 місяців після опе-
рації. Ефективність проведеного лікування 
оцінювали по динаміці зниження внеску у сві-
тлорозсіювання інгредієнтами сироватки крові 
в діапазоні розмірів від 38 до 95 нм, що свід-
чило про зниження рівня інтоксикації в орга-
нізмі (Ю.І. Бажора і співaвт., 1996). Загально-
відомо, що одним із критеріїв оцінки ефекти-
вності лікування онкологічних хворих є зни-
ження інтоксикації, що й було використано в 
нашій роботі.  

Результати  ЛКС-досліджень представ-
лені в таблиці. 
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Динаміка внеску часток сироватки у світлорозсіювання  
в діапазоні розмірів від 38 до 95 нм, % 

хворі на рак гортані  
Т3-4N0М0 (n=30) 

рецидив раку гортані 
(n=30) 

Термін  
дослідження здорові люди 

(n=25) без ТС (n=12) з ТС (n=12) без ТС (n=13) з ТС (n=13) 
Через 1 місяць 46,7±1,8 38,7±1,2 48,7±1,5 40,2±2,3 
Через 3 місяці 37,9±1,8 30,5±1,2 39,5±1,7 31,5±1,5 
Через 6 місяців 

24,9±2,6 
28,7±1,4 26,8±1,8 27,9±2,1 25,7±1,3 

 

Висновок. Отримані результати свідчать 
про те, що ЛКС дозволяє визначити виразність 
інтоксикаційних зрушень у хворих на рак горта-
ні на різних етапах лікування, дає можливість 

оцінити й зіставити ефективність різних схем 
лікування, й може слугувати надійним допомі-
жним скринінговим методом. 

 
© Ф.Д. Євчев, В.Й. Кресюн, 2006 
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ХІРУРГІЯ ГОЛОВИ І ШИЇ 
 
 
 
 

И.И. АБАБИЙ, А.И. АНТОХИ, И.Н. АНТОХИ, С.В.ВЕТРИЧАН 
(КИШИНЭУ, МОЛДОВА) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИРИНГОПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,  
ВАРИАНТА ОПЕРАЦИИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ 

 
Настоящая работа ставит целью исследо-

вание анатомических и функциональных 
рнзультатов после мирингопластике с использо-
ванием в качестве транспланта аутофасцию ви-
сочной мышцы, проведенную в варианте „under 
lay” – укладывание транспланта под меато-
тимпанальный лоскут. Для минимализации сро-
ков образования неотимпанальной мембраны 
были использованы препараты обладающие ре-
генеративными свойствами – „Regesan”(масло 
из виноградных косточек) и „Solcoseril gel”. 

Проведено исследование 137 больных в 
возрасте от 7 до 60 лет. 75 больных мужского 
пола и 62 – женского. В зависимости от иссле-
дуемого препарата больные были распределены 
на три группы: I – с использованием препарата 
„Regesan” (65 пациентов), II – с использованием 
„Solcoseril gel” (38 пациентов), III (контрольная) 
– где была использована эритромициновая мазь 
(10000ед в 1 г). 

В случае установленного диагноза «Хро-
нический мезотимпанит в состоянии неполной 
ремиссии» одномоментно проводилась и сани-
рующая операция (антромастоидотомия или 
атикоантротомия). 

Анатомические и функциональные ре-
зультаты были анализированы в послеопераци-
онные сроки через 1 месяц, 3-6 месяцев и 1-3 
года. 

Для проверки клинических данных была 
проведена экспериментальная часть работы. Для 
опытов были использованы 9 кроликов весом 3-
3,5 кг. Гистологическое исследование проводи-
лось через 1-2 недели, 2-3 месяца, 6 месяцев по-
сле операции. 

Заключение: хорошие анатомические и 
функциональные результаты были получены во 
всех исследованных группах, но лучшие резуль-

таты были зафиксированы в I группе, где был 
использован препарат „Regesan”. 

 
Выводы 

1. Мирингопластика, выполненная мето-
дом „under lay” – укладывание фасциального 
транспланта под меатотимпанальный лоскут – с 
использованием препаратов, обладающих реге-
неративными свойствами „Regesan” и Солкосе-
рил гель, ускоряет образование неотимпаналь-
ной мембраны с хорошими функциональными 
результатами. Лучшие анатомические и функ-
циональные результаты были получены после 
применения „Regesan”. 

2. Применение препарата „Regesan” в 
мирингопластике способствует скорейшему 
приживлению аутофасциального транспланта с 
образованием мобильной и эластичной мембра-
ны (76,2%) по сравнению с группами, где был 
использован Солкосерил гель (67,5%) и эритро-
мициновая мазь (62,2%). 

3. Хорошие функциональные результаты 
были получены во всех группах, но лучшие бы-
ли в первой, с использованием „Regesan” 
(68,5%), в сравнении со второй (64,5%) и кон-
трольной группах (65,6%). Применение препа-
ратов обладающих регенеративной активностью 
не сопровождалось аллергическими реакциями, 
как на местном, так и на общем уровне. 

4. Проведение мирингопластики в дет-
ском возрасте (до 16 лет) обоснуется следую-
щими доводами: отсутствие длительного воспа-
лительного процесса в среднем ухе, сопровож-
дающимися грубыми изменениями мукоперио-
ста; в большинстве случаев хорошая проходи-
мость слуховой трубы; тугоухость преимущест-
венно трансмиссионного типа; высокие репара-
тивные способности организма. 

 

© И.И. Абабий, А.И. Антохи, И.Н. Антохи, С.В.Ветричан, 2006 
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Н.В.АЛЕКСАНДРУК, В.І.ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПОВОРОТНОГО НЕРВА ПРИ ЕНДОКРИННІЙ ХІРУРГІЇ ШИЇ 

 
За останні роки виявлено збільшення кі-

лькості хірургічної патології з боку щитовидної 
та паращитовидних залоз. В зв’язку з цим під-
вищилася кількість оперативних втручань на 
щитовидній та паращитовидних залозах. А це, в 
свою чергу, приводить до збільшення усклад-
нень з боку n. recurrens, як в інтра- так і в посто-
пераційному періодах. За статистичними дани-
ми спостерігається від 12% до 14% випадків 
даного ускладнення. 

Враховуючи різноманітність розміщення 
поворотного нерва, по відношенню до нижньої 
тіреоїдної артерії та можливе відхилення його 
патологічним утвором щитовидної і паращито-
видних залоз, можна зрозуміти причину пора-
нення нерва при класичній методиці хірургічного 
втручання. При даному методі проводиться від-
ведення щитовидної залози до трахеї, що приво-
дить до стиснення поворотного нерва та прово-
кує виникнення в ньому ішемічних змін. Вказані 
зміни посилюються в ранньому післяоперацій-
ному періоді, так як відбувається компресія нерва 
набряклими оточуючими тканинами, які разом із 
щитовидною залозою і трахеєю утворюють для 
нього щільний анатомічний футляр. Крім того, 
при даній методиці оперативного втручання від-
сутня візуалізація n. recurrens, що приводить до 
великої ймовірності його прямого ушкодження. 
В зв’язку з цим, у хворих виникають зміни функ-
ції гортані до повного його парезу. 

Для вирішення даної проблеми нами за-
пропоновано нову методику оперативного втру-
чання з приводу хірургічної патології на щито-
видній і паращитовидних залозах. На відміну 
від класичної методики, виділяється нижній по-
люс щитовидної залози та a. thyreoidea inferior, 
по останній візуалізується основний стовбур n. 
recurrens, та місце входу його в гортань. Далі 
перев’язується нижній судинний пучок, мобілі-
зується нижня, медіальна та задня поверхні щи-
товидної залози, оберігаючи n. recurrens, який 
знаходиться під постійним візуальним контро-
лем. Цим самим, ми попереджаємо пряме ушко-
дження поворотного нерва та виникнення в 
ньому ішемічних змін в постопераційному пері-
оді. 

Нами прооперовано 11 хворих з патологі-
єю щитовидної і паращитовидних залоз за но-
вою методикою. Спостереження за пацієнтами 
велося до шести місяців. У жодного хворого не 
було виявлено ушкоджень зі сторони n. 
recurrens, як в інтра- так і в постопераційному 
періодах.  

Таким чином, порівняння з прототипом 
вказує на те, що використання запропонованої 
методики оперативного втручання дає можли-
вість не тільки усувати патологію щитовидної і 
паращитовидних залоз, але й уникати ушко-
джень n. recurrens, як в інтра- так і в постопера-
ційному періодах.  

 
© Н.В.Александрук, В.І.Попович, 2006 
 
 
 
 
 
 

С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, Ю.А.ГАСЮК (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЛЬОЗОВІДВІДНИХ ШЛЯХІВ 

 
Завдяки широкому впровадженню ендо-

скопічних технологій хірургічні методи ліку-
вання хронічних дакріоциститів перейшли до 
компетенції оториноларингологів. Ендоназаль-
ний підхід, на відміну від екстраназального, від-
різняється більш ощадливим характером, функ-
ціональною спрямованістю, косметичністю. Од-
нак і при проведенні втручання за цією методи-
кою можуть виникати ускладнення. Серед них – 
синехії порожнини носа, нагнійні процеси і, як 
наслідок, – рецидив захворювання. 

Проведенню ДЦРС передує ретельне об-
стеження пацієнтів: комп’ютерна томографія 
навколоносових пазух, контрастна рентгеногра-
фія слізного мішка, ендомікрориноскопія, до-
слідження мукоциліарного кліренсу порожнини 
носа, ринопневмометрія. Кореляції між виявле-
ними патологічними змінами порожнини носа 
та навколоносових пазух (викривлення переділ-
ки носа, аномалії остіомеатального комплексу, 
кісти пазух, тощо) нами не виявлено. Але в піс-
ляопераційному періоді гірші результати чітко 
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корелюють в групі пацієнтів з наявністю пато-
логії внутрішньоносових структур.  

Метою нашої роботи була розробка ком-
плексу методів, спрямованих на підвищення 
ефективності хірургічного лікування хворих на 
хронічний дакріоцистит із застосуванням ендо-
назальної ДЦРС.  

Для цього проведено ретельний аналіз всіх 
ускладнень, що виникали у пацієнтів з патологію 
сльозовідвідних шляхів. Серед інтраопераційних 
ускладнень найчастіше зустрічалась кровотеча. В 
жодному з випадків вона не носила загрозливого 
характеру, але порушувала візуалізацію при ро-
боті з ендоскопом. При цьому проведення окре-
мих етапів операції повноцінно виконати не вда-
валось. Серед ранніх післяопераційних усклад-
нень були запальні явища в зоні оперативного 
втручання. До пізніх ускладнень ДЦРС насампе-
ред відносяться синехії порожнини носа та руб-
цева обтурація сльозовідвідних шляхів. Аналіз 
ускладнень на всіх етапах ДЦРС дозволив розро-
бити методики щодо їх запобігання.  

В окремих випадках корекція внутріш-
ньоносових структур передувала ДЦРС, але час-
тіше операція проводилась одномоментно. Пе-
ревагу віддавали загальному наркозу. В разі від-
сутності внутрішньоносових аномалій ДЦРС 
проводили під місцевою анестезією. Для прове-
дення ендоназальної ДЦРС нами були викорис-
тані ригідні оптичні ендоскопи Hopkins II з на-
бором хірургічних інструментів для ендоназа-
льної ендоскопічної хірургії фірми «Karl Storz». 

Усього прооперовано 24 хворих на хроні-
чний гнійний дакріоцистит у віці від 15 до 65 
років. Пацієнтам з морфофункціональними по-
рушеннями порожнини носа (56%) крім ДЦРС, 
проводилися адекватні ендоназальні операції 
(риносептопластика, конхотомія, полісинусото-
мії, тощо). Для запобігання кровотечі в ділянці 
оперативного втручання проводилась аплікація 
та інфільтрація деконгестантів з подальшою ко-
агуляцією слизової оболонки. Запобіганню над-
лишкової травматизації сприяло уведення в яко-
сті орієнтиру волоконного світловоду через ни-
жню слізну крапку. Після розкриття слізного 
мішка, в більшості випадків заповненого гній-
ним ексудатом, проводилось ретельне його ви-
далення до нижніх відділів з усуненням карма-
нів та уступів. Наприкінці операції відсепарова-
ним лоскутом слизової оболонки прикривали 
оголений кістковий масив. 

У післяопераційному періоді хворим у 
порожнину носа в області штучного співустя 
встановлювали губчатий тампон – ентоцель і 
призначали інтраназальне введення спрею По-
лідекса з фенілефрином. За даними ринопнев-
мометрії в цих пацієнтів швидше спостерігалось 
відновлення носового дихання та величини му-
коциліарного кліренсу, що відповідало позитив-
ній клінічній картині. Ні в одного з досліджених 
пацієнтів у віддаленому періоді не спостеріга-
лось утворення синеній порожнини носа та по-
рушень сльозовідведення.  
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНССФЕНОИДАЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ОБЛАСТИ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА 

 
Современная хирургия новообразований 

области турецкого седла, на основании опыта 
последних десятилетий, показала неоспоримые 
преимущества трансназального доступа. Сего-
дня, благодаря возможностям медицинской тех-
ники и накопленным знаниям, представляется 
возможным качественно, и максимально щадяще 
выполнять удаление аденомы гипофиза. Однако, 
несмотря на это, при традиционном транссеп-
тальном доступе сохраняется достаточно высокая 
травматизация полости рта, верхней губы, слизи-
стой оболочки носа, ведущая к увеличению сро-

ков послеоперационного ведения пациентов и 
развития осложнений в последующем. 

На базе нашей клиники в течение восьми 
лет (с 1998 года) регулярно производится уда-
ление новообразований области турецкого седла 
с использованием транссфеноидального досту-
па. За этот период прооперировано 79 больных. 
С 2001 года разработан и использован у 58 па-
циентов усовершенствованный метод транссеп-
тального доступа к клиновидной пазухе, как 
этап транссфеноидального удаления аденомы 
гипофиза.  
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В основу была поставлена задача усовер-
шенствовать способ транссептального доступа к 
клиновидной пазухе за счет модифицированно-
го разреза слизистой оболочки полости пред-
дверия носа и формирования через данный раз-
рез общего туннеля слева (из левого верхнего и 
левого нижнего). Это позволило уменьшить 
травму, наносимую тканям полости носа, что 
положительно сказывается на процессе зажив-
ления и снижает вероятность развития атрофи-
ческих процессов в последующем, а также соз-
дать достаточно удобный доступ к клиновидной 
пазухе и самой опухоли. Кроме того, данный 
способ позволяет избежать доступа через по-
лость рта, что уменьшает риск потенциального 
инфицирования раны.  

Была проведена оценка результатов вы-
полнения операции традиционным способом и в 
модификации клиники. Учитывались отдаленные 
результаты у 21 пациента, которым транссфе-
ноидальный доступ формировался традиционно. 
В отдаленном послеоперационном периоде в 
этой группе пациентов отмечено 5 (19,2%) случа-
ев послеоперационных перфораций носовых пе-
регородок. У всех больных присутствовали при-
знаки атрофических процессов в полости носа.  

При осмотре 19 пациентов, проопериро-
ванных с использованием модифицированного 
доступа послеоперационный период которых 
составил от 3-х до 5-ти лет, было отмечено: у 
всех 100% пациентов свободное носовое дыха-
ние, перфорация носовой перегородки (размер 
до 9 мм) выявлена у 1 (5%), причем он был про-
оперирован пять лет назад, на этапе отработки 
модифицированного метода. Восемь пациентов 
(42%) периодически испытывали сухость в но-
су, что требовало кратковременного интрана-
зального назначения масляных капель. Исследо-
вание полости носа 10 пациентов (42%) отража-
ла нормальное функционирование слизистой 
оболочки, и была оценена респондентами, как 
без патологии.  

Результаты проведенного исследования 
отдаленных результатов показывают, что пред-
лагаемая усовершенствованная методика транс-
септального доступа к клиновидной пазухе по-
зволяет создать адекватный доступ к опухоли 
области турецкого седла, при этом, нанося ми-
нимальную травму слизистой оболочке полости 
носа, что способствует сохранению удовлетво-
рительной ее функции в отдаленном послеопе-
рационном периоде.  
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В.П. КАЛИНКИН, В.В. МУРАНОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РОЛЬ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ В РАЗВИТИИ ПОЗДНИХ АТИПИЧНО  
ПРОТЕКАЮЩИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОТОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 
В отоларингологическом центре АР Крым 

накоплен опыт лечения больных, у которых 
атипично протекающие различные отогенные 
внутричерепные осложнения возникали в отда-
лённый период после тяжёлых травм головы.  

Приводим для примера историю болезни 
пациента С., 78 л., который экстренно поступил 
в стационар ОЦ АРК в 2003 году с подозрением 
на левосторонний отит, мастоидит, осложнён-
ный субпериостальным процессом.  

Последние 6 мес. больного беспокоили 
незначительные боли в левом ухе, иррадии-
рующие в висок, затылок и ощущение тяжести в 
левой половине головы. Выделений из уха, 
снижения слуха не было. Неоднократно обра-
щался к отоларингологам, которые проводили 
стандартное консервативное лечение отита. За 
последние 3 недели у больного появилась и ста-

ла нарастать припухлость позади и выше левого 
уха. При тщательном сборе анамнеза установ-
лено, что 21 год тому назад была травма головы. 
Повторная травма левой половины головы была 
7 мес перед обращением. Был осмотрен тогда 
же нейрохирургом и травматологом, получал 
амбулаторно назначенное ими лечение.  

При поступлении состояние больного 
компенсированное. Сознание сохранено. Со 
стороны ЦНС и 12 пар ЧМН – без патологии. 
Аs: значительная припухлость, инфильтрация 
мягких тканей позади – кверху левого уха, рас-
пространяется до затылка, темени с переходом 
на противоположную сторону. При пальпации 
определяется флюктуация, умеренная болезнен-
ность в области инфильтрата. Отоскопия: НСП 
чистый, барабанная перепонка рубцово измене-
на, сглаженности, нависания задне-верхней 
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стенки нет. ШР больше 4,5 м. на оба уха, ос-
тальные ЛОР-органы без патологии. После об-
щеклинического обследования с включением 
КТГ головы произведена расширенная антрома-
стоидотомия с опорожнением (до 230,0 густого 
гноя без запаха), с иссечением некротических 
тканей полости абсцесса. В антруме: скудные, 
мелкие грануляции. В операционной ране обна-
ружены множественные переломы с остеоми-
элитическими очагами височной, затылочной, 
теменной костей. Все патологически изменён-
ное удалено. Обнаружено обнажение 8х6 см 
утолщенной, гиперемированной с некротиче-
скими наложениями твердой мозговой оболоч-
ки. Обнаруженные изменения расценены совме-
стно с консультантом-нейрохирургом как эпи-

дуральный абсцесс левой средней черепной ям-
ки. Послеоперационное течение протекало 
гладко. Проводилась противо-воспалительная, 
дегидратационная, общеукрепляющая терапия. 
Через 7 дней после операции наложены вторич-
ные швы. Через 10 дней выписан домой с вы-
здоровлением. Наблюдение больного в отдалён-
ный период (через 1-2 года) после операции: со 
стороны ЛОР-органов практически здоров.  

В отоларингологическом центре АР Крым 
наблюдались больные, у которых в отдалённый 
период от полученных травм головы развива-
лись эпидуральные и субдуральные абсцессы, 
гнойные менингоэнцефалиты, порэнцефальные 
кисты с одномоментным вовлечением в процесс 
системы среднего и внутреннего уха. 
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ОРБИТАЛЬНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ЦЕМЕНТОМЫ РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА 

 
Цементома носа и ОНП – доброкачест-

венная одонтогенная неметастазирующая опу-
холь смешанного генеза. Она встречается край-
не редко и развивается обычно медленно из вос-
ходящей ветви верхней челюсти и, как правило, 
связана с зубами. При необычной локализации 
цементомы (например, с прорастанием в глаз-
ницу) диагностика её затруднительна даже на 
основании ПГИ, когда необходима её диффе-
ренциация с менингеомой.  

Приводим наше наблюдение пациентки 
М., 18 лет, которая в 1995 г. была переведена в 
ЛОР-отделение из глазного отделения РКБ им. 
Н.А. Семашко с диагнозом: хронический лево-
сторонний этмоидит, орбитальное осложнение, 
подозрение на новообразование решетчатого 
лабиринта слева с прорастанием в глазницу. У 
больной за последние 8 месяцев без видимых 
причин, без признаков воспаления постепенно 
стало нарастать смещение кнаружи левого глаз-
ного яблока. Позже появилось двоение в глазах. 
Обследование в глазном отделении выявило 
вторичность изменений в левой глазнице и с 
упомянутым выше диагнозом больная поступи-
ла в оториноларингологическую клинику. 
Уточненный анамнез: травм, болей, кровотече-
ний из носа и глаза, заболеваний носа и ОНП 
ранее не отмечалось. Объективно: асимметрия 

глазных яблок за счет диффузного шириной 0,3 
х 0,6 см., плотного, безболезненного при паль-
пации инфильтрата в области медиальной стен-
ки левой глазницы. Левое глазное яблоко сме-
щено кнаружи влево. Зрение сохранено. Со сто-
роны носа и носоглотки патологии нет. Со сто-
роны зубочелюстной системы – патологии нет. 
Рентгенограмма носа и ОНП в традиционной 
фасной укладке: диффузное затемнение, расши-
рение левого решетчатого лабиринта, деструк-
ция его латеральной костной стенки. Пневмати-
зация левых гайморовой и лобной пазух сохра-
нена, патологических теней нет. 

После общеклинического обследования 
больной предложена и произведена операция: 
левосторонняя наружная расширенная этмоидо-
томия с ревизией глазницы. Передние, средние и 
частично задние клетки левого решетчатого ла-
биринта очищены от опухолевых серо-
коричневого цвета, плотных малокровящих масс, 
проникающих через разрушенную латеральную 
стенку решеток в глазницу. Теноновая капсула не 
изменена. Глазные яблоки стали симметричны. 
Создано соустье с полостью носа в средний но-
совой ход. Ревизия левой гайморовой патологии 
не выявила. Послеоперационный период проте-
кал удовлетворительно. Предварительные дан-
ные ПГИ удаленной опухоли – менингеома. Од-
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нако, после консультации гистопрепаратов с рес-
публиканским патологоанатомом полученные 
данные ПГИ – цементома. Это нацелило начать 
детальное исследование зубочелюстной системы. 
При КТГ головы обнаружен ретинированный зуб 
в области верхне-задней стенки левой гайморо-
вой пазухи который явился источником цемен-
томы. С целью профилактики рецидива опухоли 
больной предложена гайморотомия с удалением 
ретинированного зуба, что было произведено 
через 6 месяцев после первой операции. Гаймо-
ровая пазуха вскрыта через переднюю стенку. 
Патологических изменений в пазухе нет. Сво-
бодно расположенный ретинированный зуб не 
обнаружен. При тщательной ревизии обнаружен 
небольшой выступ на задне-верхней стенке бли-
же к «угловым» решеткам. После снятия «капю-
шона» из неизмененной слизистой оболочки и 
тонкой костной пластинки удален ретинирован-

ный зуб 0,3х0,4 см. Естественное устье не изме-
нено, сохранено. Послеоперационный период 
протекал удовлетворительно. В течение 11 лет 
больная находится под «Д» наблюдением. Реци-
дива опухоли нет.  

Наше наблюдение заслуживает внимание 
из-за: 1) редкости цементом. 2) атипичной лока-
лизации (ретинированный зуб – источник опу-
холи находился в неизмененной гайморовой 
пазухе в то время как вся опухоль была распо-
ложена в решетчатом лабиринте и прорастала в 
глазницу).  

Опыт ведения данной больной указывает 
на необходимость тщательного предоперацион-
ного рентгенологического обследования боль-
ных с подозрением больных на опухоль носа и 
ОНП. Методами выбора должны стать КТГ, и 
панорамная рентгенография зубочелюстной 
системы.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С АКУСТИЧЕСКОЙ НЕВРИНОМОЙ 

 
В отделе микрохирургии уха и отонейро-

хирургии Института отоларингологии им. проф. 
А.И. Коломийченко АМН Украины с 1999 по 
2005 г. обследовано 82 больных с акустической 
невриномой. Классическим проявлением аку-
стической невриномы (АН) является односто-
ронняя прогрессирующая сенсоневральная ту-
гоухость. Однако нередко встречаются случаи 
выявления опухоли при внезапной глухоте и 
двухсторонней сенсоневральной тугоухости. 
Диагностика акустической невриномы строится 
на основании последовательного применения 
аудиометрии, импедансометрии, вестибуломет-
рии, регистрации коротко-латентных слуховых 
вызванных потенциалов, отоакустической эмис-
сии. При наличии данных о возможной ретро-
кохлеарной патологии больной направляется на 
магнитно-резонансную томографию (МРТ). Ау-
диологические тесты позволяют заподозрить 
ретрокохлеарную патологии при наличии аку-
стической невриномы в 85 % случаев независи-
мо от размеров новообразования. Единственным 
методом, который признан золотым стандартом 
диагностики АН и позволяет выявить опухоль 
размером более 2мм является МРТ. Следует от-

метить, что МРТ исследование окажется ин-
формативным лишь в том случае, если будут 
сделаны прицельные снимки не менее чем на 3 
уровнях, проходящих через внутренний слухо-
вой проход, диаметр которого составляет около 
6 мм. Учитывая дороговизну и отсутствие дос-
таточного опыта проведения исследования аку-
стико-фациального пучка при МРТ диагностике, 
актуальным является поиск альтернативных ме-
тодов экспресс-диагностики АН. 

При выявлении интраканальной опухоли 
(1-я стадия) можно прибегнуть к выжидатель-
ной тактике, т.к. известно, что не всем АН свой-
ственно прогрессивное увеличение размеров. 
При этом за больным следует установить на-
блюдение с помощью МРТ, повторяя снимки 1 
раз в 6-12 мес. При отсутствии роста опухоли 
наблюдение следует продолжать до появления 
первых признаков увеличения новообразования.  

Опухоли размерами до 2 см (2-я стадия), 
выходящие за пределы внутреннего слухового 
прохода в мосто-мозжечковый угол следует рас-
сматривать как потенциально опасные. Т.к. при 
дальнейшем увеличении объема опухоли может 
произойти сдавление мозга и нарушение ликво-
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родинамики. Больным должна быть предложена 
операция или радио-хирургии (Gamma-knife). В 
зависимости от размеров опухоли и состояния 
слуха операция может быть выполнена либо 
транслабиринтным доступом, либо доступом со 
стороны средней черепной ямки. 

При опухолях более 2 см (3-4 стадия) 
больным может быть предложена либо опе-
рация, либо лучевая терапия (при отказе 
больного от операции или наличии противо-
показаний к ней). Операция может быть вы-

полнена в зависимости от состояния слуха 
или транслабиринтным, или субокципиталь-
ным доступом. 

Раннее выявление больных с АН является 
одной из основных задач отонейрохирургии. 
Участковые оториноларингологи должны обра-
щать повышенное внимание на больных с одно-
сторонней сенсоневральной тугоухостью неяс-
ного генеза и проводить полное обследование 
таких пациентов до получения убедительных 
данных об отсутствии у них АН. 

 
© О.Н.Борисенко, Ю.А.Сушко, В.В.Гудков, Р.М.Трош, И.А.Сребняк, Е.О.Шамрай, 2006 
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Г.С.СЕРБИН (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕТРОФАЦИАЛЬНЫЙ ИНФРАЛАБИРИНТНЫЙ ДОСТУП  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ЯРЕМНОГО ГЛОМУСА КЛАССА «С» 

 
Опухоли яремного гломуса происходят из 

гломусных телец, расположенных в стенке лу-
ковицы яремной вены. Они могут распростра-
няться в просвет сосуда, инфралабиринтно, 
вдоль канала сонной артерии, в барабанную по-
лость и сосцевидный отросток. Обнаруживают-
ся опухоли, как правило, когда они прорастают 
в барабанную полость и видны за барабанной 
перепонкой при отоскопии. Больные предъяв-
ляют жалобы на пульсирующий шум в ухе и 
ощущение заложенности в нем. Для удаления 
таких опухолей традиционно применяется дос-
туп к подвисочной ямке, описанный У.Фишем. 
При этом доступе производится выделение 
ствола лицевого нерва в мастоидальном и тим-
панальном участке его канала, перемещение 
нерва кпереди, удаление барабанной перепонки, 
слуховых косточек и раскрытие яремного отвер-
стия. После удаления опухоли вместе с яремной 
веной, ее луковицей и сигмовидным синусом 
операционная полость облитерируется, а на-
ружный слуховой проход ушивается наглухо. 
Следствием такого вмешательства является пре-
ходящий послеоперационный лицевой парез, 
выраженная кондуктивная тугоухость. Если 
опухоль прорастает лицевой нерв, наступает его 
паралич. 

В тех случаях, когда у больного с опухо-
лью яремного гломуса сохранена функция лице-
вого нерва и имеется незначительное снижение 
слуха, мы предлагаем применять ретрофациаль-
ный инфралабиринтный доступ к яремному от-

верстию. Этот доступ предполагает проведение 
широкой мастоидэктомии с сохранением задней 
костной стенки наружного слухового прохода, 
задней тимпанотомии, вскрытие ретротимпану-
ма и гипотимпанума кзади и книзу от мастои-
дального участка канала лицевого нерва, выде-
ление сигмовидного синуса, внутренней ярем-
ной вены и ее луковицы вместе с опухолью. По-
сле перевязки сигмовидного синуса и внутрен-
ней яремной вены, опухоль удаляется единым 
блоком вместе с наружной стенкой луковицы. 
Такой доступ позволяет сохранить структуры 
среднего уха и свести к минимуму травмирова-
ние лицевого нерва.  

Из 33 оперированных больных с опухо-
лью яремного гломуса класса С возможность 
применить ретрофациальный ифнралабиринт-
ный доступ имелась в 5 случаях. Показаниями к 
применению этого доступа у больных с опухо-
лью яремного гломуса являются нормальная 
функция лицевого нерва (1 степень по класси-
фикации House-Brackmann), сохранение функ-
ции улитки, локализация опухоли в области 
яремного отверстия, нижних отделах барабан-
ной полости и сосцевидном отростке, отсутст-
вие поражения опухолью канала сонной артерии 
(опухоль яремного гломуса класса С1). Приме-
нение предложенного доступа позволяет ради-
кально удалить опухоль, сохранить функцию 
лицевого нерва и сохранить или восстановить 
слух у больных с опухолью яремного гломуса 
класса С1. 

 
© О.Н.Борисенко, Ю.А.Сушко, В.В.Гудков, И.А.Сребняк, Е.Е.Прокопенко, Г.С.Сербин, 2006 
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С.ВЕТРИЧАН, А.АНТОХИ (КИШИНЭУ, МОЛДОВА) 

НАШ ОПЫТ В ЛЕЧЕНИИ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

 
В ряду оториноларингологической пато-

логии особое место занимает юношеская ангио-
фиброма основания черепа – опухоль, лечение 
которой по-прежнему является достаточно 
трудной задачей. Это, прежде всего, связано с 
локализацией и характером роста новообразова-
ния, а также с вероятностью развития операци-
онных и послеоперационных осложнений. Мас-
сивной интраоперационной кровопотерей про-
диктована необходимость тщательной предопе-
рационной подготовки, направленной на 
уменьшение кровотечения при удалении ангио-
фибромы. С этой целью используются различ-
ные методики склерозирования опухоли: ин-
фильтрация 0,25% раствором новокаина,70% 
этиловым спиртом, перевязка наружной сонной 
артерии. По литературным данным, указанные 
методики в 2-5 раз уменьшают интраопераци-
онную кровопотерю. Н. Козакович с соавторами 
(1987) утверждают, что гормонотерапия эстро-
генами в дозах от 2 до 100 мг в сутки на протя-
жении 2-3 недель, приводит как к уменьшению 
ангиофибромы в размерах, так и кровопотери 
при операции.  

Учитывая, что юношеская ангиофиброма 
относится к рентгенрезистентным опухолям, 
рентгентерапия в настоящее время не применя-
ется. 

Большинство авторов считает наиболее 
эффективными методами удаления юношеской 
ангиофибромы операции по Moure или Rouge-
Denker в условиях управляемой гипотонии. 

За пeриод с 1985 по 2005 гг в нашей кли-
нике прооперировано 67 больных по поводу 
юношеской ангиофибромы основания черепа. 
Возраст больных варьировал от 15 до 31 года. 
Более половины больных (56,3%) были в воз-
расте от 16 до 20 лет, что совпадает с данными 
большинства авторов. Диагноз ставился на ос-
новании анамнеза, данных эндоскопии носа и 
носоглотки, компьютерной томографии и био-

псии. Только у18 больных опухоль ограничива-
лась носоглоткой, в остальных случаях отмеча-
лось прорастание в клетки решетчатой пазухи, 
верхнечелюстную и основную пазухи. 

Всем больным перед операцией проводи-
лось склерозирование ангиофибромы при по-
мощи ежедневных инъекций 2 мл 70% этилово-
го спирта с 2 мл 2% раствора лидокаина на про-
тяжении 7-10 дней. 

У 15 больных применена техника Moure, 
у 52 – Rouge-Denker. После удаления опухоли 
проводилась тугая задняя и передняя тампона-
ды. Полное удаление тампонов проводилось на 
2-4 сутки. С целью профилактики рецидива ан-
гиофибромы больным назначалась терапия тес-
тостероном (25мг 2 раза в неделю) на протяже-
нии 3-х месяцев. 

В большинстве случаев послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. У 4-х 
больных после удаления тампонов возобнови-
лось обильное кровотечение, что вызвало необ-
ходимость повторной тампонады. Рецидив ан-
гиофибромы отмечен в 3-х случаях. Констати-
рован 1 летальный исход в результате тромбо-
эмболии легочной артерии, развившейся на 3-е 
сутки после операции. 

Проанализировав 20 летний опыт нашей 
клиники по диагностике, лечению и профилак-
тике рецидивирования юношеской ангиофибро-
мы основания черепа, можно сделать ряд выво-
дов:   

1) диагностика данного заболевания 
должна основываться на данных анамнеза, эн-
доскопических исследований, компьютерной 
томографии и результатах биопсии;  

2) основным методом лечения является 
хирургическое удаление новообразования, по-
сле предварительного склерозирования;  

3) гормонотерапия тестостероном позво-
ляет значительно уменьшить вероятность реци-
дивирования ангиофибромы. 

 
© С.Ветричан, А.Антохи, 2006 
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Е.В. ГАВРИШ, М.А. ВНУКОВА (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ХИРУРГИИ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ 

 
До недавнего времени дакриоцисторино-

стомия выполнялась преимущественно врачами 
офтальмологами. Однако для классического на-
ружного доступа характерны: образование кож-
ных рубцов, хирургическая травма и кровотече-
ние, часто закрытие риностомы. 

Эндоназальные методы эндоскопической 
ринохирургии на основе современных техноло-
гий позволяют усовершенствовать объем хирур-
гической помощи больным с заболеваниями 
слезоотводящих путей. 

Цель – усовершенствование этапов опе-
рации эндоназальной эндоскопической дакрио-
цисториностомии. 

Материалы и методы. За период 2002-
2006 гг. в ЛОР-отделении Центра новых совре-
менных технологий «МЕДАКОМ» нами наблю-
далось 23 пациента с хроническим гнойным 
дакриоциститом, в возрасте от 19-68 лет. Муж-
чин было 3 (13 %), женщин – 19 (87 %). Про-
должительность заболевания от 3 до 12 лет. У 6 
пациентов в, анамнезе была флегмона слезного 
мешка, вскрытая офтальмологами наружным 
доступом. 

Пациенты с данной патологией обследо-
вались офтальмологом, им обязательно были 
проведены канальцевая проба и контрастная 
рентгенография слезного мешка. 

Всем больным была выполнена эндона-
зальная эндоскопическая дакриориноцистосто-
мия по общепринятой методике. 

Больные разделены на 3 группы по тех-
нике формирования стомы. 

1-я группа (9 человек) – больные, кото-
рым после вскрытия слезного мешка стент не 
ставили. 

2-я группа (8 человек) – больные, кото-
рым после вскрытия слезного мешка через ниж-
нюю слезную точку в полость носа проведена 
монофиламентная нить в виде кольца. Больные 
самостоятельно перемещали ее в течение меся-
ца. 

3-я группа (6 человек) – больные, кото-
рым после вскрытия слезного мешка через 

нижнюю слезную точку был введен поливи-
нилхлоридный трубчатый стент в диаметре 
0,9мм. Его верхний конец находился у входа 
общего слезного канальца в слезный мешок, а 
нижний – выходил в полость носа в средний 
носовой ход. 

Всем пациентам в послеоперационном 
периоде осуществлялись промывание слезных 
путей и уход за стомой в полости носа под кон-
тролем эндоскопа. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
У 4 пациентов в из 1 – й группы сроки от 

6 до 12 месяцев после дакриоцисториностомии 
отмечено возобновление слезотечения, припух-
лость у внутреннего угла глаза, гнойные выде-
ления из нижней слезной точки. Эти больные 
были прооперированы повторно с постановкой 
поливинилхлоридного трубчатого стента. 

У 2 пациентов из 2-й группы через не-
сколько дней после операции появилось воспа-
ление вокруг мягких тканей нижнего слезного 
канальца и слезной точки. Монофиламентная 
нить была удалена. 

Ни у одного из прооперированных паци-
ентов из 3 группы не возобновились признаки 
закрытия стомы. Отдаленные результаты оцени-
вались нами в течение года. При промывании 
слезных путей жидкость свободно попадала в 
полость носа. В 1 случае вокруг стента в полос-
ти носа отмечался рост грануляционной ткани и 
ее инфицирование. Мы связываем это с тем, что 
пациент не являлся на осмотр и промывание 
слезоотводящих путей в течение 3 месяцев по-
сле операции. 

Выводы. Использование стентов при 
операции эндоскопической дакриоцисторино-
стомии способствует формированию стойкой 
дакриориностомы. 

Поливинилхлоридный трубчатый стент 
является более физиологичным и формирует 
стому достаточного диаметра, не снижая каче-
ство жизни пациента. 

 
© Е.В. Гавриш, М.А. Внукова, 2006 
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В.А. ГАЕВСКИЙ, В.В. ГАЕВСКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОПЫТ УДАЛЕНИЯ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ  
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПУТИ 

 
Диагностика юношеской ангиофибромы 

носоглотки базировалась на известных симпто-
мах (затрудненное носовое дыхание с одной или 
с обеих сторон, гнусавость, «привычные» носо-
вые кровотечения и др.) и данных объективного 
обследования (риноскопия, пальцевое исследо-
вание носоглотки, рентгенография и компью-
терная томография). 

Под нашим наблюдением находилось 18 
пациентов мужского пола возрастом от 6 до 23 
лет: от 6 до 8 лет – 4 больных. От 9 до 12 – 6 
больных, от 13 до 16 – 7 больных и один паци-
ент 23 лет. Все больные наблюдались в клинике 
после операции около 5 лет. Реоперации в связи 
с рецидивом были проведены у троих больных 
возрастом до 12 лет. 

Как известно, юношеская фиброма носо-
глотки растет в направлении полости носа и её 
придаточных пазух, затем в орбиту, реже – в 
полость черепа. По объему опухолевого процес-
са всех наблюдаемых больных можно отнести 
ко 2-3 стадии без явного внедрения опухоли в 
указанные анатомические структуры. 

Особый интерес один случай наблюдения, 
когда, изучая удаленный препарат фибромы, мы 
нашли макроскопически 4 узла опухолевого 
процесса, в других случаях было по 1-2 узла, 
таким образом можно предположить, что реци-
дивы такой опухоли скорее не могут считаться 
процедивом (не совсем полное удаление при 
первой операции), а новый очаг метаплазии, из 
какой бы ткани по различным теориям не исхо-
дила эта опухоль (лимфаденоидная, соедини-
тельнотканная подслизистая основа, 4 или 5 

фасции шеи, надкостница позвонков или основ-
ной кости). 

Все наблюдаемые больные были проопе-
рированы по методу московского профессора 
Е.Н. Мануйлова с подходом к носоглотке через 
естественные пути без использования трансмак-
силярного подхода и резекции латеральной 
стенки полости носа по Денкеру. 

Операции проведены под общим обезбо-
ливанием с эндотрахеальным наркозом с управ-
ляемой гипотонией. Ни у одного больного не 
была перевязана наружная сонная артерия с це-
лью предупреждения кровотечения. Методика 
включает фиксированный роторасширитель, 
поднятое мягкое небо на катетере. Хирург нахо-
дится справа от больного, указательный палец 
правой руки вводится через полость рта в носо-
глотку и как «указатель» направляет конец спе-
циального распатора, введенного через полость 
носа в носоглотку, указывает в каких границах 
нужно отделять опухоль в пределах здоровых 
тканей. Опухоль отсепаровывается «сверху вниз» 
примерно до середины её размера, а затем дру-
гим распатором, введенным через полость рта, 
опухоль отделяется книзу полностью. Временная 
тампонада носоглотки, затем пальцевая ревизия 
её и, наконец, задняя тампонада носоглотки 
двойным тампоном. Такая тампонада сохраня-
лась в течение 3-4 суток под прикрытием анти-
бактериальной терапии. Необходимости в пере-
ливании крови и кровезаменителей не было. 

Данная работа доложена на конференции 
по детской онкологии, но материалы конферен-
ции не были опубликованы. 
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ КІСТ ТА НОРИЦЬ ШИЇ У ДІТЕЙ 
 

В медичній літературі наведено недостат-
ньо даних щодо частоти, діагностики та ліку-
вання кіст та нориць шиї в дитячому віці, на 
відміну від висвітлення аспектів такої патології 
серед дорослого населення. Відомо, що кісти 
шиї в дітей зустрічаються нечасто, а діагностика 
та лікування їх мають свої особливості. Наво-
димо наші спостереження. 

За 5 років в ЛОР- і хірургічному відділі 
обласної дитячої клінічної лікарні проведено 27 
оперативних втручань з приводу кіст та нориць 
шиї в дітей. Оперовані діти: 14 хлопчиків віком 
від 3 до 17 років та 13 дівчаток віком від 6 до 14 
років. Тривалість утворень на шиї, згідно з ана-
мнестичними даними, різна – від 1 до 4 років. В 
більшості дітей батьки відмічали наявність пух-



 91

линоподібного утворення на передній поверхні 
шиї діаметром 1-2 см, проте у двох хлопчиків 
віком 8 та 14 років це утворення було більших 
розмірів (до 4 см в діаметрі). Наявність утво-
рення на шиї батьки помічали на протязі 1-2 
років, діти не лікувалися. Лише ті кісти, які су-
проводжувалися норицями, сприяли більш ран-
ньому звертанню до лікаря і вирішенню питання 
хірургічного лікування.  

Серединні кісти шиї були в 20 дітей, у 3 
дітей ці кісти були боковими і розташовувалися 
по передній поверхні кивального м’яза справа 
чи зліва. У 4 оперованих дітей кісти як такої не 
було, була нориця, яка тягнулась до під’язикової 
кістки. Із 20 дітей із серединними кістами шиї 
нориця була лише в 6 дітей. 

За ці 5 років дітей, які б повторно посту-
пали для оперативного лікування в обласну ди-
тячу лікарню, не було. В однієї дівчинки віком 6 
років було проведене повторне оперативне 
втручання з видалення нориці, яка тягнулася до 
під’язикової кістки (1,5 року тому в райлікарні 
їй проводилось оперативне видалення нориці, 
яка мала хід до кореня язика). Одна дитина по-

ступила в хірургічний відділ ДОДКЛ з нагноє-
ною кістою, при цьому проведено оперативне 
лікування в два етапи – спочатку розкрито гній-
ник, дреновано, а через 2 тижні радикально ви-
далено кісту. 

Всім дітям оперативне втручання прово-
дилось під загальним інтубаційним наркозом. 
Кожне оперативне втручання проведене із висі-
ченням і вилученням кісти та з резекцією 
під’язикової кістки, до якої тягнулась нориця. 

Всі діти доопераційно обстежені, ретель-
но оглянуті спеціалістами, проведено УЗД-
обстеження кіст. Після операцій весь видалений 
матеріал направлявся на гістологічне дослі-
дження. 

Подані нами спостереження дозволяють 
зробити висновок, що серединні та бокові кісти у 
дітей – не таке вже й рідкісне захворювання. Хі-
рургічна тактика вимагає щадного їх вилущення і 
видалення, а, враховуючи їх етіологію, обов’яз-
кову резекцію частини під’язикової кістки, до 
якої веде тяж (найчастіше це тіло під’язикової 
кістки). Проведене таким чином хірургічне втру-
чання запобігає рецидиву хвороби. 
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(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

АНТИЭМЕТОГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОНДАНСЕТРОНОМ БОЛЬНЫХ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ НА ЛОР-ОРГАНАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 

 
Появление тошноты и рвоты у опериро-

ванных больных на ЛОР-органах часто сопря-
жено с осложнениями. Послервотное напряже-
ние может спровоцировать кровотечение после 
тонзиллэктомии, расхождение швов после ла-
ринготрахеопластики и др. 

Основными факторами генеза тошноты и 
рвоты являются – женский пол, молодой возраст 
(особенно дети), недавний прием пищи или жид-
кости, длительное предоперационное голодание, 
ожирение, вегетации язычной миндалины, пси-
хологические факторы: тревога, стресс. Кроме 
того существуют и ятрогенные факторы (со сто-
роны операции и анестезии) – это неотложная 
хирургия, оперативные вмешательства на ЛОР 
органах, премедикация опиоидами, длительная 
общая анестезия, стимулирование орофаринге-
альных зон, обращение нейромышечной блока-
ды, гипотензия или гипоксемия во время наркоза. 

В ЛОР-клинике ХМАПО в период с 2005 
по 2006 годы наблюдалось 60 пациентов (40 
человек – основная группа и 20 – контрольная 
группа). 

В контрольной группе, где наблюдались 
больные, которым операции проводились как 
под местным, так и под общим обезболиванием 
без применения препарата ондансетрона было 4 
человека с хроническим тонзиллитом и 16 с ги-
пертрофией глоточной миндалины. 

Анализ исследования показал, что у де-
тей, которым проводилась предоперационная 
подготовка с введением ондансетрона, практи-
чески не отмечалось тошноты и рвоты, как в 
раннем, так и в отдаленном (3-4 дня) послеопе-
рационном периоде. В контрольной группе 
уровни тошноты и рвоты, в особенности после 
общей анестезии, были высокими. 
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Таблица 1 
Распределение пациентов основной группы полу и возрасту, виду обезболивания 

Пол и возраст Местная анестезия + ондансетрон Общая анестезия + ондансетрон В целом  
по группе 

Мальчики 7 5 12 
Девочки 9 19 28 
Всего 16 24 40 
Средний возраст 9,5 лет 7,7 лет 8,0 лет 

   
Таблица 2 

Распределение пациентов контрольной группы по полу и возрасту, виду обезболивания 

Пол и возраст Местная анестезия  
без ондансетрона 

Общая анестезия 
без ондансетрона 

В целом  
по группе 

Мальчики 3 3 6 
Девочки 5 9 14 
Всего 8 12 20 
Средний возраст 9,3 лет 7,8 лет 8,2 лет 

 
Таблица 3 

Распределение пациентов основной группы по нозологическим формам 

Диагноз местная анестезия 
+ ондансетрон 

общая анестезия 
+ ондансетрон 

основная группа 
в целом 

Хронический тонзиллит 4 4 8 
Гипертрофия глоточной миндалины 4 19 23 
Травмы носа 5 0 5 
Подострый ларингит 3 0 3 
Новообразование небной миндалины 0 1 1 
 

 
Указанные результаты предполагают ис-

пользование препарата «ондансетрон» не только 
как профилактического средства, но и продол-
жение исследований в применении его в груп-

пах эмитогенного риска больных, которым про-
водится полихимиотерапия, а также при вести-
булярных расстройствах.  
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ФЛЕГМОНЫ ШЕИ, КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ  
ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

 
Проблема хронического тонзиллита и од-

ного из его осложнений – паратонзиллита, не-
смотря на значительное количество работ, не 
теряет своей актуальности. Это связано с ростом 
высоковирулентных штаммов микроорганизмов 
и их ассоциаций, устойчивых к антибиотикам 
широкого спектра действия, в том числе и к ан-
тибиотикам группы резерва, снижением иммун-
ного статуса организма. В общей структуре ур-
гентных обращений паратонзиллиты составляют 
38%. В последние годы выросло и количество 

осложнений в виде флегмон клетчаточных про-
странств шеи, а так же распространением про-
цесса на челюстно-лицевую область. Четкая и 
своевременная диагностика локализации про-
цесса необходима для адекватного хирургиче-
ского доступа с последующим достаточным 
дренированием гнойного очага, что нередко вы-
зывает значительные трудности. 

Под наблюдением находилось 12 боль-
ных, которые обращались в ЛОР-клинику и 
клинику челюстно-лицевой хирургии по поводу 
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воспалительных процессов клеточных про-
странств шеи. Причиной заболевания у 7 боль-
ных был паратонзиллит со сформировавшимся 
абсцессом, у 5 – абсцесстонзиллэктомия. После 
тщательного общеклинического обследования, 
включавшее обязательное УЗИ (Гарюк Г.И., 
Шевченко А.М., Гарюк О.Г., Тимошенко Ю.В., 
Евдокименко В.И., декларативный патент Ук-
раины № 41407 А 61 В 8/00 от 17.01.2005 г.), КТ 
исследование, при необходимости, рентгеноло-
гическое исследование средостения, больные 
были осмотрены оториноларингологом, челю-
стно-лицевым и торакальным хирургом. У 7 
больных диагностирован паратонзиллярный 
абсцесс, парафарингит, флегмона клетчаточных 
пространств шеи. Из 5 больных после абсцес-
стонзиллэктомии – у 2 выявлена флегмона клет-
чаточных пространств шеи; у 1 – парафарингит, 
флегмона подчелюстной и подбородочной об-
ласти; у 1 – флегмона подчелюстной, позадиче-
люстной областей, боковой поверхности шеи, 
флегмона окологлоточного пространства; у 1 – 
флегмона парафарингеального и крылочелюст-
ного пространств, позадичелюстной области, 
подчелюстного треугольника, дна полости рта, 
корня языка с распространением процесса на 
верхнее средостение. У 2 больных с наиболее 
тяжелым течением заболевания выявлен сахар-
ный диабет. 

После установления диагноза флегмоны 
шеи, распространенности процесса в челюстно-
лицевой области и средостения, всем больным 
срочно производилось широкое вскрытие пато-
логического очага, ревизия прилежащих клетча-
точных пространств, адекватное дренирование 
раны с мазями на гидрофильной основе. В слу-
чае необходимости вмешательства производи-
лись с участием челюстно-лицевого и торакаль-

ного хирурга. У одного из оперированных боль-
ных выявлена гнилостная флегмона. 

После операции проводилась массивная 
терапия с постоянным бактериологическим кон-
тролем, коррекция гомеостаза. В дальнейшем 
проводились физиотерапевтические и реабили-
тационные мероприятия. В послеоперационном 
периоде у 2 больных отмечался значительный 
некротический процесс в ране, потребовавший 
иссечения некротических тканей, а у 1 больного 
с гнилостным процессом возникшее кровотече-
ние было остановлено перевязкой сосудов. Со-
стояние 3 больных потребовало их лечения в 
отделении реанимации, (в том числе больной с 
гнилостной флегмоной и медиастинитом). Все 
больные были выписаны с выздоровлением. 

Анализируя описанные наблюдения, мы 
пришли к выводу, что распространение процес-
са происходило по межфасциальным простран-
ствам, но в то же время нельзя исключить и 
лимфогенный путь инфекции в глубокие подче-
люстные и шейные лимфатические узлы шеи. 
Флегмоны шеи тонзиллогенного генеза, нередко 
вовлекают в процесс ткани челюстно-лицевой 
области, имеют тенденцию к распространению 
на средостение. 

Процесс протекает тяжело, быстро рас-
пространяется на окружающие ткани, сопрово-
ждается осложнениями септического характера, 
снижением иммунологических показателей. 
Только срочное вскрытие, ревизия и дренирова-
ние всех клетчаточных пространств шеи, а, при 
показаниях, челюстно-лицевой области и средо-
стения, адекватная послеоперационная терапия, 
коррекция гомеостаза, тщательное ведение в 
послеоперационном периоде является основным 
в лечении флегмон шеи. 
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУИТОВ  

 
Аллергические полипозные риносинуиты 

занимают одно из ведущих мест в структуре 
ЛОР-патологии, что в целом обусловлено ухуд-
шением экологической обстановки и аллергиза-
цией макроорганизма. Снижение эффективно-
сти консервативной терапии, отсутствие стати-
стически весомого сокращения частоты рециди-
вов, отрицательное влияние на качество жизни 

пациентов определяет социальную значимость 
повышения эффективности лечения этого забо-
левания (А.И. Муминов и соавт., 1990, С.В. Ря-
занцев и соавт., 1993, Г.И. Гарюк, 2004). По-
скольку образование полипов в различные сро-
ки от начала заболевания практически неизбеж-
но (причем у 40%-45% имеет место бронхиаль-
ная астма), хирургическое вмешательство осу-
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ществляется практически у каждого (О.П. Голо-
бородько и соавт. 1999). С развитием эндоско-
пической ринохирургии методики совершенст-
вуются (Г.З. Пискунов, А.С. Лопатин, 1999). 
Однако, по данным литературы, в целом ряде 
случаев это не избавляет от необходимости ме-
дикаментозной коррекции в послеоперационном 
периоде, поскольку результаты операции ниве-
лируются стойким отеком и гиперпродукцией 
слизи на фоне ферментативного дисбаланса 
(И.С. Зарицкая, 1999; В.П. Калинкин и соавт., 
2004; Д.А. Поберский и соавт., 2004). 

Эффективность оперативного лечения 
определяется адекватностью показаний объему 
и тактике вмешательства. Поскольку отек сли-
зистой оболочки полости носа при аллергиче-
ском рините значительно затрудняет обзор и 
имитирует полипы, отдифференцировать его от 
истинного полипоза возможно после длительно-
го наблюдения за больным на фоне активного 
лечения (М.С. Плужников, Г.В. Лавренова, 
1990). Врач стационара, получая обследованно-
го для оперативного вмешательства больного, 
часто лишен такой возможности. 

Под нашим наблюдением в 2003-2005 го-
дах находилось 56 больных аллергическим по-
липозным риносинуитом в возрасте от 28 до 63 
лет. После амбулаторного осмотра всем была 
показана полипотомия носа с целью восстанов-
ления носового дыхания. По клиническим дан-
ным этих больных можно условно разделить на 
две группы: первую группу составили 25 боль-
ных с эпизодическим аллергологическим анам-
незом, наличием стойкой носовой обструкции и 
характерной риноскопической картиной (нали-
чие достаточно крупных «типичных» полипов 
при визуально сохраняющейся архитектонике 
полости носа). После анемизации, зондирова-
ния, задней риноскопии и рентгенографии ППН 
без особого труда определялась хирургическая 
тактика. В риноцитограммах превалировали 
нейтрофилы (эозинофилов 10-20%), кокковая 
флора. По результатам оперативного вмеша-
тельства (в т.ч. эндоскопических методик), до-
полненного при необходимости, вакцинотера-
пией, местной санацией, отсутствие рецидивов в 
течение трех лет отмечено у 21 больного.  

Во второй группе (31 пациент) отягощен-
ный аллергологический анамнез выявлен у 23 
человек (из них бронхиальная астма – у 15). Но-
совая обструкция была как постоянной (16 че-
ловек), так и носила различной степени выра-
женности перемежающийся характер (15 боль-
ных). При передней риноскопии отмечалась 
резкая отечность слизистой оболочки, маски-

рующая архитектонику полости носа и визуаль-
но имитирующая обилие крупных и мелких по-
липов. Любая попытка анемизации с последую-
щим зондированием сопровождалась резким 
нарастанием отека и экссудацией, что затрудня-
ло адекватную оценку качества и распростра-
ненности процесса. В риноцитограммах прева-
лировали эозинофилы (до 70-90%). Всем таким 
больным для определения целесообразности, 
обьема , тактики оперативного вмешательства и 
с целью предоперационной подготовки у боль-
ных с бронхиальной астмой нами проводилось 
введение дипроспана (1 мл) в верхнечелюстную 
пазуху после гайморопункции. Преимущество 
такого способа введения перед субмукозным 
заключается в создании депо препарата на сли-
зистой оболочке с последующей адсорбцией 
(патент № 9635/1 – 2006). В течение 1- 3 дней 
после однократного введения проявлялся выра-
женный клинический эффект ( уменьшение и 
исчесзовение отека слизистой оболочки, улуч-
шение носового дыхания, уменьшение гипер-
секреции). Так у 13 больных оперативное вме-
шательство проведено не было ввиду отсутствия 
клинически значимых показаний, а у остальных 
пациентов выполнение полипотомии было зна-
чительно облегчено отсутствием отека и экссу-
дации на манипуляцию,а также мелких полипов. 
В послеоперационном периоде негативного 
влияния операционной травмы не отмечено. 
Аналогичными введениями препарата один раз 
в 3-4 месяца в течение года были пролечены все 
пациенты этой группы. Ни у одного пациента 
повторной полипотомии на протяжении трех 
лет не потребовалось. В 18 случаях периодиче-
ски отмечался мелкий полипоз, исчезающий на 
4-5-й день после манипуляции. У больных 
бронхиальной астмой зарегистрировано уреже-
ние приступов и уменьшение потребности ле-
карственных препаратов. 

Таким образом, предлагаемый нами спо-
соб эффективен у больных полипозным аллер-
гическим риносинуитом с резкой отечностью 
слизистой оболочки, повышенной экссудацией, 
отягощенным аллергологическим анамнезом и 
высокой эозинофилией риноцитограмм как ди-
агностическое предоперационное и лечебное 
мероприятие, позволяющее выявить истинный 
характер и распространенность процесса, опре-
делить целесообразность, сроки, тактику хирур-
гического вмешательства, облегчить его прове-
дение и послеоперационный период, а также 
обеспечить эффективное и необременительное 
противорецидивное лечение.  

 
© Г.И.Гарюк, И.В.Филатова, С.В. Филатов, 2006 
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Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, О.Г. ГАРЮК, И.В. ФИЛАТОВА, Т.В. ПОЧУЕВА,  
А.Б. БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЕЛОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ 

 
Келоидные рубцы и образования, локали-

зующиеся в различных участках ЛОР-органов 
часто представляют большую сложность в их 
лечении, что, кроме того, сопряжено с их реци-
дивированием (Ф.А. Тышко, 2002; А.Е. Бело-
усов, 2006). Сложность их лечения порой зави-
сит от локализации келоидного образования 
(Г.Е. Тімен, П.В. Вінничук, О.М. Голод, 2006). 

По данным различных авторов (Ф.А. 
Тышко, 2002; Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Б.И. 
Павлык, 2002), наибольшую сложность пред-
ставляют келоидные образования гортани и тра-
хеи с точки зрения функциональной хирургии. 
В то же время рецидивирующие келоидные об-
разования мочек уха, келоидные рубцы после 
операций в заушной области и на коже шеи 
представляют проблему с позиции косметоло-
гии (Ю.Л. Стемпмен, 2002). 

В ЛОР-клинике ХМАПО за период с 1996 
по 2006 годы наблюдалось 187 больных с 
келоидными образованиями ЛОР органов, из 
них мужчин было 102, женщин 85, в возрасте от 
20 до 68 лет. 

По локализации келоидных образований 
больные распределились следующим образом: 
келоидные образования мочек ушных раковин – 
мужчин 7, женщин 42; келоидные рубцы зауш-
ной области после хирургических вмешательств 
на среднем ухе – мужчин 13, женщин 14; кело-
идные заращения наружного слухового прохода 
послеоперационного и посттравматического 
генеза – мужчин 27, женщин – 5; келоидоз гор-
тани постинтубационный и посттравматический 
– мужчин 18, женщин – 5; келоидные образова-
ния и келоидоз трахеи – мужчин 27, женщин – 
9; келоидные рубцы лица после операций на 
околоносовых пазухах по Муру – мужчин 5, 
женщин – 7; келоидные рубцы кожи шеи после 
различных хирургических вмешательств (уда-
ление срединных кист, внеорганных опухолей 
шеи и т.д.) – мужчин 5, женщин – 3. 

Из приведенного клинического материала 
видно, что выделяется, примерно три группы 
локализации келоидных образований и рубцов. 
Это келоидные образования кожи лица, шеи и 
мочек уха, затем келоидоз наружного слухового 
прохода и третья группа – это келоидные обра-
зования и рубцы гортани и трахеи. 

Соответственно локализации  келоид-
ных образований и рубцов нами избиралась и 
тактика лечения их. Так в первой группе кело-
идных образований и рубцов лица, шеи и мочек 

уха, наибольшее количество составили женщи-
ны с келоидозом мочек ушных раковин. Их бы-
ло 42 в возрасте от 21 до 63 лет. Келоидные об-
разования были от незначительных (0,5х0,4 мм.) 
до огромных (весивших после удаления от 5 до 
80 г). 

Келоидные образования мочек уха не-
больших размеров подвергали криовоздейст-
вию. При этом образование промораживалось 3-
цикловым методом: замораживание-оттаивание 
с последующим проведением фонофореза про-
теолитических ферментов (химотрипсин, лида-
за, лизоцим и др.). Эффективность лечения без 
рецидивов составляла 60% от пролеченных 
больных. Однако у женщин, у которых имели 
место больших размеров рецидивирующие ке-
лоидные образования мочек уха противореци-
дивное лечение проводилось по другой схеме: 
на первом этапе проводились инъекции непо-
средственно в келоидное образование препара-
тов кенолог – 40 или дипроспана, затем прово-
дилось хирургическое иссечение келоида по 
плоскости мочки уха спереди и сзади, формиро-
вание мочки и полное промораживание остав-
шейся келоидной ткани двухцикловым режи-
мом: замораживание – оттаивание. Эффектив-
ность противорецидивного лечения в этих слу-
чаях составила 83%. В группе больных с нали-
чием келоидных заращений наружного слухово-
го прохода противорецидивное лечение заклю-
чалось в предварительных от 3-х до 5-ти инъек-
циях в келоидное образование дипроспана с по-
следующим широким иссечением рубцов и про-
ведением криовоздействий ежедневно в течение 
5-ти дней. Этим достигался противорецидивный 
эффект в 57% случаев. 

Наиболее сложную группу представляли 
больные с келоидными образованиями и руб-
цами гортани и трахеи, что было связано, 
кроме всего прочего, с достижением функ-
ционального эффекта. Это лечение, как пра-
вило, было многоэтажным и длительным. Оно 
включало большой подготовительный период 
инъекций кенолога – 40 или дипроспана в са-
мо келоидное образование гортани или тра-
хеи, причем этому предшествовали трахео-
стомия или тиреотомия с наложением ларин-
гофиссуры. В дальнейшем также проводилось 
криовоздействие на келоидные образования и 
лишь спустя 4 – 5 месяцев производилась опе-
рация ларинго- или трахеопластика с исполь-
зованием аутофасции (широкая фасция бедра), 
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а также криоконсервированных реберных хря-
щей до 2000 года. 

Таким образом, тактика противореци-
дивного лечения келоидных образований 

ЛОР-органов зависит от их локализации, что 
ставит задачу достижения не только косме-
тологического, но и функционального эффек-
та. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, И.В. Филатова, Т.В. Почуева, А.Б. Бобрусь, 2006 
 
 
 
 
 

В.А. ГЕЙВАНДОВ, Т.В. АНТОНІВ, Т.В. КОСТІНА (МОСКВА, РОСІЯ) 

ГІЛЯСТА АРТЕРІАЛЬНА ГЕМАНГІОМА ЗОВНІШНЬОГО ВУХА  
(КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ) 

 
Гемангіоми становлять 7% від всіх добро-

якісних пухлин та 60-80% з них локалізуються 
на голові. Клініка і діагностика цих пухлин, що 
розвиваються повільно, переважно у людей мо-
лодих, мало відрізняються від клініки більшості 
доброякісних пухлин цієї локалізації. Але є і 
ціла низка характерних симптомів – зовнішній 
вигляд, колір, консистенція, відсутність чітких 
меж. Треба відмітити, що судинні пухлини в 
процесі росту можуть зумовити деструкцію кіс-
ткової і хрящової тканини. 

Гіляста артеріальна гемангіома зустріча-
ється не дуже часто. Поставити діагноз цієї пух-
лини неважко. Пухлина росте повільно. Шкіра 
над нею не змінена. Пальпація пухлини не ви-
кликає болю. Консистенція її м’яка, упруга, від-
чувається пульсація. Пульсацію пухлини видно 
на відстані. На основі цієї прикмети можна без 
гістологічного дослідження поставити правиль-
ний діагноз. Та все ж при наявності такої пух-
лини необхідні додаткові методи обстеження 
для визначення величини пухлини, її відношен-
ня до сусідніх з нею структур і магістральних 
судин шиї. Високоінформативним методом діа-
гностики цих пухлин є комп’ютерна томографія 
з контрастуванням судин. 

Досі основним і майже єдиним методом 
лікування при судинних пухлинах являється 
хірургічний. Операції досить складні, іноді не-
безпечні, оскільки пов’язані з загрозою значної 
кровотечі, як інтраопераційної так і після опера-
ції. Найбільш небезпечні в цьому відношенні 
гілясті артеріальні гемангіоми. Склерозуюча і 
променева терапія, як передопераційна підгото-
вка, малоефективні. Порівняно недавно появи-
лись нові високоефективні склерозуючі препа-

рати, але їх можна використовувати лише при 
неглибоких кавернозних і інших венозних пух-
линах. 

ЛОР-клініка РУДН володіє багатим до-
свідом лікування хворих з гемангіомами і лім-
фангіомами ЛОР-органів, що базується на спо-
стереженнях і аналізі результатів лікування бі-
льше 450 хворих різними за гістологічною стру-
ктурою і локалізацією судинними пухлинами. В 
області вуха пухлина локалізувалась у 70 хво-
рих. У половини з них (34) вона виникла в обла-
сті зовнішнього вуха. В 17 випадках гемангіома 
вушної мушлі була пульсуючою, тобто, вона 
була гілястою артеріальною, або змішаною. 

Всіх цих хворих ми оперували за розроб-
леною нами методикою. У всіх пухлина виходи-
ла за межі вушної мушлі. Це були пухлини в 3 і 
4 стадії поширення. Операція при таких пухли-
нах пов’язана з можливістю профузної кровоте-
чі і надзвичайно рискованою. Видалення такої 
гемангіоми в межах здорової тканини веде до 
грубих косметичних дефектів. 

Після операції за нашою методикою без 
ознак рецидиву в терміни від 1 до 2-х років жи-
вуть 16 хворих. Лише у 1 з них через 9 місяців 
після операції появились прикмети рецидиву. 
Від реоперації хворий утримується. Ні в одного 
з 17 наших пацієнтів в післяопераційному пері-
оді не виникли грубі косметичні дефекти. У всіх 
вдалось зберегти вушну мушлю і хрящову діля-
нку зовнішнього слухового ходу без деформації. 

Так що наш метод (маємо позитивне по-
свідчення про винахід, що находиться в стадії 
патентування) відзначаться високою ефективні-
стю як в плані абластики, так і в плані збере-
ження функції без косметичних дефектів. 

 
© В.А. Гейвандов, Т.В. Антонів, Т.В. Костіна, 2006 
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М.И. ГОВОРУН, Ф.А. САДЫКОВ, К.В. ГЕРАСИМОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПОЛОСТИ НОСА 

 
Одной из актуальных проблем современ-

ной ринологии является проблема лечения и 
профилактики заболеваний слизистой оболочки 
полости носа. Проблема осложняется тем, что 
патология слизистой оболочки полости носа 
приводит к нарушению носового дыхания, обо-
нятельной функции носа и является пусковым 
моментом к развитию различных заболеваний 
нижних дыхательных путей, а также к дисфунк-
ции многих внутренних органов и систем орга-
низма, к внутричерепным и внтуриглазничным 
осложнениям. При этом, несмотря на внедрение 
в клиническую практику современных эндови-
деомикроскопических методов, по-прежнему 
сохраняется проблема выявления и оценки не 
только морфологических изменений, но и функ-
ционального состояния носа. 

 Следует учитывать, что категория «каче-
ство», являющаяся одним из основных понятий 
по отношению к термину «качество медицин-
ской помощи», имеет два основных значения: в 
философской трактовке для выражения «суще-
ственной определенности объекта, благодаря 
которой он является именно этим, а не другим»; 
во-вторых, данное понятие широко использует-
ся в деятельности различных отраслей произ-
водства при сравнении однотипной продукции 
по степени ее совершенства, пригодности. По 
мнению многих исследователей проблемы, для 
оценки качества медицинской помощи, которая 
рассматривается в рыночных условиях в качест-

ве товара, использование этой категории не 
только закономерно, но и необходимо. При этом 
контроль качества медицинской помощи тради-
ционно был одним из самых важных и трудно-
разрешимых вопросов в здравоохранении. Осо-
бую актуальность он приобрел в период перехо-
да к медицинскому страхованию. 

Согласно современным разработкам, 
предлагается выделять три звена системы кон-
троля: контроль со стороны производителя ме-
дицинских услуг (внутренний контроль качест-
ва); контроль со стороны потребителя медицин-
ских услуг (потребительский контроль качест-
ва); контроль со стороны организаций, не зави-
симых от потребителей и производителей меди-
цинских услуг (внешний контроль качества).  

Последние два звена являются довольно 
субъективными и, зачастую, не отражают объем 
и качество произведенного хирургического 
вмешательства, а основные критерии со сторо-
ны производителя ринохирургических услуг в 
настоящее время отсутствуют. В связи с этим 
одной из актуальных проблем ринологии явля-
ется создание системы оценки качества ринохи-
рургических вмешательств со стороны произво-
дителя – лечащего врача. При этом основные 
индикаторы качества проведенного хирургиче-
ского вмешательства должны строиться не на 
основании субъективных жалоб больного, а на 
основании объективных показателей оценки 
дыхательной функции носа. 

 
© М.И. Говорун, Ф.А. Садыков, К.В. Герасимов, 2006 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕСПИРАТОРНОГО  
ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ 

 
Проблема ювенильного респираторного 

папилломатоза гортани имеет многовековую 
историю. Поражая гортань, растущая опухоль 
приводит к нарушению голосообразовательной, 
а в последующем, при сужении ее просвета, и 
дыхательной функции органа, что имеет жиз-
ненно важное значение. Данное заболевание 
отличается частым рецидивированием, в связи, 

с чем внимание отоларингологов к этой пробле-
ме не иссякает. 

Этиологическим фактором респираторно-
го папилломатоза гортани является вирус па-
пилломы человека. Молекулярная гибридизаци-
онная техника позволила идентифицировать в 
настоящее время более 70 типов вирусов чело-
веческой папилломы (HPV), относящихся к 
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ДНК-содержащим вирусам, но только типы 6 и 
11 в основном связаны с папилломатозом рес-
пираторного тракта. Тип 11 встречается чаще и 
связан с наиболее агрессивным вариантом тече-
ния данного заболевания. Рецидив, по данным 
литературы, нельзя предсказать из-за наличия 
латентной инфекции в морфологически здоро-
вой ткани рядом с папилломами. 

За 18 лет существования в Крыму Респуб-
ликанского детского отоларингологического 
отделения нами было диагностировано и проле-
чено 35 детей с ювенильным респираторным 
папилломатозом гортани, (24 девочки и 11 
мальчиков), а также разработан и внедрен в 
практику алгоритм лечения данного заболева-
ния. В результате проводимого нами комбини-
рованного метода лечения длительность ремис-
сия – 5 лет и выше отмечена у 9 больных, час-
тые рецидивы (более 2 раз в год) зарегистриро-
ваны в 18 случаях и у 8 детей имело место обо-
стрение заболевания 1 раз в год. Группу часто 
болеющих составили дети до пяти лет. 

Предлагаемый алгоритм лечения папил-
ломатоза гортани включает в себя несколько 
этапов. 

1 этап – щадящее эндоларингеальное уда-
ление папилломатозных разрастаний. В хирур-
гическом лечении детей мы используем вариант 
прямой подвесной ларингоскопии. Интубация 
осуществляется обычной пластиковой эндотра-
хеальной трубкой, которая периодически удаля-
ется хирургом после предварительной преокси-
генации и умеренной гипервентиляции (EtCO2 
33-35 mm Hg). Интервалы так называемой анок-
сической вентиляции составляют 3-5 минут. 
При снижении SPO2 до 90%, хирург интубирует 
пациента, цикл умеренной гипервентиляции 
повторяется в течение 1-3 минут, при SPO2 дос-
тигшем 100% пациент экстубируется в этот мо-
мент и производится удаление папиллом. Па-
пилломы удаляются при помощи различных 
видов щипцов и выкусывателей. Несомненные 
преимущества данного метода заключаются в 
том, что гортань плотно фиксирована и хорошо 
обозрима. Интубационная трубка не закрывает 
операционное поле. Хирург имеет возможность 
работать обеими руками. Сводится до миниму-
ма попадание крови и фрагментов папиллом в 
дыхательные пути. При хирургическом вмеша-
тельстве внутри гортанно-перифокально в об-
ласть наибольшего скопления папиллом после 
их удаления вводятся препараты рекомбинант-
ного интерферона. Препарат интрон-А получен 
по рекомбинантной ДНК-технологии с исполь-
зованием бактериальных штаммов Е. соli, со-
держащих встроенный генно-инженерным пу-
тем ген, кодирующий этот человеческий белок. 

Составляющий активное начало препарата че-
ловеческий рекомбинантный ИФН-α2b со степе-
нью очистки 99 % имеет молекулярную массу 
19 271 Д. Стабилизирован человеческим альбу-
мином на фосфатном буфере. Специфическая 
активность препарата 2x106 МЕ/мг белка. Пре-
парат предназначен для внутримышечного и 
подкожного, а также для внутривенного, внут-
ритканевого введения. Доза рассчитывается на 1 
м2 площади поверхности тела ребенка (S – оп-
ределяется по номограмме из соотношения рос-
та и массы тела).  

Следующий этап – консервативная тера-
пия.  

Известно, что процессы нормальной кле-
точной дифференцировки, пролиферации, а 
также неопластические изменения находятся 
под контролем иммунной системы. Поэтому 
естественно ожидать определенных изменений 
иммунной системы и при вирусиндуцированной 
опухоли, которой является папиллома гортани. 
Иммунное взаимодействие папилломы с орга-
низмом мало изучено. По-видимому, когда эти 
взаимоотношения будут поняты, возможно, и 
более целенаправленное манипулирование им-
мунным ответом организма, что и позволит до-
биваться стойкой ремиссии у всех пациентов. В 
качестве противорецидивного лечения мы ис-
пользуем препараты интерферона: человеческий 
лейкоцитарный интерферон, эгиферон, 
реаферон, реальдирон, виферон, роферон-А, 
интрон-А и др. Одновременно с препаратами 
интерферона в предлагаемый нами алгоритм 
лечения входит Циклоферон – низкомолекуляр-
ный индуктор интерферона. Индукторы интер-
ферона относятся к новому поколению лекарст-
венных средств и обладают ценным сочетанием 
полифункциональных качеств. Они обладают 
противовирусным, антимикробным, иммуномо-
дулирующим, радиопротективным действием и 
по своей универсальности превосходят систему 
иммунитета. После введения препарата основ-
ными клетками-продуцентами интерферона яв-
ляются макрофаги, Т- и В-лимфоциты. Цикло-
ферон вызывает синтез интерферона I типа. Ги-
пореактивная фаза на стимуляцию циклоферо-
ном длится 48 ч. Циклоферон мы назначали по 
2,0 мл 12,5% раствора в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 
20, 23-и сутки и далее по 1 инъекции 1 раз в 10 
дней в течение 6 месяцев. Применение индукто-
ров интерферона мы сочетали с антиоксидант-
ной терапией витаминами С, Е, а также назна-
чали эссенциале.  

В целом, основываясь на доказательных 
принципах медицины, оценка результатов на-
шего лечения, представляет большие трудности, 
обусловленные, прежде всего своеобразием 
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клинического течения ювенильного респира-
торного папилломатоза у детей. В частности 
известно из литературы, что в течение этого за-
болевания могут спонтанно наступать как дли-
тельные ремиссии, так и периоды бурного роста 
папиллом. Однако наш опыт применения ком-

бинированного метода лечения больных с па-
пилломатозом гортани позволят увеличить дли-
тельность ремиссии, а это один из важнейших 
для нас клиницистов критериев эффективности 
и, несомненно, улучшить качество жизни ма-
леньких пациентов. 

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, О.Е. Исрафилова, В.В. Муранова, А.А. Бондаренко, А.И. Русакова, 2006 
 
 
 
 
 

В.Р.ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ТРАВМ  
НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА 

 
Травмы наружного уха сопровождаются 

повреждением ушной раковины, слухового про-
хода. Несвоевременная и неквалифицированная 
помощь этим пострадавшим ведет к образова-
нию различных деформаций ушной раковины, 
атрезии слухового прохода, снижению остроты 
слуха. 

Тупые травмы ушных раковин ведут к 
возникновению на наружной поверхности их 
гематом. Как правило, они возникают при ударе 
по уху кулаком или при прижатии ушных рако-
вин к костям мозгового черепа, вследствие кро-
воизлияния под надкостницу. 

В настоящее время лучшим методом ле-
чения травматических гематом ушной раковины 
является широкое вскрытие их по нижнему 
краю образования, удаление крови, промывание 
полости их растворами антибиотиков и обра-
ботка полости 3% раствором йодной настойки, 
введение перчаточного дренажа и наложение 
давящей повязки. Пункционный метод лечения 
их должен быть оставлен, так как это процесс 
длительный и часто возникают рецидивы. 

В случаях рассечения, разрыва ушной 
раковины без разможжения хряща рана должна 
быть послойно ушита. Нельзя ушивать ее толь-
ко путем наложения швов на кожу. Бытовав-
шее многие десятилетия мнение, что травмы 
хряща ушной раковины, в том числе и опера-
ционные, часто вызывают развитие перихонд-
рита, оказалось преувеличенным. При хирур-
гической обработке таких ран ушивание хряща 
является обязательным условием хорошего за-
живления их. Назначение антибиотиков в по-
слеоперационном периоде местно и паренте-
рально сводит возникновение периходрита к 
единичным случаям. Когда края хряща оказы-
ваются разможенными, нужно произвести кли-
новидное иссечение раны и послойно ушить. 

Некоторое уменьшение размеров ушной рако-
вины после операции зрительно не восприни-
мается. 

Дырчатые дефекты ушных раковин уст-
раняются путем выкраивания клиновидных 
кожно-хрящевых лоскутов по Тренделенбургу. 

Большие краевые дефекты завитка и тела 
ушной раковины закрываются филатовским 
стеблем, заготовленным на шее. При отсечении, 
отрывах ушных раковин восстановить их очень 
сложно. Большинство хирургов, отоларинголо-
гов отказываются от этих операций, так как соз-
дать нормальную ушную раковину пока не 
представляется возможным. Предложенные для 
этих целей хирургические методы предусматри-
вают формирование каркаса ее из ауто-
гомохряща ребра и завитка из филатовских 
стеблей. При отсечении обеих ушных раковин 
для сокращения сроков послеоперационного 
периода филатовские стебли на шее мы заготав-
ливали одновременно с обеих сторон. В работе 
мы использовали метод Н.Н. Блохина, который 
позволял несколько приблизить вновь сформи-
рованную раковину к нормальной, но это не 
всегда устраивало пострадавшего и врача. 

Заслуживает внимания метод П.В. Вин-
ничука, 1995 г., который формировал отсутст-
вующую ушную раковину с помощью пресс-
формы из полимера «Эластик» и имплантирован 
под кожу за слуховым проходом. В ряде случаев 
автор использовал их как экзопротезы, но окон-
чательных результатов этих операций нам уви-
деть не удалось. 

При травмах слухового прохода, повреж-
дениях хрящевой и костной части его мы удаля-
ли костные отломки из позади ушного разреза, 
расправляли кожу и вводили в просвет его рези-
новый колпачок от глазной пипетки или сверну-
тую перчаточную резинку на 20 суток. Реко-
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мендуемая в учебниках тугая, длительная там-
понада слухового прохода после травмы приво-
дила к стойкой атрезии его. 

При разрыве барабанных перепонок в ре-
зультате травмы у 75-77% пострадавших дефек-

ты закрывались самостоятельно, не следует 
спешить с мирингопластикой, можно под мик-
роскопом расправить завернувшиеся края разо-
рванной барабанной перепонки и в слуховой 
проход ввести стерильную турунду.  

 
© В.Р.Деменков, 2006 
 
 
 
 
 
 

В.Р.ДЕМЕНКОВ, Т.М.ПРИСТАВКО, С.Н.НАПРАСНИКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ  
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 
Паратонзиллярные абсцессы (ПА) в 10-

14% случаев возникают как местное осложнение 
хронического тонзиллита (ХТ). Развитие гной-
ного процесса происходит в различных отделах 
паратонзиллярной клетчатки, но наиболее чаще 
отмечается передне-верхняя локализация ПА. 
По нашим данным такая локализация имела ме-
сто в 78,9% из 194 больных, значительно реже – 
17,5% отмечалась задняя локализация ПА и 
лишь в 3,6% – наружная. 

Хирургическая тактика при лечении этих 
больных предусматривает вскрытие ПА и опо-
рожнение полости его в случаях, когда больные 
оказываются от абсцесстонзиллэктомии. 

Формирование передне-верхних и задних 
ПА отмечается на 4-6-е сутки с момента заболе-
вания, в то время как боковой ПА формировался 
в течение 5-8 суток. На эти сроки существенное 
влияние оказывало назначение противовоспали-
тельной терапии и, прежде всего, антибиотиков, 
но оборвать течение процесса они не могли. 

Мы вскрывали ПА и в стадии инфильт-
рации, не ожидали формирования абсцесса 
при поступлении больных на 2-3 сутки от мо-
мента заболевания. Это дало возможность при 
передне-верхней локализации паратонзилли-
тов (ПТ) в 14,5% случаев добиться абортивно-
го течения процесса, хотя гноя при вскрытии 
не получали. 

Практика показывает, что в случае фор-
мирования ПА этой локализации объем содер-
жимого его составлял от 5 до 20 мл. Трудности 
вскрытия этих ПА через переднюю небную 
дужку были обусловлены вторичным тризмом 
жевательной мускулатуры. При этом мы не де-
лали насечку с помощью скальпеля передней 
дужки, а тупо вводили сомкнутые бранши корн-
цанга и разводили их там. Это давало возмож-
ность получить рваное отверстие и полное опо-
рожнение абсцесса, что не вызывало необходи-
мости повторного вскрытия его. 

При задней локализации ПА удавалось 
получить не более 3-5 мл гноя, тризм жеватель-
ной мускулатуры был выражен слабо, что дава-
ло возможность под контролем зрения корнцан-
гом тупо вскрыть абсцесс движением раскры-
тых браншей корнцанга сверху вниз. 

Наружные ПА хотя встречались значи-
тельно реже, у 5 из 7 больных осложнились па-
рафарингеальным абсцессом, флегмоной шеи, 
медиастенитом и сепсисом. Этих больных, как 
правило, оперировали вместе с челюстно-
лицевыми хирургами. Парафарингеальные абс-
цессы и флегмоны вскрывали наружным досту-
пом. Всем больным с этой локализацией ПА в 
«холодном» периоде, не ранее, чем через месяц 
после выписки из стационара производили 
двухстороннюю тонзиллэктомию. 

 

© В.Р.Деменков, Т.М.Приставко, С.Н.Напрасников, 2006 
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М.А.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, В.О.РАТУШНЕНКО, В.В.КОСТЮШОВА, О.С.РАТУШНЕНКО  
(ОДЕСА, УКРАЇНА) 

ВМІСТ СУЛЬФГІДРИЛЬНИХ ТА ДІСУЛЬФІДНИХ ГРУП БІЛКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ 
ПРИ НОВОУТВОРЕННЯХ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ, ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 
Останнім часом при диференціальній діаг-

ностиці новоутворень щитовидної залози увага 
дослідників сконцентрована зокрема на цитологі-
чних та гістологічних методах досліджень. Однак, 
в літературі недостатньо даних для вивченні ролі 
та діагностичного значення компонентів тіолдісу-
льфідної окислювально-відновної системи. 

Мета роботи – визначення вмісту сульф-
гідрільних (SH-) та дісульфідних (S-S-) груп 
білків сироватці крові (СК) пацієнтів хворих на 
узлоподібний зоб та рак щитовидної залози. 

Обстежено сироватки крові 30 пацієнтів, 
які перебували у відділенні пухлин голови та шиї 
з них у 18 пацієнтів – доброякісні новоутворен-
ня щитовидної залози (вузловий зоб, аденома), у 
12 – злоякісні (рак щитовидної залози). Контро-
льну групу склали 10 донорів. Визначення пока-
зників проводили на момент надходження паціє-
нтів в стаціонар до оперативного втручання (ви-
далення пухлини). 

Аналіз вмісту SH- і S-S- груп у білкових 
та небілкових фракціях сироватки крові прове-
дено методом амперметричного титрування. По 
їх співвідношенню розраховували білковий та 
небілковий окислювально-відновлювальний 
SH/SS коефіцієнт. Небілкову фракцію отриму-
вали шляхом депротеінізації сироватки крові 
розчином 10 % метафосфорної кислоти. 

В сироватці крові донорів вміст білкових 
SH-груп склав від 444 до 572 мкмоль/л; кіль-
кість білкових S-S-груп була у межах від 88 до 
147 мкмоль/л, білковий SH/SS коефіцієнт коли-
вався від 3,4 до 5,6. У небілковій фракції вміст 
небілкових SH- груп склав від 0,25 до 1Д5 
мкмоль/л; кількість небілкових S-S-груп була у 
межах від 40 до 62 мкмоль/л, небілковий SH/SS 

коефіцієнт коливався від 0,006 до 0,018. В сиро-
ватці крові пацієнтів з доброякісними новоутво-
реннями – вузловий зоб, аденома – вміст білко-
вих SH-груп склав від 372 до 522 мкмоль/л; кі-
лькість білкових S-S-груп була у межах від 126 
до 162 мкмоль/л, білковий SH/SS коефіцієнт 
коливався від 2,9 до 3,2. У небілковій фракції 
вміст небілкових SH-груп склав від 4,5 до 12 
мкмоль/л; кількість небілкових S-S- груп була у 
межах від 32 до 46 мкмоль/л, небілковий SH/SS 
коефіцієнт коливався від 0,14 до 0,26. В сирова-
тці крові пацієнтів з раком щитовидної залози 
вміст білкових SH-груп склав від 252 до 392 
мкмоль/л; кількість білкових S-S-груп була у 
межах від 179 до 202 мкмоль/л, білковий SH/SS 
коефіцієнт коливався від 1,4 до 1,9. У небілковій 
фракції вміст небілкових SH-груп склав від 26,5 
до 46 мкмоль/л; кількість небілкових S-S- груп 
була у межах від 22 до 29,2 мкмоль/л, небілко-
вий SH/SS коефіцієнт коливався від 1,2 до 1,6. 

Захист біомолекул (нуклеїнових кислот, 
білків, ліпідів та інших) від окислювальної мо-
дифікації продуктами вільно радикального та 
перекислого окислення ліпідів здійснюється 
завдяки окислювально-відновним перетво-
ренням сульфгидрільних (-SH) і дісульфідних (-
S-S-) груп білків і низькомолекулярних тіолів, 
які є компонентами тіолдісульфідной окислюва-
льно-відновної системи (ТДС). Відомо, що змі-
ни кількісного співвідношення SH- і дісульфід-
них -S-S- груп (тіолдісульфідне співвідношення 
-SH/SS коефіцієнт) призводять до радикальної 
перебудови ритмів життєдіяльності клітини: 
зміна ритмів розподілу та росту, інтенсивності 
метаболізму та катаболізму, транспорту та реце-
пції. 

 
© М.А.Добровольський, В.О.Ратушненко, В.В.Костюшова, О.С.Ратушненко, 2006 
 
 
 
 
 

В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ГІСТІОЦИТОЗ Х В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
Гістіоцитоз Х – це група рідкісних захво-

рювань з неясною етіологією: хвороба Літтере-
ра-Зіве (гострий прогресуючо-дисемінований 
гістіоцитоз), хвороба Хенда-Шюлера-Крісчена) 
хронічний перебіг) та еозинофільна гранульома 

(уні- або мультифокальний остеолітичний про-
цес). 

Більшість авторів (И.Л. Кручинина і спі-
вавт., 1986; Г.И. Марков і співав., 1988; Т.П. 
Якимова і співав., 1993; С.К. Боженко, В.И. Ло-



 102 

зицкая, 2005) визначають дані хвороби, як пере-
хідні вікові форми протікання єдиного патологі-
чного процесу з специфічними клінічними про-
явами і однаковою морфологічною структурою 
уражених тканин. Прогноз хвороби часто небла-
гоприємний.  

Діагностика захворювання досить склад-
на, особливо в початкових стадіях, коли сприй-
мається як запальний процес і базується на да-
них клініки, рентгенологічних та гістологічних 
досліджень. 

При гістіоцитозі Х уражаються переважно 
плоскі кістки черепа у вигляді множинних де-
фектів різної величини з чіткими границями, 
заповнених пухлинною тканиною. Вогнища 
розростання атипових гістіоцитів можуть вияв-
лятися в різних органах. Спостерігається підви-
щення температури тіла, висипання на шкірі 
тулуба, рецидивуючий середній отит, мастоїдит, 
анемія, прояви нецукрового діабету, схуднення. 

В основі морфологічного субстрату ле-
жить пухлинна проліферація уражених тканин 
великими гістіоцитарними гранулоцитами в різ-
ному співвідношенні та скупчення ліпідів через 
порушення їх обміну. 

Під нашим спостереженням знаходяться 
троє дітей. Хворий І., 2.05.1980 р. нар., поступив 
в ЛОР-відділення в 1 рік 9 місяців із скаргами 
матері на в’ялість, слабкість, схуднення, темпе-
ратуру тіла до 38оС припухлість в правій завуш-
ній ділянці. Хворіє більше місяця. З народження 
слабо розвивався, після року почав багато пити 
води. Протизапальна терапія була неефектив-
ною. Стан дитини при госпіталізації дуже важ-
кий. При огляді хворого набряк тканин займав 
весь правий сосковидний відросток і розповсю-
джувався на потилицю. Колір шкіри не зміне-
ний. Пальпаторно виражена болючість. Зовніш-
ній слуховий прохід сплющений. Барабанна пе-
ретинка тускла. При проведенні парацентезу і 
пункції припухлості гною не отримано. 

Рентгенологічно виявлено деструкцію 
правого сосковидного відростка, а також 
тім’яної та потиличної кісток розмірами 2,5х3,0 
см. При обстеженні інших кісток дитини пато-
логії не було. В аналізі крові анемія. Цукор кро-
ві в нормі. Дитина оглянута іншими спеціаліс-
тами. 

З підозрінням на явний отоантрит прове-
дена розширена правостороння антромастоідо-

томія. Під час операції виявлено обширну де-
струкцію сосковидного відростка, яка розпо-
всюджувалась на тім’яну і потиличну кістки, а 
також на лабіринт, піраміду, луску з оголенням 
лицевого нерва і сигмовидного синуса. Видале-
на пухлина була жовтого кольору, спаяна з ото-
чуючими тканинами, мало кровила. Задня стінка 
слухового проходу повністю зруйнована. В се-
редній і задній черепних ямах оголена тверда 
мозкова оболонка 1,5х2,0 см. На операції запі-
дозрено хворобу Літтерера-Зіве. Проводилось 
лікування: антибіотики, гіпосенсибілізуючі, 
стимулюючі препарати, вітаміни, кортикостеро-
їди і рентгенотерапія на вогнище процесу в су-
марній дозі 6 Гр. 

При гістологічному дослідженні виявлено 
багато еозінофільних гранулоцитів, великі гісті-
оцитарні клітини з помірною кількістю ліпідних 
вакуолей в цитоплазмі і ядрах, кристали Шарко-
Лейдена. Ядра досить великі, овальні або закру-
глені. Цитоплазма мала коміркову структуру. В 
окремих клітинах був мітоз. 

Тривале лікування та спостереження за 
хворим в динаміці показало, що кісткові дефекти 
поступово зменшувалися і через 3,5 років були 
повністю замінені новою кістковою тканиною. 

В двох інших хворих Б.11 та Г.13 років 
при хронічному перебігу риносинуситу рентге-
нологічно було виявлено руйнування верхньо-
щелепних та лобних пазух різного ступеня, які 
виходили за їх межі. Специфічний характер за-
хворювання був визначений клінічно припухлі-
стю ділянок ураження, перебігом процесу та 
підтверджений цитологічно при пункціях. При 
бак обстеженні виявлено патогенний стафіло-
кокк. Позитивний результат в лікуванні був 
отриманий лише після використання гормона-
льних препаратів та рентгенотерапії. 

Всі описані хворі довготривало знаходи-
лись на “Д” нагляді, отримували профлікування. 
В даний час вони здорові. 

Таким чином, вивчення та знання почат-
кових клінічних проявів системного захворю-
вання гістіоцитозу Х з використанням рентгено-
логічного, лабораторного і гістологічного дослі-
дження, дозволяє своєчасно та правильно вста-
новити діагноз, уточнити стадію процесу і, від-
повідно, провести адекватне лікування від якого 
залежить не тільки загальний стан дитини, але в 
більшості випадків і саме його життя.  

 
© В.В.Дячук, В.В.Дячук, 2006 
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В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ 
 

Своєрідним маркером онкологічної на-
стороженості у дітей являється вивчення показ-
ників захворюваності доброякісними пухлина-
ми, а також аналіз даних про характер клінічних 
проявів та гістологічних змін окремих нозологі-
чних форм, особливостей динаміки їх перебігу 
та результатів лікування, які дають узагальню-
ючі показники про питому вагу різних за харак-
тером патологічних процесів, протікаючи в 
ЛОР-органах. Отримані результати розповсю-
дження доброякісних пухлин можуть бути ви-
користані в якості основних даних при плану-
вання та проведенні конкретних форм і методів 
спеціалізованої отоларингологічної допомоги 
дитячому населенню. Тому вивчення цих показ-
ників є актуальним. 

Під нашим спостереженням за період з 
1985-2005 рр. в отоларингологічному відділенні 
ОДЛ знаходилось 106 дітей з доброякісними 
пухлинами ЛОР-органів в віці від народження 
до 16 років. Із них новонароджених було 3, до 1 
року – 11; від 1 до 3 років – 15, від 3 до 7 – 43 і 
від 7 до 16 – 34 дітей. Хлопчиків було 64, дівча-
ток – 42. 

Для встановлення діагнозу крім анамнезу 
та об’єктивного обстеження проводилось ком-
плексне лабораторне, інструментальне, рентге-
нологічне в тому числі КТ, ендоскопічне та па-
тогістологічне дослідження. 

По клінічним даним та результатах гісто-
логічних досліджень виявлені такі доброякісні 
пухлини ЛОР органів: первинні та рецидивуючі 
папіломи гортані у 45 дітей, папіломи іншої ло-
калізації – 17, гемангіоми різних ділянок –13, 
ангіофіброми носоглотки – 4, серединні кісти 
шиї – 4, ретенційні кісти носа – 3, мукоцеле ре-
шіткового лабіринту – 3, гістіоцитоз Х – 3, ос-

теома лобної пазухи – 3, остеома зовнішнього 
слухового проходу – 2, фіброма – 2, тератома – 
2, кровоточащий поліп носа – 2, лімфангіома – 
2, хондрома – 1. 

Клінічні прояви доброякісних пухлин 
ЛОР органів залежали від місця їх локалізації. 
Так, для пухлин носа і приносових пазух харак-
терними були порушення дихання носом, нюху 
(одно- або двостороннє), гугнявість, патологічні 
виділення, наявність пухлинного утворення в 
порожнинах носа, поява очної симптоматики в 
запущених випадках. При наявності пухлини в 
гортані спостерігалась захриплість та значне 
послаблення голосу, затруднення дихання, ча-
сом дуже значне, приступоподібний кашель то-
що. Нерідко доброякісні новоутвори протікали 
без особливих проявів хвороби, що приводило 
до несвоєчасного їх виявлення та лікування. 
Складність анатомічної будови носа, приносо-
вих пазух, носоглотки, гортані та важкодоступ-
ність їх візуального огляду являлось однією з 
причин пізньої діагностики захворювання. 

Всім хворим з доброякісними пухлинами 
ЛОР органів було проведено хірургічне ліку-
вання чи кріодеструкція. Рецидиви захворюван-
ня відмічені у 36 (80,0%) хворих з папіломато-
зом гортані, у 1 з серединною кістою шиї і у 1 з 
ангіофібромою носоглотки. 

Отже, доброякісні пухлини ЛОР-органів у 
дітей займають різноманітну локалізацію. Пода-
льше їх вивчення має теоретичне і практичне зна-
чення для розробки і проведення індивідуального 
лікування і потребує уважного ставлення всіх ото-
ларингологів до онконастороженності незалежно 
від віку дитини. Всі виявлені доброякісні пухлини 
ЛОР-органів у дітей повинні лікуватися в ЛОР-
відділенні обласної дитячої лікарні. 

 
© В.В.Дячук, В.В.Дячук, 2006 
 
 
 
 
 

А.С.ЖУРАВЛЕВ, М.В.КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КОМБИНИРОВАННОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 
Современный уровень развития медици-

ны определяет интенсивное внедрение в лечеб-
ный процесс новых, последних достижений на-
учно-технического прогресса. Таковым в по-
следние годы стал хирургический лазер, кото-

рый с успехом применяется у оториноларинго-
логических больных, требующих хирургическо-
го лечения. 

В ЛОР-клинике Харьковского государст-
венного медицинского университета подвергну-
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то комбинированному хирургическому лечению 
35 больных. Из них у 12 диагностировано доб-
рокачественное или злокачественное новообра-
зование голосовой складки, у 16 – имел место 
хронический декомпенсированный тонзиллит, у 
5 – хронический экссудативный отит, 2 пациен-
та прооперированы по поводу ринофимы. 

Больным с опухолевыми образованиями 
гортани проводилась традиционная тиреотомия, 
а хордэктомия выполнялась с помощью полу-
проводникового высокоэнергетического лазера 
«Лазермед». Такое сочетание лечебных посо-
бий, по нашему мнению, является оптималь-
ным, так как это обеспечивает наиболее быст-
рый доступ к патологическому очагу, абсолют-
ную бескровность при его удалении и отсутст-
вие послеоперационных осложнений. В после-
дующем в лечебный комплекс по показаниям 
включается курс лучевой терапии. 

При удалении небных миндалин с помо-
щью скальпеля и высокоэнергетического лазера 
обеспечивается существенное уменьшение бо-
левого синдрома по сравнению с чисто хирур-
гической тонзиллэктомией, почти полный гемо-
стаз сразу во время оперативного вмешательст-

ва, более быстрое заживление тонзиллярных 
ниш, что способствует сокращению сроков ле-
чения таких больных. 

У 5 больных с экссудативным отитом 
проведение лазерной миринготомии с после-
дующим обычным шунтированием способство-
вало образованию стойкого отверстия, адэкват-
ного размерам установленного шунта. По уда-
лении последнего отверстие барабанной пере-
понки быстро закрывалось без образования гру-
бых рубцов. 

Удаление образований наружного носа при 
ринофиме проводилось также с помощью скаль-
пеля и хирургического лазера. Это способствовало 
существенному уменьшению кровопотери по ходу 
операции, а также усилению процессов репарации 
поврежденных тканей наружного носа и улучше-
нию косметического результата.  

Таким образом, использование высокоэнер-
гетического лазера в комплексе с традиционным 
хирургическим лечением оториноларингологиче-
ских больных позволяет существенно повысить 
эффективность проводимых мероприятий и, как 
следствие, рекомендовать их для широкого ис-
пользования в практике. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС НАСЛЕДСТВЕННОЙ ДОРЕЧЕВОЙ  
ТУГОУХОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 
Проведен ДНК-анализ гена коннексина 26 

(GJB2) (Orita et al. 1989; Kelsel et al., 1997; Kelley 
et al., 1998; Simsek et al., 2001) у 72 пациентов 
различного возраста, не связанных кровным род-
ством, страдающих несиндромной прелингваль-
ной СНТ III-IV степени при отсутствии в анамне-
зе перинатальной патологии. Группу контроля 
составили 308 здоровых доноров из популяции 
Северо-Западного региона России. Носительство 
мутации 35delG обнаружено у 42 из 72 (58,3%) 
пациентов, из них в гомозиготном варианте у 29 
(40%) человек, в гетерозиготном варианте – у 13 
(18%) человек.  

Гетерозиготное носительство 35delG среди 
здоровых в той же популяции выявлено у 17 из 
308 человек, что составило 5,5% от всей обсле-
дуемой группы (p<0,0001; точный критерий Фи-
шера). При этом показатель Северо-Западного 
региона явился самым высоким по сравнению с 

другими местами проживания коренного населе-
ния Европы – от 0,6 до 3,5% (Antoniadi et al.,1999; 
Bors et al., 2004; Carlsson et al., 2004; Janecke et al., 
2002; Lopponen et al, 2003; Lucotte et al., 2005; 
Van Laer et al., 2001).  

Поиск других рецессивных мутаций SSCP-
анализом выявил 3 случая гетерозиготного носи-
тельства 167delT (2 из них компаунд с 35delG), 2 
случая носительства 312-326del14 (компаунд 312-
326del14 / 35delG), по одному случаю G224A / - , 
G109A / - и один случай гомозиготы C257G / C257G.  

Таким образом, изучение в группе пациен-
тов носительства рецессивных мутаций только 
одного гена GJB2 выявило генетический харак-
тер прелингвальной тугоухости в 70% (!) случаев 
(50 из 72 человек). Мутация 35delG является ос-
новной причиной развития спонтанной споради-
ческой ранней детской утраты слуха в Северо-
Западном регионе России.  
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 НЕЙРОФІБРОМА В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА  
 

Нейрофіброма належить до доброякісних 
пухлин з елементів ендопериневрію. Її розвиток 
пов’язують з надмірною ембріональною заклад-
кою нервових стовбурів і причисляють до дизо-
нтогенетичних захворювань. Нейрофіброма мо-
же бути солітарною або множинною. Множинні 
нейрофіброми є основними з чисельних проявів 
хвороби Реклінгаузена. Поодинокі нейрофібро-
ми мають аналогічну будову, але являють собою 
самостійне захворювання. 

В практиці отоларинголога нейрофіброма 
не є частою патологією. Наприклад, до 1990 ро-
ку в світовій літературі було описано лише 40 
випадків пухлин приносових пазух, які походи-
ли з нервової оболонки (Hillstrom R.P., Zarbo 
R.J., JacobsJ.R., 1990). У вітчизняних публікаці-
ях є подинокі посилання на такі пухлини, що 
локалізувались в латеральній стінці порожнини 
носа (Д.І. Зімонт, 1960). 

За гістологічною будовою нейрофіброми 
є складними утвореннями. Походячи з оболонок 
нервів, вони, на відміну від шваном, що утво-
рюються з шванівської глії, включають елемен-
ти усіх нервових оболонок, а також, нервові во-
локна. Поряд з нейроектодермальними шванів-
ськими елементами знаходяться і мезенхімальні 
утворення, ендо- і периневрій. Всі компоненти 
змішані в структурі нейрофіброми хаотично. 
Однак превалюють в пухлині похідні ендо- та 

периневрію у вигляді переплетених ядерно-
колагенових пучків.  

За останні 5 років (2001 – 2005) нами було 
прооперовано 6 хворих з гістологічно веріфіко-
ваними нейрофібромами. Вік хворих коливався 
у межах 15 – 73 років, половину хворих стано-
вили чоловіки. 

У 2-х випадках пухлина локалізувалась в 
латеральній стінці порожнини носа, в 2-х – уража-
лася шкіра зовнішнього носа і у 1-го хворого пух-
лина походила з бокової стінки ротоглотки. Ще в 
одному випадку ураження ротоглотки було одним 
з проявів системного нейрофіброматозу, хвороби 
Реклінгаузена, коли, крім ротоглотки і парафарин-
геального простору, осередок пухлини розташо-
вувався у шкірі в ділянці плечового суглоба.  

Лікування нейрофібром є виключно хіру-
ргічним. Всі хворі були обстежені загальноклі-
нічно. Для визначення локалізації осередку пух-
лини пацієнтам було проведено магнітно-
резонансну томографію. Хворих було прооперо-
вано. У п’яти пацієнтів з солітарною нейрофіб-
ромою нам вдалося уникнути рецидиву (най-
менший строк спостереження – 18 місяців, най-
більший – 4,5 роки) і лише у 1-го пацієнта з 
хворобою Реклінгаузена через 1 рік після хірур-
гічного лікування було зафіксовано рецидив 
нейрофіброми ротоглотки (хворого прооперова-
но повторно). Вже 1,5 року триває ремісія.  
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НАШ ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЮВЕНИЛЬНОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ 

 
Ювенильные ангиофибромы носоглотки 

(ЮАН) относятся к доброкачественным ново-
образованиям с прогрессирующим интракана-
ликулярным и деструирующим ростом. Встре-
чаются преимущественно у детей мужского по-
ла, но иногда ЮАН впервые выявляют и в 
старшем возрасте. Частота встречаемости ЮАН 
составляет 0,05% всех опухолей головы и шеи 
(Waldman et al., 1981) или 17,5 % среди добро-
качественных опухолей ЛОР-органов (В.Р. Ара-
келян, 1976) и 53,6 % случаев доброкачествен-
ных опухолей носоглотки (И.И. Потапов, 1960). 

Гистогенез ангиофибромы выяснен не 
полностью. Однако тканевым ее источником 
считаются мезенхимальные остатки хорды или 
закладки черепа периода раннего эмбриогенеза. 
Клеточным источником роста являются камби-
альные элементы волокнистого хряща верхнего 
шейного позвонка или базальной фасции глот-
ки. Наиболее часто опухоль исходит из области 
свода носоглотки вблизи назофарингеального 
углубления, передней стенки клиновидной кос-
ти, реже – из крыловидно-челюстной и клино-
видно-решетчатой зоны. 
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По гистологической структуре ангиофиб-
рома является опухолью двукомпонентной, в 
которой составляющие ее сосудистая и фиброз-
ная части в равной мере обладают опухолевыми 
свойствами. Свидетельством этого служит сис-
темное распределение сосудов и гиперплазия 
эндотелия, а также разнообразие и полимор-
физм соединительнотканных клеток. В активной 
фазе роста заметно преобладание сосудистого 
компонента. По мере созревания опухоли наме-
чается преобладание компонента стромального. 
При этом уменьшается клеточная плотность 
стромы, которая становится более волокнистой, 
фиброзной. Особенностью сосудов этой стадии 
является их характерная щелевидная форма, 
хорошо заметная при гистологическом исследо-
вании, с зияющим просветом на разрезе нефик-
сированной ткани, что обусловливает склон-
ность ангиофибромы давать обильные трудно-
останавливаемые кровотечения при ее 
хирургическом удалении. 

Быстрый рост опухоли наблюдается в пе-
риод полового созревания, сопровождается 
обильными рецидивирующими кровотечениями, 
нарушением носового дыхания, может привести 
к деформации лицевого скелета (чаще при пте-
риго-максиллярном типе опухоли). При позднем 
обращении к врачу и несовершенной диагно-
стике опухоль может распространяться на под-
височную ямку и интракраниально (в среднюю 
черепную ямку, в том числе в проекцию кавер-
нозного синуса). 

Выделяют три основных типа ангиофиб-
ром (по Мануйлову Е.Н. и Батюнину И.Т., 
1971): 

1. Базальный тип, при котором 
2. фиброма исходит из купола носоглот-

ки, распространяясь в ротоглотку и через хоаны 
в полость носа. 

3. Сфеноидальный тип, наиболее часто 
встречающийся. Опухоль исходит из передней и 
передне-нижней стенки основной пазухи (сфе-
ноэтмоидальное пространство). Заполняя внача-
ле основную пазуху, клетки решетчатого лаби-
ринта распространяется в носовую полость и 
носоглотку. 

4. Птеригомаксиллярный тип. Опухоль 
исходит из области медиальной пластинки кры-
ловидного отростка основной кости и верти-
кальной пластинки небной кости, откуда рас-
пространялась в носоглотку, полость носа, кры-
лонебную, зачелюстную и подвисочную ямки. 

Разные клинико-анатомические формы 
ЮАН требуют разной хирургической тактики 
при лечении больных.  

При опухолях небольших размеров ба-
зального типа – опухоли, как правило, удаляют 

эндоназально, под контролем эндоскопической 
техники. 

При опухолях среднего и крупного разме-
ра всех трех типов наиболее часто применяют 
доступ по Денкеру. 

При осложненном течении заболевания, 
когда трансназальное удаление гигантских но-
вообразований, особенно с интракраниальным 
распостранением, технически затруднено,мы 
рекомендуем применять модифицированные 
методы, разработанные в клинике института. 

За последние 5 лет в клинике Института 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко 
АМН Украины было обследовано и проопери-
ровано 92 больных с гистологически верифици-
рованным диагнозром ангиофибромы носоглот-
ки. Возраст больных варьировал от 7 до 30 лет. 

Алгоритм диагностического обследова-
ния больных, наряду с использованием тради-
ционных клинического, рентгенологического, 
неврологического, патогистологического, КТ-
методов, включал, также, МРТ, АКТ-методы и 
ангиографию сосудов головы.  

Последние позволят получить детальное 
изображение мягкотканных структур при ин-
тракраниальном расположении опухоли. При 
опухолях значительных размеров пациентам за 
3-5 дней до основного вмешательства проводи-
лась ангиография сосудов головы с эмболизаци-
ей стволов, питающих опухоль.  

В хирургическом лечении ангиофибромы 
носоглотки чаще всего, у 67 пациентов, исполь-
зовался доступ по Денкеру, позволяющий выде-
лить опухоль из гайморовой пазухи, полости 
носа, решетчатого лабиринта, основной пазухи, 
орбиты, носоглотки, а также, крылонебной и 
зачелюстной области. У 8 больных опухоль бы-
ла удалена эндоназально. При распостранении 
опухоли на подвисочную ямку, и интракрани-
ально ( 17 пациентов) была применена модифи-
цированная хирургическая тактика: перед тра-
диционным трансназальным удалением опухоли 
первым этапом операции проводили боковой 
краниофациальный доступ к опухоли для улуч-
шения ее мобилизации и повышения радикаль-
ности операции. Как мы и сообщали в более 
ранних публикациях (Заболотный Д.И. и соавт., 
2006), такой доступ предполагал резекцию ор-
бито-скулового комплекса и дна средней череп-
ной ямки до границы костного дефекта, уже 
созданного новообразованием. В случае интра-
церебрального распостранения опухоли выпол-
нялась её мобилизация по отношению к височ-
ной доле головного мозга и ее сосудам. При ло-
кализации новообразования в подвисочной ямке 
и проекции кавернозного синуса мобилизация 
опухоли проводилась экстрадурально. Данные 
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оперативные вмешательства проводились с при-
влечением в операционную бригаду врача-
нейрохирурга. 

В послеоперационном периоде у пациен-
тов не было зафиксировано ни одного случая 
психических и неврологических расстройств. У 
11 больных оперативное вмешательство сопро-
вождалось значительной кровопотерей (до 1,5 
литра), что потребовало гемотрансфузии. 

Послеоперационный период у остальных 
пациентов протекал без осложнений. Постель-
ный режим был отменен на вторые-третьи су-
тки.  

Наш опыт свидетельствует, что успешное 

безрецидивное лечение ЮАН возможно при 
использовании современных высокоточных ме-
тодов топической диагностики опухоли и адек-
ватных ее распространенности хирургических 
доступов, позволяющих удалять опухоль под 
контролем зрения, радикально и с минимальной 
кровопотерей. Если в прошлые годы рецидивы 
встречались довольно часто – 32,3 % (по дан-
ным Е.Н. Мануйлова и И.Т. Батюнина, 1971) и 
до 20% по данным нашей клиники, то за по-
следние 5 лет при введении в диагностический 
алгоритм обязательного КТ- и МРТ-
обследования количество рецидивов сведено до 
минимума (6 пациентов). 
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А.В.ЗАЙЦЕВ, В.В.БЕРЕЗНЮК (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

ХІРУРГІЧНЕ ВТРУЧАННЯ ПРИ ОТОГЕННИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ  
УСКЛАДНЕННЯХ. ЧИ Є ВОНО НЕВІДКЛАДНИМ І НЕМИНУЧИМ? 

 
Отогенні внутрішньочерепні ускладнення 

(ОВЧУ) лишаються однією з актуальних про-
блем сучасної оториноларингології і є одними з 
найбільш тяжких за прогнозом захворювань. 
Незаперечні досягнення у їх комплексному ви-
вченні виявились поки недостатніми для усу-
нення загрози виникнення і успішного лікуван-
ня цієї патології. Саме лікувальна тактика при 
ОВЧУ в останні десятиліття була піддана най-
більш суттєвому перегляду. Це стало можливим 
завдяки впровадженню в клінічну практику ан-
тибіотиків широкого спектру дії та сучасних 
методів динамічного контролю за станом внут-
рішньочерепних структур (КТ, МРТ). Потреба у 
перегляді лікувальної тактики була зумовлена і 
змінами у клінічному перебігу цих тяжких 
ускладнень: збільшилась кількість атипових 
проявів ОВЧУ при одночасній появі «блискави-
чних» форм цієї патології. 

Аналізуючи численні публікації з про-
блеми ОВЧУ, а також власні клінічні спостере-
ження за хворими з цією патологією у період з 
1995 по 2004 рік, ми виявили тенденцію до збі-
льшення ролі гострих отитів, як причинного 
фактора у розвитку ОВЧУ. Серед 127 хворих з 
цією патологією, які лікувались у ЛОР клініці в 
зазначений період, у 72 пацієнтів (56,7%) ускла-
днення виникло на фоні гострого отиту. 

Можливі різні варіанти взаємовідносин 
гострого запалення середнього вуха і внутріш-
ньочерепної патології: одночасний їх розвиток 

від однієї причини (ГРВІ, сепсис); формування 
середнього отиту з наступним розповсюджен-
ням інфекції у порожнину черепа; гострий отит 
може бути наслідком розлитого гнійного запа-
лення у порожнині черепа. Встановлення варіа-
нту перебігу захворювання є надзвичайно важ-
ливим для вибору адекватної лікувальної такти-
ки. Водночас відсутність чітких клінічних і рен-
тгенологічних ознак деструкції кісткової ткани-
ни соскоподібного відростка, збережена бара-
банна перетинка, непереконливі дані тимпано-
пункції або парацентеза значно утруднюють 
диференційну діагностику. 

Найбільш виразно етіологічна роль гост-
рого отиту виявлялась у розвитку гнійного леп-
томенінгіту, який був найчастішим ускладнен-
ням в аналізуємій групі хворих (75 спостере-
жень – 59,1%). У випадках, коли менінгіт вияв-
лявся як самостійне ускладнення – у 41 хворого 
– роль гострого отиту у його виникненні була 
превалюючою – 33 спостереження (80,5%). Са-
ме ця група пацієнтів потребує особливої уваги, 
оскільки диференційна діагностика і вибір адек-
ватної лікувальної тактики в ній бувають най-
більш утрудненими. 

Враховуючи багаторічний досвід ЛОР 
клініки в лікуванні ОВЧУ, ми відійшли від так-
тики невідкладного хірургічного втручання у 
випадках, коли вони виникали на фоні гострого 
запалення середнього вуха. Такий підхід, перш 
за все, був застосований у разі виявлення двобі-
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чного отиту, який супроводжувався геморагіч-
ними або бульозними змінами барабанної пере-
тинки, що свідчило про його вірусне походжен-
ня (9 хворих). В лікуванні таких хворих перева-
га віддавалась консервативно-очікувальній так-
тиці, яка передбачала проведення масованої ан-
тибактеріальної терапії з використанням двох-
трьох антибіотиків широкого спектру дії з ура-
хуванням їх проникності через гематоенцефалі-
чний бар’єр, дезінтоксикаційної, дегідратаційної 
терапії, корекцію гомеостазу і метаболізму. 

Аналогічна тактика була застосована у 14 
хворих з атиповим перебігом менінгіту, який 
супроводжувався слабовиразними менінгеаль-
ними симптомами, невисоким плеоцитозом у 
лікворі, загальним задовільним станом пацієн-
тів. Об’єм хірургічного втручання у них обме-
жувався парацентезом барабанної перетинки, 
який мав не тільки діагностичну цінність, а й 
виявляв сануючу дію. При відсутності позитив-
ної динаміки у термін від 3 до 5 діб виконува-
лось оперативне втручання в обсязі розширеної 
антромастоїдотомії з обов’язковим розкриттям і 
ревізією середньої та задньої черепних ямок. 

Поєднання ОВЧУ з загостренням хроніч-
ного епітимпаніту або з гострим гнійним серед-

нім отитом було безумовним показанням до хі-
рургічного втручання, об’єм якого визначався 
характером запального процесу у вусі і корегу-
вався під час операції з урахуванням операцій-
них знахідок. Проте навіть при наявності такої 
клінічної ситуації питання про строки хірургіч-
ного втручання лишається дискутабельним. Ми 
вважаємо виправданим відкладання терміну 
операції у випадках тяжкого загального стану 
хворого, який супроводжується розвитком гли-
бокої (ІІ) або позамежної (ІІІ) коми. В такій клі-
нічній ситуації хірургічне втручання виконуєть-
ся при появі позитивної динаміки у неврологіч-
ному статусі, санації ліквору. 

Таким чином, поєднання інтракраніальної 
патології з гострим середнім отитом або загост-
ренням хронічного епітимпаніту безумовно по-
требує хірургічного лікування. В усіх сумнівних 
випадках операція може бути відкладена. Поми-
лково виконане у таких хворих хірургічне втру-
чання може навіть ускладнити прогноз захво-
рювання. У той же час проведення адекватної 
комплексної терапії за умов динамічного конт-
ролю за станом внутрішньочерепних структур з 
використанням КТ і МРТ, дозволяє досягти по-
зитивного лікувального ефекту. 
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Ю.К. ЗАПОРОЖЕЦ, Т.Ю. КЛОКОЛ, А.Ю. КОНОВАЛОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УКУШЕННЫМИ РАНАМИ  
ЛОР-ОРГАНОВ И ЛИЦА 

 
По данным различных клиник травмы 

ЛОР-органов составляют от 5 до 25% от общего 
числа заболеваний. Из них основная часть при-
ходится на травмы наружного носа, переломы 
костей носа, стенок придаточных пазух. Мень-
шую часть составляют ушибленные, резаные, 
рваные и укушенные раны ЛОР-органов.  

Нас заинтересовала тактика ведения уку-
шенных ран ЛОР-органов, так как в медицин-
ской литературе данная проблема представлена 
не достаточно широко. 

По степени инфицирования укушенные 
раны относятся к грязным. В общей хирургиче-
ской практике принята тактика ведения уку-
шенных ран вторичным натяжением. Однако 
заживление раны вторичным натяжением может 
сопровождаться формированием грубого обез-
ображивающего рубца. 

За период с 2004-2006 гг. в ЛОР-
отделении Луганской ГБ №1 было пролечено 19 
больных с укушенными ранами лица, ушных 
раковин, наружного носа, области шеи. Предва-
рительно всем больным в травмпунктах оказы-
валась первая помощь, после чего они были 
доставлены в ЛОР-отделение в течение суток с 
момента получения травмы. Нами были соблю-
дены все необходимые эпидемиологические 
мероприятия. Всем больным назначалась меди-
каментозная терапия, включающая антибакте-
риальные, противовоспалительные, обезболи-
вающие, антигистаминные препараты. Раны са-
нировались растворами антисептиков. Края ран 
лица, ушной раковины и наружного носа плотно 
сопоставлялись, при не компенсируемом кож-
ном дефекте производился заем тканей. Раны 
ушивались полиамидом монофиламентной ни-
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тью. Были оставлены участки для дренирования, 
куда помещался резиновый выпускник. На раны 
шейной области накладывались наводящие 
швы, и заживление происходило вторичным 
натяжением. 

В первой фазе раневого процесса еже-
дневно производилась обработка ран раствора-
ми антисептиков, антральной ложечкой элими-
нировался тканевой детрит, производилась за-
мена резиновых выпускников, накладывались 
асептические повязки с мазями «Левомеколь» 
или «Диоксизоль». 

Уже на 3-4-е сутки на лице, ушных рако-
винах, носу и на 5-7-е сутки на шейной области 
наступала вторая фаза раневого процесса. В этот 
период значительно уменьшалась антибактери-
альная и противовоспалительная медикаментоз-
ная терапия. Санация ран производилась анало-
гично первой фазе раневого процесса, при очи-
щении раны удалялись резиновые выпускники. 
По усмотрению лечащего врача на 4-7 сутки 
снимались швы. 

В третей фазе раневого процесса раны на 
лице, ушных раковинах, носу велись открыто, 
санировались раствором бетадина, накладыва-
лись повязки с мазью «Пантестин». Раны в об-
ласти шеи санировались растворами антисепти-
ков, удалялись излишки мази от предыдущей 
перевязки, накладывались асептические повязки 
с мазью «Пантестин». Полностью отменялась 
медикаментозная терапия.  

Заживление ран на лице, ушных ракови-
нах, носу происходило в среднем через 1-1,5 
недели, на области шеи через 2-4 недели.  

Раны на лице, ушных раковинах, носу за-
живлялись первичным натяжением, что, прежде 
всего, позволило избежать формирования обез-
ображивающих рубцов и выраженных космети-
ческих дефектов. Значительно сократило сроки 
лечения больного.  

Таким образом, мы предлагаем данный 
подход к ведению укушенных ран ЛОР-органов 
и лица в повседневной ургентной практике вра-
ча оториноларинголога.  
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ВАРІАНТИ ПОЛІПОЗНОЇ ДЕГЕНЕРАЦІЇ ЛОБНОГО СИНУСА  
В УРГЕНТНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Запальні захворювання приносових по-

рожнин носа складають значну частину серед 
патології ЛОР-органів. Питання діагностики та 
лікування даних захворювань з кожним роком 
набувають своєї актуальності.  

Все частіше під час діагностики риноси-
нуїтів виявляється поліпозне переродження сли-
зової оболонки порожнини носа та приносових 
пазух. Нашу увагу привернула до себе проблема 
діагностики та лікування ізольованого поліпоз-
ного ураження лобної порожнини, клінічно імі-
туючого запальний процес. 

За період 2005-2006рр. в ЛОР-відділенні 
клінічної лікарні №1 м. Луганська було пролі-
ковано 14 хворих з хронічним поліпозним фро-
нтитом. Під час госпіталізації хворі надавали 
скарги на головний біль, який підсилювався під 
час нахилів уперед, відчуття тиску та роздуван-
ня в проекції лобної порожнини, набряк верхніх 
повій, утруднення носового дихання, слизово-
гнійні виділення з порожнини носа. Під час 
огляду слизова оболонка порожнини носа гіпер-
емована, набрякла, загальний носовий хід запо-

внений слизово-гнійними виділеннями, нижні 
носові раковини набряклі, поліпозноподібних 
утворень не виявлено. Були проведені клінічнi 
та рентгенологічне обстеження. Усім хворим 
була призначена антибактеріальна, протизапа-
льна, протинабрякова, протибольова, антигіста-
мінна медикаментозна терапія. Під місцевою 
інфільтраційною анестезією проведена трепана-
ція лобної порожнини носа. Лобна порожнина 
заповнена слизовими виділеннями, слизова обо-
лонка поліпозно змінена, під час промивання 
рідина крізь лобно-носове співустя не потрапля-
ла до порожнини носа. Такі зміни в лобній по-
рожнині виявили необхідність продовження 
операції під ендовідеоконтролем. В лобно-
носовому співустi ендоскопічно виявлено та 
видалено поліпоподібне утворення, яке обтуру-
вало його просвіт та було основною причиною 
виникнення запалення в лобній порожнині. Ен-
доназально проведена ревізія остіомеатального 
комплексу, розширення лобної кишені.  

Промивання лобної порожнини після 
проведених ендоскопічних оперативних маніпу-
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ляцій дало вільне проходження рідини крізь ло-
бно-носове співустя. Усі хворі були виписані з 
одуженням на 5-7-му добу. 

Таким чином, нами була виявлена можли-
вість ізольованого поліпозного ураження лобної 
порожнини та лобно-носового співустя, клінічно 

імітуючого запальний процес, без помітних змін 
з боку порожнини носа. Необхідність викорис-
тання ендоскопічного обладнання для встанов-
лення заключного клінічного діагнозу та прове-
дення оперативних втручань.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ АБЛЯЦІЇ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛКІВ СО2-ЛАЗЕРОМ  
У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ 

 
У зв’язку з важливими функціями мигда-

ликів в останній час значно зменшилась кіль-
кість тонзилектомій, посилились пошуки менш 
травматичних методів лікування при хронічно-
му тонзиліті. 

Відносно новим методом лікування явля-
ється лазерна абляція мигдаликів. В результаті 
абляції відновлюється дренажна функція лакун 
(Ю.М. Овчинников, 1996; І.В. Андріанова, 
1999). Має значення і деструкція пошкодженої 
запаленням лімфоїдної тканини (І.Б. Солдатов, 
1988; М.Н. Stevens, 1990 и др.). 

В двох лікувальних закладах м. Москви 
(ЛОР-клініка ОАО «Медицина», ЛОР-клініка 
РУДН на базі Московської міської клінічної лі-
карні №67) ми провели лазерну абляцію СО2-
лазером у 100 хворих хронічним тонзилітом. 

Для визначення ефективності лікування 
ми досліджували функціональний стан підне-
бінних мигдалків в основній групі (100 хворих) 
до абляції і після лікування (через 3 місяці після 
операції) і контрольній (20 осіб без хронічного 
тонзиліту) групах. 

В матеріалі з крипт мигдаликів до ліку-
вання виявлена змішана флора, значна кількість 
сегментоядерних лейкоцитів з ознаками вира-
женої дегенерації. В цитоплазмі нейтрофілів 
знайдені неперетравлені мікроорганізми, що 
свідчить про незавершений фагоцитоз. Лімфо-
цити і макрофаги одинокі в полі зору, або зовсім 
відсутні. Епітелій слизової оболонки з проявами 
гіпер- і паракератозу, з осередками десквамації, 
особливо в криптах. Виявлені прикмети зрого-
віння по всьому полі зору, зумовленого трива-
лим (хронічним) запаленням. Всі ці зміни та 
явища свідчать про порушення нормальних фу-

нкцій піднебінних мигдаликів, пов’язаних з по-
слабленням їх імунної активності. Про знижен-
ня імунозахисної функції мигдаликів свідчить 
високе бактеріальне обсіменіння зони крипт на 
тлі значного зниження кількості клітин лімфої-
дного ряду і гістіоцитів, збільшення числа сег-
ментоядерних лейкоцитів. 

Цитологічний пейзаж відбитків з підне-
бінних мигдалків хворих після абляції значно 
відрізняється від того, який ми знаходили у цих 
хворих до лікування. Виявлено значне змен-
шення кількості мікроорганізмів, відсутність 
сегментоядерних лейкоцитів і проявів незавер-
шеного фагоцитозу. В матеріалі зросла кількість 
лімфоїдних елементів різного ступеня зрілості, 
з׳явились гистиоцити, поодинокі плазматичні 
клітини. 

Зменшення кількості лімфоцитів і їх мо-
лодих форм є показником зниження кровотвор-
ної функції (Л.А. Луковський, 1941). Цитологіч-
ні дані у хворих після СО2-лазерної абляції є 
доказом відновлення кровотворної і захисної 
функцій мигдаликів. 

Дані цитологічного дослідження відбитків 
з лакун піднебінних мигдаликів пацієнтів з кон-
трольної групи (значна кількість лімфоцитів і їх 
молодих форм, невелика кількість мікрооргані-
змів, відсутність дегенеративних явищ) є дока-
зом нормального функціонального стану лімфо-
їдної тканини мигдаликів. 

Порівняння даних цитологічного дослі-
дження, відбитків з лакун мигдаликів до ліку-
вання з даними таких же обстежень після лазер-
ної абляції і з результатами досліджень пацієн-
тів контрольної групи свідчить про ефектив-
ність такого лікування. 

 
© Я. Збишко, Т. Антонів, А. Чернолев, 2006 
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КОНДУКТИВНА ПРИГЛУХУВАТІСТЬ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ТЕЙБІ 

 
Кондуктивна приглухуватість в прогнос-

тичному плані є найбільш сприятливою для від-
новлення слуху завдяки можливості використа-
ти всі методи реабілітації: консервативне ліку-
вання, оперативне, а при неефективності вище 
вказаних, слухопротезування. 

На обліку в дитячому обласному сурдоло-
гічному кабінеті знаходиться 72 дитини з кон-
дуктивною приглухуватістю, що складає 8,1% 
від всіх дітей віком до 18 років, де діти з вро-
дженими вадами зовнішнього та середнього ву-
ха складають 44% (32 чоловіка). Серед дітей з 
вродженою вадою слуху слід виділити 6 дітей, в 
яких кондуктивна приглухуватість виникла на 
фоні синдрому Тейбі, що потребувало тривалого 
часу, від 6 до 12 місяців для вставлення вірного 
діагнозу та визначення тактики подальшого ве-
дення дитини. 

 Всі діти: 3 хлопчика та 2 дівчинки, віком 
5-6 років, звернулися зі скаргами батьків на 
зниження слуху, дефекти мови та відставання в 
загальному розвитку. В анамнезі було виявле-
но: двоє дітей були прооперовані з приводу 
дефекту твердого піднебіння у віці 3 років, а 
четверо знаходилися під наглядом ортодонта з 
приводу деформації верхньої щелепи, що по-
требувало використання ортодонтичної плас-
тини; у всіх відмічалися часті ГРВІ з обструк-
тивним синдромом, що потребувало тривалого 
використання муколітиків. При огляді лікарем 
сурдологом виявлено при отоскопії: слухові 
проходи звужені, барабанні перетинки сірі втя-
гнуті, впізнавальні знаки згладжені, без ознак 
гіперемії, білявушні ділянки без особливостей. 
При дослідженні слухового аналізатора: на то-
нальній аудіограмі – кісткова провідність на 
рівні 5-15 дБ, повітряна провідність на рівні 
40-50 дБ, на тимпанограмі крива типу В; при 
дослідженні скроневої кістки шляхом 
комп’ютерної томографії – слухові кісточки та 
барабанна порожнина розвинуті достатньо, ко-
мірки сосковидного відростку гіпопневматичні, 
відмічається облітерація барабанної порожни-
ни та комірок сосковидного відростку, в тій чи 
іншій мірі, м’ якотканинним компонентом. При 
огляді суміжними спеціалістами консультатив-

ної поліклініки визначено: ортопедом – кільо-
видна грудна клітка, окулістом – косоокість, 
психіатром – легка інтелектуальна недостат-
ність. При заключному огляді генетика, врахо-
вуючи анамнез, данні огляду спеціалістами 
консультативної поліклініки та за результатами 
біохімічного генетичного обстеження був ви-
ставлений діагноз – синдром Тейбі. 

Хворим призначалося: лікування, направ-
лене на відновлення слуху – вібромасаж бара-
банних перетинок, продування за Політцером, 
ендауральний електрофорез з лідазою, біости-
мулятори у вигляді підшкірних ін’єкцій алоє; та 
лікування психіатра, що направлене на розвиток 
пам’яті та мислення – стімулотон, піроцетам, 
гліцин; за рекомендаціями генетика було реко-
мендовано дотримуватися желатинової дієти. 

Після двох курсів лікування з інтервалом 
в 6 місяців відновлення слухової функції не від-
булося, але лікування, що призначалося психіа-
тром, дало позитивні зрушення в бік покращен-
ня психічного розвитку дитини. Після безуспі-
шного лікування, що направлене на відновлення 
слухової функції, за спільним рішенням логопе-
да, сурдолога та психіатра діти були протезовані 
цифровими слуховими апаратами, з рекоменда-
ціями використання при навчанні. При контро-
льному огляді дітей , що користувалися слухо-
вими апаратами для навчання протягом 6 міся-
ців, в поєднанні з медикаментозним лікуванням 
психіатра кожні 3 місяці, відмічалося значне 
покращення мови та психічного розвитку дити-
ни. Це дало змогу орієнтувати дітей на навчання 
в шкільному закладі загального профілю. 

За результатами проведених спостере-
жень слід зробити певні висновки: 1) діти які 
мають зниження слуху в поєднанні з вроджени-
ми вадами лицевого скелету потребують обсте-
ження слухового аналізатора, крім тональної 
аудіометрії та тимпанометрії, шляхом комп’ю-
терної томографії; 2) обов’язкова консультація 
генетика для визначення подальшої тактики ве-
дення дитини; 3) при синдромі Тейбі слід відра-
зу, по визначенні діагнозу, поєднувати лікуван-
ня психіатра з слухопротезуванням, що сприяє 
подальшому гармонійному розвитку дитини.  

 
© Т.А. Кислощук, М.І. Зимогляд, З.А. Скакун, М.Г. Затайдух, 2006 
 
 
 
 
 



 112 

ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА, Н.І.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СІМЕЙ З НЕЗРОЩЕННЯМ ПІДНЕБІННЯ  
ТА ХВОРОБАМИ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
Протягом 2000-2005 рр. проведено обсте-

ження ЛОР-органів у 132 дітей із природженим 
незрощенням піднебіння (НП) та зібрано кліні-
ко-генеалогічний анамнез у родинах цих дітей.  

У всіх дітей при ЛОР-обстеженні виявле-
но патологію середнього вуха (здебільшого – 
секреторний отит) та запальні зміни верхніх ди-
хальних шляхів. 

За даними генеалогічних досліджень ді-
тей з природженими НП можна припустити, що 
у 38 сім’ях (28,8%) ця вада розвитку мала спад-
ковий характер, а в окремих випадках спостері-
гався аутосомно-домінантний тип успадкування 
(ваду діагностовано в трьох поколіннях жіночої 
статі). В родинах 6,8% дітей НП зустрічалося 
також у їх батьків. У родинах 4,2% дітей подібні 
вади були у рідних братів чи сестер, що може 
свідчити про поєднання впливу генетичних фак-
торів та факторів довкілля в одній сім’ї і полі-
генний тип успадкування цієї патології. Серед 
родичів І-ІІІ ступеня спорідненості НП переда-

валося по лінії батька в 14 випадках, по лінії 
матері – у 15. Поєднані спадкові вади розвитку 
піднебіння та ЛОР-органів було запідозрено на 
підставі анамнестичних та об’єктивних даних у 
5-х дітей (3,8%). Синдром П’єра Робена (НП, 
секреторний отит, порушення пневматизації 
сосковидного паростка, мандибулярна гіпопла-
зія та глоссоптоз) правдоподібно мав місце у 3-
х, а велофаціокардіальний синдром (ізольоване 
НП, недостатність м’язів піднебіння, секретор-
ний отит, аномалії скелету обличчя, вушних ра-
ковин, очей, серцеві порушення) – у двох.  

Отже, в окремих випадках, секреторний 
отит та інші патологічні зміни з боку ЛОР-
органів можуть бути не наслідком наявності 
незрощення піднебіння, а первинними проявами 
різноманітних поєднаних спадкових вад розвит-
ку. Тому важливим та необхідним є комплексне 
дослідження таких дітей, окрім хірургів-
стоматологів, оториноларингологами та генети-
ками. 
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ХЛАМИДИОЗНЫЕ РИНОСИНУСИТЫ У ДЕТЕЙ  
(ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ И ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ) 

 
Известно, что респираторный хламидиоз у 

детей занимает до 63,7% в структуре поражения 
дыхательной системы. Наиболее часто заболева-
ют дети в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. 

Однако до настоящего времени среди по-
ражения дыхательных путей не определены 
эпидемиология, источники и пути заражения 
данной инфекцией, структура и частота пораже-
ния носа и околоносовых пазух. 

Целью нашей работы было более деталь-
ное изучение частоты, структуры и характера 
хламидийного поражения носа и околоносовых 
пазух, эпидемиологии, источников и путей за-
ражения. 

Под нашим наблюдением находилось 105 
детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет, стра-
дающих хламидиозными риносинуситами. 

Верификация диагноза проводилась на 
основании жалоб, данных эпид. анамнеза, об-

следовании членов семьи; на основании клини-
ческой картины, объективном обследовании 
ЛОР органов, ИФА методов, ПЦР, общеклини-
ческих лабораторных исследований; Ro графии 
и КТ обследовании носа и околоносовых пазух, 
также на основании иммунологических и гисто-
морфологических исследований. Все исследова-
ния проводились в динамике. 

В результате было установлено, что наи-
более часто болели дети в возрасте от 6 месяцев 
до 15 лет. Острый хламидиозный риносинусит 
выявлен в 37,4%, рецидивирующее течение у 
17%, реинфецирование установлено у 7,6%, 
хронический риносинусит выявлен в 38%. 

По видовой специфичности было уста-
новлено, chl. pneumoniae – 75% (78 человек), chl. 
trachomatis – 18% (20 человек), chl. psittaci – 5% 
(5 человек), смешанные виды хламидиоза – 2% 
(2 человека). 
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Среди путей передачи наиболее частым 
был контактно-бытовой путь в 56%, внутриут-
робный – 36,5%, половой – 7% и профессио-
нальный путь – 0,5%. 

В структуре поражения носа и околоносо-
вых пазух было выявлено следующее, что верх-
нечелюстные пазухи были поражены в 30% слу-
чаев, решетчатый лабиринт был поражен в 65%, 
при этом передние клетки поражались у 60%, 
задние клетки – 20%, тотальное поражение ла-
биринтов встречалось в – 20%; основные пазухи 

были поражены в 2,5%, лобные пазухи пораже-
ны в 2,5%. Гемисинуситы отмечались в 9% (у 9 
человек), полисинуситы были в 14% (у 15 чело-
век), пансинуситы – 7% (у 7 человек). 

Все выше изложенное говорит о том, что 
изучение эпид. анамнеза, выявление частоты 
хламидийной инфекции и путей ее передачи 
имеют важное значение не только в своевре-
менной и качественной диагностики заболева-
ния, но и для выработки адекватной тактики 
лечения.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ СТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ  
МЕТОДОМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПОСТУРОГРАФІЇ У ХВОРИХ  

НА ГОСТРИЙ ОДНОСТОРОННІЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 
 

Для гострого середнього отиту характер-
на відсутність клінічних симптомів вестибуляр-
ної дисфункції, навіть у випадках появи перших 
клінічних симптомів ураження внутрішнього 
вуха (вушний шум, сенсорна приглухуватість, 
тощо). Але ж відомо, що вестибулярний аналі-
затор знаходиться в близьких анатомічних сто-
сунках зі слуховим, і є більш чутливим аніж 
слуховий до дії деструктивних факторів, в тому 
числі і факторів обумовлених патологічними 
процесами в суміжних з внутрішнім вухом об-
ластях. Відсутність клінічних проявів вестибу-
лярної дисфункції в таких випадках обумовлена 
особливостями фізіології вестибулярного аналі-
затора, а саме реалізацією механізмів вестибу-
лярної компенсації. Таким чином відсутність 
клініки вестибулярних розладів у хворих на гос-
трий середній отит, як у разі відсутності сенсор-
ного компоненту в пониженні слуху, так і в разі 
його появи, не може безумовно свідчити про 
відсутність скритих (компенсованих) вести-
булярних розладів.  

Чи не єдиним методом діагностики стану 
вестибулярного аналізатора у хворих з гострим 
запаленням середнього вуха є дослідження вести-
булоспінального рефлексу? Таке твердження обу-
мовлено наявністю відносних протипоказань до 
проведення таким хворим обертальних тестів, ка-
лоричних проб, гальванізації лабіринтів, тощо).  

Метод комп’ютерної постурографії є од-
ним із “фізіологічних” методів дослідження вес-
тибулярного аналізатора. Цей метод дозволяє 
об’єктивувати та стандартизувати не тільки які-
сні, а і кількісні характеристики статичної рів-

новаги при високій чутливості і точності. 
Нами проведено дослідження стану фун-

кції рівноваги методом повторної комп‘ютерної 
постурографії у 43 пацієнтів, яким проводилось 
лікування в поліклінічних та стаціонарних умо-
вах з приводу гострого одностороннього гнійно-
го середнього отиту. Жоден з обстежених нами 
хворих не мав симптомів порушення вестибуля-
рної функції.  

За ознакою форми втрати слуху пацієнти 
були розподілені на дві групи:  

- першу групу складали 36 хворих з “чис-
тою” кондуктивною приглухуватістю (пороги 
кістково проведених звуків на тональній поро-
говій аудіограмі були в межах норми); 

- другу групу складали 7 хворих з комбі-
нованою приглухуватістю (в кожного із хворих 
цієї групи мало місце підвищення порогів кіст-
ково проведених звуків на тональній пороговій 
аудіограмі. На порушення функції волоскових 
клітин спірального органа у осіб цієї групи вка-
зували дані надпорогової аудіометрії). 

У пацієнтів першої клінічної групи, де 
пониження слуху було зумовлено порушенням 
тільки механізмів звукопроведення, по резуль-
татам первинної та повторної комп’ютерної по-
стурографії було можливим виділення наступ-
них варіантів динаміки постурометричних пока-
зників: 

- відсутність асиметрії в відхиленнях в 
будь-яку із сторін при первинному обстежені, а 
також відсутність динаміки постурометричних 
даних при повторних обстеженнях на фоні про-
ведення лікування гострого запального процесу 
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середнього вуха (7 випадків). У цих пацієнтів 
патологічний процес в середньому вусі не мав 
впливу на рецептори лабіринту. 

- реєстрація асиметрії в відхиленнях в 
будь-яку із сторін при первинному обстежені, 
але відсутність динаміки в ступені та напрямку 
асиметрії при повторних обстеженнях на фоні 
проведення лікування гострого запального про-
цесу середнього вуха (18 випадків). У цих паці-
єнтів патологічний процес в середньому вусі 
також не мав впливу на рецептори лабіринту. 
Незмінна асиметрія в відхиленнях означала, що 
стійке відносне збудження або пригнічення вес-
тибулярної частини лабіринту на стороні гост-
рого отиту не пов’язане з патологічним проце-
сом в середньому вусі. Така асиметрія була при-
родженою, або нажитою раніш. 

- реєстрація асиметрії в відхиленнях, коли 
при первинному обстежені виявлялось переваж-
не відхилення в сторону здорового вуха, і наяв-
ність зменшення ступеня асиметрії, або її лікві-
дація, або ж зміна напрямку при повторних об-
стеженнях на фоні проведення лікування гост-
рого запального процесу середнього вуха (11 
випадків). У цих пацієнтів патологічний процес 
в середньому вусі мав збуджуючий вплив на 

рецептори вестибулярної частини лабіринту. 
Динаміка ступеня асиметрії в відхиленнях на 
фоні лікування означала, що відносне збуджен-
ня вестибулярної частини лабіринту на стороні 
отиту пов’язане з патологічним процесом в се-
редньому вусі.  

У пацієнтів другої клінічної групи, де по-
ниження слуху було зумовлено порушенням 
механізмів звукопроведення і звукосприйняття, 
при первинному обстежені реєструвалось пере-
важне відхилення в сторону здорового вуха, а 
при повторних – зменшення ступеня асиметрії, 
або її ліквідація, або ж зміна напрямку асиметрії 
відхилень. На наш погляд така динаміка напря-
мку та ступеню асиметрії в відхиленнях за умов 
ліквідації сенсорного компонента в приглухува-
тості на фоні лікування означала, що збудження 
вестибулярної і кохлеарної частини лабіринту 
на стороні отиту пов’язане з патологічним про-
цесом в середньому вусі. 

Таким чином використання комп’ютерної 
постурографії у даній категорії хворих є ефек-
тивним засобом діагностики поширення впливу 
патологічного процесу на вестибулярний аналі-
затор а також відстеження ефективності ліку-
вання. 

 
© О.А. Компанієць, 2006 
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ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАНЯ ВИСОКОЧАСТОНОГО ЗВАРЮВАННЯ ТКАНИН  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ 

 
При виконанні хірургічних втручань на 

ЛОР-органах дуже важливим є забезпечення 
місцевого гемостазу і профілактика післяопера-
ційної кровотечі. Для цього застосовують багато 
методик: тампонада з використанням тампонів 
різної модифікації і виготовлених з різних тка-
нин, прошивання і перев’язка судин, діатермо-
коагуляція, плазмова коагуляція, тощо.  

Найчастіше для зупинки кровотечі в рані 
користуються діатермокоагуляцією з викорис-
танням моно-, або біполярних електродів. Однак 
при цьому мають місце опіки і некроз навколи-
шніх тканин, що нерідко приводить до грубих 
рубців і деформації тканин. Тому пошук нових, 
менш травматичних методів місцевого гемоста-
зу є актуальним. 

За останні роки все більш широкого за-
стосування в хірургічній практиці набуває висо-
кочастотне зварювання тканин, розроблене в 

Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. За 
результатами досліджень різних авторів даний 
метод позитивно зарекомендував себе в брюш-
ній та торакальній хірургії, при операціях на 
щитоподібній залозі, в онкології. 

Нами високочастотне зварювання тканин 
проводилось при операціях у дітей віком від 7 
до 16 років з різними захворюваннями ЛОР-
органів. Під час хірургічних втручань (видален-
ня синехій порожнини носа, заварювання судин 
перегородки носа у зв’язку з частими носовими 
кровотечами, тонзилектомія, тонзилотомія, сеп-
топластика) використовували високочастотний 
коагулятор ЕК-300М1 та відповідні спеціальні 
інструменти для втручання на ЛОР-органах. У 
всіх випадках застосування електрозварювання 
забезпечило надійний гемостаз та відсутність 
патологічних змін в навколишніх тканинах. 
Окремо слід відзначити, що після видалення 
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синехій в порожнині носа не було необхідності 
в проведенні тампонади носа безпосередньо пі-
сля хірургічного втручання, а також мало місце 
скорочення післяопераційного періоду і відсут-
ність рецидиву захворювання. 

Застосування високочастотного електро-
зварювання тканин оториноларингології відкри-
ває подальші перспективи по удосконаленню 
хірургічних втручань на ЛОР-органах і підви-
щенню їх якості.  

 
© А.Л.Косаковський, О.Ю.Бредун, І.А.Косаківська, Н.В.Шингирей, А.Є.Трунов, С.О.Шамрай, 2006 
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ПУХЛИНИ ЛОР-ОРГАНІВ У НЕМОВЛЯТ 

 
Вступ. Пухлини ЛОР-органів у дитячому 

віці зустрічаються не часто, а у дітей першого 
року життя взагалі рідко. Метою нашого дослі-
дження було визначення виду пухлин ЛОР-
органів, що зустрічаються у дітей першого року 
життя. 

Матеріали та методи. В дитячій ЛОР-
клініці НМАПО імені П.Л. Шупика нами було 
проліковано 28 дітей, у віці від 1 до 12 місяців з 
різними новоутвореннями ЛОР-органів. Для 
встановлення діагнозу використовували загаль-
ноклінічні методи обстеження ЛОР-органів, за 
показаннями рентгенографію, спіральну ком-
п'ютери} томографію, магнітно-резонансну то-
мографію, ультразвукове дослідження, пункцій-
ну біопсію, біопсію, гістологічне дослідження 
видалених тканин. 

Результати дослідження. Папіломатоз 
гортані було виявлено у 7, кісти глотки та гор-
тані у 4, кавернозну гемангіому глотки та горта-
ні у 1, гемангіому гортані у 5, гемангіому носа у 
2, тератому носової частини глотки у 3, ембріо-
нальну закладку зубів у парафарингеальному 
просторі, яка симулювала пухлину у 1, фіброму 
вушної раковини у 1, тератому зовнішнього та 
середнього вуха у 1, тератому верхньощелепної 
пазухи у 1 хворого. 

У однієї дитини, яка поступила в клініку з 
підозрою на стороннє тіло гортані, після вида-
лення пухлини при гістологічному дослідженні 
було виявлено ангіоперицитому. Через 3 місяці 
мав місце рецидив пухлини. При повторному її 
видаленні результат гістологічного дослідження 
– саркома. Хвора отримала повний курс проме-
невої та хіміотерапії. Впродовж 3 років рецидив 
пухлини не визначався, функція гортані була 
збережена в повному обсязі, 

У 21 з 27 пацієнтів з доброякісними ново-
утвореннями проведено хірургічне лікування з 
позитивним ефектом. Дітям з папіломатозом 
гортані проводились повторні оперативні втру-
чання з приводу рецидиву пухлини. Двоє з них 
продовжують періодично лікуватись і по тепе-
рішній час, у 3 рецидиви папіломатозу гортані 
припинились. У однієї дитини з кавернозною 
гемангіомою зовнішнього носа за місцем про-
живання в тканину пухлини було введено роз-
чин трихлороцтової кислоти, внаслідок чого 
утворився дефект м'яких тканин носа, що по-
требувало пластики із застосуванням Філатов-
ського стебла. 

У 1 дитини з кавернозною гемангіомою 
гортанної частини глотки та гортані, яка неухи-
льно прогресувала та перекривала дихальні 
шляхи, було проведено операцію нижня трахео-
стомія з наступним променевим лікуванням. 
Позитивний ефект було отримано після 3 сеан-
сів променевої терапії. Дітям з гемангіомою го-
ртані після відновлення достатнього дихання 
шляхом виконання нижньої трахеостомії було 
проведено кріодеструкцію пухлини, яка в окре-
мих випадках доповнювалась курсом гормона-
льної терапії преднізолоном впродовж місяця. 
Позитивний ефект отримано у всіх хворих з ге-
мангіомою гортані. 

Висновки. Частіше за все у немовлят зу-
стрічається доброякісні пухлини папіломатоз 
гортані, гемангіома гортані, кісти глотки та гор-
тані, тератома. Злоякісні пухлини зустрічаються 
спорадично. Лікування повинно бути комплекс-
ним, комбінованим і направленим на отримання 
максимального терапевтичного ефекту. При 
злоякісних пухлинах обов'язкове лікування із 
залученням онколога. 

 
© А.Л. Косаковський, О.Ю. Бредун, 2006 
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М.Б. КРУК, М.М. КРУК, А.В. ЦИМАР, В.Я. ЛАГОШНЯК, В.В. ОЛАШИН, 
А.Ю. ГАЄВСЬКИЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНИХ ФАРИНГОТОНЗИЛІТІВ 

 
Патологічний процес в ротоглотці викли-

кається багатьма факторами: вторинний імуно-
дефіцит, хронічні параназальні синусити, хво-
роби внутрішніх органів, хронічні фаринготон-
зиліти у батьків та близьких, а також змішаною 
мікрофлорою: різного типу віруси, пневмококи, 
стафілококи, гемофільна паличка, в меншій мірі 
стрептокок (до5-8%), в окремих випадках внут-
ріклітинними бактеріями (хламідії, мікоплазми). 
Довготривалий і нелікований процес може 
спричиняти вторинний імунодефіцит, усклад-
нюватися іншими хворобами верхніх дихальних 
шляхів та внутрішніх органів. Тому вивчення 
комплексних методів лікування хронічних фа-
ринготонзилітів є актуальним. 

Мета роботи: розробка комплексного ме-
тоду лікування та його застосування при не 
стрептококових фаринготонзилітах.  

За період 2003-2005рр. нами обстежено і 
проліковано 150 осіб віком від 14 до 60 років. 
При бактеріологічному обстеженні виявлено 
змішану мікрофлору: пневмококи – 36%, гемо-
фільна паличка – 18%, стафілококи – 8%, хламі-
дії – 6%. Одночасно проводилося обстеження 
членів сім’ї, у яких виявлено безсимптомне но-
сійство майже аналогічної патогенної мікро-
флори.  

У 82% хворих виявлено безсимптомні 
форми параназальних синуситів (синдром сті-
кання виділень по задній стінці), у 46% – різної 
степені викривлення носової переділки з тубар-
ною дисфункцією різної степені, у 31% – ателе-
ктатичний середній отит.  

В залежності від чутливості призначались 
відповідні антибіотики. Ми надавали перевагу 

таким групам антибіотиків: макроліди: азитро-
міцин, кларитроміцин; цефалоспорини II по-
коління: цефуроксим; хінолони: гатіфлокса-
цин, гатібакт. Курс антибіотикотерапії підбира-
вся індивідуально. 

Системна антимікробна терапія поєдну-
валася з місцевими антимікробними спреями 
(від 3 до 5 тижнів) почергово: біопарокс, гіва-
лекс, йокс, орасепт, стрепсілс – кожен протягом 
7 днів, та таблетками для розсмоктування: лісо-
бакт 6-8 раз на добу – 25 днів, септолет 5-6 раз – 
10 днів, трахісан 7 днів, гексаліз – 7-10 днів, 
стрепсілс – 7 днів. 

Одночасно призначались фітопрепарати: 
тонзилгон Н (тонзілітіс), синупрет – протягом 2-
3 місяців, при загостреннях процесу тонзипрет – 
7 днів. 

При наявності параназальних синуситів 
ендоназально призначались місцеві спреї: Аква 
Маріс, біопарокс, назонекс, фліксоназе. 

При порушенні імунного статусу (у 35% 
осіб) призначались стимулятори ендогенного 
інтерферону: віферон, циклоферон, протефла-
зид, аміксин. 

Результати: після півторамісячного курсу 
лікування суб’єктивний статус хворих покращи-
вся у 85%, висівання мікрофлори зменшилося у 
45%. Кращі результати отримані при одночасній 
санації родичів (до 31%). 

Висновки: хронічний фаринготонзиліт 
вимагає тривалого і комплексного лікування. 
При наявності патогенної мікрофлори у членів 
сім’ї та близьких потрібно проводити санацію 
всіх членів. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, А.В. Цимар, В.Я. Лагошняк, В.В. Олашин, А.Ю. Гаєвський, 2006 
 
 
 
 
 

А.С.КУШНІР, Б.Н.БІЛЬ, А.М.НАЗАРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПНЕВМАТИЗАЦІЇ СОСКОПОДІБНИХ ВІДРОСТКІВ  
І СТАНУ ПРОХІДНОСТІ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ  

НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Запальні процеси середнього вуха, особ-

ливо ті, що виникають до повного утворення 
коміркової системи скроневої кістки, змінюють 
протікання пневматизації і кінцевий характер 

коміркової системи соскоподібного відростка, 
що особливо ускладнює встановлення значення 
її в перебігу отитів різних видів.  

Не дивлячись на багаточисельні роботи, 
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які присвячені вивченням пневматизації соско-
подібного відростка, приводимо результати на-
ших досліджень, які передбачали встановлення 
особливостей будови соскоподібних відростків 
при окремих видах хронічного гнійного серед-
нього отиту в залежності від такого фактору, як 
функція слухової труби. 

Було обстежено 197 хворих на хронічний 
гнійний середній отит (ХГСО), з них 106 на 
хронічний гнійний епітимпаніт (ХГЕ) і 91 – на 
хронічний гнійний мезотимпаніт (ХГМ). В усіх 
випадках захворювання було однобічним. Сту-
пінь розвитку коміркової системи соскоподіб-
них відростків визначали за допомогою рентге-
нографії за Шюллером та при спіральній 
комп’ютерній томографії. 

Як свідчать дані анамнезу, при ХГЕ у пе-
реважної більшості хворих – 65 (61,3%) запаль-
ний процес мав початок у віковому періоді до 5-
ти років, тоді як при ХГМ в аналогічний період 
захворювання починалося лише у 34 (37,4%) 
осіб, (P<0,05). 

Результати проведених досліджень будо-
ви коміркової системи соскоподібних відростків 
у хворих на хронічні епі- та мезотимпаніти свід-
чать про переважання недостатньо вираженої 
коміркової системи соскоподібних відростків 
при ХГЕ, ніж при ХГМ. Зокрема, частота вияв-
лення склеротичних типів відростків значно бі-
льша у осіб з хронічним гнійним епітимпанітом 
– 60 (56,6%), в порівнянні з хронічними мезоти-
мпанітами, де такий стан соскоподібного відро-
стка встановлено тільки у 11 (12,1%) хворих з 
91 (P<0,05).  

Нами проводилося порівняльне дослі-
дження ступеню функціонування слухової тру-
би за Miller і характеру будови коміркової сис-
теми соскоподібного відростка у хворих на хро-

нічний гнійний середній отит. Проте, слід за-
значити, що для отримання достовірних резуль-
татів методика дослідження функції труби за 
Miller нами використовувалася лише у тих хво-
рих на хронічний гнійний епітимпаніт, в яких 
мала місце крім епітимпанальної також перфо-
рація в pars tensa барабанної перетинки (епіме-
зотимпаніт). Таких хворих, а саме з епімезотим-
панітом в наших спостереженнях було 64.  

Дослідження показали значне переважан-
ня кількості хворих на хронічний гнійний епіме-
зотимпаніт (ХГЕМ) із склеротичним типом бу-
дови відростків при погіршеній функції слухо-
вої труби. А саме склеротична соскоподібна 
структура виявлена у 28 (84,8%) хворих з 5 сту-
пенем функції труби, тоді як при задовільній її 
функції (І-ІІ ступені) випадків склеротичної 
структури не спостерігалося, а навпаки виявле-
но 2 випадки розвинутої коміркової системи 
серед 5 хворих. При V ступені функції слухової 
труби не було випадків розвинутої коміркової 
системи. Загалом V ступінь функціонування 
труби відзначено у 33 (51,6%) хворих на ХГЕМ, 
що значно більше, ніж при ХГМ – 18 (19,8%), 
(P<0,05). При ХГМ частіше виявлялася задові-
льна функція (І-ІІ ступені) слухової труби 
(25,3%), ніж при ХГЕМ (7,8%), (P<0,05). 

Однак, при ХГМ достовірної залежності 
характеру коміркової структури відростка від 
ступеню функціонування слухової труби не від-
значено. При V ступені функції слухової труби 
виявлялося 3 (16,7%) хворих зі склеротичним 
типом відростків і при І-ІІ ступені також 3 хво-
рих (13,0%), (P>0,05). Таким чином, пряма за-
лежність між погіршеним функціонуванням 
слухової труби і поганою пневматизацією сос-
коподібного відростка виявляється лише при 
хронічних гнійних епітимпанітах. 

 
© А.С.Кушнір, Б.Н.Біль, А.М.Назаренко, 2006 
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, О.Ю. БРЕДУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВРОДЖЕНОЇ АТРЕЗІЇ ХОАН 

 
Етіологія та патогенез вродженої атрезії 

хоан достеменно не відомі. Є припущення, що 
ця патологія виникає внаслідок неповного роз-
смоктування мезенхімальної тканини, яка при-
криває хоани в ембріональному періоді розвит-
ку плода. В подальшому ця мембрана стає спо-
лучнотканинною або кістковою. За даними сві-
тової та вітчизняної медичної літератури на 
5000-7000 пологів припадає один випадок наро-

дження дитини з атрезією хоан. Співвідношення 
хворих жіночої та чоловічої статі 2:1, частіше 
зустрічається однобічна атрезія. В більшості 
випадків атрезія хоан не є ізольованою вродже-
ною патологією. Часто вона супроводжує таки 
вади розвитку як вроджений порок серця, не-
зрощення твердого піднебіння, щілина верхньої 
губи, різноманітні гіпогенезії зовнішнього носа, 
вушної раковини та інші. 
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Впродовж 2005 року у відділенні патоло-
гії новонароджених Української дитячої спеціа-
лізованої клінічної лікарні "Охматдит" знаходи-
лось на лікуванні 5 новонароджених з двобіч-
ною атрезією хоан. Всі хворі жіночої статі, опе-
ративне лікування проведено в строки 3-10 днів 
від народження. Під час операції у 3 пацієнтів 
було ідентифіковано – кісткову форму атрезії, у 
1 – фіброзну, і ще у 1 – змішану форму. 

При генетичному обстеженні виявлено 
наступну патологію: 

1. Синдром МВВР (2 пацієнта), (мно-
жинних вроджених вад розвитку), що включав 
гіпертелоризм (2), вроджений порок серця (2), 
деформацію вушних раковин (1), розщілину 
верхньої губи (1). 

2. Фронто-назальна дисплазія (1 паці-

єнт), що включала антимонголоїдний розріз 
очей, гіпертелоризм, пласке перенісся, гіпопла-
зію крил носа. 

3. Ізольована вроджена вада розвитку (1 
пацієнт), (спорадичний випадок) – атрезія хоан. 

4. CHARGE-синдром (1 пацієнт) – Colo-
boma of the eye, Heart defects, Atresia of the cho-
anae, Retardation of growth and/or development, 
Genital and/or urinary abnormalities, and Ear ab-
normalities. 

Таким чином, атрезія хоан частіше є озна-
кою множинних вад розвитку, при яких загаль-
ний стан дитини є вкрай тяжким. Для мінімізації 
операційного ризику необхідна відповідна пере-
допераційна підготовка та післяопераційний 
догляд в спеціалізованих відділеннях реанімації 
новонароджених. 

 
© А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, 2006 
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, О.Ю. БРЕДУН, В.С. ГОВОРОВ, Л.А. ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЮНАЦЬКУ АНГІОФІБРОМУ  
НОСОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 

 
Діагностика ангіофіброми базується на 

анамнезі та об’єктивних клінічних даних. Вели-
ке значення в діагностиці ангіофіброми основи 
черепа приділяється пальцевому дослідженню 
носової частини глотки. Пухлина великогорбку-
вата, на широкій основі, хрящової консистенції, 
нерухома та має різні розміри в залежній від 
місця первинної локалізації: базилярна, тубарна, 
сфеноетмоїдальна, крило-щелепна. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
20 хлопчиків віком від 8 до 14 років, із яких у 7 
хворих була базилярна форма, у 10 сфеноетмої-
дальна і у 3 – крилоподібно-щелепна форма пу-
хлини. 

Комп'ютерна томографія залишається са-
мим інформативним методом діагностики, дає 
можливість оцінити поширеність пухлинного 
процесу та обсяг оперативного втручання. 

Ангіофіброма носової частини глотки 
підлягає тільки оперативному лікуванню. Від 
локалізації пухлини залежить оперативна такти-
ка – ендоназальне її видалення або за методом 
Денкера. Оперативне втручання проводиться із 
застосуванням гемодилюції та керованої гіпото-
нії за допомогою пентаміну або арфонаду. Ви-
користовуючи нормоволемічну гемодилюцію, 
яка полягає в попередній ексфузії крові хворого 
в кількості 200-250 мл з наступним відновлен-

ням обсягом циркулюючої крові. Для цього 
проводили внутрішньовенне введення кристало-
їдних розчинів (0,9 % розчин хлориду натрію, 
5 % розчин глюкози) та колоїдної препарату 
"Рефортан" до рівня оптимальної гемодилюції. 
Депонування крові проводилось пі д контролем 
артеріального тиску, пульсу і сатурації крові. До 
крові додавали антикоагулянт "Глюціцир" у 
відношенні 1:4. 

На заключному операції проводилось ре-
інфузія депоновано крові. Показники перифери-
чної крові не знижувались нижче ніж: еритро-
цити 2,0 х1012/л, гемоглобін – 95 г/л, гематокрит 
– 25 %. 

Під час оперативного втручання застосо-
вували кріовплив. Наш досвід свідчить про те, 
що кріовплив зменшує кровотечу, прискорює 
оперативне втручання. Операційна рана тампо-
нувалась на 3-4 доби тампонами просоченими 
гемостатичними препаратами, які видалялись 
поетапно. В післяопераційний період признача-
лось антибактеріальна, протизапальна та симп-
томатична терапія. 

Висновки. 1. Для діагностики юнацької 
ангіофіброми носової частини глотки необхідно 
застосовувати комп'ютерну томографію. 
 2. Під час оперативного втручання доці-
льно використовувати кріовплив на пухлини. 
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3. Нормоволемічна гемодилюція та керо-
вана гіпотомія виключає переливання донорсь-
кої крові. Перелита аутокров швидко включа-

ється в процес транспорту кисню і не викликає 
різноманітних ускладнень. 

 
© А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, В.С. Говоров, Л.А. Шух, 2006 
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА, І.Т. САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИРОДЖЕНИМИ СЕРЕДИННИМИ,  
БІЧНИМИ КІСТАМИ І ФІСТУЛАМИ ШИЇ ТА ПРИАУРИКУЛЯРНИМИ НОРИЦЯМИ 

 
Внаслідок порушення ембріогенезу утво-

рюються кісти, фістули, які підлягають хірургі-
чному лікуванню. Середині кісти і фістули роз-
міщуються вище щитоподібного хряща, поблизу 
під'язикової кістки, мають різну величину. 

Під нашим спостереженням в ЛОР-клініці 
УДСЛ "ОХМАТДИТ" знаходилось 27 хворих за 
період 2002-2006 років. Вік хворих – від 5 місяці 
до 15 років. У 12 дітей діагностувалась середин-
на кіста, у 2 – серединна фістула, у 2 – бічна 
кіста шиї, у 11 – приаурикулярна нориця. 

Діагностика цих захворювань не складна. 
Допомагає в діагностиці ультразвукова методи-
ка дослідження. Диференціальна діагностика 
проводиться з лімфаденітами шиї, аневризмами 
судин та пухлинами. 

Лікування кіст і фістул підлягає хірургіч-
ному видаленню в межах здорових тканин. Се-
рединну фістулу видаляють разом з ділянкою 
під'язикової кістки розмір якої складає 4-5 мм, і 
як найвищого перев'язування фістульного ходу з 
наступним пошаровим закриттям операційної 
рани. Бокові фістули закінчувались на боковій 
поверхні глотки або біля хребта. 

Приаурикулярні нориці закінчувались 
сліпо в ділянці вушного хряща. В післяопера-
ційний період антибіотики, як правило, не 
призначались. Проводилась симптоматична 
терапія. Шви знімались на 6-7 день після опе-
рації. 

В результаті хірургічного лікування у всіх 
27 хворих рецидивів не було. 

 
© А.А. Лайко, Н.Ю. Павловська, І.Т. Савчук, 2006 
 
 
 
 
 

С.О. ЛАКІЗА, Р.А. АБИЗОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДИФДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА  
ПРИ НОВОУТВОРЕННЯХ ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ШИЇ 

 
Серед різноманітних пухлин, що уража-

ють ЛОР-органи, найменша питома вага (1%) 
припадає на позаорганні пухлини шиї. 70-80% із 
них є доброякісними, і 20-30% злоякісними. В 
першій групі домінують утворення саліваторно-
го або нейроектодермального походження. До 
першої групи належать такі новоутворення, як 
плеоморфна аденома (80-90%), пухлина Варто-
на, онкоцитома, до другої – невринома, нейро-
фіброма, гангліоневрома, менінгеома, хемодек-
тома (А.З. Пачес, 2000; Р.А. Абизов, 2001). 

З 2000 по 2005 роки під нашим наглядом 
знаходилося 29 хворих із пухлинами парафари-
нгеального простору: 

Пухлини нервової тканини: шваннома – 1; 
нейрофіброматоз Реклінгхаузена – 1; невринома – 1 

Пухлини парахромафінних гангліїв: хе-
модектоми – 2; 

Судинного походження: аневризми сонної 
артерії – 1; кістозна лімфангіома – 1; 

Пухлини м’язевого походження: рабдомі-
ома – 1; 

Пухлини сполучної тканини: фіброми, в т. 
ч. дерматофіброми – 4; 

Пухлини різного походження: аберрантні 
змішані пухлини (з локалізацією поза ложем 
білявушної слинної залози) – 3; аберрантна щи-
товидна залоза – 1. 
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Злоякісні пухлини: цистаденоїдна карци-
нома – 2, мукоепідермоїдний рак – 2, аденокар-
цинома – 3, злоякісна шваннома – 1, гемангіо-
перицитома – 2, гемангіоендотеліома – 2, бран-
хіогенний рак – 1. 

Рідкість захворювання і малосимптом-
ність створюють труднощі в діагностиці і особ-
ливо в диференційній діагностиці. Так під мас-
кою пухлин парафарингеального простору мо-
жуть протікати латентні осумковані парафарин-
геальні абсцеси. Два випадки такого роду нам 
приходилося зустрічати у своїй практиці. Крім 
того може бути поєднання запального і неоплас-
тичного процесів (гігантська гранульома із осе-
редком лімфоепітеліоми у її товщі, лімфадено-
патія метастатичного походження із розвитком 
аденофлегмони шиї). 

Перед оперативним втручанням слід при-
класти максимум зусиль для визначення об’єму 
та меж поширення пухлини, її зв’язку із судин-
ними, нервовими структурами та навколишніми 
органами, використовуючи усі наявні методи 
дослідження. Клінічне обстеження ЛОР- та не-
врологічний статус, рентгенографію, УЗД, 
комп’ютерну томографію, МРТ в тому числі із 
контрастуванням.  

В диференційній діагностиці каротидних 
хемодектом і хемодектом блукаючого нерву, як 
і пухлин іншого ґенезу (неврином, гангліонев-
ром) важливу роль відіграє ангіографія (артеріо-
графія). 

Поряд з цими методами в діагностиці пу-
хлин голови та шиї певне значення мають і ме-
тоди радіонуклідної діагностики. В 70-80-х ро-
ках минулого століття були вивчені діагностич-
ні можливості планарної сцинтиграфії з 75Se-
метіоніном, 111In-цитрином, 67Ga-цитратом та 
іншими туморотропними радіофармпрепарата-
ми. В останній час зріс інтерес до радіонуклід-
ної діагностики пухлин вищевказаних локаліза-
цій в зв’язку з появою нових перспективних ту-
моротропних радіофармпрепаратів, таких як 

99mTc-MIBI, 99mTc-тетрафосмін, 99mTc(V)DMSA 
та ін. З’явилась більш сучасна радіодіагностич-
на апаратура – однофотонні емісійні 
комп’ютерні томографи, які дозволяють отри-
мувати поряд з планарними зображеннями зрізи 
розподілу радіофармпрепарату в різних площи-
нах. Завдяки цьому покращується контрастність 
зображення та підвищується надійність вияв-
лення патологічних процесів.  

Таким чином можна зауважити, що поза-
органні пухлини шиї можуть мати місце в прак-
тиці отоларинголога. В літературі вони подеко-
ли трактуються як пухлини глотки, що неправи-
льно, оскільки пухлина походить із глибоких 
структур шиї, залоз, судин, нервів шиї та має 
інтимні взаємовідносини зі стінкою глотки. 
Глоткові симптоми (відчуття стороннього тіла, 
зміна тембру голосу, тощо) виникають лише в 
міру росту новоутворення. Тому ці пухлини слід 
називати парафарингеальними і виділяти в 
окрему групу.  

З додаткових методів діагностики вико-
ристовують цитологічне дослідження пунктатів 
із пухлини. Однак цей метод не завжди може 
бути достовірним. Навіть морфологічні ознаки 
злоякісності не завжди переконливі. Про неї 
дозволяє судити лише клінічне протікання 
(швидкий інфільтративний ріст, схильність до 
рецидивів, поява метастазів). 

Для більшості парафарингеальних пухлин 
єдиним раціональним методом лікування є хіру-
ргічне видалення. Враховуючи важкість діагно-
стики, видалення позаорганних пухлин шиї вар-
то вважати доцільним також з метою гістологі-
чної верифікації діагнозу. При невриномах опе-
рацією вибору слід вважати інтракапсулярну 
енуклеацію пухлини з крайовою резекцією нер-
ва, або з наступним його зшиванням. При пара-
фарингеальних пухлинах доцільний зовнішній 
або комбінований доступ, так як видалення пух-
лини через рот небезпечно із-за можливості по-
шкодження магістральних судин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ НА ПОСТОЯННЫЙ МОДУЛИРОВАННЫЙ ТОН (ASSR)  

В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СЛУХА 
 

Метод регистрации слуховых вызванных 
потенциалов на постоянный модулированный 
тон (ASSR) является относительно новым среди 

объективных методов исследования слуховой 
системы. Основными преимуществами по срав-
нению традиционными коротколатентными 
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слуховыми вызванными потенциалами являют-
ся: 1)возможность исследования в более широ-
ком частотном диапазоне (от 250Гц до 8кГц); 
2)возможность получения данных при потере 
слуха свыше 95дБПС; 3)отсутствие субъектив-
ного компонента (субъективной оценки резуль-
тата исследующим). В то же время в литературе 
приводятся достаточно противоречивые данные 
относительно точности метода при оценке поро-
гов слуха.  

Целью данного исследования является 
изучение соответствия результатов ASSR и дан-
ных тональной пороговой аудиометрии у взрос-
лых и детей с различными степенями потери 
слуха. Исследование проводилось на приборе 
“Audera” (производитель компания GSI – 
США). 

Пациенты были разделены на группы в 
соответствии с возрастом (дети и взрослые) и 
степенью потери слуха (тяжелая и глубокая). У 
взрослых пациентов сравнение проводилось с 
данными тональной пороговой аудиометрии, у 
детей – с данными игровой аудиометрии. 

Исследование проводилось на частотах 
250, 500, 1000, 2000 и 4000Гц. Взрослую группу 
составили 5 пациентов в возрасте от 19 до 23 
лет (средний возраст 21 год). У пациентов дан-
ной группы отклонения от данных тональной 
пороговой аудиометрии составили в среднем на 
различных частотах: 250 Гц – 11,5 дБ, 500 Гц – 
10 дБ, 1 кГц – 11 дБ, 2 кГц – 10,7 дБ, 4 кГц – 
8,75 дБ. Детскую группу составили 10 пациен-
тов в возрасте от 2,5 до 3,5 лет (средний возраст 

3.1 года). Отклонения от данных игровой ау-
диометрии составили соответственно: 250 Гц – 
7,25 дБ, 500 Гц – 8,4 дБ, 1 кГц – 9,5 дБ, 2 кГц – 
11,2 дБ, 4 кГц – 10,8 дБ. Группу пациентов с 
тяжелой потерей слуха (до 80 дБ ПС в среднем 
на исследуемых частотах) составили 6 пациен-
тов. У данной группы пациентов отклонения от 
данных тональной пороговой аудиометрии со-
ставили в среднем: 250 Гц – 11,5 дБ, 500 Гц – 
9,2 дБ, 1кГц – 12,6 дБ, 2 кГц – 14,4 дБ, 4 кГц – 
9,25 дБ. У пациентов с глубокой потерей слуха 
(в среднем свыше 90 дБ ПС на исследуемых 
частотах) расхождения с данными тональной 
аудиометрии составили соответственно: 250 Гц 
– 9,4 дБ, 500 Гц – 8,25 дБ, 1 кГц – 7,9 дБ, 2 кГц – 
8,9 дБ, 4 кГц – 9,4 дБ. Максимальное среднее 
отклонение составило 14,4 дБ на частоте 2 кГц в 
группе пациентов с тяжелой потерей слуха. В 
целом расхождения с данными тональной ау-
диометрии у пациентов с тяжелой потерей слуха 
были выше, чем у пациентов с глубокой поте-
рей, что соответствует данным литературы. 

В результате проведенных исследований 
можно сделать следующий вывод: метод реги-
страции слуховых вызванных потенциалов на 
постоянный модулированный тон, в силу недос-
таточности клинических данных, не может счи-
таться основным в диагностике слуха, но вклю-
чение его в батарею тестов, в первую очередь 
при обследовании детей, является целесообраз-
ным и перспективным. Наиболее надежные ре-
зультаты можно получить при обследовании 
пациентов с тяжелой и глубокой потерей слуха. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

 
Развитие эндоскопических технологий 

позволило на новом уровне подойти к проблеме 
удаления доброкачественных опухолей около-
носовых пазух (ОНП) и основания черепа (ОЧ), 
составляющих от 0,2 до 0,8% от всех локализа-
ций опухолей (J.G.Batsakis, 1979). В рамках это-
го сообщения мы рассмотрим результаты эндо-
назального хирургического лечения остеом, со-
судистых опухолей и инвертированных папил-
лом. В последние годы появились сообщения 
о возможности щадящего удаления остеом 
(Weber et al., 1995; Coste et al., 1996) и крупных 
сосудистых опухолей ОНП (Herve et al., 1999; 

Serrano et al., 2000). Немало интересных работ 
сообщает об эффективном эндоназальном уда-
лении инвертированных папиллом ОНП (Draf., 
1998; Каmel et al., 2004). 

Материал и методы. За период с 1998 
по 2005 год были оперированы 12 больных с 
костными опухолями ОНП размерами от 9 мм до 
45 мм, 20 больных с крупными сосудистыми 
опухолями ОНП (из них – 6 юношеских ан-
гиофибром) и 15 пациентов с инвертирован-
ными папилломами. Средний возраст опери-
рованных – 44,5 года. Костные опухоли распо-
лагались в лобной пазухе у 3 больных, в решет-
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чатом лабиринте – у 7; в клиновидной пазухе – 
у 2. По гистологическому строению опухоли 
распределились следующим образом: остеома – 
9 случаев, цементома – 2, остеобластома – 1. Три 
пациента были оперированы с применением 
интраоперационной навигационной системы. 
Опухоли решетчатого лабиринта (7) и клино-
видной пазухи (2) были оперированы с исполь-
зованием только эндоназального доступа. При 
остеомах лобной пазухи в двух случаях эндона-
зальный подход комбинировался со щадящим 
наружным доступом. 

Средний возраст оперированных с сосу-
дистыми опухолями – 43 года (капиллярная ге-
мангиома –9 пациентов, кавернозная гемангио-
ма – 4; гемангиоэндотелиома – 1), с ангиофиб-
ромами – 17,5 лет. Все новообразования рас-
полагались в глубоких отделах полости носа, 
распространялись в ОНП и плохо были видны 
при передней риноскопии. Четыре гемангиомы 
достигали лишь I стадии, 5 – II и еще 5 – III ста-
дии. Все ангиофибромы были II-III стадии и за-
нимали носоглотку, решетчатый лабиринт, кли-
новидные, верхнечелюстные пазухи, а также 
распространялись на основание черепа и в кры-
лонебную ямку. 

Ввиду выраженной кровоточивости во 
время операции мы всегда примененяли бипо-
лярную и монополярную коагуляцию, четырем 
пациентам с гемангиомами и всем шести боль-
ным с ангиофибромами производилась предо-
перационная ангиография с суперселективной 
эмболизацей приводящих сосудов. У пациента с 

гемангиоэндотелиомой было выполнено субто-
тальное удаление опухоли, и после верификации 
диагноза ему был проведен курс лучевой терапии в 
дозе 60 Гр. 

В сроки от 1 до 8 лет ни у одного из опе-
рированных с остеомами и сосудистыми опухо-
лями при эндоскопическом исследовании не 
было выявлено продолженного роста опухоли. 
Не выявлено рецидива опухоли и при повторной 
биопсии через 1,5 года и у больного с гемангио-
эндотелиомой. 

Инвертированные папилломы у 8 паци-
ентов локализовались в только в верхнечелю-
стных пазухах, у 3 – в клетках решетчатого 
лабиринта, у – 2 в верхнечелюстной пазухе и 
решетчатом лабиринте; у 1 – в решетчатом 
лабиринте и лобных пазух, еще у 2 пациентов 
– в решетчатом лабиринте, клиновидной пазу-
хе и ОЧ. Только в 3 случаях эндоскопическая 
операция была дополнена наружным досту-
пом к верхнечелюстной пазухе, еще в одном – 
наружным битемпоральным доступом. 

Заключение. Эндоскопические техноло-
гии внутриносовой хирургии в сочетании с 
современными возможностями эндоваскуляр-
ной эмболизации, интраоперационного гемо-
стаза и навигации позволяют в полном объеме 
проводить лечение доброкачественных опухо-
лей ОНП и ОЧ как минимум при I-III стадиях 
процесса. Процент рецидивов в этом случае, 
по крайней мере, не выше, чем при значитель-
но более травматичных наружных чрезлице-
вых подходах. 
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Е.Я. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ШЕИ ПОД КОНТРОЛЕМ  
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Сочетанные повреждения ЛОР-органов 

занимают одно из значительных мест в структу-
ре ургентной ЛОР патологии. Эти повреждения 
могут образовываться вследствие дорожно-
транспортных происшествий, железнодорожных 
травм, а также от действия огнестрельного, 
пневматического и газового оружия. Об одном 
таком неординарном случае, считаем необходи-
мым, сообщить.  

Больной Г, 29 лет, 25.06.2006 в 21:35 дос-
тавлен ургентно в ЛОР-отделение Донецкого 

областного клинического территориального ме-
дицинского объединение (ДОКТМО). При по-
ступлении предъявлял жалобы на наличие ран в 
области передней поверхности шеи, надключич-
ной области, правой голени и в области живота. 
Со слов больного 25.06.2006 в 15:00 получил ра-
нение из пистолета неизвестными. По месту жи-
тельства ему были удалены инородные тела (ме-
таллические пули) из мягких тканей живота, го-
лени. После этого больной направлен в ЛОР-
отделение ДОКТМО для удаления инородного 
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тела в области мягких тканей шеи. При осмотре 
места болезни в области передней поверхности 
шеи, по средней линии, выше щитовидного хря-
ща отмечалось входное пулевое отверстие, во-
круг незначительная гиперемия. Пальпация бо-
лезненная, крепитации нет. Ларингоскопия и фа-
рингоскопия без особенностей. 

В клинике больному было выполнено 
рентгенологическое исследование органов 
грудной полости (ОГП), полипозиционное рент-
генологическое исследование шеи, рентгеноло-
гическое исследования пищевода с применени-
ем водорастворимого контрастного вещества (р-
р Урографина 76% 40 мл), и раствора сульфата 
бария. На обзорной рентгенограмме ОГП пато-
логических изменений легких и органов средо-
стения выявлено не было. При рентгенологиче-
ском исследовании шеи в мягких тканях перед-
ней поверхности шеи, в проекции 4,5 шейных 
позвонков визуализировалось инородное тело 
металлической плотности, размерами 0,5 см в 
диаметре, округлой формы (дробь). При иссле-
довании пищевода с применением водораство-
римого контрастного вещества и раствора суль-
фата бария отмечалось: пищевод свободно про-
ходим, участков затекания контраста за пределы 
стенок глотки и пищевода нет. 

Больному была выполнено спиральная 
компьютерная томография шеи. На серии ком-
пьютерных томограмм, на уровне межпозвонко-
вого диска С4-С5, паравертебрально, на рас-

стоянии 0,3 см от тел позвонков определялось 
инородное тело металлической плотности, раз-
мерами 0,5 см в диаметре, которое вызывало 
деформацию задних правых отделов трахеи и 
смещало пищевод влево.  

Больному была выполнена боковая фа-
ринготомия. Произведена ревизия раны. Ино-
родное тело не обнаружено. Под контролем 
рентгеноскопии, выполненной на рентгенодиаг-
ностическом аппарате Axiom Iconos R 100 фир-
мы Siemens, под наркозом, больному с помо-
щью зажима было удалено инородное тело шеи 
– дробь. 

В послеоперационном периоде пациенту 
проводилась антибактериальная, десенсибили-
зирующая терапия. Питание больного через но-
со-пищеводный зонд. Рана зажила первичным 
натяжением. 

В послеоперационном периоде было вы-
полнено контрольное исследование пищевода с 
применением водорастворимого контрастного 
вещества и раствора сульфата бария. Затека 
контрастного вещества за пределы стенок глот-
ки и пищевода не выявлено. Носо-пищеводный 
зонд был удален. 

Описанный случай интересен тем, что 
удаление инородного тела шеи проведено под 
контролем рентгенодиагностического аппарата. 
Это позволило выполнить операцию на шее ме-
нее травматично, что привело к сокращению 
сроков лечения больного. 

 
© О. В. Малеев, К. В. Ельский, Д. Е. Кузьменко, Л. В. Атаманова, Е. Я. Кузьменко, 2006 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЦИДИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ 

 
Полипозный риносинуит относится к 

хроническим заболеваниям полости носа и око-
лоносовых пазух, в ряду важнейших отличи-
тельных особенностей которых преобладает 
рецидивирующий характер течения патологиче-
ского процесса.  

Полипозный риносинуит имеет достаточ-
но сложный механизм развития, в котором, ба-
зируясь на результатах собственных исследова-
ний и многолетнем клиническом опыте, мы вы-
деляем несколько основных составляющих 
формирования локального патологического оча-
га, а именно, хроническое воспаление, измене-
ние иммунологической реактивности организма, 
а также дисбаланс вегетативной нервной систе-

мы. Различная степень проявления совокупно-
сти указанных факторов прослеживается в каж-
дом конкретном случае рассматриваемой пато-
логии, доказывая необходимость соблюдения 
наиболее рационального подхода в процессе 
назначения патогенетического лечения. 

Критерием эффективности избранной на-
ми лечебной тактики является восстановление 
всех физиологических функций носа и, что наи-
более важно, полноценной дыхательной.  

Для оптимизации санации полипозного 
риносинуита, в первую очередь, необходимо 
решить вопрос об объеме предстоящего хирур-
гического вмешательства, а также направленно-
сти планируемой консервативной терапии. 



 124 

В настоящее время к методам выбора хи-
рургического лечения полипозных риносинуи-
тов можно отнести «щадящий» и «радикаль-
ный» подходы. Под первым подразумевается 
полипотомия носа, дополняемая эндоскопиче-
ской этмоидотомией. Согласно другой ринохи-
рургической тактике проводится максимально 
полное вскрытие ячеек решетчатой кости с уда-
лением полипов, полипозно-измененных сред-
ней носовой раковины, слизистой оболочки в 
области латеральной стенки носа и решетчатого 
лабиринта. 

Для изучения влияния объема оператив-
ного вмешательства на частоту и характер реци-
дивирования полипов нами были выделены три 
группы первичных больных с полипозным ри-
носинуитом.  

В первой группе проводили исключи-
тельно полипотомию носа. Лицам, отнесенным 
ко второй группе, выполняли полипоэтмоидо-
томию с удалением измененной средней носо-
вой раковины. Больным третьей группы анало-
гичная операция проводилась одновременно с 
септопластикой при обязательной коррекции 
верхних отделов перегородки носа. 

Наилучшие результаты лечения были по-
лучены у больных третьей группы. При этом, в 
послеоперационном периоде данные пациенты 
отрицали факт ухудшения обоняния, восстанов-
ление же других физиологических функций но-
са у них происходило в сроки от 8 до 14 дня. 

Через 1 год отсутствие рецидива заболе-
вания констатировано у 96,7 % лиц третьей 
группы. Все обследованные больные отмечали 
наличие полноценного носового дыхания и обо-
няния. 

В первой и второй группах рецидив забо-
левания спустя 1 год был выявлен соответст-
венно в 50 % и 16,6 % случаев, причем, у боль-
ных первой группы рост полипов сопровождал-
ся значительным нарушением носового дыхания 
и приходящей аносмией. 

С целью определения уровня противоре-
цидивной активности ряда фармакологических 
препаратов мы выделили 4 группы больных, 
которые на первом этапе лечения перенесли по-
липотомию носа. Выбор данного объема опера-
тивного вмешательства для проведения после-
дующей сравнительной оценки назначаемого 
противорецидивного лечения не был случай-

ным. Учитывался тот факт, что под термином 
«полипоэтмоидотомия» в современной риноло-
гической практике объединяются разные по 
объему операции, зачастую, вообще не несущие 
элементов этмоидотоми. Исходя из указанных 
обстоятельств, для объективизации анализа эф-
фективности медикаментозного лечения поли-
позного риносинуита в послеоперационном пе-
риоде наша выборка была ограничена исключи-
тельно полипотомией носа.  

Учитывая полученные данные о наличии 
хронического воспаления слизистой оболочки 
полости носа, сенсибилизации к микробным 
антигенам, особенностях развития иммунопато-
логических процессов больным первой группы в 
течение 1,5 месяцев в общепринятой дозе на-
значали топические кортикостероиды, содер-
жащие беклометазон дипропионат и мометазон 
фуроат. 

Больным второй группы местно применя-
ли ингаляционные антибактериальные препара-
ты в рекомендуемых дозировках в течение 2-2,5 
недель, под контролем бактериологического 
исследования отделяемого из полости носа. 

Лицам третьей группы назначались селек-
тивные нестероидные противовоспалительные 
препараты (нимегезик, нимесил, эреспал и др.) 
по стандартной схеме сроком на 2-3 недели. 

Четвертую группу составили пациенты, 
лечение которых заключалось в выполнении 
полипотомии носа. 

Все наблюдаемые больные были осмот-
рены через 3, 6 и 12 месяцев после лечения. 
Констатируемые через 1 год частота и объем 
рецидивов заболевания во всех 4 группах стати-
стически не отличались между собой. 

 Таким образом, основываясь на имею-
щемся клиническом опыте и проведенных нами 
исследованиях можно сделать следующие вы-
воды:  

- для увеличения продолжительности 
межрецидивного периода следует проводить 
«радикальную» полипоэтмоидотомию с одно-
временной хирургической коррекцией внутри-
носовых структур, направленной на нормализа-
цию дыхательной функции носа; 

- медикаментозная терапия не имеет са-
мостоятельного значения и может использо-
ваться в комбинированном лечении больных 
полипозными риносинуитами.  

 
© Ю.В.Минин, Т.И.Кучеренко, Ю.Н.Козак, 2006 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ФЛЕГМОН ШИЇ 

 
Питання перебігу та лікувальної тактики 

при такому грізному захворюванні як флегмона 
шиї у наш час не тільки не втрачають своєї ак-
туальності, а навпаки змушують лікарів шукати 
нові діагностичні та лікувальні підходи до ви-
рішення цієї медичної проблеми.  

Сучасні зміни мікробного пейзажу збуд-
ників гнійних запальних процесів, широке, не-
контрольоване і часто неадекватне використан-
ня антибактеріальних препаратів призводять до 
атипового перебігу запальних захворювань гло-
тки та виникненню таких важких ускладнень, як 
флегмони шиї. 

Аналізуючи матеріали клініки Національ-
ного медичного університету імені О.О. Бого-
мольця, слід відзначити, що за останні 10 років 
в клініці було проліковано та прооперовано 82 
хворих з флегмоною шиї. Серед пролікованих 
нами хворих аденофлегмона була виявлена у 55 
пацієнтів, розлита флегмона спостерігалась у 27 
хворих, серед них у 4 – гнійний процес розпо-
всюджувався і на межистіння. У більшості паці-
єнтів з розлитою флегмоною процес був двобіч-
ним, однобічний спостерігався у 7 пацієнтів. 

Флегмона розвинулась як ускладнення 
паратонзилітів та паратонзилярних абсцесів у 32 
% пацієнтів, парафарингітів та парафарингеаль-
них абсцесів у 43%, запальних захворювань гор-
тані у 21%, сторонніх тіл стравоходу та їх 
ускладнень у 4%. Тривалість захворювань глот-
ки та гортані до поступлення в стаціонар стано-
вила від 2 до 7 діб; захворювання, як правило, 
виникало на фоні нелікованих запальних проце-
сів глотки, гортані, стравоходу. Слід відмітити, 
що у 18% пацієнтів був виявлений цукровий 
діабет, що значно ускладнював перебіг захво-
рювання. Особи чоловічої статі складали 72 % 
хворих, жінки – 28 %. Вік пацієнтів коливався 
від 28 до 68 років.  

Всі хворі при поступленні були обстежені 
клінічно і лабораторно. З додаткових методів 
дослідження їм проводилось рентгенографія 
легенів, межистіння, при можливості (особливо 
останні шість років) комп’ютерна та магнітно-
резонансна томографія. Слід відзначити, що ці 
методи дають кращу візуалізацією м`яких тка-
нин шиї та межистіння і мають, з одного боку, 
безперечні переваги перед звичайними рентге-

нологічними методами, завдяки своїй високій 
чутливості, а з іншого, потребують вміння пра-
вильно інтерпретувати отримані данні з метою 
запобігання гіпердіагностики.  

Всім хворим, у яких було діагностовано 
флегмону шиї, проводилось хірургічне втручан-
ня, яке полягало у широкому розсіченні тканин 
шиї вздовж внутрішнього краю грудинно-
ключично-сосковидного м’яза з дренуванням 
уражених клітковинних просторів. У разі необ-
хідності проводили додаткові розрізи паралель-
но ключиці, нижній щелепі, по середній лінії 
шиї. При поширенні процесу у задні відділи шиї 
накладалися контрапертури по її задній поверх-
ні. В разі необхідності виконувалась нижня тра-
хеостомія. Особливо слід підкреслити, що крім 
розтину власне флегмони шиї, досить часто 
хворим проводилось видалення піднебінного 
мигдалика з ураженого боку з розкриттям пара-
тонзилярної та парафарингеальної ділянок зов-
нішнім доступом. Зауважимо, що на нашу дум-
ку, це доцільно робити навіть у тих випадках, 
коли під час огляду не виявляються абсцесів 
глотки, наприклад, при розвитку флегмони на 
тлі паратонзиліту чи парафарингіту. Проведення 
тонзилектомії у «гарячому періоді» ми вважає-
мо показаним також у випадках запальних за-
хворювань глотки, що супроводжуються знач-
ним шийним лімфаденітом, для профілактики 
виникнення флегмон шиї. 

Одночасно хворим проводилась інтенсив-
на медикаментозна терапія, яка полягала у при-
значенні комбінації різних антибактеріальних 
препаратів, активної дезінтоксикаційної та про-
тинабрякової і, в тому числі, кортикостероїдної 
терапії. 

Хворим щоденно або двічі на добу вико-
нувались перев’язки чи постійне промивання 
післяопераційних порожнин з використанням 
антисептичних розчинів, таких як хлоргексидин, 
йодинол, розчину антибіотиків, метрогіл. Про-
мивання проводиться через тефлонові трубки, 
які підшиваються та утримуються в рані до пов-
ного її очищення. 

Серед пролікованих нами пацієнтів повні-
стю одужали 77, 3 були переведені у торакальне 
відділення для подальшого лікування, 2 хворих 
померло.  

 
© Ю.В.Мітін, В.М.Васильєв, В.С.Чорний, Ю.В.Дєєва, Н.О.Біль, 2006 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАННОЇ ЛОР-ДОПОМОГИ ХВОРИМ  
З СПАДКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ 

 
Спадкові порушення коагуляційного ге-

мостазу виникають внаслідок зниження утво-
рення окремих плазмових факторів згортання 
крові або молекулярних аномалій, які призво-
дять до зниження їх функціональної активності. 
Спадкові коагулопатії відрізняються один від 
одного по частоті та зустрічаемості, в зв`язку з 
чим їх прийнято поділяти на три групи: часті 
форми – гемофілія А (50-60%), хвороба Віллеб-
ранда (20-40%) та гемофілія В (6-13%); рідкі 
форми – дефіцит XI, V, VII, X факторів згортан-
ня крові; дуже рідкі форми – дефіцит XII, XIII, 
II факторів згортання крові, дефіцит плазмового 
прекаллікреїна и високомолекулярного кініно-
гена. В практиці оториноларинголога при на-
данні ургентної та планової допомоги ЛОР-
хворим зустрічаються випадки геморагічного 
синдрому неясного ґенезу, які можуть бути 
пов`язані з вродженою або набутою патологією 
в системі гемостазу. В свою чергу, при несвоє-
часній діагностиці та неадекватному лікуванні 
кровотеч з ЛОР-органів при геморагічних діате-
зах виникають тяжкі наслідки, які призводять до 
тривалої втрати працездатності, іноді до інвалі-
дизації та смерті. 

Кафедра оториноларингології Національ-
ного медичного університету ім. О.О. Богомо-
льця та відділення хірургічної гематології та 
гемостазіології Інституту гематології та транс-
фузіології АМН України мають багаторічний 
досвід надання спеціалізованої ЛОР-допомоги 
хворим з спадковими порушеннями коагуляцій-
ного гемостазу, проводять науково-дослідну 
роботу по вивченню клініко-лабораторних кри-
теріїв діагностики порушень системи гемостазу 
та оптимізації лікувально-профілактичних захо-
дів.  

На обліку в відділенні хірургічної гемато-
логії та гемостазіології ІГТ АМН України зна-
ходяться 710 пацієнтів з геморагічними діатеза-
ми вродженого ґенезу. З них 43 хворих на гемо-
стазіопатії поступили у відділення після прове-

дення планових та ургентних оперативних втру-
чань на ЛОР-органах з приводу геморагічного 
синдрому неясного ґенезу. Після проведення 
клініко-лабораторної діагностики у 23 пацієнтів 
діагностовано хворобу Віллебранда, у 12 – коа-
гулопатії, у 8 – дизагрегаційну тромбоцитопа-
тію.  

У 25 хворих на геморагічні діатези до 
встановлення діагнозу для зупинки РНК прово-
дилась передня та задня марлева тампонада по-
рожнини носа на фоні призначення неспецифіч-
ної антигеморагічної терапії (вікасол, хлористий 
кальцій, діцінон, аскорутин, амінокапронова 
кислота) від 3 та більше разів під час знахо-
дження в ЛОР-стаціонарі, у 10 хворих передня 
марлева тампонада супроводжувалась прове-
денням хемо- та електрокаустика слизової обо-
лонки порожнини носа.  

15 хворим з порушеннями в системі гемо-
стазу в плановому порядку нами були прове-
денні хірургічні втручання в порожнині носа з 
застосуванням адекватної медикаментозної те-
рапії та сучасних гемостатичних матеріалів. У 2 
пацієнтів в післяопераційоному періоді виникли 
геморагічні ускладнення, внаслідок порушення 
лікарняного режиму та самовільної відміни 
прийому гемостатичних препаратів. 

Таким чином, проведений нами аналіз до-
зволив визначити найбільш характерні помилки 
при зупинці кровотеч з порожнини носа у паціє-
нтів з патологією гемостазу: 1) не приділяється 
належна увага клініко-лабораторним даним, ха-
рактерним для гемостазіопатій (наявність в ана-
мнезі декількох геморагічних симптомів, склад-
ність проведення сучасних коагулологічних тес-
тів); 2) переоцінка ефективності місцевих мето-
дів зупинки кровотечі (передня та задня тампо-
нади) і спроба замінити ними застосування спе-
цифічних гемостатичних препаратів; 3) застосу-
вання при коагулопатіях інвазивних місцевих 
методів зупинки кровотечі (хемо- та електрока-
устика слизової оболонки). 

 
© Ю.В.Мітін, В.Л.Дідковский, В.В.Томілін, 2006 
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Е.И.НАЗАРУК, В.П.ГОНЧАРУК, А.А.КОЦЕРУБА, С.В.ЧЕРНЫШЕНКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СОСУДИСТЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА 

 
Гемангиома – наиболее частая доброка-

чественная опухоль носа. Возникает в любом 
возрасте, существенных различий в отношении 
пола не отмечают. Описаны наблюдения возни-
кновения этой опухоли у женщин в период бе-
ременности. Во время беременности происходит 
под влиянием изменения гормонального фона, 
снижение периферического сосудистого сопро-
тивления и увеличение сосудистой емкости на 
фоне относительной гиперкоагуляции. Излюб-
ленная локализация – передний отдел носовой 
перегородки на границе костной и хрящевой ее 
частей. Имеет вид ярко-красного полиповидного 
образования на широком основании с мелкобуг-
ристой поверхностью. Легко травмируется, по-
этому часто кровоточит («кровоточащий по-
лип»), почти всегда имеет изъязвленную повер-
хность, может напоминать кровоточащие грану-
ляции. 

Гистологически опухоль состоит из мно-
жества сосудов капиллярного и синусоидного 
типа, обычно с небольшим количеством соеди-
нительнотканной стромы. Может иметь призна-
ки дисэмбриопластического и истинного неоп-
ластического образования, повторяет варианты, 
свойственные гемангиомам другой локализации 
(капиллярная гемангиома, кавернозная геманги-
ома, смешанная гемангиома с сосудами капил-
лярного, венозного и артериального типа). При 
наличии изъязвления отмечается выраженная 
инфильтрация гемангиомы сегментоядерными 
лейкоцитами, что имитирует структуру грану-
ляционной ткани. В этих случаях следует обра-
щать внимание на неупорядоченное расположе-
ние сосудов, их полиморфизм и инфильтриру-
ющий характер роста сосудистых щелей за 
пределами зоны воспаления, что помогает из-
бежать ошибки. Опухоль часто рецидивирует в 
связи с нерадикальным удалением. Гемангиомы 
латеральных стенок носа более склонны к внут-
рисосудистой пролиферации эндотелия с пере-
ходом в гемангиоэндотелиому.  

В клинике чаще встречаются опухоли, 
обладающие экзофитным ростом в просвет но-
совых ходов, по морфологическому строению 

это кавернозная гемангиома – опухоль, состоя-
щая из множества тонкостенных соединитель-
нотканных полостей, выстланных эндотелием и 
наполненных кровью, отдельные полости сооб-
щаются между собой, часто из них соединена 
перемычками. Клинически кавернозная геман-
гиома проявляется опухолью тестообразной 
консистенции с бугристой или гладкой поверх-
ностью, синюшного цвета.  

Сосудистые опухоли носа растут медлен-
но, периодически кровоточат, могут прорастать 
в решетчатый лабиринт, глазницу, верхнечелю-
стную пазуху. 

Из опыта нашей клиники сосудистые 
опухоли носа на фоне беременности располога-
ются как в хрящевом отделе перегородки носа, 
так и в области латеральной стенки носа. Вероя-
тно, происходит на первых этапах развития 
опухоли, повреждение базальной мембраны и 
пролапс подслизистых в том числе и сосудис-
тых образований, которые в полости носа имеют 
вид пещеристых сплетений. Затем опухоль, в 
зависимости от локализации, приобретает стро-
ение характерное ангиогранулемы, либо для 
кавернозной гемангиомы.  

Приводим собственные наблюдения: бо-
льная Н., 38 лет, поступила в ЛОР-отделение с 
диагнозом «Носовое кровотечение. Беремен-
ность 36 недель». Обильное носовое кровотече-
ние было остановлено передней тампонадой 
носа. После удаления передней тампонады в 
правой половине носа новообразование исхо-
дящее из нижней носовой раковины. Произве-
дено удаление новообразования. ПГИ от 
26.07.06 г. – смешанная гемангиома с участками 
кровоизлияний, некрозами, тромбозом сосудов с 
организацией реканализацией. 

Таким образом, гемангиомы, несмотря на 
доброкачественный характер, могут рецидиви-
ровать после радикального удаления и очень 
редко малигнизироваться в ангиосаркому. Ак-
тивизируются в период беременности. В основ-
ном лечиться оперативным путем, применением 
криодеструкции.  

 
© Е.И.Назарук, В.П.Гончарук, А.А.Коцеруба, С.В.Чернышенко, 2006 
 
 
 
 
 



 128 

Ш.Э.ОМОНОВ, Ф.И.ИНОЯТОВА, В.З.САЙИДОВ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) 

ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ «В» У ДЕТЕЙ 

 
Клинические наблюдения последних лет 

показывают неуклонный рост патологии ЛОР-
органов в детском возрасте. Гнойно-
воспалительные процессы околоносовых пазу-
хах отражаются неблагоприятно на функциона-
льном состоянии висцеральных органов, в том 
числе и печени. В научных исследованиях неко-
торых исследователей (К.Т. Ташбеков, 1990; 
Ш.Э. Сомонов, 1996) изучено влияние острого и 
хронического тонзиллита на течение вирусного 
гепатита. Однако, в доступной нам литературе 
не встретились работы, посвященные к изуче-
нию влияния синуитов на клиническое течение 
хронического вирусного гепатита «В» (ХВГ В), 
что и явилось целью настоящего исследования. 

Нами было обследовано 60 детей, боль-
ных ХВГ В в возрасте от 3-х до 14 лет. Методи-
ка исследования включала следующее: подроб-
ное изучение жалоб и анамнеза больных, обще-
клинический и оториноларингологический ос-
мотр, рентгенография параназальных синусов, 
по показаниям их компьютерно-
томографическое исследование. Диагноз ХВГ В 
был подтвержден серологическими методами с 
выявлением HBsAg в сыворотке крови. 

Результаты наших исследований показа-
ли, что у 43 (71,6%) были выявлены характер-
ные жалобы со стороны ЛОР-органов. Из них у 
35 (81,4%) отмечено затруднение носового ды-
хания, у 31 (72,0 %) детей риноскопически име-
лось слизисто-гнойные выделения в носовых 
ходах, у 23 (53,4%) больных жалобы на сухость 
в носу и периодически повторяющиеся кровоте-

чения из носа, а у 26 (60,4%) больных в анамне-
зе отмечались частые ангины. Наряду с этим 22 
(36,4 %) больных беспокоили першение и жже-
ние глотки, а у 16 (37,2%) - зуд в наружном слу-
ховом проходе. У всех обследованных больных 
риноскопическая картина характеризовалось 
истончением слизистой оболочки передней час-
ти носовой перегородки, которая покрывалась 
засохшими гнойно-кровянистыми корками, а 
также у 15 (34,8%) больных имелось инъекция 
сосудов на поверхности носовых раковин в со-
четании с их отечной гиперплазей. 

Характерным орофарингоскопическим 
симптомом у обследованных детей было истон-
чение слизистой оболочки глотки у 24 (55,8%) 
больных, на этом фоне у 29 (67,4%) отмечалось 
затекание гнойного секрета из носоглотки, при 
этом небные миндалины имели красно-желтый 
оттенок с наличием гнойно-казеозных масс с 
неприятным печеночным запахом у 29 (67,4%) 
больных. 

Отоскопически у 19 (44,2%) больных вы-
являлось гипосекреция ушной серы. 

Резюмируя следуют отметить, что у детей 
страдающих хроническим вирусным гепатитом 
«В» отмечается характерное поражение ЛОР-
органов, проявляющейся симптомами хрониче-
ских воспалительных процессов, что подобное 
диктует необходимости проведения комплекс-
ного лечения и совместного диспансерного кон-
троля оториноларингологами и гепатологами 
данного контингента больных детей. 

 
© Ш.Э.Омонов, Ф.И.Иноятова, В.З.Сайидов, 2006 
 
 
 
 
 

Г.М.ПЕНЬКОВСКИЙ, А.В.АНТОНЮК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 
В процессе роста и развития опухоли в 

области органов головы и шеи нередко насту-
пают ситуации, требующие оказания специали-
зированной неотложной медицинской помощи. 
На первом месте среди таких состояний являет-
ся кровотечения, которые могут возникнуть при 
наличии опухолей полости носа, носоглотки и 
придаточных пазух как злокачественных при их 

изъязвлении и распаде, так и доброкачествен-
ных – гемангиомах, ангиофибромах основания 
черепа и носоглотки, ангиосаркомах придаточ-
ных пазух носа и других. Кровотечения при т.н. 
юношеской ангиофиброме носоглотки бывают 
настолько выраженными, что могут явиться 
причиной крайней степени выраженной крово-
потери, требующей специальной подготовки 
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больного к предстоящей операции, и даже смер-
ти. За последние 5 лет работы нами наблюда-
лись 17 случаев тяжелых кровотечений у боль-
ных опухолями челюстно-лицевой области, носа 
и придаточных пазух, потребовавших неотлож-
ной помощи. При неуспехе тампонады больным 
производилась перевязка и пересечение наруж-
ных сонных артерий с двух сторон. Последнее 
обстоятельство объясняется обильным анасто-
мозированием ветвей наружной сонной артерии, 
из-за чего односторонняя перевязка артерии 
оказывается неэффективной. Пересечение арте-
рии между лигатурами, по мнению многих ав-
торов (Н.А. Карпов, 1970; Г.М. Пеньковский, 
1972 и др.), вызывает изменение трофики ткани 
опухоли и способствует повышению её чувстви-
тельности к последующей лучистой энергии. 

Нередко причиной неотложных состоя-
ний в онкологической практике оториноларин-
голога является стеноз гортани, развивающийся 
у больных раком гортани и нижнего отдела гло-
тки, шейного отдела пищевода и щитовидной 
железы. Причиной стеноза гортани может быть 
опухоль, суживающая просвет дыхательной ще-
ли и отёк слизистой гортани, возникающий в 

результате присоединившегося воспаления, или 
реактивный отёк на фоне проводимой лучевой 
терапии или после неё. Нередко стеноз гортани 
возникает на фоне хондроперихондрита хрящей 
гортани и неподвижности половины гортани в 
результате неврогенных параличей верхне-
гортанных нервов. Эти обстоятельства делают 
необходимым быть всегда готовым к выполне-
нию срочной трахеостомии при любых видах 
лечения рака гортани. Эта же операция, выпол-
няемая как первый этап при ларингэктомиях 
или резекциях гортани, также может носить ха-
рактер ургентной, требующей соответствующе-
го опыта и условий. По нашим наблюдениям, не 
менее половины больных раком гортани, посту-
пающих в специализированную клинику, нуж-
дается на этапе обследования или в начале ле-
чения в выполнении срочной или плановой тра-
хеостомии. В связи с вышеперечисленным, ле-
чение больных опухолями головы и шеи и ЛОР-
органов должно осуществляться только в специ-
ализированных лечебных учреждения, где име-
ются условия для выполнения неотложной спе-
циализированной помощи круглосуточно и на 
соответствующем уровне. 

 
© Г.М.Пеньковский, А.В.Антонюк, 2006 
 
 
 
 
 

В.І.ПОПОВИЧ, Л.Є.КОВАЛЬЧУК, І.В.ПОПОВИЧ, Р.М.ФІЩУК  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕНОМУ ЕПІТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН  
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ СИНУСИТАХ 

 
Запальні захворювання приносових пазух 

належать до мультифакторних або комплексних, 
вони мають складну генетичну детермінацію. 
Останнє зумовлює різноманітні фенотипічні 
прояви, які залежать від віку і зовнішніх умов 
(неповна пенетрантність генотипів). Схильність 
або стійкість до захворювання визначається по-
єднанням великої кількості малих ефектів. Ви-
щесказане засвідчує необхідність пошуку гене-
тичних маркерів, які б відображали загальний 
стан геному, його функціональну активність. 
Таким критеріям відповідає дослідження показ-
ників функціонального стану геному (ФСГ) ін-
терфазних ядер епітеліальних клітин слизової 
оболонки носової порожнини (СОНП). Метою 
даної роботи була оцінка ФСГ епітеліоцитів 
СОНП за індексами хроматизації, ядерцевим, 
гетеропікнотичної Х-хромосоми, патологічних 
ядер у хворих на синусити. 

Матеріал і методи дослідження. Матері-
алом дослідження були епітеліальні клітини 
СОНП 26 хворих на синусити віком 37,84±6,46 
років. У групу порівняння ввійшли 30 здорових 
людей віком від 20 до 40 років. 

Для визначення ФСГ всім хворим прово-
дилося цитогенетичні дослідження епітеліоцитів 
дихальних шляхів. Функціональний стан геному 
інтерфазних ядер епітеліальних клітин оцінюва-
ли за індексами хроматизації (ІХ), гетеропікно-
тичної Х-хромосоми або статевого хроматину 
(СХ), ядерцевим (ЯІ) та патологічних ядер (ПЯ). 
ФСГ оцінювали після перегляду 300-1000 клі-
тин кожного пацієнта. 

Результати. Нами встановлено, що ІХ у 
пацієнтів із синуситами мав тенденцію до зме-
ншення порівняно з таким у здорових. Однак 
достовірні результати щодо гетерохроматизації 
отримано лише в чотирьох пацієнтів. Водночас 



 130 

у цих осіб відмічався тяжкий перебіг захворю-
вання. 

Оскільки для повноцінного функціону-
вання організму необхідна узгоджена дія повно-
го набору генів, контрольованих регуляторними 
послідовностями нуклеотидів, локалізованих 
переважно в Х-хромосомі, логічним продов-
женням роботи було вивчення СХ. Встановлено, 
що в жінок цей показник зменшився в 1,55 а в 
чоловіків збільшився в 1,24 рази (Р<0,05). 
Отримані дані можуть свідчити про порушення 
механізмів підтримки генного балансу окремих 
груп клітин, оптимального контролю експресії 
генів. Паралельно встановлено тенденцію до 
зменшення ЯІ, особливо у жінок, який свідчить 
про метаболічну активність клітин і синтез по-
ліпептидного ланцюга. Біля багатьох ядерець 
виявлено скупчення гетерохроматину. Відомо, 
що в останньому знаходяться гени, функція 
яких не лише пригнічується, а й, навпаки, ви-

значається прилеглими повторами і білками ге-
терохроматину. Оскільки ці гени кодують про-
теїнкінази, полімеразу (АДФ-рибаза), їхня екс-
пресія детермінує репарацію ДНК і апоптоз. У 
зв’язку з вищесказаним незначні зміни ядерце-
вих організаторів засвідчують достатню компе-
нсаторну здатність епітеліоцитів СОНП.  

У всіх пацієнтів число патологічних ядер 
було більшим порівняно з таким у здорових лю-
дей. Однак у жінок морфологічно змінені ядра 
зустрічалися в 1,85, а в чоловіків в 1,4 рази час-
тіше, ніж в контролі. Насамперед це пов’язано з 
тим, що в жінок спостерігався важчий перебіг 
захворювання. Окрім того, в окремих випадках 
визначались обтяжені щодо запалень приносо-
вих пазух родоводи. 

Таким чином, нашими дослідженнями 
встановлено порушення процесів реалізації спа-
дкової інформації на клітинному рівні у хворих 
на синусити. 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАСТИНИТОВ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 

 
Проблемой лечения гнойно-воспалитель-

ных заболеваний шеи занимаются врачи разных 
специальностей: челюстно-лицевые хирурги, 
общие хирурги (или врачи отделений гнойной 
хирургии), отоларингологи и торакальные хиру-
рги. Отоларингологии находятся в исключите-
льном положении – между сферой деятельности 
стоматологов и торакальных хирургов. Наш 
многолетний опыт работы показывает, при неэ-
ффективности работы стоматологов, гнойно-
воспалительный процесс очень быстро распрос-
траняется через глубокие фасциальные про-
странства шеи в грудную полость и в дальней-
шем требует заботы торакальных хирургов. По-
этому, отоларингологии способны предотвра-
тить такой сценарий заболеваний. 

Сегодня, проанализировав большой собс-
твенный опыт лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний шеи и медиастинитов мы забираем 
всех больных с воспалительными процессами на 
шее в отоларингологическое отделение, не об-
ращая внимания на источник воспалительного 
процесса. При необходимости мы приглашаем 
для участия в лечебном процессе челюстно-
лицевых хирургов и/или торакальных хирургов. 

В условиях ЛОР-клиники ОГМУ (2 базы 
– городская клиническая больница и областная 
клиническая больница) ежегодно нами лечится 
20-30 больных с гнойно-воспалительными про-
цессами на шее и как осложнение этого процес-
са – медиастинитами. Мы имеем возможность 
сравнить различные подходы к лечению этой 
патологии различными способами: всем боль-
ным выполнялось оперативное вмешательство 
(вскрытие флегмоны шеи и шейная медиастино-
томия – надгрудинная, боковая или задняя), на 
одной базе – выполняется только открытый ме-
тод лечения с помощью тампонов, а на второй 
базе – преимущественно закрытый: шейная рана 
ушивается и лечение ведется с помощью актив-
ной аспирации. Последний метод мы проводили 
при любом распространении процесса в средос-
тении, вплоть до наддиафрагмального уровня. 

Этот метод был предложен Lilienthal 
(1923), в дальнейшем был усовершенствован 
Н.Н. Каншиным и М.М. Абакумовым – дрени-
рование и проточное промывание с длительной 
аспирацией двухпросветными дренажами. Дре-
нажные трубки выводятся вне хирургической 
раны, сама рана ушивается для создания герме-
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тичности полости дренирования. Более благо-
приятные условия для промывания полости по-
лучены при фракционной аспирации. Гнойную 
полость заполняют раствором антисептика, а 
при наличии густого гноя – растворами протео-
литических ферментов. Дренажную трубку пе-
рекрывают. После экспозиции аспирацией уда-
ляют содержимое из полости гнойника. Такую 
процедуру повторяют несколько раз в сутки, 
расходуя до 2-3 литров антисептика. 

Нами проанализированы результаты ле-
чения 42 больных различными методами – отк-
рытым и закрытым. Высокие клинические ре-
зультаты получены при обоих подходах, однако 

при закрытом способе с активной аспирацией 
удавалось спасти больных без дополнительной 
операции – торакотомии, сократить сроки пре-
бывания в стационаре, дать больному возмож-
ность вести более активный образ жизни, чувст-
вовать себя более комфортно. 

Резюме: отоларингологии должны занять 
более активную позицию в лечении гнойно-
воспалительных процессах шеи, проводить ши-
рокое хирургическое вмешательство при любом 
этиологическом факторе, использовать не толь-
ко традиционный открытый способ дренирова-
ния и лечения медиастинитов, но закрытый, 
дренажный с активной аспирацией. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ  

 
По настоящее время нет единой класси-

фикации функциональных нарушений слуховой 
функции. Нами в 1992 г. были систематизиро-
ваны эти заболевания с учетом МКБ – 9. Взяв во 
внимание новые требования медицинской прак-
тики, на основе многолетних наблюдений нами 
разработана новая классификация по МКБ-10. 

На основе причинных факторов и клини-
ческих течений развития заболевания все виды 
функционального нарушения слуховой функции 
нами подразделяются следующим образом. 

1 группа – функциональные нарушения 
слухового анализатора, связанные с невротичес-
кими и соматоформными расстройствами, осно-
вной причиной которых являются психотравми-
рующие (стрессовые) ситуации. В эту группу 
входят больные с нарушениями слуховой функ-
ции в сочетании с: 

F40. Фобические и тревожные расстройс-
тва. 

F41. Тревожные расстройства. 
F42. Обессивно-компульсивные расстрой-

ства. 
F43. Реакция на тяжелый стресс и нару-

шения адаптации. 
F44. Диссоциативные (конверсионные) 

расстройства. 
F45. Соматоформные расстройства. 
F48. Другие невротические расстройства. 
В эту группу также входят больные с на-

рушениями слуха в сочетании с: F00 – F07 (орга-
нические, включая симптоматические, психичес-

кие расстройства и нарушения слуха); F10-F19 
(психические расстройства и расстройства пове-
дения, связанные с употреблением психоактив-
ных веществ); F20-F29 (шизофрения, шизотипи-
ческие и бредовые расстройства); F30-F39 (расс-
тройства настроения (аффективные расстройст-
ва) и нарушения слуховой функции) и др. 

Следует отметить, что в практике ЛОР 
специалистов часто встречаются следующие 
формы функциональных нарушений слуха: ис-
терическая глухота; тугоухость; сурдомутизм; 
гипер- и гипоакузия вследствие психоэмоциона-
льной (стрессовой) ситуации. 

2 группа – функциональные непсихотиче-
ские нарушения слуховой функции. К непсихо-
тическим нарушениям слуховой функции сле-
дует отнести больных с гипо- и гиперакузией 
непсихотического генеза, в частности после фи-
зического и психического переутомления, не 
имеющих в анамнезе психотравмирующих си-
туаций. А также: нарушение слухового анализа-
тора, связанное с соматическими, неврологичес-
кими заболеваниями, послеоперационный пери-
од и период после наркоза и др. 

3 группу составляют больные с подража-
тельными или имитированными нарушениями 
слуха. К этой категории больных относятся бо-
льные, в частности дети, часто общающиеся с 
плохослышащими родителями, родственниками, 
сверстниками. 

4 группа составляют больные с псевдоту-
гоухостью. 
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У больных с функциональными непсихо-
тическими расстройствами на фоне соматичес-
ких, неврологических заболеваний диагностика 
не вызывает затруднений. При этом ведущим 
симптомом является наличие у больного сома-
тического или неврологического заболевания. 
Кроме того, после терапии у них обнаруживаю-
тся последствия основного заболевания - нару-
шения вестибулярного аппарата (после перене-
сенной нейроинфекции): шум в ушах, голове и 
т.д. У пациентов с непсихотическими расстрой-

ствами слуха после лечения основного заболе-
вания слуховая функция может восстановиться 
не полностью или частично. Однако у больных с 
функциональным нарушением слуха, связанным 
с невротическими и соматоформными расстрой-
ствами после проводимой терапии возможно 
полное восстановление слуховой функции. В 
любом случае для оказания действенной помо-
щи необходим совместный труд психиатров, 
психотерапевтов, психологов, неврологов, тера-
певтов и ЛОР специалистов и др. 
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ПРИТВОРНОЕ НАРУШЕНИЕ СЛУХОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

И ПСЕВДОТУГОУХОСТЬ В ПРАКТИКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
К функциональным нарушениям слухо-

вой чувствительности можно отнести и наруше-
ние слуховой чувствительности у лиц, имеющих 
цель получить материальную или физическую 
выгоду от несуществующей болезни. К этой 
категории больных относятся больные с при-
творным нарушением слуховой функции, при 
котором аггравант сознательно (в своих целях) 
вводит в заблуждение специалистов. Демон-
стративность и театральность в их поведении 
менее выражена. В большинстве случаев они 
хотят войти в доверие, вызывают сочувствие и 
жалость к себе, могут имитировать тяжелого 
больного. Если такие «больные» узнают, что их 
заподозрили во лжи, они часто принимают жал-
кий вид или же настойчиво хотят доказать свою 
«правоту». После аудиометрических исследова-
ний тут же стремятся узнать полученные ре-
зультаты под любым предлогом. Некоторые па-
циенты, ранее обследовавшиеся и имеющие 
представление о возможности несовпадения 
данных обследований, уклоняются от проведе-
ния повторных обследований, опасаясь несоот-
ветствия новых данных с предыдущими. 

Одним из видов труднодиагностируемых 
функциональных нарушений слуха является 
псевдотугоухость. Причина заболевания – отри-
цательная информация (прочитанная о недоста-
тках слуха, неосторожное высказывание в адрес 
больного о нарушении слуха и др.). По натуре 
такие пациенты мнительные, сенситивные, сос-
тояние у них тревожно-депрессивное. Узнав о 
возможной потере слуха, они ищут у себя такую 

же патологию. Они погружаются в свое болез-
ненное состояние, просят (требуют), чтобы их 
обследовали другие специалисты. 

Самым эффективным способом лечения 
лиц с псевдотугоухостью является сочетание 
психотерапии с назначением нейролептиков и 
антидепрессантов. В случае несвоевременного 
проведения лечебных мероприятий у больных 
развиваются расстройства личности (истеричес-
кого, астенического, невротического, ипохонд-
рического характера), которые приводят к поте-
ре трудоспособности. 

К. Сименов считает, что для диагностики 
функционального расстройства коркового отде-
ла слухового анализатора имеют значение сле-
дующие факторы: 1) нормальный тональный 
слуховой порог; 2) пониженный порог диском-
форта (ниже 110 дБ); 3) повышенный (10% и 
более) дифференциальный слуховой порог 
(ДСП); 4) патологическая дифференцировка при 
обследовании; 5) нарушение пороговой слухо-
вой адаптации более чем на 5 дБ; 6) нарушение 
понимания речи по центральному типу; 7) нали-
чие диссоциации между тональным и речевым 
слухом от 10 дБ; 8) наличие анамнестических 
данных о диссоциации между тональным и ре-
чевым слухом. Автор считает, что для постано-
вки диагноза: невроз с функциональным нару-
шением коркового отдела слухового анализато-
ра – необходимо выявить не менее 6 из 8 нару-
шенных признаков. 

Кроме показателей аудиометрии, нужно 
сопоставлять и данные субъективных обследо-
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ваний. В своей практике мы обращаем большое 
внимание на психическое состояние больных, о 
котором было сказано выше. 

При функциональном нарушении слуха 
(истерической глухоте, тугоухости, глухонемо-
те, псевдотугоухости) отмечается бессознатель-
ная защита организма, обусловленная болезнен-
ным переживанием и страхом, вследствие чего 
больные бессознательно занижают показатели 
функции слуха. Для дифференциальной диагно-
стики функциональных и органических наруше-
ний слуха мы применяем аудиометрическое об-
следование больного в обычном состоянии, во 

время гипнотического сна и после выхода из 
него. Перед погружением в гипнотическое сос-
тояние больному сообщают информацию о по-
рядке аудиометрических исследований во время 
этого состояния, затем ему проводят отрицате-
льное и положительное внушение (ухудшение и 
улучшение слуха). Во время обследования бо-
льным надевают наушники и дают в руки сиг-
нализатор ответа. Если после этих внушений 
восприятие соответственно повышается или 
снижается, то можно сделать вывод о наличии 
функциональных нарушений слуховой чувстви-
тельности. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ РОДСТВЕННИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Больные с ограниченными сенсорными 

возможностями являются одними из сложных 
контингентов, как в социальном взаимоотноше-
нии, так и в социальной реабилитации. Основ-
ные тяжести ухода в реабилитации за пациента-
ми ложатся на членов семьи. Это является как 
физической, так и психической нагрузкой для 
них. 

Пациенты с ограниченными сенсорными 
возможностями по сравнению с другими норма-
льнослышащими больными доставляют больше 
хлопот, имея свои специфические особенности 
взаимоотношений в социальной микро- и мак-
росреде. А также: 

- затруднение вербального контакта; 
- требования непрерывного обучения и 

развития речевых и слуховых навыков, подгото-
вка к школе детей; 

- профессиональная подготовка; 
- создание семьи и др. 
Все эти проблемы нарастают в связи с по-

драстанием ребенка. 
В развитых странах давно уделяется вни-

мание проблеме оказания медико-социальной 
помощи таким больным. Следует отметить, что 
общая сумма расходов на медико-социальную 
реабилитацию больных с ограниченными сен-
сорными возможностями сопоставима с косвен-
ными расходами на уход и обучение их. 

На основе экспериментальных и социаль-
но-психологических исследований нами опре-

делены основные факторы, влияющие на родст-
венников больных с ограниченными сенсорны-
ми возможностями: 1. матери, дочери, жены 
больше переживают за больного, чем родствен-
ники мужского пола; 2. степень родства: чем 
больше степень родства, тем тяжелее переноси-
тся болезнь родных, и эти родственники более 
подвержены стрессовым ситуациям; 3. степень 
близости в социальной микросреде: родные, 
находящиеся в близких отношениях с больными 
и обеспечивающие уход за ними часто более 
уязвимы в отношении негативных реакций со 
стороны окружающей среды. 

С целью оказания психологической, пси-
хотерапевтической помощи семьям больных с 
ограниченными возможностями в Днепропетро-
вске создан областной благотворительный фонд 
родителей детей с ограниченными возможнос-
тями «Здоровье». В фонде проводятся меропри-
ятия, которые позволяют улучшить качество 
социального существования, а также поддержка 
семьи и тех, кто связан с уходом за больными 
детьми. В частности:  

- на основе специальных опросников изу-
чается наличие психотических и непсихотичес-
ких расстройств у родителей больных, и приме-
няются специальные методы для устранения 
этих расстройств; 

- проводится оценка нужд семей, имею-
щих детей с ограниченными сенсорными воз-
можностями, так как отсутствие материального 
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благополучия создает стрессовую ситуацию и 
способствует перенапряжению. 

- изучаются адекватные возможности, как 
больного, так и членов семьи для их дальней-
шей поддержки; 

- проводится обучение членов семьи ухо-
ду за больными; 

- проводятся мероприятия для устранения 
вынужденного ограничения социальных контак-
тов, а также трудовой деятельности, которые 
дополнительно способствуют стрессу и перена-
пряжению в личностном отношении; 

- информационная подготовка, образова-
ние, практическое обучение по данной патоло-
гии, которая имеется у больного ребенка; 

- поддерживающая терапия, как больных, 
так и их родителей после завершения лечебно-
реабилитационных мероприятий. 

На фоне вышеизложенного необходимо 
учесть и особый уход за больными, требующий 
громкого вербального контакта, развитой жес-
тикуляции, пантомимы и др. коммуникативных 
связей в совокупности с другими перечислен-
ными заботами, способствующими развитию 
более тяжелых психотравмирующих ситуаций и 
развитию психотических и непсихотических 
расстройств, как у больных, так и их родных. 

В связи с этим нами разработан целый 
комплекс лечебно-реабилитационных мероприя-
тий, позволяющий улучшить социальные взаи-
моотношения, а также медико-социальная реаби-
литация, как больных, так и членов их семей. 
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ПСИХОЛОГО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:  
РЕБЕНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В РАСПАВШЕЙСЯ СЕМЬЕ 

 
Около 1% семей, имеющих детей с нару-

шением слуха, распадаются. Дети особенно тя-
жело переносят разлуку с одним из родителей и 
живут постоянно в напряжении от ожидания 
встречи. При обследовании таких детей часто 
выявляют тревогу, нерешительность, апатию, 
боязнь, затрудненность контакта с лицами про-
тивоположного пола в пубертатном возрасте. 

И.Лангмейер и З.Матейчек (1984) отме-
чают, что наибольшая опасность для развития 
ребенка, особенно в раннем возрасте, наступа-
ет, несомненно, тогда, когда нет матери (мате-
ринская депривация), от которой зависит не 
только уход за ребенком, но и удовлетворение 
большинства его психических потребностей. 
Более часто (правда, это не столь трагичное 
обстоятельство) наблюдается отсутствие отца 
(патернальная депривация). Ребенок, растущий 
без отца, лишен мужского примера, который 
особенно важен для мальчика старшего возрас-
та в регуляции его поведения. Бесспорно, ва-
жен он и для девочек в качестве модели их бу-
дущего избранника. Ребенок, растущий без от-
цовского внимания и авторитета, часто бывает 
недисциплинированным, малообщительным, 
агрессивным. 

Причиной распада семьи, где имеются де-
ти с ограниченными сенсорными возможностя-
ми, могут быть болезненная стеснительность 
одного из родителей в обществе из-за плохого 
слуха ребенка, необходимость большой, напря-
женной заботы о нем, нервно-психические расс-
тройства кого-либо из родителей (наиболее час-
тая причина развода) и др. 

В своей практике мы столкнулись с семь-
ей, которая распалась вследствие того, что отец 
хотел иметь второго ребенка и в то же время боя-
лся, что он, как и первый, родится слабослыша-
щим. Отец женился второй раз, но все же продо-
лжал помогать первой жене воспитывать больно-
го сына. Под нашим наблюдением находился 
ребенок, родители которого разошлись потому, 
что отец настаивал на рождении второго ребенка, 
однако мать категорически отказалась, мотиви-
руя отказ необходимостью повышенного внима-
ния к первому ребенку и возможностью рожде-
ния второго ребенка также слабослышащим. В 
1982 г. к нам обратилась мать шестилетней Оли 
М., страдающей тугоухостью ІІІ степени, помочь 
ей сохранить семью. Отец ребенка, по своей на-
туре очень общительный человек, испытывал 
неловкость оттого, что не мог прийти с семьей к 
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друзьям, так как ему было стыдно, что его дочь 
плохо слышит. 

Во многих семьях, в которых растет ребе-
нок с нарушением слуха, чаще всего именно мать 
берет на себя все заботы о его воспитании и раз-
витии. Уделяя много времени и внимания ребен-
ку, она становится менее внимательной к мужу, 
менее требовательной к своей внешности, пове-
дению в семье, к своему здоровью, преждевре-
менно стареет, часто выглядит уставшей, поху-
девшей, говорит повышенным тоном, излишне 
жестикулируя. И если муж не разделяет в равной 
мере с женой всех трудностей, у него могут по-
явиться интересы и привязанности вне семьи, что 
в конечном итоге может привести к ее распаду. 
Очень важно в таких случаях вовлечь отца в ра-
боту по развитию и воспитанию больного ребен-
ка. Совместное преодоление трудностей будет 
способствовать укреплению семьи и плодотвор-
но повлияет на развитие ребенка. 

Таким семьям обязательно необходима 
помощь психолога и психотерапевта. Актуаль-
ность проблемы поставила перед нами задачу 
создания новых, более эффективных форм пси-
хотерапевтической и психологической помо-
щи. Психотерапия и психосоциальная поддер-
жка являются ключевыми факторами преодо-
ления стрессовых ситуаций, как отдельному 
человеку, так и семье в целом. Наиболее важ-
ными преимуществами психотерапии, по на-
шему мнению, являются ее абсолютная безвре-
дность, доступность и экономичность. Сущест-
венно также, что ее лечебный эффект не огра-
ничивается только воздействием на конкрет-
ный очаг болезни, а повышает сопротивляе-
мость организма в целом, укрепляет волевые 
качества пациентов, создавая тем самым бла-
гоприятную почву для борьбы организма с 
другими нервно-психическими и соматически-
ми болезнями. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОГРАФА С МАТРИЧНЫМ ФОТОПРИЕМНИКОМ  

В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
В Украине еще недавно существовала 

школа клинической термодиагностики, осно-
ванная в начале 80-х годов ХХ столетия акаде-
миками А.Ф. Возиановым и Л.Г. Розенфельдом. 
Именно, учитывая роль коллектива рентгенора-
диологического отделения Киевского НИИ ото-
ларингологии в становлении и развитии дистан-
ционной инфракрасной термографии, Минис-
терство здравоохранения УССР приказом от 
12.07.1985 г. создало на его базе научно-
методический центр клинической термодиагно-
стики. 

Результаты клинического использования 
термодиагностики в рамках 17 специальностей 
изложены в 2 монографиях (1988, 1993), 1 атла-
се (1991), в рамках оториноларингологии – в 1 
монографии (1994) и 4-х кандидатских диссер-
тациях (1988, 1989, 1990, 1994). Однако, физи-
ческий износ аппаратуры, отсутствие ее произ-
водства в Украине привели к упадку этого на-
правления лучевой диагностики. 

В результате начатых в 1999 году работ в 
Институте физики полупроводников им. В.Е. 

Лашкарева НАНУ создан инфракрасный термо-
граф нового поколения с температурной чувст-
вительностью 0,07оС (для сравнения – чувстви-
тельность "Радуги-МТ" – 0,2ºС). 

Термограф состоит из фотоприёмной ка-
меры с оптоволоконным измерителем темпера-
туры, персонального компьютера и цветного 
струйного принтера для распечатки цветных 
термограмм. 

Основной частью камеры является полуп-
роводниковая фоточувствительная матрица, ко-
торая содержит 74240 пикселей, размер одного 
пикселя – 50х33мкм2. Диапазон спектральной 
чувствительности находится в пределах 2-5,3 
мкм. Фоточувствительная матрица установлена 
в криостате, который обеспечивает ее охлажде-
ние жидким азотом до рабочей температуры 
около 80ºК и поддерживает её в течении 6 часов 
непрерывной работы. Время одного измерения – 
0,04 сек. Размер камеры – 22х15х13 см³. 

Программное обеспечение термографа 
позволяет проводить измерение температуры в 
реальном масштабе времени и на архивирован-
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ных термограммах, расчет градиентов темпера-
туры, средневзвешенной температуры кожи и 
тела, определение типов термореактивности 
организма на охлаждение (адекватный, избыто-
чный, инертный, редуцированный), синдромов 
гипо- и гипертермии. 

Сочетание высокого пространственного 
разрешения и температурной чувствительности 
позволяет визуализировать ангиоархитектонику 
шеи. 

На термографе выполнены обследования 
группы пациентов, результаты которых приве-
дены ниже. 

Киста верхнечелюстной пазухи (6 на-
блюдений). В проекции пазухи - зона гипотер-
мии гетерогенной структуры. Градиент термо-
асимметрии – (1,2 -1,4) ºС. 

Острый экссудативный гайморит (10 
наблюдений). При наличии жидкости в проек-
ции пазухи зона гипертермии гомогенной стру-
ктуры. Градиент термоасимметрии – (0,7-0,9) 
ºС. 

Хронический гнойно-полипозный гай-
мороэтмоидит (9 наблюдений). В проекции па-
зух – гомогенная зона гипертермии.  

Во всех 25 наблюдениях визуализируется 
ритм дыхания по гипотермии (вдох), гипертер-
мии (выдох) преддверия носа. 

Злокачественные опухоли верхнечелю-
стной пазухи (8 наблюдений). Градиент термо-
асимметрии более 3,2ºС. Зона гипертермии вы-
ходит за пределы пораженной пазухи и распрос-
траняется на нижнюю челюсть, орбиту, пазухи 
решетчатой кости, нос. 

Симптом дистальной гипо- или гипер-
термии наблюдается при воспалительных и 
опухолевых поражениях ЛОР-органов. Анализ 
историй болезни и термограмм показал, что 

симптом интегрально характеризует соотноше-
ние объемов венозного и артериального русла, 
циркуляцию и свертывающую систему крови. 
При злокачественных опухолях симптом диста-
льной гипотермии свидетельствует о повышен-
ной вязкости крови, высоком содержании фиб-
риногена, гипоперфузии органов и тканей, пре-
обладание объема венозного русла. 

Термофармакодинамика (24 наблюде-
ния). Первичное фармакологическое действие 
лекарственных средств (ринопронт, нафазолин, 
лоратидин, псевдоэфедрин, актифед, нейропеп-
тид даларгин) проявляется в течение первых 2-
10 минут специфическими по локализации, 
площади и температурным изменениями термо-
топографии кожных покровов лица и шеи. Да-
ларгин, вводимый внутривенно или внутримы-
шечно для усиления антибластомного эффекта 
лучевой терапии рака гортани, вызывает при 
каждом введении в течение первых 10-30 сек. 
выраженную гипертермию лицевой области и 
понижение температуры в проекции раковой 
опухоли на 0,3-0,4ºС. 

 Выводы. По сравнению с ранее достигну-
тым уровнем термодиагностики термограф обес-
печивает принципиально новый уровень и качес-
тво детализации термотопографии кожных по-
кровов и подлежащих анатомических структур. 

Термограф позволяет реализовать дина-
мическое наблюдение функциональной актив-
ности органов и систем организма после введе-
ния лекарственных средств. Дать интегральную 
характеристику действия лекарственного средс-
тва на организм по средневзвешенной темпера-
туре тела или кожи, индивидуальную характе-
ристику реакции организма на лекарственное 
средство по изменению термотопографии кож-
ных покровов. 
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 НОВЫЙ МЕТОД «ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ГОРТАНИ»  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАРАЛИТИЧЕСКИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ 

 
Проблема хирургической реабилитации 

больных с паралитическим стенозом гортани не 
решена. Одним из наиболее тяжёлых осложне-
ний хирургического лечения зоба и опухолей 
щитовидной железы является паралитический 
стеноз гортани, который по данным разных ав-
торов встречается в 0,2-20 %.  

Для лечения паралитических стенозов го-
ртани используются различные виды хирурги-
ческих вмешательств: 

- эндоларингеальные: двусторонняя подс-
лизистая хордоаритеноидотомия; двусторонняя 
подслизистая хордоаритеноидотомия дополнен-
ная рассечением печатки перстневидного хряща 
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и длительной дилятацией гортани; 
- экстраларингеальные: способ латерофи-

ксации голосовой складки; способ латероверти-
кального перемещения черпаловидного хряща и 
голосовой складки; 

- эндоскопические: одно- и двусторонняя 
подслизистая хордоаритеноидотомия. 

К сожалению, все ранее предложенные 
способы не дают должного результата. 

В связи с этим нами разработан новый 
метод хирургического лечения паралитического 
стеноза гортани путём «формирования обратной 
гортани» с помощью аутохряща и формирова-
ния «кожного поля» между голосовыми склад-
ками. 

Основными существенными признаками, 
отличающими наш метод от ранее предложен-
ных, и обеспечивающими хороший клиничес-
кий эффект, являются:   

- формирование «кожного поля» в облас-
ти передней комиссуры гортани, препятствую-
щего рестенозу; 

- обеспечение достаточной площади голо-
совой щели индивидуальной для каждого паци-
ента за счёт расширения передней комиссуры с 
помощью аутохряща;  

- сохранение черпалонадгортанных скла-
док и черпаловидных хрящей в неизменном по-
ложении, что позволяет избежать нарушения 
глотания в послеоперационном периоде. 

Оперативное лечение осуществляется в 
два этапа. На первом этапе выполняется трахео-

стомия, в случае если она не наложена ранее, 
затем формируется ларингофиссура.  

Второй этап проводится через 1-1,5 меся-
ца после первого. На втором этапе выполняется 
забор аутохряща из хрящевой части 7-9 ребра. 
Далее производится моделирование хряща в 
соответствии с необходимой нам площадью го-
лосовой щели. Полость гортани тампонируется 
резиново-марлевым тампоном на длинных ни-
тях, который в послеоперационном периоде 
удаляется через ротоглотку на 2-3 сутки. Затем 
формируется «кожное поле» в передней комис-
суре гортани. После этого производится пласти-
ка ларингостомы с помощью аутохряща, что 
позволяет расширить голосовую щель в перед-
них отделах. Декануляция больных производит-
ся на 4-5 сутки. 

Сроки лечения и декануляции значитель-
но меньше, чем по данным литературы при ис-
пользовании ранее предложенных методов. 

Данным способом нами прооперированы 
4 больных. В п/о периоде глотание не наруши-
лось ни у одного больного. Больные наблюдаю-
тся 6 месяцев. При непрямой ларингоскопии 
голосовая щель стала площадью 35-45 мм. Кри-
терием успешного завершения лечения является 
возможность выполнять больными работу с лю-
бой физической нагрузкой. 

Рестенозов вновь сформированной нами 
«обратной гортани» отмечено не было. 

 
© К.Г. Селезнёв, В.В. Андрущенко, 2006 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, А.М. КАРДАШ, С.Н. СЕРДЮК, К.А. КАРДАШ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ТРАНСРИНОСЕПТАЛЬНОГО ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОГО И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО  

ТРАНССФЕНОИДАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ОПУХОЛЯХ ГИПОФИЗА 
 

Опухоли гипофиза весьма часто распрос-
транены и являются важной нейрохирургичес-
кой проблемой. По данным зарубежных авто-
ров, которые проводили исследования гипофиза 
при вскрытиях, примерно в 20% случаев име-
лась небольшая аденома, которая в большинстве 
случаев себя клинически не проявляла (Edvard 
Laws, 2003). Традиционный доступ, который 
применяют нейрохирурги в нашей стране при 
опухолях гипофиза – фронтальный – весьма 
травматичен и имеет массу осложнений. 

Впервые успешную операцию по удале-
нию аденомы гипофиза, используя транссфено-

идальный доступ, выполнил в 1907 году 
Schloffer. Однако в последующее время данный 
способ не применялся. В 1967 году Guiot и 
Hardy вновь применили транссфеноидальный 
доступ при опухолях гипофиза. С развитием 
эндоскопических технологий, в 1995 году Hae 
Dong Jho впервые выполнил эндоскопическое 
эндоназальное транссфеноидальное (ЭТС) уда-
ление опухоли гипофиза. С этого времени дан-
ный способ успешно применяется в различных 
модификациях во многих странах мира. 

Учитывая общемировые тенденции в ле-
чении опухолей гипофиза методом микрохирур-



 138 

гического трансриносептального транссфенои-
дального (МТРС) подхода и ЭТС в клинике бо-
лезней уха, горла и носа совместно с нейрохи-
рургической клиникой ДонГМУ им. М.Горького 
в течение последнего года успешно стали при-
менять данные методики.  

Цель нашей работы – сравнительная оце-
нка МТРС и ЭТС доступов. 

За это время нами были прооперированы 
14 пациентов с опухолями гипофиза. Из них у 8 
больных выполнен МТРС доступ, у 6 – ЭТС. 

В предоперационном периоде всем паци-
ентам выполнялась спиральная компьютерная 
томография в коронарной и аксиальной проек-
циях для уточнения распространенности пато-
логического процесса, и для уточнения типа 
строения клиновидной пазухи. Так же всем бо-
льным проводили эндоскопию полости носа.  

 У 8 пациентов были обнаружены микро-
аденомы гипофиза, не превышающие 10 мм в 
диаметре, у 5 больных определялись макроаде-
номы с прорастание в клиновидную пазуху, в 1 
случае обнаружена киста Ратке. 

Первое время мы применяли МТРС до-
ступ. В дальнейшем с приобретением некоторо-
го опыта стали применять ЭТС. 

При ЭТС подходе отсутствует подслизис-
тая назальная фаза, поэтому вся операция выпо-
лняется быстрее и легче по сравнению с МТРС. 
Эндоскопическая система обеспечивает более 
яркое освещение, широкий угол зрения, глубину 

операционного поля, высокое детальное разре-
шение, в результате чего получается самое вы-
сокое качество изображения. 

Отсутствие носового зеркала при ЭТС да-
ет более широкий рабочий угол, таким образом 
можно наблюдать большее количество анатоми-
ческих структур и саму опухоль одновременно, 
появляется возможность более удобного мани-
пулирования инструментами в операционном 
поле, что в дальнейшем приводит к более качес-
твенному удалению новообразования. 

Более того, эндоскопическая операция 
переносится пациентами намного легче, т.к. она 
менее травматична, и в послеоперационном пе-
риоде не выполняется тампонада носа.  

К недостаткам ЭТС относится, то, что при 
физиологически узком носе трудно удалить бо-
льшую опухоль, не травмируя носовой перего-
родки. 

В 1 случае во время ЭТС операции возни-
кла ликворея, которая была успешно ликвиди-
рована посредством тампонады основной пазу-
хи аутожиром. 

Сокращается среднее время пребывания в 
стационаре – при МТРС – 8 суток, при ЭТС – 3. 

Результаты, полученные в нашей клини-
ке, позволяют нам говорить о том, что оба до-
ступа – и МТРС и ЭТС – имеют свои недостатки 
и преимущества. Поэтому вопрос о применении 
того или иного доступа необходимо решать в 
каждом отдельном случае. 

 
© К.Г. Селезнев, А.М. Кардаш, С.Н. Сердюк, К.А. Кардаш, 2006 
 
 
 
 
 

Г. СКАРЖИНСКІ, А. ЛОРЕНС, Р. БАРИЛЯК, А. ПЬОТРОВСКА  
(ВАРШАВА, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОФІБРОМАТОЗУ ДРУГОГО ТИПУ  
З ОДНОЧАСНОЮ ІМПЛАНТАЦІЄЮ СТОВБУРА МОЗКУ 

 
Двобічна втрата слуху внаслідок нейрофі-

броматозу другого типу (NF2) є певним викли-
ком для спеціалістів в галузі нейрохірургії і 
отонейрохірургії. З моменту коли виникає про-
гресуюче зниження слуху і аж до повної глухо-
ти, ця складна проблема вимагає опіки із сторо-
ни аудіологів, реабілітологів і інженерів біоме-
диків. Автори праці представляють свій досвід в 
діагностиці, хірургічному лікуванні і реабіліта-
ції пацієнтів з NF2. На підставі п’ятилітнього 
досвіду представляють можливості і способи 
видалення новоутворень і одночасного вжив-

лення імплантів у стовбур мозку (ABI) Багатолі-
тні спостереження дозволяють показати перебіг 
реабілітації слуху і мови після повної двобічної 
втрати слуху. Представляючи наші чудові ре-
зультати тривалої стимуляції ядер слухового 
нерву за допомогою імпланту, ми наголошуємо 
на можливостях, які нам дають імпланти стов-
бура мозку для повернення пацієнта в світ зву-
ків. 

Серед наших пацієнтів ми представляємо 
єдиний в світі випадок розуміння 3 різних мов 
за допомогою імпланта стовбура мозку.  

 
© Г. Скаржинскі, А. Лоренс, Р. Бариляк, А. Пьотровска, 2006 
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А.О.СКОРОХОДА, Л.А.МИРОНЯК, Ю.П.ТЕРНИЦЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 
СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЇ  
В ДІАГНОСТИЦІ НОВОУТВОРЕНЬ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДУ  

ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА 

 
Зовнішній слуховий прохід та середнє ву-

хо є складниками скроневої кістки, складність 
будови якої обумовлює різноманітність патоло-
гічних процесів в ній. Рання діагностика та пра-
вильний вибір діагностичного методу обумов-
люють подальшу тактику ведення та результати 
лікування пацієнтів. Тісний зв’язок між анато-
мічними структурами є найбільш частою при-
чиною переходу патологічного процесу з однієї 
ділянки вуха на іншу. Участь скроневої кістки у 
формуванні середньої та задньої черепної ямок 
потребує оцінки відношення новоутворень щодо 
головного мозку. Дані огляду пацієнта та рент-
генографія скроневих кісток із застосуванням 
спеціальних укладок не дають повної картини 
ураження, не дозволяють оцінити особливості та 
розповсюдженість патологічного процесу. 

Матеріали та методи. Було проаналізо-
вано дані обстежень 36 пацієнтів у віці від 34 до 
78 років з пухлинами зовнішнього слухового 
проходу та середнього вуха. Пацієнтам викону-
валась МРТ на апараті Magnetom Vision Plus 
(Siemens, Germany) з напругою магнітного поля 
1,5 Т в стандартних послідовностях з товщиною 
зрізів 3 мм. 26 пацієнтам в/в вводилася гадолі-
нійвмісна контрастна речовина. В 15 випадках 
застосовувалися МР артеріографія та МР веног-
рафія. СКТ виконувалася на апараті Somatom 
Plus 4 (Siemens, Germany) з товщиною томогра-
фічного зрізу 3 мм.  

Результати. У 12 пацієнтів виявлено 
злоякісні пухлини (плоскоклітинний ороговілий 
рак – 6, плоскоклітинний неороговілий рак – 3, 
злокісна церумінома – 3), у 24 – доброякісні пу-
хлини (остеома – 2, екзостози – 2, плоскоклі-
тинна папілома зовнішнього слухового проходу 
– 3, нейрофіброма завушної ділянки з розпо-
всюдженням в зовнішній слуховий канал – 2, 
пухлини яремного гломуса – 11, пухлини тим-
панічного гломусу – 4). При доброякісних пух-
линах зовнішнього слухового проходу на МРТ 
визначався новоутвір з чіткими контурами, гі-
перінтенсивного на Т2 та ізоінтенсивного 
м’язам на Т1 ЗЗ МР сигналу. Після в/в введення 
контрастного препарату відзначалось його рів-
номірне накопичення у вогнищі ураження. За 
даними СКТ визначався стан стінок скроневої 
кістки, які були інтактні. За допомогою МРТ до 

і після в/в введення гадолінієвого препарату у 
випадках нейрофіброми завушної ділянки ви-
значалася первинна локалізація об’ємного про-
цесу та оцінювався ступінь інвазії у зовнішній 
слуховий канал. При пухлинах яремного глому-
су СКТ визначала деструкцією яремного отвору 
та кісток основи черепа. На МРТ характерним 
була гетероінтенсивність новоутвору із ділян-
ками «випадіння» МР сигналу, що є характер-
ним для протікаючої крові в судинах пухлини. 
Після в/в введення контрастної речовини від-
значалося її интенсивне неоднорідне накопи-
чення в тканині пухлини. За допомогою МР ар-
теріографії та венографії визначалася власна 
судинна сітка пухлини, оцінювалася компресія 
магістральних судин шиї та відношення ново-
утворення до венозних синусів для виявлення їх 
тромбозу. У разі пухлин тимпанічного гломусу 
на МРТ визначалися невеликі ( до 1 см в діамет-
рі) новоутворення, гіперінтенсивного на Т2 та 
гіпоінтенсивного на Т1 ЗЗ МР сигналу, які інте-
нсивно накопичували контрастний препарат. 
МРТ дала можливість відмежувати пухлину від 
реактивного отиту. У разі злоякісних пухлин на 
СКТ виявлялася деструкція кісткової стінки 
скроневої кістки. На МРТ візуалізувалися неод-
норідні через наявність зон некрозу новоутво-
рення. В/в контрастування дало можливість від-
диференціювати справжні межі пухлини від ре-
активних запальних змін та набряку оточуючих 
м’яких тканин. У 6 випадках виявлено епідура-
льне розповсюдження пухлини в середню чере-
пну ямку. Вивчався стан лімфатичних вузлів 
шиї, збільшення яких до 1-2 см визначалося у 5 
випадках.  

Висновки.  
Поєднане застосування методів СКТ та 

МРТ є оптимальним в діагностиці та визначенні 
розповсюдженості пухлин зовнішнього слухо-
вого проходу та середнього вуха. СКТ інформа-
тивна у визначенні кісткових змін, МРТ з внут-
рішньовенним контрастуванням виявляє істинні 
розміри та розповсюдженість ураження. МР ар-
теріографія та венографія при пухлинах яремно-
го гломуса визначають особливості васкуляри-
зації новоутворень та ступінь їх інвазії в оточу-
ючі анатомічні структури, в тому числі, венозні 
синуси.  

 
© А.О.Скорохода, Л.А.Мироняк, Ю.П.Терницька, 2006 
 



 140 

Д.С.СОЛОМКО, С.Н.ТЫМЧУК, А.В.КОВТУНЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

МЕТОД ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПОРАЖЕНИЯ ВОЗВРАТНОГО НЕРВА (ЭКСПЕРИМЕНТ) 

 
Одним из наиболее тяжелых осложнений 

оперативного лечения новообразований щито-
видной железы (ЩЖ) является повреждение 
возвратного нерва (ВН). Частота поражения ва-
рьирует от 0,5 до 15%. В результате поврежде-
ния ВН происходит нарушение разделительной, 
дыхательной и фонаторной функций гортани, 
что приводит к длительной утрате трудоспособ-
ности пациентов, инвалидности, психическим 
травмам, особенно у пациентов, чья трудовая 
деятельность связана с общением. Существую-
щие разработанные методы лечения не могут в 
полной мере обеспечить высокую эффектив-
ность решения данной проблемы, поэтому оста-
ется актуальным вопрос о поиске новых мето-
дик лечения этой патологии. Одной из них явля-
ется метод тканевой инженерии с применением 
клеточно-тканевой трансплантации. 

Цель исследования: исследовать эффек-
тивность использования метода тканевой инже-
нерии в комбинированном лечении травматиче-
ского поражения периферических нервов в экс-
перименте на животных. 

Объектами экспериментальных исследо-
ваний служили 3 группы собак в возрастном 
диапазоне от 1,2 до 4 лет, массой от 7 до 11 кг. 
В первую группу вошли 8 животных с восстано-
влением целостности нерва методом тканевой 
инженерии с применением артериального имп-

лантанта в который погружали дистальные и 
проксимальные культи нерва, фиксируя их к 
нему узловыми эпиневральными швами. В про-
свет сосудистого импланта вводилась культура 
нервных стволовых клеток щенят, взятых из 
серого вещества головного мозга в первом три-
местре беременности собаки. Во вторую группу 
вошли 15 собак с микрохирургическим восста-
новлением нерва. В третьей группе наблюдалась 
одна собака с двухсторонним пересечением воз-
вратных нервов. 

Результаты лечения оценивались мето-
дом масштабной эндовидеоскопии гортани, ма-
сштабной фотографии гортани и электронейро-
графии. В первой группе восстановление иннер-
вации внутренних мышц гортани наблюдалось у 
7 (87,5%) собак в срок 140,4±10,5 дней; во вто-
рой у 7 (46,7%) собак в срок 193,3±11,3 дней; в 
третьей группе восстановление иннервации не 
наблюдалось. 

Выводы.  
Полученные нами результаты, дают воз-

можность сделать вывод о достоверной эффек-
тивности метода комбинированного лечения 
травматического поражения возвратного нерва с 
применением метода тканевой инженерии и 
предопределяют необходимость дальнейшей 
разработки и изучения сложной проблемы лече-
ния поражения возвратного нерва. 

 
© Д.С.Соломко, С.Н.Тымчук, А.В.Ковтуненко, 2006 
 
 
 
 
 
 

И.К.ТАГУНОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ 

 
Начало формирования хронического тон-

зиллита (XT), чаще происходит в детском воз-
расте. Это объясняется недостаточностью мест-
ного иммунного ответа лимфоэпителиальных 
тканей верхних дыхательных путей, несостояте-
льностью ферментативного аппарата органов 
пищеварения и как следствие частые воспалите-
льные заболевания, санация верхних дыхатель-
ных путей с применением антибиотиков, сопро-
вождается снижением колонизационной резис-
тентности организма, формированием вторич-

ных иммунодефицитов, дисбиотическими на-
рушениями. 

В настоящее время не существует анти-
бактериальных препаратов, которые действо-
вали исключительно на клетки болезнетворных 
бактерий, не затрагивая микрофлору организ-
ма. 

Многократные исследования в течение 
года микофлоры полости рта, содержимого ла-
кун небных миндалин, носоглотки у детей стра-
дающих XT, показали наличие антибиотикоре-
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зистентных условно-патогенных микроорганиз-
мов в норме заселяющих толстый кишечник – 
грамотрицательные палочки семейства Entero-
bacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
nia, Enterobacter ssp.), которые явились этиоло-
гическим фактором гнойно-воспалительных 
процессов в верхних дыхательных путях. 

Учитывая вышесказанное, нами был раз-
работан комплекс лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на нормализацию 
иммунного ответа всего организма и тканей 
верхних дыхательных путей в частности.  

С целью стимуляции производилась од-
ноцикловое криовоздействие на область свобо-
дной поверхности небных миндалин, электро-
форез Zn, Mg, Se-содержащих водных экстрак-
тов на область небных миндалин. Энтерособция 
с последовательным заселением кишечника но-
рмофлорой с применение мультипробиотиков. 
Продолжительность терапии – 10 дней, два кур-
са в течение года. Эффективность лечения – 
безрецидивное течение хронического тонзилли-
та в течение 2-3 лет, улучшение общеклиничес-
ких показателей. 

 
© И.К.Тагунова, 2006 
 
 
 
 
 

Г.Э.ТИМЕН, П.В.ВИННИЧУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ УШНЫХ РАКОВИН 
 

Известно, что хирургические вмешательс-
тва или травмы с повреждением тканей, приво-
дят к формированию рубца. Его клинико-
морфологический тип зависит от многих, в т.ч. 
общих и местных факторов, которые обеспечи-
вают образование как нормотрофического, так и 
атрофического, гипертрофического или келоид-
ного рубцов. Их внешний вид, особенно на отк-
рытых частях тела, вызывает отрицательные 
эмоции, как у больного, так и окружающих. 

Наиболее сложной проблемой является 
проблема лечения келоидных рубцов. Применя-
емые в настоящее время методы: криодеструк-
ция, лазерное и хирургическое иссечение, инъе-
кции различных лекарственных препаратов, си-
ликоновые пластины и рентгенотерапия, позво-
ляют получить положительный эффект в 60-80 
% случаев. 

В период с 1990 по 2005 гг. под нашим 
наблюдением находилось 14 больных с келоид-
ными рубцами ушных раковин в возрасте от 12 
до 30 лет. Из них лиц женского пола было 11, а 
мужского – 3. У 3 пациентов образование рубца 
началось после бытовой травмы в области верх-
ней трети ушной раковины, а у 11 оно явилось 
следствием прокола мочки уха. 9 больным про-
водились различные методы воздействия на ру-
бец, однако через 3-5 месяцев, как правило, воз-
никал рецидив заболевания. Размеры рубцов 
колебались подлиннику от 5 до 27 мм, а высота 
их стояния над кожей составляла от 3 до 7 мм. 

Первым этапом комбинированного лече-
ния являлось хирургическое иссечение рубца. 

При этом нами соблюдались следующие прави-
ла: 1) максимальное сохранение размеров уш-
ной раковины и рельефа ее анатомических обра-
зований, 2) инфильтрация тканей делалась толь-
ко по линии предполагаемого разреза, 3) разрез 
кожи и ее отсепаровка от рубца осуществляли 
острым скальпелем, 4) края раны при препаров-
ке поднимались с помощью тупых крючков, 5) 
сведение краев раны должно быть свободным, а 
количество узловых швов минимальным, т.к. 
основой фиксации являлись полоски пластыря 
«Steri-strip», 6) иммобилизация тканей проводи-
лась на протяжении 7-10 дней. 

После снятия швов и полос «Steri-strip» 
больным назначался курс противовоспалитель-
ной, близкофокусной рентгенотерапии в дозе 
800 Р. Одновременно с ним, ежедневно на про-
тяжении 3 месяцев, вся поверхность кожи за-
действованной во время оперативного вмешате-
льства 3 раза в день обрабатывалась гелем «Ко-
нтрактубекс». 

Послеоперационное течение у всех боль-
ных протекало без осложнений. При контроль-
ных осмотрах от 1 месяца до 3 лет у 2 лиц воз-
ник рецидив заболевания, при этом хирургичес-
кое вмешательство требовалось 1 пациенту. 

Таким образом, примененная нами схема 
лечения келоидных рубцов ушных раковин дала 
возможность получить положительный резуль-
тат у 12 (85,8 %) пациентов, что позволяет ре-
комендовать ее для использования в клиничес-
кой практике. 

 
© Г.Э.Тимен, П.В.Винничук, 2006 
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Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, П.В. ВІННИЧУК, Л.І. КОБЗАРУК, М.І. КРУПКО  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВРОДЖЕНІ КІСТИ І НОРИЦІ ЛОР-ОРГАНІВ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ 

 
Кісти (нориці) в ділянці голови та шиї є ре-

зультатом порушення розвитку 1-ої або 2-ої бро-
нхіальної щілини, або щитоязикової протоки. 

В відділі ЛОР-патології дитячого віку Ін-
ституту оториноларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка АМН України на стаціонарному лі-
куванні з 1987 р. по 2005 р. знаходилося 149 
хворих віком від 1 до 44 років з серединними і 
боковими кістами шиї, кістами спинки носа, 
преаурикулярними норицями. З них осіб чоло-
вічої статі було 75, а жіночої – 74. 

50 дітей були віком від 1 до 5 років, 58 – 
від 6 до 10 років, 26 – від 11 до 15 років, 12 хво-
рих – від 16 до 20 років, по одному пацієнту ві-
ком 29 років, 41 рік та 44 роки. 

Кількісний розподіл пацієнтів відповідно 
до діагнозів був наступним: з серединними кіс-
тами шиї – 63, з боковими кістами шиї – 10 (з 
боковими кістами шиї справа – 6, з боковими 
кістами шиї зліва – 4), з кістами спинки носа – 
20, з преаурикулярними норицями – 56. 

В 1987 р. лікувалося 8 пацієнтів, 1988 р. – 
8, 1989 р. – 6, 1990 р. – 6, 1991 р. – 6, 1992 р. – 
10, 1993 р. – 9, 1994 р. – 16, 1995 р. – 5, 1996 р. – 
7, 1997 р. – 6, 1998 р. – 5, 1999 р. – 7, 2000 р. – 8, 
2001 р. – 4, 2002 р. – 6, 2003 р. – 16, 2004 р. – 9, 
2005 р. – 7. 

Регіональна приналежність хворих була 
наступною: м. Київ – 57, Київська обл. – 22, Че-
рнігівська обл. – 7, Черкаська обл. – 7, Сумська 
– 7, Житомирська – 7, Рівненська – 3, Львівська 
- 1, Тернопільська – 1, Хмельницька – 4, Вінни-
цька – 8, Полтавська – 6, Харківська – 2, Запорі-
зька – 1, Луганська – 3, Херсонська – 1, Кірово-
градська – 2, Одеська – 2, Закарпатська – 1, АР 
Крим – 1, інші країни – 6. 118 пацієнтів були 
мешканцями міста, а 31 – села. 

58% хворих поступали з рецидивами за-
хворювання після оперативного лікування в ін-
ших медичних закладах України. 

Всім хворим було проведено радикальне 
хірургічне втручання під загальним наркозом. У 

10 пацієнтів на першому етапі лікування, в 
зв’язку з вираженими запальними явищами кіс-
ти «розкривали» проводили курс загальної та 
місцевої терапії, а на другому етапі проводили 
видалення кісти. 

При серединних кістах шиї використову-
вали горизонтальний розріз тканин (який охоп-
лював отвір нориці при його наявності). Якщо ці 
кісти розташовувалися дуже низько (нижче ни-
жнього рівня гортані) горизонтальний розріз 
доповнювали вертикальним, на зразок перевер-
нутої літери “Т”. У всіх випадках під час опера-
ції видаляли тіло під’язикової кістки. 

При бокових кістах шиї розріз проходив 
над утворенням паралельно передньому краю m. 
sternoclaidomastoideus. Нориця відсепаровувала-
ся від м’яких тканин і перев’язувалася глибше 
рівня біфуркації сонної артерії. 

Під час видалення кіст спинки носа кори-
стувалися вертикальним, чи окаймляючим роз-
тином. Лише тричі (у пацієнтів з рецидивами) 
застосовували трансхрящовий розріз через при-
сінок носа з відсепаровуванням місцевих тканин 
і оголення піраміди носа. 

Преаурикулярні нориці відсепаровували 
від оточуючих м’яких тканин і видаляли з діля-
нкою прилягаючого хряща вушної раковини, 
або зовнішнього слухового проходу. У двох ви-
падках преаурикулярна нориця являла собою 
дублікатуру зовнішнього слухового проходу і 
відкривалася в середнє вухо. У цих випадках 
після видалення нориці проводили санацію ба-
рабанної порожнини і виконували тимпаноплас-
тику. 

Рецидиви захворювань виникли у 15 хво-
рих: 7 – преаурикулярні нориці, 4 – кісти спинки 
носа, 4 – бокові кісти шиї. 

Отже, отримані результати свідчать про 
високу ефективність оперативного лікування 
хворих з кістами (норицями) голови та шиї при 
суворому дотриманні знань про анатомію та 
ембріологію цих утворень. 

 

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, П.В. Вінничук, Л.І. Кобзарук, М.І. Крупко, 2006 
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Г.Э.ТИМЕН, В.Н.ПИСАНКО, С.П.ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ  
ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ 

 
За период (09.04.86. – 01.04.06) в отделе 

ЛОР-патологии детского возраста Института 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко 
АМН Украины наблюдалось 69 больных (госпи-
тализировано 68 человек, 1 – отказался от гос-
питализации) детей с ангиофибромами, что со-
ставило 14,8 % всех пациентов с опухолевыми 
образованиями, которые находились на стацио-
нарном лечении. 

Распределение больных по территориаль-
ному признаку было следующим: г. Киев – 7 
больных, Киевская обл. – 4, Полтавская обл. – 4, 
Николаевская обл. – 2, Черновицкая обл. – 3, 
Ивано – Франковаская обл. – 3, Винницкая обл. 
– 4, Житомирская обл. – 4, Кировоградская обл. 
– 2, Херсонская обл. – 3, Черкасская обл. – 4, 
Донецкая обл. – 5, Днепропетровская обл. – 4, 
Одесская обл. – 2, Луганская обл. – 2, Крым – 2, 
Закарпатская обл. – 2, Черниговская обл. – 3, 
Львовская обл. – 2, Хмельницкая обл. – 2, Ро-
венская обл. – 2 пациента, Запорожская обл. – 2 
больных. 

Первичная обращаемость детей с ангио-
фибромой носоглотки во временном аспекте 
выглядела следующим образом: 1986 г. – 1 ре-
бенок; 87 и 88 годы по 2; 89 год – 0; 90 и 91 го-
ды – по 2; 93 и 94 – по 3; 95 год – 6; 96 – 5; 97, 
98, 99 годы по 3; 2000 год – 5; 01 год – 6; 02 год 
– 6; 03 год – 7; 04 год – 4 больных, 05 год. – 3; 
06 год – 2 больных. Все обратившиеся больные 
с ангиофибромой основания черепа были муж-
ского пола. Распределение больных по возрасту 
было следующим: от 4 до 6 лет – 2 детей, от 7 
до 10 лет – 17, от 11 до 13 лет – 21, от 14 до 17 
лет – 29 детей. 

Во время поступления в клинику затруд-
нение носового дыхания или его полное отсут-
ствие одной или двумя половинами носа, а так-
же носовые кровотечения были зафиксированы 
у всех 68 детей, гипо-, аносмия у 19 больных, 
носовые кровотечения – у 67, одностороннее 
снижение слуха у 25, головная боль у 43, экзоф-
тальм – у 3, выделения из носа – у 56, деформа-
ция лицевого скелета – у 8 детей. 

Все дети с ангиофибромами носоглотки, 
поступившие в стационар, были проопериро-
ванны. У 61 ребенка для удаления опухоли ис-
пользован трансмаксиллярный подход с резек-
цией ее медиальной стенки (по Денкеру), а у 7 
детей с интракраниальным распространением 
новообразования применен краниофациальный 
или комбинированный подход. 

Распределение больных по стадиям про-
цесса (классификация В.С. Погосова и соавто-
ров (1987)) было следующим: 1 стадии – 2 боль-
ных, 2 – 10, 3-А стадии – 24 больных, 3-Б – 26, 4 
стадии – 7 больных. 

Для предупреждения массивной кровопо-
тери перед операцией 8 больным была произве-
дена эмболизация сосудов. 3 больным – эмболи-
зация приводящего сосуда, а 5 больным – дис-
семинированная эмболизация сосудистой сети. 

Эмболизация приводящего сосуда приво-
дила к существенному уменьшению интраопе-
рационной кровопотери – (в 2 – х случаях из 3 – 
х даже не потребовалось проведения управляе-
мой гипотонии). Вместе с тем, сразу после дан-
ного вида эмболизации у больных, в разной сте-
пени тяжести, возникали головные боли и боли 
в области иннервации тройничного нерва, а 
также имели место трофические изменения сли-
зистой оболочки полости рта на соответствую-
щей стороне. Побочные изменения сохранялись 
от 4 месяцев до 1 года. 

Диссеминированная эмболизация сосуди-
стой сети, в наших наблюдениях, была значи-
тельно менее эффективной в отношении умень-
шения кровопотери. 

Опухоль, по возможности удаляли одним 
блоком. После удаления опухоли проводилась 
ревизия послеоперационной полости с после-
дующей тампонадой марлевым тампоном, про-
питанным синтомициновой эмульсией и перед-
ней тампонадой полости носа. 

Послеоперационный период у всех боль-
ных протекал гладко.  

Результаты лечения больных юношеской 
ангиофибромой основания черепа были сле-
дующими: выздоровление достигнуто у 55 
больных. Синехии, полипы в трепанационной 
полости, в отдаленном послеоперационном пе-
риоде, были отмечены у 7 больных, рецидивы 
новообразования развились у 6 детей (одно-
кратные у 4 больных 1 с 3-А стадией, 2 с 3-В 
стадией и у 1 с 4 стадией), двукратные у 2 боль-
ных (1 больной с 3-В стадией и 1 с 4 стадией). 

 В послеоперационном периоде лучевая 
терапия не проводилась. Малигнизации рециди-
вирующей опухоли не наблюдалось ни в одном 
случае. 

Как видно из представленных данных, 
большинство рецидивов юношеской ангиофиб-
ромы черепа нами наблюдалось у детей в позд-
них стадиях развития заболевания, когда опу-
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холь распространялась в полость носа, носо-
глотку, верхнечелюстные, решетчатые и основ-
ную пазухи, в крылонебную и ретромаксилляр-
ную ямки. 

Незначительное количество рецидивов 
(до 10 %) ангиофибром носоглотки (по данным 
мировой литературы до 50%) по нашему мне-
нию обусловлено: 

1. Использованием достаточно щадящего 
подхода к новообразованию (гайморотомия по 
Денкеру, в случаях интракраниального распро-
странения сочетается (комбинируется) с кранио-
фациальным подходом, дающего хороший обзор и 
не оставляющего после себя видимых на лице 
рубцов; а в случаях краниофациального вмеша-
тельства – шрам скрывается волосами. 

2. Применением управляемой глубокой 
гипотонии и эмболизацией приводящих сосу-

дов, за счет уменьшения интраоперационной 
кровоточивости, дающих возможность более 
тщательно рассмотреть место исхода новообра-
зования. 

3. Обязательной предоперационной 
компьютерной ЯМР и желательно томографией, 
в т. ч. спиральной, а также с усилением лицево-
го и мозгового черепа, дающих возможность 
определить точную локализацию опухоли и ее 
распространение, что имеет решающее значение 
при выполнении операции. 

4. Тщательность удаления новообразо-
вания до полной уверенности хирурга в отсут-
ствии остатков (rezidua) опухоли.  

5. Окончание операции по удалению ан-
гиофибромы на «сухом» операционном поле 
при нормальных показателях А.Д. 
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ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ СИНУСИТАМИ 

 
Одонтогенные синуситы составляют 25-

30% от общего числа воспалительных заболева-
ний околоносовых пазух. Причиной развития 
одонтогенных синуситов являются тесные топо-
графо-анатомические взаимоотношения верхне-
челюстной пазухи с зубами верхней челюсти. 
При первичном поражении верхнечелюстной 
пазухи в патологический процесс в дальнейшем 
нередко вовлекаются другие околоносовые па-
зухи, что усугубляет течение заболевания и 
приводит к развитию риногенных орбитальных 
и внутричерепных осложнений. 

Современная тактика лечения больных 
одонтогенными верхнечелюстными синуситами 
должна быть комплексной и во всех случаях 
включать санацию одонтогенного очага инфек-
ции.  

В то же время, нередко возникают ситуа-
ции, при которых больным применяется только 
консервативные методы лечения (отказ больно-
го от операции, беременность и др.). 

В таких случаях первым и обязательным 
этапом консервативной терапии должна быть 
санация причинного зуба, затем пункция верх-
нечелюстной пазухи через нижний носовой ход 
с введением катетера и бактериологическое ис-
следование содержимого синуса. Введение ка-
тетера дает возможность неоднократного про-

мывания синуса и введения лекарственных 
средств, к которым чувствителен полученный 
микробный возбудитель.  

Если же в процесс вовлечены другие па-
зухи носа, лечение должно быть, только опера-
тивным. 

За 2004-2005 гг. в клинике ЛОР болезней 
было пролечено 119 больных одонтогенным си-
нуситом, при чем полисинуситы были диагно-
стированы у 84 (70,5%) пациентов, из них гаймо-
роэтмоидит – у 58 (48,6 %), гемисинусит – у 16 
(13,4%), двусторонний гайморит – у 8 (6,6%), 
пансинусит – у 2 (1,9%) пациентов. Консерватив-
но по изложенным выше принципам было проле-
чено 7 человек, 31 больному выполнены эндо-
скопические операции на пораженных синусах, 
46 – операции экстраназальным доступом. 

Все пролеченные консервативно больные 
были выписаны с улучшением через 11-12 дней. 
При оценке отдаленных результатов лечения у 1 
больной обострение возникало в течение года 
трижды, 4 пациентам при повторном обостре-
нии были произведены эндоскопические вмеша-
тельства, 2 – радикальная гайморотомия со 
вскрытием клеток решетчатого лабиринта 

Таким образом, анализ результатов лече-
ния одонтогенных синуситов показывает, что 
консервативные мероприятия не приводят к из-
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лечению патологического процесса. Наступает 
клиническое улучшение, больной выписывается 
из стационара, но через какой-то промежуток 
времени у него вновь возникает синусит. 

 Поэтому, по нашему мнению, все одон-
тогенные синуситы должны быть лечены опера-
тивным путем. 
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УПРОЩЕННЫЙ  МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ  
ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ТРЕПАНОПУНКЦИЕЙ 

 
Гнойное воспаление лобной пазухи 

встречается довольно часто. Диагностика, а 
также лечение этого заболевания иногда пред-
ставляют некоторые трудности. Оперативное 
лечение на лобной пазухе наносит значитель-
ный косметический дефект больному, а также 
болезнь часто рецидивирует. За последние 5 лет 
в ЛОР-отделении клинической больницы Сам-
Ми,  находились 32 мужчины и 18 женщин.  
Большинство больных были в возрасте от 15 до 
35 лет. Кроме того, у 15 больных фронтит  соче-
тался с воспалением этмоидальных и верхнече-
люстных пазух. Больным произведена рентгено-
графия придаточных пазух носа в фасной и 
профильной проекциях. Изучение данных рент-
генографии имеет большое значение для выбора 
трепанопункции через переднюю стенку лобной 
пазухи. После местной анестезии в область пе-
редней стенки лобной пазухи  2%-м раствором 
новокаина, мягкие ткани, надкостница и кость 
прокалывались иглой Кассирского. Эта игла 
нами заимствована у гематологов. Длину иглы 

мы выбирали с учетом изучения данных рентге-
нографии фронтальной пазухи. 

После промывания на передние стенки 
пазухи вставлялась канюля. Однако, если пе-
редняя стенка лобной пазухи рентгенологически 
тонкая, мы через день повторно через первона-
чальный канал производили трепанопункцию 
иглой Кассирского. Эту процедуру мы прекра-
щали, когда промывная жидкость была чистая и 
стекала свободно. У 21 больного трепанопунк-
цию производили специальным прибором – 
трепанотором промышленного производства. 
При этом канюлю оставляли в лобной пазухе на 
весь срок лечения. 

Лобная пазуха промывалась дезраствора-
ми, антибиотиками, ферментами, только  неко-
торым больным произведено оперативное лече-
ние, все остальные больные выписаны в удовле-
творительном состоянии. Отдаленные результа-
ты показали, что только у 3-х больных через год 
наблюдался рецидив после перенесенного грип-
па и ОРВИ. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТИЛЯЦІЙ В ГОРТАНЬ  
ПРИ МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ЛАРИНГІТУ 

 
Хронічний катаральний ларингіт часто 

зустрічається у осіб голосомовних професій. В 
структурі захворюваності ЛОР-органів хроніч-
ний ларингіт займає 8,4% від патології ЛОР-
органів (В.С. Кузнєцов, А.А. Егоров, 1975). 
Чинниками його частіше стають використання 
голосу в несприятливих кліматичних умовах 
(низька температура повітря, підвищена воло-

гість, різкі температурні коливання), форсуван-
ня голосу в цих умовах, використання голосу в 
забруднених і димних приміщеннях. Крім того, 
виникненню хронічного ларингіту сприяють 
паління, вживання алкоголю, харчових продук-
тів у холодному вигляді, при чому у чоловіків 
це спостерігається частіше, ніж у жінок. Алергі-
чний стан верхніх дихальних шляхів теж сприяє 
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розвитку хронічного катарального ларингіту. Не 
викликаючи погіршення загального самопочут-
тя хворого, хронічний катаральний ларингіт є 
дуже частою причиною зниження або втрати 
працездатності особами голосомовних професій. 

Під нашим наглядом знаходилися 35 па-
цієнтів із хронічним катаральним ларингітом у 
віці від 29 до 65 років (6 жінок, 29 чоловіків). 
Серед обстежуваних 32 пацієнти мали підвище-
не голосове навантаження внаслідок професій-
ної діяльності: керівники – 6, військовослужбо-
вці – 3, викладачі вищих учбових закладів – 11, 
працівники торгівлі – 4, юристи – 4; лікарі – 2, 
священнослужителі – 2. Інші 3 пацієнти не мали 
підвищеного голосового навантаження. Всі па-
цієнти висували скарги, характерні для хроніч-
ного катарального ларингіту: втомлюваність 
голосу, періодичну захриплість, виражену в різ-
ному ступені, відчуття подразнення та диском-
форту в області гортані, періодичне покашлю-
вання та відходження в’язкого мокротиння. Де-
кілька пацієнтів скаржилися на відчуття здавле-
ності голосу. При непрямій ларингоскопії у па-
цієнтів відмічалися: гіперемія слизової оболон-
ки гортані, голосові складки мали колір від ро-
жевого до червоного, в деяких випадках відмі-
чалася їх застійна гіперемія. Тонус голосових 
складок, як правило, знижений, в окремих випа-
дках (3) спостерігався міопатичний парез голо-
сових складок, а у 12 пацієнтів був виявлений 
гіпертонус вестибулярного відділу гортані, ви-
ражений в різному ступені: від легкого гіперто-
нусу до формування псевдоскладкового механі-
зму голосоутворення. Час максимальної фонації 
в середньому становив – (12,01±2,05) c. Пацієн-
там був призначений курс консервативного лі-
кування, тривалість якого становила від 2-х до 

3-х тижнів (в залежності від стану голосоутво-
рюючого апарату). Місцево проводили інстиля-
ції в гортань розчину адреналіну на фізіологіч-
ному розчині, потім – розчину гідрокортизону 
«Гедеон Ріхтер» на фізіологічному розчині (1:1), 
через 20 хвилин – використовували 3% розчин 
коларголу через день та вітамінно-масляної су-
міші (оливкове масло, вітамін «А» та вітамін 
«Е») через день. Після тижня місцевого ліку-
вання підключали фонопедичні вправи, вібро-
масаж гортані. Тривалість фонопедичної терапії 
складала від 1-го до 2-х тижнів. При необхідно-
сті пацієнтам призначалися заспокійливі препа-
рати, а також засоби, які покращують стан нер-
вової системи та мозкового кровообігу (в разі 
необхідності пацієнти проходили комплексне 
обстеження в лабораторії професійних пору-
шень голосу і слуху). Після проведеного ліку-
вання всі пацієнти відмічали покращення голо-
сової функції, зменшення голосової втоми, зме-
ншення відчуття подразнення та кількості мок-
ротиння, тощо. При непрямій ларингоскопії 
відмічається зменшення ін’єкції судин слизової 
голосових складок, покращилося змикання го-
лосових складок при фонації, зменшилися яви-
ща гіпертонусу вестибулярного відділу гортані. 
У пацієнтів подовжився час максимальної фо-
нації, який після проведеного курсу лікування 
становив – (17,98±2,03) c, що достовірно 
(p<0,05) відрізняється від аналогічного показни-
ка до лікування. 

Проведене дослідження показало доціль-
ність консервативного лікування хронічного 
ларингіту із застосуванням інстиляцій в гортань 
лікарських препаратів і курсу фонопедії. Це до-
зволяє значно покращити стан голосового апа-
рату пацієнтів та відновити їх працездатність.  
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КРОВОТОЧИВИЙ ПОЛІП ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Кровоточивий поліп перегородки носа 
(ангіогранульома, за В.С. Погосовим, В.Ф. Ан-
тонівим, 1997) зустрічається рідко і описується 
переважно як окремі спостереження з практики. 
Принаймні в доступній літературі ми знайшли 
10 таких повідомлень. На думку С.М. Компа-
нєйця (1949) і Д.Й. Зімонта (1963), кровоточи-
вий поліп перегородки носа одна з найрідших 
нозологічних форм серед доброякісних ново-
утворень порожнини носа. Кровоточивий поліп 

перегородки носа частіше виникає у жінок. Еті-
ологічним моментом захворювання є вагітність, 
травма, хронічний запальний процес в порож-
нині носа. Частіше пухлина локалізується на 
лівому боці перегородки носа. Це новоутворен-
ня росте повільно, має вигляд добре васкуляри-
зованої грануляційної тканини та локалізується 
переважно в хрящовій частині перегородки. Пу-
хлина має широку основу, але може бути на ні-
жці; поверхня її нерівна, горбкувата, легко кро-
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воточить при дотику. Колір оболонки, що вкри-
ває поліп, рожево-червоний, з синюшним відті-
нком. Основні скарги хворих – повторні носові 
кровотечі та утруднення дихання через відпові-
дну половину носа.  

Остаточний діагноз встановлюється на 
підставі патоморфологічного дослідження, але з 
урахуванням клінічної картини: характерна ло-
калізація, повільний ріст. 

Лікування кровоточивого поліпа перего-
родки носа – хірургічне. Основна умова операції 
– видалення пухлини разом з підлеглими ткани-
нами. 

За період з 1964 по 2006 рр. ми спостері-
гали 6 випадків кровоточивого поліпа перегоро-
дки носа, які, на нашу думку, можуть представ-
ляти відповідний інтерес для практикуючих 
отоларингологів. Вік хворих – 25-45 років. Всі 
пацієнти були жіночої статі, причому у всіх них 
поліп локалізувався на лівому боці перегородки 
носа. Хворі скаржились на часті кровотечі з лі-
вої половини носа, утруднене носове дихання, 
причому в однієї пацієнтки утруднення носово-
го дихання було різко виражене. Розмір пухлини 
від 2х2х3 мм3, до 2х4х6 см3. У 5 пацієнток пух-
лина була на широкій основі, у однієї – на ніжці. 
При передній риноскопії у двох хворих в перед-
ньому відділі перегородки носа з лівого боку 
визначався утвір рожевого кольору на широкій 
основі з нерівною поверхнею. У однієї пацієнт-
ки ліва половина носа була заповнена згустками 
крові, після видалення яких виявлено утвір чер-
воного кольору, що повністю заповнював поро-
жнину нова і виходив з верхніх відділів перего-
родки носа. Поліп був на стільки великий, що 
проникав в ліву половину носоглотки. У всіх 

пацієнтів при дотику пухлина кровоточила. Діа-
гноз кровоточивого поліпа перегородки носа 
встановлений на основі клінічної картини і під-
тверджений патоморфологічним дослідженням 
видаленої пухлини. 

 Всім хворим проведено хірургічне ліку-
вання. У 5 пацієнток, у яких пухлина була на 
широкій основі, пухлина видалена носовими 
щипцями. У однієї хворої, у якої пухлина мала 
ніжку, проведено видалення її носовою петлею, 
розмір видаленого поліпа 2х4х6 см3, він виходив 
ніжкою з верхніх відділів перегородки носа. За-
лишки поліпа були довидалені носовими щип-
цями. Місце прикріплення поліпа у всіх хворих 
коагульовано електрокаутером. При патомор-
фологічному дослідженні видалених пухлин 
знайдено ангіоматозний поліп, в одному випад-
ку з явищами гнійного запалення. Обстеження 
хворих через 25-30 років не виявило рецидиву 
росту поліпа. Дихання через ніс було вільним, 
носові кровотечі не відмічались. 

 Таким чином, всі хворі були жіночої ста-
ті. У всіх поліп локалізувався в лівій половині 
носа. Що це? Закономірність чи випадковість? 
Скоріше всього закономірність. Кровоточивий 
поліп перегородки носа може бути великих роз-
мірів, заповнюючи навіть носоглотку. Діагнос-
тика кровоточивого поліпа перегородки носа не 
складне, якщо пам’ятати про цю патологію. При 
встановленні діагнозу кровоточивого поліпа 
перегородки носа слід враховувати дані морфо-
логічного дослідження у співставленні з клініч-
ною картиною. Видалення кровоточивого полі-
па перегородки носа з наступною електрокоагу-
ляцією місця його прикріплення дає добрі ре-
зультати.  

 
© О.І.Яшан, Г.С.Протасевич, 2006 
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ФАРМАКОТЕРАПІЯ  
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА ВУХА 

 
 
 

А.Г.БАЛАБАНЦЕВ, Т.А.КРЫЛОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «НАЗОЛ АДВАНС» У БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ 

 
Воспалительные заболевания околоносо-

вых пазух занимают одно из ведущих мест в 
структуре оториноларингологической патоло-
гии. Около 5% населения Европы, 14,1% амери-
канцев и до 25% всех японцев страдают хрони-
ческими синуситами (Albegger, 1992). Если 
удельный вес синуситов на поликлиническом 
приеме составляет 25-30%, то доля больных с 
заболеваниями околоносовых пазух среди гос-
питализированных в оториноларингологические 
отделения в странах СНГ составляет от 29 до 
60% (И.В. Сидоренко, 2003). 

Острая гнойная патология носа и около-
носовых пазух доминирует также и в структуре 
ургентной госпитальной оториноларингологи-
ческой помощи, составляя 54% (В.Т. Пальчун, 
2003). 

Важную роль в лечении синуситов играет 
разгрузочная терапия, целью которой является 
восстановление вентиляции и обеспечение дре-
нажа околоносовых пазух, устранение отека 
слизистой оболочки полости носа. Поэтому на-
значение сосудосуживающих средств является 
патогенетически обоснованным и оправданным.  

Целью настоящего исследования явилось 
изучение эффективности, а также побочных 
действий деконгестанта «Назол Адванс» (Саг-
мел, Инк., США). Это дозированный аэрозоль 
во флаконе по 30 мл. Содержит оксиметазолин 
гидрохлорид, камфору, ментол и эвкалиптол. 
Входящие в состав препарата масла, оказывают 
местное противовоспалительное, антисептиче-
ское и иммуномодулирующее действие, защи-
щают слизистую оболочку носовых ходов от 
чрезмерного высушивания. 

 Под наблюдением находилось 46 боль-
ных с острым гнойным верхнечелюстным сину-
ситом в возрасте от 15 до 70 лет. Мужчин было 
30, женщин – 16. Сформированы 2 группы с 
учетом принципа рандомизации – основная (26 
больных) и контрольная (20 больных).  В основ-
ной группе у 17 больных (65,4%) был двусто-

ронний гнойный верхнечелюстной синусит, у 9 
(34,6%) – односторонний. В контрольной группе 
у 15 (75%) был двусторонний воспалительный 
процесс, у 5 (25%) – односторонний. 

Основными жалобами больных при об-
ращении были: затрудненное носовое дыхание, 
выделения, боли в области верхнечелюстных 
пазух, лба, зубов верхней челюсти, повышение 
температуры. 

Всем больным проводилось стандартное 
обследование: передняя и задняя риноскопия, 
рентгенография околоносовых пазух, диагно-
стическая пункция верхнечелюстных пазух, ци-
тологическое исследование содержимого полос-
ти носа и околоносовых пазух, определение 
микрофлоры и чувствительности ее к антибио-
тикам, изучение функции мерцательного эпите-
лия с помощью сахаринового теста. 

В обеих группах проводилось одинаковое 
стандартное лечение, включающее антибакте-
риальную терапию, пункции и промывания 
верхнечелюстных пазух, их оксигенация, введе-
ние растворов антисептиков, гипосенсибилиза-
ция, противовоспалительные и секретолитиче-
ские препараты, УВЧ-терапия. 

Больным основной группы в качестве со-
судосуживающего препарата назначался «Назол 
Адванс», по 2-3 впрыскивания в обе половины 
носа 2 раза в сутки. Больным контрольной груп-
пы назначался препарат «Фармазолин» (фармак) 
0,1% р-р по 1-3 капли 3 раза в день. 

Эффективность лечения оценивалась на 
основании динамики клинических проявлений. 
Больные осматривались ежедневно. Определя-
лась также выраженность побочных реакций, 
свойственных топическим деконгестантам, с 
использованием шкалы оценки жалоб больных, 
предложенной С.М. Пухликом и К.Г. Богдано-
вым (2004). 

У всех больных основной и контрольной 
группы получены хорошие результаты. Полное 
выздоровление наступило у 24 больных основной 
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группы и у 17 больных контрольной группы в те-
чение 7-9 дней, исчезли головные боли, нормали-
зовалась температура в первые 2 суток. В основ-
ной группе носовое дыхание восстановилось в 
течение 3 дней, в контрольной – на 4-5-й день. 
Прекратились выделения, санировались верхнече-
люстные пазухи к 7-9-му дню в обеих группах. 

Побочные эффекты при использовании 
«Назол Адванс» были следующие: у 1 больной 
на вторые сутки усилился отек слизистой обо-
лочки полости носа, ухудшилось носовое дыха-
ние, препарат был отменен. 

На 5-6-е сутки у 3 больных отмечалось 
жжение, незначительная сухость, чиханье, но 
явления эти были выражены незначительно и не 
требовали отмены препарата. При риноскопии 
признаков раздражения слизистой оболочки не 
выявлено. Системных побочных действий не 
отмечалось. 

Необходимо отметить преимущества пре-
парата «Назол Адванс», связанные с наличием в 
его составе эфирных масел, которые обладают 

бактерицидным, антисептическим, противовос-
палительным и иммуностимулирующим дейст-
вием, рефлекторно вызывают сокращение кро-
веносных сосудов полости носа, эффективно 
стимулируют регенерацию слизистой оболочки. 

У больных основной группы, которые ис-
пользовали «Назол Адванс», не было выражен-
ного жжения, сухости слизистой оболочки по-
лости носа, не образовывались корки, ни у од-
ного больного не было статически достоверного 
снижения функции мерцательного эпителия. У 7 
больных контрольной группы выявлено угнете-
ние функции мерцательного эпителия. 

Наш опыт показывает, что назальный 
спрей «Назол Адванс» эффективен при лечении 
острых гнойных верхнечелюстных синуситов с 
минимальными побочными местными дейст-
виями. Применение его 2 раза в сутки обуслав-
ливает высокий комплайнс, что позволяет реко-
мендовать его для более широкого использова-
ния при лечении заболеваний носа и околоносо-
вых пазух.  

 
© А.Г.Балабанцев, Т.А.Крылова, 2006 
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ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ  

АНТИЭНДОТОКСИНОВОГО ИММУНИТЕТА 

 
Проблема полипозного риносинусита 

(ПР) остается актуальной в связи с широкой 
распространенностью, длительностью течения и 
рецидивами заболевания, что приводит к сни-
жению качества жизни и работоспособности 
пациентов. Влияние грамотрицательной микро-
флоры, а в частности основного патологическо-
го агента агрессии – эндотоксина, изучено не-
достаточно. Установлено, что при разных пато-
логических процессах именно антиэндотокси-
новый иммунитет характеризует системную ре-
акцию организма на эндотоксиновую агрессию, 
поэтому его относят к числу значимых диагно-
стических критериев. В этой связи является 
обоснованным изучение состояния антиэндото-
ксинового иммунитета у больных ПР, как пока-
зателя реактивности макроорганизма в ответ на 
агрессию грамнегативной микрофлоры, с даль-
нейшим обоснованием тактики противореци-
дивного лечения больных после оперативного 
вмешательства.  

Под наблюдением находились 112 боль-
ных полипозным риносинуситом в возрасте от 
15 до 66 лет, из них 68 мужчин, 44 женщины. 

Проведены исследования состояния анти-
эндотоксинового иммунитета: оценивалось со-
держание антиэндотоксиновых антител классов 
А, М и G (анти-ЛПС-IgA, анти-ЛПС-IgM и анти-
ЛПС-IgG) в сыворотке крови методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа.  

Выявлены изменения антиэндотоксиново-
го иммунитета у больных ПР перед госпитали-
зацией, проявляющиеся преимущественно де-
фицитом продукции анти-ЛПС-IgА (72,5 % слу-
чаев при полипозной форме и 69,2 % при гной-
но-полипозной форме), анти-ЛПС-IgМ (82,9 % и 
88,5 % соответственно) и анти-ЛПС-IgG, (60 % 
и 61,5 %).  

Поскольку сниженные показатели анти-
эндотоксинового иммунитета относят к нега-
тивным прогностическим признакам, особенно 
при оперативных вмешательствах, нами исполь-
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зован дифференцированный подход к назначе-
нию медикаментозных препаратов после прове-
денного оперативного вмешательства с учетом 
течения заболевания и состояния антиэндоток-
синового иммунитета. В сравнительном аспекте 
прослежен эффект лечения больных ПР с диф-
ференцированным назначением топических сте-
роидов (I группа), ИРС-19 (II группа), и ком-
плексное применение ИРС-19 и Манакс (III 
группа). Эффективность лечения больных ПР 
оценивали через 1,5 месяца и 1,5 года после ле-
чения. Назначение препаратов проводилось с 
учетом состояния антиэндотоксинового звена 
иммунитета.  

Обоснован дифференцированный подход 
к назначению топических стероидов (на приме-
ре альдецина) при повышенном уровне антиэн-
дотоксиновых антител у больных ПР, что спо-
собствовало улучшению клинического течения 
заболевания (восстановление носового дыхания 
62,5 %, обоняния 27,2 %, уменьшение выделе-
ний из полости носа в 37,5 % случаев) и состоя-
ния антиэндотоксинового иммунитета (сниже-
ние повышенного уровня анти-ЛПС-IgА в 1,6 
раза, анти-ЛПС-IgG в 1,2 раза). При назначении 
топических стероидов в случаях сниженных 

показателей антиэндотоксинового иммунитета 
положительная клиническая динамика имела 
место в 2 раза реже.  

Эффективность назначения ИРС-19 в схеме 
лечения больных ПР со сниженным уровнем ан-
тиэндотоксиновых антител проявлялась в поло-
жительной клинико-иммунологической динамике: 
улучшение носового дыхания (70 %), обоняния 
(35 %), отсутствие приступообразного чихания, 
повышение сниженного уровня анти-ЛПС-IgG и 
анти-ЛПС-IgA. Сочетанное назначение ИРС-19 и 
Манакс больным при торпидном течении гнойно-
полипозной формы заболевания в большей мере 
способствовало уменьшению дисбаланса продук-
ции антиэндотоксиновых антител, а именно: кор-
рекции сниженного уровня анти-ЛПС-IgG и по-
вышенных значений анти-ЛПС-IgA.  

Целесообразность дифференцированного 
подхода к назначению медикаментозных препа-
ратов с учетом уровня антиэндотоксиновых ан-
тител в сыворотке крови у больных ПР под-
тверждена уменьшением числа рецидивов забо-
левания в 4 раза после обоснованного примене-
ния топических стероидов, в 4,7 раза после 
применения ИРС-19, в 7 раз после комплексного 
назначения ИРС-19 и Манакс. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУСИТІВ  
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТРАНАЗАЛЬНИХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДІВ 

 

Поліпозний риносинуїт являє собою 
хронічне запалення порожнини носа поєднане 
із навколоносовими пазухами. Білатеральний 
назальний поліпоз характеризується рецидив-
вуючим ростом поліпів, які утворюються з 
набрякової тканини, інфільтрованої еозинофі-
лами. Нерідко воно буває одним з проявів си-
стемної патології дихальних шляхів. При ви-
явленні поліпів порожнини носа оторинола-
рингологи в переважній більшості випадків 
якнайшвидше намагаються провести операти-
вне лікування: поліпотомію носа. В багатьох 
випадках поліпотомія доповнюється більш 
радикальними хірургічними діями: гайморо- 
та етмоїдотомією, конхотомією. Але, не зва-
жаючи на ступінь радикалізації оперативного 
втручання, поліпозний процес, як правило, 
досить швидко рецидивує. У пацієнтів з полі-
позним процесом, поєднаним з бронхіальною 

астмою, оперативне лікування нерідко при-
зводить до її загострення. 

З метою підвищення ефективності ліку-
вання хворих на хронічний поліпозний риноси-
нуїт нами в передопераційному та післяопера-
ційному періодах застосовано назальний глюко-
кортикостероїдний препарат (флутиказону про-
піонат). Група пацієнтів отримувала цей препа-
рат до операції протягом 1 місяця і в післяопе-
раційному періоді – протягом 2 місяців. В групі 
порівняння пацієнти не застосовували топічні 
глюкокортикостероїди. 

Оперативне лікування пацієнтам обох 
груп проводили з використанням ощадливих 
ендоскопічних технологій з максимальним збе-
реженням слизової оболонки. Пацієнтам із зна-
чними змінами остіомеатального комплексу і 
порушенням вентиляційної та дренажної функ-
ції пазух проводились відповідні оперативні 



 151

втручання. Всього нами було проведено ліку-
вання 128 пацієнтів з білатеральним поліпоз-
ним, з яких у 35 (27%) захворювання супрово-
джувалось бронхіальною астмою. Критеріями 
ефективності були динаміка даних ендоскопії 
порожнини носа та оперованих приносових па-
зух, клінічного перебігу захворювання та 
комп’ютерної томографії. Строк спостереження 
за хворими – близько 2-х років.  

У 34 пацієнтів (27%) на фоні консервати-
вного лікування спостерігалось повне зникнення 
поліпозних розрощень, нормалізація поліпопо-
дібно змінених ділянок слизової оболонки. У 
цій групі пацієнтів відпала необхідність у про-
веденні оперативних втручань. В інших випад-
ках, поліпи зменшувались у розмірах, більш чіт-
ко диференційувались від слизової оболонки. У 
24 пацієнтів (19%) повністю зникли явища сину-
їту з повним відновленням дренажної та венти-
ляційної функції пазух. Після проведеної опера-
ції терапію продовжували через 2 – 3 дні, після 
зменшення набрякових явищ і зникнення гемо-
рагічних кірок. У 1 пацієнта основної групи піс-
ля оперативного втручання відмічались явища 

загострення бронхіальної астми. Ускладнень і 
побічних ефектів у хворих на фоні топічної те-
рапії флутиказону пропіонату не відмічалось. 
Рецидиви захворювання протягом терміну до-
слідження відмічено в 7% випадків пацієнтів 
основної групи, а в контрольній – у 38%.  

Проведене дослідження показало, що ви-
користання топічних глюкокортикостероїдів в 
передопераційному періоді приводить до більш 
чіткої морфологічної ідентифікації поліпів. За-
вдяки цьому зменшується вірогідність пошко-
дження поліповидно змінених ділянок слизової 
оболонки порожнини носа та приносових пазух. 
Використання назального спрею фліксоназе у 
післяопераційному періоді дозволяє зменшити 
реактивний набряк та інші запальні явища з бо-
ку слизової оболонки порожнини носа. Отже, 
застосування топічних глюкокортикостероїдів в 
комплексному лікуванні хворих на хронічний 
поліпозний риносинуїт дозволяє зменшити ри-
зик виникнення рецидивів бронхіальної астми, 
уникнути зайвих пошкоджень слизової оболон-
ки та запобігти швидкому рецидивуванню полі-
позного процесу. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, АСОЦІЙОВАНУ З ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Одним з найважчих алергійних захворю-

вань є бронхіальна астма (БА), яка часто асоці-
юється з алергійним ринітом і поліпозним рино-
синуситом (ПРС). Поширення БА в Україні ста-
новить 4-5% дорослого населення, а у хворих 
БА частота ПРС становить 70-90%. В патогенезі 
БА поєднаною з ПРС провідна роль належить 
імунопатологічним механізмам. У генезі БА з 
ПРС має роль дефіцит Т-супресорної функції 
лімфоцитів, порушення захисної функції sIgА. 
Крім еозинофільного запалення слизової оболо-
нки, підвищеної експресії ендотеліальних і епі-
теліальних молекул адгезії, активізуються еози-
нофільні гранулоцити, що обумовлює додаткову 
продукцію цитокінів і веде до посиленої інфіль-
трації в слизову оболонку базофілів, гладких 
клітин. В розробці нових методів лікування хво-
рих з алергійними захворюваннями необхідно 
враховувати можливість комплексного впливу 
на організм і мінімізувати ризик виникнення 

побічних ефектів. Антигомотоксичні препарати 
– це лікарські засоби, що сприяють підтримці 
власних захисних сил організму, не роблячи при 
цьому антигенного навантаження, що збільшу-
вало б імунологічні порушення у хворих на БА. 

Метою роботи є дослідження дії препа-
ратів Лімфоміозот, Мукоза композитум, Трау-
мель, Ехінацея композитум на імунологічні по-
казники стану хворих зі змішаною формою бро-
нхіальної астми в сполученні з ПРС.  

Матеріали і методи. Під спостереженням 
перебували 58 хворих у віці від 32 до 59 років зі 
змішаною формою БА у сполученні з ПРС. Дав-
ність захворювань коливалася від 3 до 10 років. 
До дослідження не включалися хворі із серед-
ньо-важкою й важкою формою БА, з гормоно-
залежною БА, а також хворі з важкою супут-
ньою патологією. Всім хворим проводилися 
клінічні, мікробіологічні, ендоскопічні, гістоло-
гічні й лабораторні імунологічні дослідження до 
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лікування та через 3 тижні після закінчення кур-
су лікування. Імунологічні дослідження прово-
дили методом моноклональних антитіл. Визна-
чали концентрації Ig G, Ig А, Ig М у сироватці, 
вміст ЦІК. У роботі використовували значення 
імунорегуляторного індексу, супресії (CD4/CD8).  

Досліджувані хворі були розділені на три 
групи: I група (контрольна) – 22 хворих, які 
одержували традиційну терапію (ТТ); II група – 
16 пацієнтів, які додатково до ТТ одержували 
препарати Лімфоміозот і Мукоза композитум; у 
III групу ввійшли 20 хворих, які додатково до 
ТТ одержували: Лімфоміозот, Мукоза компози-
тум, Траумель та Ехінацею композитум. 

Результати дослідження. До початку лі-
кування у всіх хворих відзначали напади ядухи, 
кашель із мокротинням, задишку, чхання, закла-
деність носа, ринорею, втрату нюху. Всі пацієн-
ти відзначали зниження якості життя: порушен-
ня сну, головний біль, емоційну нестійкість, 
зниження працездатності. Проведені нами до-
слідження дозволили виявити певні закономір-
ності в статусі хворих на БА асоційовану з ПРС. 
До лікування у всіх групах мали місце істотні 
зміни субпопуляційного співвідношення клітин: 
підвищення Т-Хелперних (CD4) і зниження Т-
Супресорно-Цитотоксичних (CD8) лімфоцитів. 
Одночасно спостерігалася значна активація гу-
моральної ланки імунітету: збільшення пропор-
ції антитілоутворюючих В-Лімфоцитів (CD22) і 
підвищення практично у всіх групах досліджу-

ваних імуноглобулінів G, М. Зростання в крові 
рівня ЦІК може свідчити про формування на тлі 
алергійного процесу ознак аутоімунного синд-
рому. Досить характерним для всіх обстежува-
них було зниження фагоцитарної функції, що 
досягає 30% від норми, що є показником дефі-
циту неспецифічної ланки імунітету.  

У результаті лікування ми спостерігали 
збільшення пулу CD3 лімфоцитів, статистично 
достовірне лише в третій групі спостереження. 
Зміна субпопуляційного складу Т-Лімфоцитів 
(зниження Т-Хелперів і підвищення Т-
Супресорів) привело до зниження імунорегуля-
ційного індексу, що є показником зменшення 
активності алергійного й аутоімунного процесу. 
Мало місце зниження активації гуморальної 
ланки імунітету – зменшення В-Лімфоцитів і 
сполученої з ним зміни дисбалансу фракції іму-
ноглобулінів – зменшення переважно IgМ, од-
нак, статистично достовірна нормалізація Ig 
спостерігалася лише у хворих, що одержували 
антигомотоксичну терапію. Істотні зниження 
ЦІК у крові хворих лише в ІІ й ІІІ групах хво-
рих, що свідчить про інгібірування аутоімунно-
го процесу в результаті терапії антигомотоксич-
ними препаратами. Ці зміни в імунологічному 
статусі відповідали клінічним змінам: знижен-
ням явищ інтоксикації, порідшанням або зник-
ненням нападів ядухи, поліпшенням носового 
дихання, зменшенням виділень із носа, змен-
шенням рецидивування поліпозу.  

 
© С.Б.Безшапочний, В.В.Лобурець, Л.А.Муляр, Н.Б.Соннік, О.Г.Подовжній, 2006 
 
 
 
 
 
 
Г.М. БЛУВШТЕЙН, А.С. ЖУРАВЛЬОВ, В.В. ПІНЧУК, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

 

ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЧИ АДЕНОТОМІЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ АДЕНОЇДИТАХ:  
ЗА І ПРОТИ 

 
Новітні дослідження дозволяють вважати 

глотковий мигдалик органом клітинного та гумо-
рального імунітету (Д.І. Заболотний, О.Ф. Мель-
ников, 1999 та ін.). Природно, складається більш 
стримане ставлення до хірургічного втручання 
при хронічних аденоїдитах (С.Б. Безшапочний, 
2004). До того ж, як відомо, аденотомія далеко не 
завжди призводить до бажаних наслідків.  

Виходячи із власного досвіду, при зазна-
ченій патології доцільним є передусім поетапне 
лікування антибактеріальними, гіпосенсибілі-
зуючими, імуномодулюючими та стимулюючи-
ми мукоциліарний транспорт засобами. 

І етап. Після попереднього обстеження, 
яке включає бактеріологічне дослідження, мік-
роскопію слизу на еозинофіли і т. інш., призна-
чаємо Трайфед та Цінабсін на фоні зрошування 
носоглотки розчинами адекватних антибіотиків 
на протязі 7-10 днів. 

ІІ етап. Далі застосовуємо препарати ан-
тигомотоксичної дії Лімфоміозот та Енгістол, 
зрошування носоглотки спреєм «Aqua Maris», а 
також КУФ ендоназально ч/день № 12. На фоні 
згасання прявів нежиті приєднуємо топічний 
імуномодулюючий засіб «IPС-19». Даний етап 
продовжується 1-1,5 місяця. 
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ІІІ етап. У разі недостатньої ефективності 
попередніх етапів переходимо до системної 
імунізаціїї препаратом «Рибомуніл» за відповід-
ною схемою. 

На всіх етапах спільно з педіатрами за-
проваджуємо загальнозміцнюючу терапію. 

Показниками ефективності лікування 
вважаємо усунення обструкції носового дихан-
ня, суттєве зменшення виділень із носа, припи-
нення рецидивів сальпінгоотитів та ОРЗ, пози-
тивні зрушення стану мукоциліарного транспо-
рту (сахаринова проба) та вентиляційної функції 
слухової труби (тимпанометрія). 

Подібне лікування у більшості пацієнтів 
дозволяє уникнути аденотомії, або принаймні 
відкласти втручання до більш дорослого віку ди-
тини. Із 63 наших пацієнтів лише у 9 ми були 

змушені вдатись до аденотомії у зв'язку з мало-
ефективними наслідками консервативної терапії. 

Тому ми вважаємо, що аденотомія не 
втрачає повністю своє значення у комплексному 
лікуванні хронічного аденоїдиту. Вона, безумо-
вно, показана після попередньої медикаментоз-
ної терапії у разі її недостатньої ефективності.  

Вона терміново необхідна, на наш погляд, 
як попередній етап при ІІІ ступені аденоїдів із 
обструкцією носового дихання, порушенням 
сну, харчування, наявністю енурезу, у разі поча-
ткових проявів деформації лицьового скелету, 
ураження слуху. Втручання, звичайно, слід про-
водити після нетривалого медикаментозного 
підготування, а після операції продовжити тера-
пію за наведеною схемою з метою запобігання 
рецидиву. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ  

 
Оценка эффективности медикаментозной 

терапии хронического риносинусита (ХРС) сви-
детельствует о различной чувствительности па-
циентов к лекарственным препаратам, что мо-
жет быть обусловлено индивидуальными вари-
антами патогенеза заболевания. Известно, что 
большую роль в поддержании хронического 
процесса в слизистой оболочке воздухоносных 
путей играют тканевые макрофаги, секрети-
рующие широкий спектр цитокинов и продук-
тов арахидоновой кислоты (АК) (Lee, 2001). Не-
стероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) являются селективными ингибиторами 
простагландинов или лейкотриенов, поддержи-
вающих хроническую воспалительную реакцию 
(Nerland, et al., 2005). Однако, ключевой про-
блемой фармакотерапии ХРС по-прежнему ос-
тается отсутствие четких критериев целесооб-
разности назначения того или иного НПВП. От-
ражением динамики метаболизма арахидоновой 
кислоты в макрофагах, а, следовательно, и вос-
паления в слизистой оболочке носа может быть 
интерлейкин-4, являющийся основным проти-
вовоспалительным цитокином (Wang, 2001). 

Целью работы явилась оптимизация 
фармакотерапии ХРС на основе оценки секре-
торной активности моноцитов крови, как основ-
ного источника длительно персистирующих 
тканевых макрофагов. 

 Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 39 пациентов с хроническим рино-
синуситом в возрасте 28-46 лет (средний возраст 
37,6±8,4 лет), средняя длительность заболевания 
– 3,7±0,6 лет. Пациенты были разделены на 2 
группы: 1-я (n=12), пациенты которой получали 
традиционное консервативное лечение (сосудо-
суживающие капли в нос, антигистаминные 
препараты, промывание носа по Проетцу, пунк-
ции верхнечелюстных пазух с введением 0,5% 
раствора диоксидина), и 2-я (n=27), где пациен-
там назначали оптимальный НПВП. Индивиду-
альный выбор наиболее эффективного НПВП 
базировался на определении в тестах in vitro 
мощности цикло- и липоксигеназного путей ме-
таболизма АК в суспензии моноцитов крови 
(Н.М. Бондаренко и др., 2005). До назначения 
препарата и на 3-и сутки после его отмены в 
плазме крови больных иммуноферментным ме-
тодом определяли содержание ИЛ-4 с использо-
ванием набора реактивов “Amersham Pharmacia 
Biotech” (Англия). Клиническую эффективность 
медикаментозной терапии оценивали по выра-
женности клинических симптомов заболевания 
(по 4-х балльной шкале: 0 – отсутствие, 1 – сла-
бая, 2 – средняя, 3 – сильная). 

Результаты исследования. До лечения 
пациентов уровень ИЛ-4 в плазме крови досто-
верно отличался, причем низкие его значения 
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(2,33±0,14 пкг/мл) имели место у пациентов с 
высокой частотой рецидивирования ХРС. При 
использовании традиционной комплексной те-
рапии в течение 7 дней значительное улучшение 
состояния отмечали у 21,4% больных, в плазме 
крови которых уровень ИЛ-4 повышался до та-
кового у здоровых лиц, а соотношение активно-
сти цикло- и липоксигеназы составляло 
1,09±0,05 (у здоровых 1,22±0,03). У больных с 
отсутствием клинического улучшения низкий 
уровень ИЛ-4 в плазме крови поддерживал дис-
баланс метаболизма АК, что проявлялось высо-
кой активностью цикло- или липоксигеназы. 
Назначение НПВП пациентам 2-й группы по-
зволило достичь выраженной клинической эф-
фективности в 46,2% случаев уже на 5-е сутки 

фармакотерапии, а к 7-м суткам – в 87,8% слу-
чаев. Если до лечения у данной категории боль-
ных отмечали значимо сниженную по сравне-
нию с 1-й группой продукцию ИЛ-4 (на 35,7%, 
p<0,01) на фоне 7-19-кратного доминирования 
цикло- либо липоксигеазы, то использование 
индивидуально подобранного НПВП способст-
вовало восстановлению содержания ИЛ-4 до 
уровня такового у здоровых лиц и баланса фер-
ментов метаболизма АК.  

Выводы. Гипопродукция ИЛ-4 на фоне 
дисбаланса цикло- и липоксигеназы моноцитов 
крови является показанием к назначению 
НПВП, а данные показатели могут служить 
критериями эффективности фармакотерапии 
ХРС. 

 
© Н.Н. Бондаренко, 2006 
 
 
 
 
 

М.И. ВАРФОЛОМЕЕВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

ПОЛИОКСИДОНИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ 

 
Многолетний клинический опыт показы-

вает, что одно только применение этиотропных 
лекарственных препаратов является недоста-
точно действенным для лечения ряда хрониче-
ских процессов, так как эффективность терапии 
в значительной степени зависит от функцио-
нальной активности клеток иммунной системы 
и от их способности распознавать и элиминиро-
вать возбудителя.  

Хронические тонзиллиты, синуситы, оти-
ты являются распространенными заболеваниями 
в практике оториноларинголога. К хроническо-
му воспалительному процессу в ЛОР-органах 
приводят разнообразные повреждающие факто-
ры: инфекционные (бактерии, вирусы, грибы), 
механические, химические, термические, радиа-
ционные и другие, а также анатомические осо-
бенности этих органов. Слизистые оболочки 
человека имеют системы местного иммунитета 
– лимфоидную ткань, ассоциированную со сли-
зистыми оболочками – MALT (mucosa-
associated lymphoid tissue). Это функционально 
единая, относительно автономная система им-
мунитета. Благодаря процессам миграции меж-
ду всеми компонентами MALT идёт постоянный 
обмен лимфоидными клетками.  

Известно, что банальное воспаление мо-
жет развиваться при сочетании инфекционного 
агента со снижением общей неспецифической 
реактивности, иммунной недостаточностью, 

ослаблением местных систем защиты. Актива-
ция клеток иммунной системы ведёт к повыше-
нию уровня sIgA в секретах слизистых оболо-
чек, повышению функциональной активности 
естественных киллеров, тканевых макрофагов и 
незрелых дендритных клеток, локализованных 
под эпителием слизистых оболочек, усилению 
антителогенеза в лимфоидных образованиях 
слизистой оболочки и повышению уровня анти-
тел к инфекционным агентам в секретах. По-
этому лечение заболеваний ЛОР-оганов должно 
быть комплексным, включающим и иммуно-
тропные препараты.  

Одним из таких препаратов является Поли-
оксидоний. Полиоксидоний (сополимер N-оксида 
1,4 этиленпиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-
этиленпиперазиний бромида) с 1996 года широко 
применяется в медицинской практике для лечения 
заболеваний различной этиологии с сопутствую-
щими нарушениями иммунитета у взрослых и у 
детей, выпускается в трех лекарственных формах: 
лиофилизат для приготовления раствора для инъ-
екций 3 мг и 6 мг (Рег. номер 002935/02), суппози-
тории 6 мг и 12мг (Рег. номер 002935/03), таблет-
ки 12 мг (Рег. номер 002935/04). 

Полиоксидоний является лекарственным 
средством с широким спектром фармакологиче-
ских свойств: обладает детоксицирующим, ан-
тиоксидантным, противовоспалительным и им-
муномодулирующим действиями.  
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Иммуномодулирующие свойства Полиок-
сидония связаны со способностью существенно 
повышать поглощение и разрушение бактерий 
фагоцитами, прежде всего за счёт активации 
кислород-независимых механизмов киллинга. 
Это способствуют более быстрому снижению 
количества бактерий в воспалительном очаге и 
их элиминации из организма. При развитии вос-
паления и избыточной продукции фагоцитар-
ными клетками свободных радикалов (суперок-
сид-анион радикала, перекисных и гидропере-
кисных радикалов) Полиоксидоний понижает их 
уровень. Как известно, активные формы кисло-
рода, образуемые лейкоцитами, играют веду-
щую роль в деструкции клеток, органов и тка-
ней при воспалении. Полиоксидоний усиливает 
цитотоксические свойства естественных килле-
ров, тем самым, активируя процессы элимина-
ции из организма инфицированных и других 
модифицированных клеток организма. Усили-
вая функциональную активность тканевых мак-
рофагов и дендритных клеток, расположенных 
под эпителием слизистых оболочек, препарат 
активирует развитие адаптивного иммунитета, 
осуществляющего завершение процесса борьбы 
организма с инфекцией. Полиоксидоний являет-
ся также активатором синтеза антител к инфек-
ционным агентам. Полиоксидоний увеличивает 
эффективность кооперативного взаимодействия 
Т- и В-лимфоцитов в реакциях антителообразо-
вания в ответ на чужеродные антигены. Поли-
оксидоний не нарушает естественных механиз-
мов торможения иммунных реакций. В присут-
ствии Полиоксидония вполне нормально проис-
ходит как формирование Т-клеток-супрессоров, 
так и функционирование уже сформировавших-
ся Т-супрессоров. Стимуляция иммунитета с 
помощью Полиоксидония не истощает резерв-
ных возможностей кроветворной системы. 

Антиоксидантные свойства Полиоксидо-
ния обусловлены его способностью уменьшать 
концентрацию каталитически активного двух-
валентного железа в клетках в воспалительном 
очаге, что ведёт к ингибиции перекисного окис-
ления липидов и образования активных форм 
кислорода.  

Детоксицирующие свойства Полиоксидо-
ния связаны с особенностью его химической 
структуры и наличием в основной цепи макро-
молекулы большого количества активных N-
оксидных групп, взаимодействующих с различ-
ными токсическими веществами. Полиоксидо-
ний, как губка сорбирует на своей поверхности 
токсины, удаляет их из организма и делает тем 
самым «работу» иммунной системы более эф-
фективной. Полиоксидоний повышает устойчи-
вость мембран клеток к цитотоксическому дей-

ствию, снижает токсичность лекарственных 
препаратов и химических веществ. 

Совокупность иммуномодулирующих, 
антиоксидантных и детоксицирующих свойств 
делает Полиоксидоний одним из наиболее эф-
фективных иммуномодулирующих средств с 
противовоспалительной активностью.  

Десятилетний опыт применения в меди-
цинской практике Полиоксидония у взрослых и 
детей от 6 месяцев при назначении его внутри-
венно, внутримышечно, сублингвально, интра-
назально и ректально, свидетельствует о его 
высокой эффективности и безопасности при 
лечении больных с первичными и вторичными 
иммунодефицитными состояниями, аллергиче-
скими заболеваниями, аутоиммунными процес-
сами. Применение Полиоксидония в комплекс-
ной терапии позволяет повысить эффективность 
действия антибактериальных, противогрибко-
вых и противовирусных лекарственных средств, 
сократить сроки лечения и понизить количество 
потребляемых противоинфекционных средств.  

В.П. Вавиловой и соавторами исследова-
но применение Полиоксидония эндоназально у 
длительно и часто болеющих детей, имеющих 
хронический воспалительный процесс лимфог-
лоточного кольца (хронический аденоидит, хро-
нический тонзиллит, гипертрофия небных мин-
далин). После проведенного лечения отмечено 
улучшение клинического состояния пациентов, 
уменьшение гипертрофии глоточной миндали-
ны; уменьшение бактериальной колонизации 
слизистой оболочки верхних дыхательных пу-
тей; нормализация показателей местного гумо-
рального иммунитета, активация неспецифиче-
ских факторов защиты слизистых (лизоцима); 
снижение частоты ОРВИ, уменьшение тяжести 
их течения. При применении препарата не отме-
чено общих и местных побочных реакций.  

Н.В. Киркиной и соавторами оценена эф-
фективность лечения воспалительных заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух при 
топическом применении Полиоксидония. Выяв-
лено, что интраназальное применение Полиок-
сидония не угнетает деятельность слизистой 
оболочки полости носа при его местном приме-
нении. Применение Полиоксидония в течение 5-
10 дней позволило значительно повысить эф-
фективность традиционного лечения  

А.А. Михайленко проведены эпидемиоло-
гические исследования «Профилактика ОРВИ у 
детей и взрослых» таблеток Полиоксидония в 
качестве монотерапии. Выявлена высокая эф-
фективность Полиоксидония для профилактики 
ОРВИ в предэпидемический период при приме-
нении препарата по 12 мг 2 раза в день в тече-
ние 10 дней.  
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Учитывая особенности строения слизи-
стой оболочки ротоглотки, а также процессы 
активации и миграции лимфоцитов в организме, 

является целесообразным применение Полиок-
сидония в составе комплексной терапии ЛОР-
заболеваний.  

 
© М.И. Варфоломеева, 2006 
 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, А.Б. БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЦЕФТИБУТЕН – НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ОТИТОВ 
 

Известно, что воспалительные заболева-
ния у лиц пожилого возраста протекают подчас 
торпидно (Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко и др. 
2003 г.) на фоне анергии и неадекватного им-
мунного ответа. Это создает сложность в подбо-
ре, как препаратов, так и их дозировки у этой 
категории больных. Иногда, это сопряжено с 
тем, что известное действие препарата in vitro, 
не имеет места in vivo именно у пожилых лю-
дей. Все это побудило нас провести исследова-
ние эффективности антибиотика цефтибутена 
(Цедекс) – первого перорального цефалоспори-
нового антибиотика III-го поколения, в группе 
пациентов пожилого возраста в связи с неэф-
фективностью лечения острого среднего отита 
другими антибиотиками.  

Задачами исследования были: выявить 
характер бактериальной флоры и её чувстви-
тельность к антибиотикам у больных острым 
средним отитом у лиц пожилого возраста; вы-
явить какое проводимое им лечение оказалось 
неэффективным; установить наличие сопутст-
вующей патологии, возможно, оказывающей 
влияние на течение основного заболевания; ус-
тановить процент клинической эффективности 
препарата цефтибутена при лечении острого 
среднего отита у лиц пожилого возраста. 

Под нашим наблюдением находилось 37 
пациентов в возрасте от 67 до 86 лет. Из них 
женщин было 27, мужчин 10. Из анамнеза стало 
известно, что заболевание острым гнойным 
средним отитом у них продолжалось от 9 до 11 
дней, причем на фоне проводившегося ком-
плексного лечения в амбулаторных условиях 
включавшего препараты антигистаминного ря-
да, противоотёчные и антибиотики. В ряде слу-
чаев (46%) предварительного исследования 
микрофлоры из очага воспаления им не прово-
дилось. В 37% случаев не учитывалась в лече-
нии и сопутствующая патология. 

При углублённом опросе у 16% иссле-
дуемой группы пожилых людей выявлено нали-

чие хронической бронхопневмонии; у 27% – 
хронический тонзиллит; у 14% – хронические 
воспалительные заболевания мочевыводящих 
путей (пиелонефрит и пиелонефрит на фоне мо-
чекаменной болезни); у 7% – хронические холе-
цистохолангиогепатопанкреатиты. 

При исследовании микрофлоры и опреде-
лении её чувствительности к антибиотикам у 
21% обследованных – рост микрофлоры отсут-
ствовал, при этом установлено, что 18% лиц из 
этого числа, ранее проводилась антибактери-
альная терапия препаратами макролидов. Высе-
янная бактериальная флора у остальных 79% 
больных была в основном (65%) ассоциативной 
(Streptococcus pyogenus + Streptococcus pneumo-
nia; Streptococcus pyogenus + Haemofhilius influ-
enzae), а также монофлора в 14% случаев (в ос-
новном Escherichia coli или Klebsiella spp., а 
также Proteus mirabilis). 

Учитывая вышеизложенное, а также не-
эффективность лечения острого среднего отита 
в указанной группе больных в сроке от 9 до 11 
дней, мы решили ввести в комплексную тера-
пию антибиотик цефтибутен с учётом также 
сопутствующей патологии, а также креатинино-
вого клиренса. 

Так при наличии у больных хронической 
бронхопневмонии и острого гнойного среднего 
отита (57%) эффективной оказалась доза цефти-
бутена 400 мг 1 раза в сутки в течение 5-7 дней. 
Однако при этом им назначались откашливаю-
щие средства, ингаляции кислорода и др. У па-
циентов с наличием нарушений функции почек 
назначалась доза цефтибутена в 400 мг каждые 
48 часов (т.е. через день) в течение 10 дней. 

При введении в комплексную терапию 
острого гнойного среднего отита у лиц пожило-
го возраста препарата цефтибутена (Цедекс) с 
учетом сопутствующей патологии получен кли-
нический эффект выздоровления в 76% случаев, 
что позволяет считать этот препарат вариантом 
выбора в указанной категории больных. 

 
© Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.М. Шевченко, А.Б. Бобрусь, 2006 
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ «КЛАБАКСА ОД» ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ 

 
Хронический фарингит – часто встре-

чающееся заболевание, которое развивается 
вследствие острого воспаления слизистой обо-
лочки глотки при недостаточном лечении и не-
устранении причин, его вызвавших (И.Б. Солда-
тов, 1997; Neuner et al., 2003). Патогенетическое 
лечение сводится к назначению диеты, ингаля-
ций, орошений и смазываний. Однако фармако-
терапия должна также учитывать бактериаль-
ную этиологию заболевания (Chazan et al., 
2003). Микробиологический профиль хрониче-
ских фарингитов в последнее время всё чаще 
представлен внутриклеточными патогенными 
микроорганизмами – микоплазмами, уреаплаз-
мами и хламидиями (Lorenz, 2003). Эти атипич-
ные возбудителями обладают высоким тропиз-
мом к эпителиальным клеткам в очагах пораже-
ния и персистируют в особых мембраноограни-
ченных зонах эпителия верхних дыхательных 
путей, куда хорошо проникают кларитромицин 
и некоторые другие макролиды (Darkes, Perry, 
2003; Norrby et al., 2003; Quinn et al., 2003).  

Целью исследования явилось изучение 
эффективности антибактериальной терапии 
хронических фарингитов препаратом кларитро-
мицин (Клабакс OD). 

 
Материалы и методы исследования 
Обследовано 50 больных хроническим 

фарингитом в возрасте от 23 до 68 лет. Мужчин 
было 21 (42,0 %), женщин – 29 (58,0 %). Дли-
тельность заболевания составляла 3-8 лет.  

Местная терапия строилась на основании 
общепринятых принципов: больным рекомен-
довали полоскания и орошения глотки щелоч-
ными растворами, масляные и щелочные инга-
ляции, смазывания слизистой оболочки рас-
твором Люголя в глицерине и протарголом.  

Клабакс OD (кларитромицин пролонгиро-
ванного высвобождения) назначался перорально 
в дозировке 500 мг один раз в сутки в течение 7 
дней. 

Эффективность лечения оценивали по 
снижению дискомфорта в горле, уменьшению 
кашля, улучшению фарингоскопической кар-

тины, клинических и лабораторных показате-
лей. 

 
Результаты и их обсуждение 

Атрофическая форма заболевания диагно-
стирована у 12 больных, катаральная – у 23 и 
гипертрофическая – у 15 пациентов. При бакте-
риологическом исследовании у 36,0 % пациен-
тов был высеян Streptococcus pyogenes, у 24,0 % 
– Staphylococcus aureus, у 20,0 % – грамотрица-
тельные бактерии, у остальных – микробные 
ассоциации. Для выявления внутриклеточных 
возбудителей использовалась микроскопия ок-
рашенных мазков, исследование нативных пре-
паратов культуральным методом, а также имму-
ноферментный анализ. Chlamydia trachomatis 
была выявлена у 30,0 % пациентов, Mycoplasma 
pneumoniae – у 14,0 %, Ureaplasma urealyticum - 
у 10,0 %.  

Уже через 2 дня лечения больные отмеча-
ли снижение дискомфорта в горле. Быстро исче-
зали ощущение першения и саднения, болез-
ненность при глотании и скопление в глотке 
слизистого отделяемого. Значительное клини-
ческое улучшение после проведенного лечения 
было констатировано у 37 больных (74,0 %). 
Уменьшение тягостных симптомов отметили 
ещё 10 пациентов. Незначительное улучшение 
почувствовали 2 пациента. Отсутствие обо-
стрений болезни в течение года после прове-
денного лечения наблюдалось у 44 (88,0 %) 
больных. Патогены при бактериологическом 
контроле отсутствовали у 70,0 %.  

Нежелательные побочные явления (тош-
нота) наблюдались у двух пациентов, были слабо 
выражены и не потребовали отмены препарата. 

 
Выводы 

Использование препарата Клабакс OD в 
комплексном лечении хронических фарингитов 
является высокоэффективным. Широкий спектр 
его антибактериальной направленности и хоро-
шая переносимость позволяют рекомендовать 
Клабакс OD в качестве препарата выбора для 
лечения больных с хроническими фарингитами.  

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2006 
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В.В.ДЯЧУК, В.В.ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ  
З ХРОНІЧНИМ ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Незважаючи на наявність сучасних висо-

коефективних фармацевтичних препаратів про-
блема хронічного поліпозного риносинуситу 
(ХПР) залишається повністю не вирішеною. Па-
тогенетичні механізми формування захворю-
вання різноманітні і до кінця не вивчені. Існую-
чі методи консервативного чи хірургічного лі-
кування ХПР в багатьох випадках дають лише 
тимчасовий позитивний результат і не запобі-
гають розвиткові рецидиву захворювання. Тому 
пошук нових ефективних лікарських засобів, в 
тому числі фітопрепаратів залишається актуаль-
ним. 

В ЛОР-практиці з давніх часів для ліку-
вання хворих, особливо з хронічною патологі-
єю, широко використовуються лікарські росли-
ни: ромашка, звіробій, подорожник, евкаліпт, 
календула, чистотіл, м’ята, кропива та багато 
інших. 

Нами в комплексній терапії хворих дітей з 
ХПР застосовується листок сколопендро вий 
(ЛС), в народі ще називається турецький язик, 
який представляє собою багаторічну папороть 
родини аспленійових і росте в затінених 
кам’янистих місцях Карпат, Криму, на Поліссі, в 
західному лісостепі. В народній медицині ЛС 
використовується як відхаркуючий, потосечо-
гінний, в’яжучий і кровоспинний засіб. Настій 
листя п’ють при захворюваннях бронхів, легень, 
хворобах шлунково-кишкового тракту, печінки, 
нирок та деяких інших недугах. Хімічний склад 
рослин: листки ЛС містять гормоноподібну ре-
човину, слизистий сік, амінокислоти (γ-метил-γ-
оксиглютамінову і γ-метилглюмамінову), леу-
кодельфінідин. 

В доступній літературі нами не знайдено 
даних про використання ЛС при ХПР. Спосіб 
застосування: 1 ст. л. листя ЛС настоюють 2 
години на 400 мл окропу і п’ють по 100 мл 3 
рази в день дорослим і 50 мл дітям на протязі 3 
місяців. Повторюють курс через 3 місяці і так 
продовжують на протязі 3 років. Одночасно 
проводиться закапування в ніс настою рослини 
2 рази в день. 

Під нашим спостереженням за останні 4 
роки знаходилося 17 дітей з ХПР в віці від 11 до 
16 років, із них хлопчиків було 11, дівчаток – 6. 

У 10 хворих виконано операцію поліпотомію, із 
них у 6 повторно. Всім дітям проводилось ком-
плексне лікування: антибіотикотерапія, гіпосен-
сибілізуючі, загально-стимулюючі препарати, 
назальні деконгестанти, полівітаміни, електро-
форез з хлористим кальцієм, димедролом, цин-
ком, інгаляції, УВЧ, УЗ терапія та інше. 

Клінічне протікання хвороби характери-
зувалось відсутністю або забрудненням носово-
го дихання, водянисто-слизовими виділеннями з 
носа, гугнявістю, хропінням, привідкритістю 
рота, блідістю, заторможеністю, частими голо-
вними болями та порушенням нюху. 

При передній риноскопії в загальних но-
сових ходах двосторонньо виявились різної ве-
личини поліпи, які обтуровували прохідність 
носа. 

Клінічний діагноз підтверджувався ендо-
риноскопією, рентгенологічним обстеженням в 
тому числі КТ та діагностичною пункцією па-
зух. 

Про наступлення клінічної ремісії ми оці-
нювали по відсутності скарг хворих та патологі-
чних виділень і поліпів, відновленню просвіту 
носових ходів, носового дихання, нюху, норма-
лізації слизової оболонки. Поступове покра-
щення в порожнинах носу відбувалося вже че-
рез 1-1,5 місяців від початку лікування. Клінічна 
ефективність в динаміці на протязі 4 років при 
комплексному лікуванні ХПР з використанням 
ЛС спостерігалася у всіх хворих. Рецидив за-
хворювання виявлено через 7 місяців у 2 хво-
рих, які не дотримувалися повного курсу ліку-
вання ЛС. При повторному лікуванні ЛС реци-
диву не було. У тих хворих (7), яким не прово-
дилося хірургічне лікування через 4 місяці після 
вживання ЛС зменшилися поліпи в носі прибли-
зно вдвічі, а дрібні поліпи зникли повністю. Че-
рез 6 місяців поліпоз носа не виявлявся. На да-
ний час всі хворі, які отримували курси ЛС яв-
ляються здоровими. 

Таким чином, використання ЛС в компле-
ксному лікуванні ХПР приводить до повного 
зникнення поліпозної тканини в носі, віднов-
лення функціонального стану порожнин носа та 
стійкої, довготривалої ремісії захворювання і 
заслуговує на подальше детальне вивчення. 

 
© В.В.Дячук, В.В.Дячук, 2006 
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А.С. ЖУРАВЛЕВ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНАМИ  
НЕКОТОРЫХ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Консервативное лечение воспалительных 

ЛОР-заболеваний представляет собой трудную 
и до конца не решенную задачу. Для повышения 
эффективности этого вида лечения предложен 
целый ряд новых антибиотиков цефалоспорино-
вого ряда. Ведущим отечественным производи-
телем цефалоспоринов является компания ООО 
«Аболмед», выпускающая высококачественные 
препараты по стандартам GMP, эффективность 
и безопасность которых неоднократно подтвер-
ждена тщательными клиническими исследова-
ниями, проведенными на базе многих научно-
исследовательских институтов. Высокое качест-
во продукции ООО «Аболмед» обеспечивается 
тем, что для производства антибиотиков ис-
пользуются выскококачественные субстанции и 
технологическое оборудование ведущих миро-
вых производителей. 

В ЛОР-клинике Харьковского государст-
венного медицинского университета нами апро-
бированы при воспалительной оториноларинго-
логической патологии антибиотики цефабол и 
цефтриабол, выпускаемые ООО «Аболмед». 
Оба эти антибиотика являются цефалоспорина-
ми III поколения, которые обладают широким 
спектром антибактериального действия, имеют 
высокую эффективность при лечении тяжелых и 
среднетяжелых форм инфекций. Цефабол обыч-
но назначают по 1,0 г 2-3 раза в сутки, а при тя-
желых инфекциях вводят по 2,0 г 3-4 раза в су-
тки. Цефтриабол выгодно отличается тем, что 

имеет необычайно длительный период полувы-
ведения, что позволяет вводить его только 1 раз 
в сутки в терапевтической дозе 1,0 г. В тяжелых 
случаях цефтриабол вводится в дозе 2,0 г один 
раз в сутки. 

Эти препараты нами использованы при 
острых и обострениях хронического синуита (25 
человек), острых гнойных наружных и средних 
отитах (17 больных), при воспалительных про-
цессах шеи (15 лиц). Цефабол и цефтриабол на-
значались в комплексе с другими лекарствен-
ными средствами: местная терапия, антигиста-
минные препараты, физиолечение. 

Наилучший эффект от проводимого лече-
ния мы получили при использовании цефабола 
и цефтриабола в комбинации с аминогликози-
дами и антианаэробными препаратами. 

Отрицательных эффектов или осложне-
ний от проводимого лечения нами ни в одном 
случае не выявлены. По сравнению с терапией 
другими антибактериальными препаратами на-
ми получено существенное сокращение сроков 
лечения. 

Таким образом, препараты цефалоспори-
нового ряда цефабол и цефтриабол являются 
высокоэффективными удобными в использова-
нии, доступными широкому кругу пациентов и 
поэтому могут быть рекомендованы как метод 
выбора при воспалительной патологии ЛОР-
органов практическому здравоохранению. 

 
© А.С. Журавлев, 2006 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЬОВ, Н.М. СИДОРЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ МІШЕНІ ДЛЯ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ХРОНІЧНОГО РИНОСИНУСИТУ ХЛАМІДІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 
Глибокі порушення, що розвиваються в 

організмі хворих з хламідіозом, важко підда-
ються корекції терапевтичними засобами, що 
спричиняє рецидиви і обумовлює в ряді ви-
падків стійкість хламідійного процесу, не-
зважаючи на застосування достатньо ефекти-
вних етіотропних засобів (И.И. Мавров, 
2001). Лікар не знає точної “мішені” і не мо-
же гарантувати зміну імунної відповіді орга-

нізму в потрібному напрямку. Стає більш 
очевидною недостатня ефективність нераціо-
нального використання імуномодуляторів 
при хламідійній інфекції (ХІ). Ці препарати 
слід призначати, як вважає Глазкова Л.К., 
1999, враховуючи отриманий рівень субпо-
пуляцій Т-лімфоцитів. Вивчення ролі T-
хелперів 1 типу за продукцією ними γ-
інтерферону у хворих на хронічні риносину-
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сити (ХР) хламідійної етіології ще не прово-
дилось, тому ми вважаємо за доцільне вивчи-
ти цей показник, що дозволить визначити 
напрямки корекції для підвищення ефектив-
ності лікування хронічного риносинуситу. 

Нами обстежено 144 хворих на хронічний 
риносинусит серед яких за допомогою методів 
діагностики ХІ у 44 із них верифіковано інфіку-
вання хламідіями. 

Метою роботи було вивчення спонтанної 
та індукованої продукції γ-інтерферону (γІФ) у 
хворих на ХР з метою визначення напрямків для 
імунокорекції, що підвищить ефективність ліку-
вання.  

Вміст γІФ у супернатантах визначали за 
допомогою імуноферментного методу з викорис-
танням тест-системи “IMMUNOTECH”, Франція. 

Отримані результати свідчать, що у хво-
рих на ХР хламідійної етіології γІФ неефектив-
ний як інгібітор росту хламідій, а також підтри-
мує хронічний перебіг ХР за рахунок персисте-
нції хламідійної інфекції. 

Таким чином, хворим на ХР хламідійної 
етіології необхідне призначення імунокоригую-
чої терапії з використанням препаратів рекомбі-
нантних інтерферонів, вплив яких спрямований 
на замісну та імуномоделюючу функцію і компе-
нсує дефіцит синтезу ендогенного інтерферону. 

 
© А.С. Журавльов, Н.М. Сидоренко, 2006 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, Н.О.ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО  
ФАРИНГИТА У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС  

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ТИОТРИАЗОЛИНОМ 
 

C целью оптимизации эффективности ле-
чения хронического атрофического фарингита 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС на основе сис-
темной и локальной фармакотерапии тиотриа-
золином нами проводились морфологические 
исследования на клеточном уровне. При изуче-
нии цитологических микропрепаратов, приго-
товленных из мазков (соскобов), взятых с по-
верхности слизистой оболочки глотки у 20 лик-
видаторов аварии на ЧАЭС, страдающих хрони-
ческим атрофическим фарингитом и пролечен-
ных 2%-ной мазевой формой тиотриазолина в 
течение 10 дней в сочетании с системным при-
менением 1%-ного раствора тиотриазолина вво-
димого внутримышечно, подсчитывали количе-
ство клеток из различных слоев многослойного 
плоского эпителия глотки: поверхностного, ши-
поватого, базального и безъядерных чешуек. 
Кроме того, учитывали наличие лейкоцитарной 
и лимфоцитарной инфильтрации ткани глотки. 

После лечения хронического атрофиче-
ского процесса увеличилась частота и степень 
выраженности клеток поверхностного слоя, а 
безъядерные чешуйки регистрировались у 100 
% больных. Кроме того, уменьшилась интен-
сивность лейкоцитарной инфильтрации в 4 раза, 
что составило в среднем 2,08±0,11, по сравне-
нию с нелеченными 8,50±1,55 экз. в поле зрения 
микроскопа. Это можно объяснить снижением 

интенсивности воспалительных изменений, с 
одной стороны, и уменьшением атрофии слизи-
стой – с другой. Также нами отмечено снижение 
числа лиц с наличием в мазках со слизистой 
оболочки глотки лимфоцитов, которые играют 
основную роль в разрушении морфологических 
структур органа, и это следует считать положи-
тельным признаком эффективности лечения 
хронического атрофического фарингита.  

Выявленная дисплазия слабой и умерен-
ной степени выраженности у ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС после лечения исчезла, однако 
лейкоплакия осталась еще у 40 % больных. 

Таким образом, патогенетическая терапия 
хронического атрофического фарингита являет-
ся эффективной и приводит к уменьшению ко-
личества больных с активным воспалительным 
процессом в глотке на 15 %, несколько активи-
зирует вызревание слоев многослойного плос-
кого эпителия и угнетает интенсивность хрони-
ческого иммунного воспаления. Снижение ак-
тивности воспалительного процесса и развитие 
ремиссии приводит к стабилизации клинико-
морфологической картины патологического 
процесса и в некоторых случаях приводит к вос-
становлению нормальной морфологической 
структуры, устраняя условия развития лейкоп-
лакии и дисплазии. 
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНУИТОВ 

 
Качественное и своевременное лечение 

острых форм синуитов играет решающую роль в 
современных условиях для снижения уровня 
хронических воспалительных заболеваний око-
лоносовых пазух в перспективе. 

Лечение синуитов включает в себя ком-
плекс мероприятий, направленных на: 1) эради-
кацию возбудителей воспалительного процесса, 
2) санацию пазухи от патологического содер-
жимого, 3) восстановление дренажной функции 
естественных выводных отверстий околоносо-
вых пазух, 4) восстановление защитных функ-
ций слизистой оболочки полости носа и около-
носовых пазух, а также организма в целом (А.Г. 
Балабанцев и др., 1998). Следует учитывать 
также, что слизистая оболочка околоносовых 
пазух находится на границе двух сред, поэтому 
естественно предполагать, что секрет слизистой 
оболочки и мембраны клеток мерцательного 
эпителия обладают поверхностно-активными 
свойствами, которые обеспечивают фосфолипи-
ды – липиды, являющиеся сложными эфирами 
жирных кислот и глицерола. Они имеют амфи-
фильную природу, формируют бислойный мат-
рикс, с которым взаимодействуют белки (Р. 
Геннис, 1997; М.С. Плужников, 2005). 

Под нашим наблюдением находилось 78 
больных, в возрасте от 18 до 50 лет, впервые 
заболевших острым гнойным гайморитом. 
Группу наблюдения составили 48 человек с ост-
рым гнойным гайморитом, в комплекс лечения 
которых был включен «Синупрет», препарат 
больные принимали по 2 драже 3 раза в день в 
течение 10 дней. Группу сравнения составили 
30 больных, которым в комплекс лечения «Си-
нупрет» не включался. Базовая терапия больных 
в обеих группах проводилась однотипно, со-
гласно стандартам лечения острых гнойных 
гайморитов. Контрольную группу составили 30 
человек, не болевших синуитами.  

Лабораторные исследования проводились 
при первом обращении и на 10 день после нача-
ла лечения. Материалом для исследования явля-
лась промывная жидкость верхнечелюстных 
пазух, полученная при пункции и промывании 
20 мл стерильного 0,9% раствора хлорида на-
трия. 

Для оценки эффективности проводимого 
лечения, нами проведено в динамике исследо-
вание липидного состава в смывах из верхнече-
люстных пазух методом тонкослойной хромато-
графии (М. Кейтс, 1975; Ю. Кирхнер, 1981) с 
применением пластинок «Силуфол» UV-254 в 
модификации Л.Г. Сафроновой.  

Определен качественный и количествен-
ный состав липидных фракций эпителия слизи-
стой оболочки верхнечелюстных пазух в норме: 
НЛ – нейтральные липиды (27,1%), Х – холе-
стерин (11,15%), ФЭА–фосфатидилэтаноламин 
(10,97%), ФХ – фосфатидилхолин (11,45%), ЖК 
– жирные кислоты (32,47%), ФГЛ – фосфати-
дилглицерол (2,27%), ФИН – фосфатидилинозит 
(1,56%), СФГ– сфингомиелин (1,72%); ЭХ - 
эфиры холестерина (1,31%). Также были опре-
делены показатели в группах наблюдения, срав-
нения в начале лечения и в конце лечения на 10 
день. 

В результате проведенного исследования 
установлено, что в условиях острого гнойного 
воспалительного процесса наблюдаются явле-
ния дисбаланса количественного содержания 
функционально значимых липидных фракций в 
смыве из верхнечелюстных пазух. После курса 
консервативного лечения имеющиеся наруше-
ния были устранены при включении в комплекс 
лечения лекарственного препарата секретолити-
ческого действия. В группе сравнения сохраня-
лись существенные статистические различия 
уровня НЛ, ФЭА, ФХ, ФИН, СФГ, ФГЛ, ЭХ. 
Данный факт свидетельствует о том, что после 
лечения в течение 10 дней в группе сравнения 
сохранялись признаки нарушения поверхност-
ной активности секрета слизистой оболочки 
верхнечелюстных пазух, но клинических сим-
птомов заболевания уже не было. 

Применение описанного метода позволя-
ет объективно определить качество и количест-
во липидных фракций в смывах из околоносо-
вых пазух у больных синуитами в динамике; 
отражает клиническое течение воспалительного 
процесса на молекулярном уровне, его исполь-
зование целесообразно для диагностики и объ-
ективной оценки эффективности выбранной 
методики лечения синуитов. 
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИПАЗУШНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУИТА 

 
Одним из активных лечебных физических 

факторов, стимулирующих защитные силы ор-
ганизма, является постоянный ток, который ши-
роко используется для лекарственного электро-
фореза (ЛЭ), применяемого и при синуитах. К 
преимуществам ЛЭ относится усиление фарма-
кологического действия лекарственного веще-
ства при меньшей его концентрации. 

Цель работы – оценить эффективность 
методики внутрипазушного лекарственного 
электрофореза с раствором мирамистина при 
остром гнойном синуите в экспериментальных 
условиях. 

Материалы методы. Исследование про-
ведено на 20 кроликах самцах породы «Бабоч-
ка» весом 3 кг в возрасте 10 месяцев. Для созда-
ния одностороннего острого гнойного экспери-
ментального синуита проводили обтурацию ес-
тественного выводного отверстия верхнечелю-
стной пазухи у кроликов, устанавливали и фик-
сировали две дренажных трубки в просвет верх-
нечелюстной пазухи. Обсеменение пазухи про-
водили S.aureus (209) 106 КОЕ/1мл (Пат.11558 
Україна, МКИ: 7 А61В17/00. /Завалій М.А., 
2005). 

Материалом для исследования являлись 
смывы из верхнечелюстных пазух эксперимен-
тальных животных. Для определения показате-
лей нормы брали смывы из околоносовых пазух 
после установления дренажных трубок до вве-
дения в просвет пазухи микробной взвеси. 

Животные были разделены на две группы 
по 10 в каждой. В 1-ой группе проводили про-
мывание пазухи через дренажные трубки уста-
новленные в просвет пазухи 0,01% раствором 
миристамидопропил диметилбензил аммония 
хлорида (мирамистина), относящегося к по-
верхностно-активным антисептикам. Во 2-ой 
группе животным выполняли внутрипазушный 
электрофорез с 0,001% раствором мирамистина. 

Эффективность лечения оценивали по ре-
зультатам микробиологического исследования, 
а также по изменению показателей поверхност-
ной активности. ПНмин, ПНмакс и индекс ста-
бильности (ИС) определяли методом поверхно-
стного натяжения мономолекулярной пленки на 
горизонтальных весах Вильгельми-Ленгмюра в 
модификации Е.Н. Нестерова. Математическую 

интерпретацию результата проводили по ИС. 
Кроме того, определяли количественное содер-
жание липидных фракций в мукоцилиарной 
системе методом тонкослойной хроматографии 
с применением пластинок «Силуфол» UV-254 в 
модификации Л.Г. Сафроновой. Оценивали ко-
личественное содержание основных липидных 
фракций, обнаруженных в мукоцилиарной сис-
теме околоносовых пазух: нейтральные липиды 
(НЛ), фосфатидилэтаноламин (ФЭА), жирные 
кислоты (ЖК), фосфатидилхолин (ФХ). Микро-
биологический контроль проводили на 5% кро-
вяном агаре по стандартной методике.  

На 5-й день лечения ИС в группе с ЛЭ 
возрос по сравнению с показателем на момент 
начала лечения на 54,9%, в другой группе – на 
37,89%, но статистически достоверное различие 
показателей от нормы сохранялось. На 10-й 
день лечения рост ИС составил 81,05% и 77,89% 
в группе сравнения, при этом статистического 
различия в группе, где проводили внутрипазуш-
ный ЛЭ – не было, в группе сравнения, несмот-
ря на положительную динамику, сохранялось 
статистически достоверное различие (при 
p>0,99) с нормой. 

Исследование липидных фракций показа-
ло, что при p>0,99 содержание основных фос-
фолипидных фракций (ЖК и ФХ), обеспечи-
вающих наличие поверхностно-активных сил 
секрета слизистой оболочки околоносовых па-
зух с 5-го дня лечения не имели статистически 
достоверного различия с показателями нормы в 
обеих группах наблюдения. В группе с исполь-
зованием ЛЭ уже к 5-му дню лечения нормы 
достигало и содержание ФЭА, а к 10-му дню 
нормализовалось также содержание НЛ. В то 
время как во 2-ой группе, сохранялось стати-
стическое различие показателей уровня НЛ и 
ФЭА, не только на 5-й день лечения, но и в кон-
це лечения. 

Таким образом, результаты исследования 
подтвердили высокую антимикробную актив-
ность 0,01% раствора мирамистина. Получен-
ный уровень исследуемых показателей в сере-
дине и в конце лечения указывает на синергид-
ное действие постоянного тока и раствора ми-
рамистина. 
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Б .Г. ІСЬКІВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРИНЦИПИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ  
ЕПІТИМПАНОАНТРАЛЬНОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ 

 
Фармакотерапія при цій патології має різ-

ний характер в залежності від стадій перебігу 
захворювання. 

При хронічному процесі в стадії ремісії в 
основному застосовують фармакотерапевтичні 
засоби місцево. Сюди відносяться промивання 
атика при холестеатомному процесі спиртовими 
розчинами різних лікарств, аплікації гіпертоніч-
ного розчину хлориду натрію, кортикостероїдних 
мазей, застосування ультрафонофорезу, неотото-
ксичних антибіотиків з гідрокортизоном. За по-
казаннями проводиться санація верхніх дихаль-
них шляхів з метою поліпшення дихальної функ-
ції носа, а також його дренажної функції прино-
сових порожнин і слухової труби. Для цього та-

кож назначають ефективні фармакологічні пре-
парати: Синупрет, Флюдітек. Загальна паренте-
ральна терапія антибіотиками при хронічних 
процесах в стадії ремісії не призначається. 

При хронічному епітимпано-антральному 
середньому отиті в стадії загострення (посиленні 
гноєтечі, біль у вусі, підвищення температури 
тіла) пацієнтам проводиться отоневрологічне 
обстеження, огляд окуліста, КТ, МРТ і викону-
ється сануюча операція на середньому вусі. Як-
що вирішено питання про проведення операції і 
при потребі транспортування хворого з віддале-
них районів призначається загальна антибакте-
рійна терапія, яка ж зрозуміло проводиться в пі-
сляопераційному періоді. 
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Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ, Ю.Р. КАРАЛ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

АКВА МАРИС В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КРИОКОНХОТОМИИ 

 
В настоящее время широко стал приме-

няться Аква Марис для улучшения послеопера-
ционного течения ринологических больных 

Препарат содержит очищенную морскую 
воду Адриатического моря. Имеет богатый со-
став солей и микроэлементов, оказывающих 
благоприятное влияние на слизистую оболочку 
полости носа. Обладает противовоспалитель-
ным действием за счет содержания йода и на-
трия хлора. 

Спрей Аква Марис нами использовался в 
послеоперационном периоде после криоконхо-
томии. Под наблюдением находилось 55 боль-
ных вазомоторным ринитом, получавших Аква 
Марис по 2 вспрыскивания в каждую половину 
носа 3 раза в день, в течение недели. 

Кроме Аква Марис больные поручали со-
судосуживающие капли в нос, а также местно 
Биоптрон Про – 5 сеансов. Наши наблюдения 

показали, что у больных после применения Аква 
Марис уже на первый, второй день слизистое 
содержимое в полости носа на фоне реактивного 
отека после криовоздействия было более жид-
ким и легко удалялось во время туалета носа. В 
контрольной группе – 10 больных, на следую-
щий день и на 2-3 сутки после криовоздействия 
отделяемое в носу было более густым, вязким, 
что делало туалет носа более трудоемким, дли-
тельным, а полное восстановление дыхания че-
рез нос несколько задерживалось. 

В контрольной группе улучшение обоня-
тельной функции также задерживалось на 2-3 
дня. 

Таким образом, использование Аква Ма-
рис после криоконхотомии способствует более 
быстрому восстановлению субъективного само-
чувствия, обоняния и дыхания через нос. 

 
© Р.Д. Карал-Оглы, Ю.Р. Карал, 2006 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛЛІТ 

 
Лікування хронічного тонзиліту є склад-

ною і далеко невирішеною проблемою. Воно 
включає консервативні і хірургічні методи. Слід 
відмітити, що навіть оперативне лікування хро-
нічного тонзиліту не завжди забезпечують пози-
тивні результати, а в деяких групах хворих – 
взагалі протипоказане. Відомо, що видалення 
піднебінних мигдаликів порушує структурно-
функціональні взаємовідносини в організмі лю-
дини і нерідко може призвести до імунної недо-
статності слизової оболонки глотки і організму 
в цілому (С.В. Філатов и соавт., 2002; Kinciogul-
lari et al., 2002; Marshall, 2002).  

Матеріали та методи. Під нашим спо-
стереження перебувало 200 хворих з 2001 по 
2005 рр. різної статі (чоловіків – 96, жінок – 104) 
віком від 9 до 54років. Всі хворі отримували 
терапію за схемою В.В. Кіщука. Стан локально-
го імунітету оцінювався за вмістом секреторно-
го (S IgA) і мономерного (m IgA) імуноглобулі-
ну А в ротоглотковому секреті хворих на хроні-
чний тонзиліт, а також вміст Іg різних класів в 
сироватці крові тих же пацієнтів до та після лі-
кування. 

Визначення рівня імуноглобулінів сироватки 
крові та секреторної і мономерної форм імуно-
глобуліну А в ротоглотковому секреті. Вміст в 
сироватці крові або в рідкій фазі ротоглоткового 
секрету досліджуємих хворих імуноглобулінів 
виявляли методом радіальної імунодифузії по 
Mancini e.a., (1965) в модифікації Simmons (1971). 
Використовували мікро планшети типа Hyland 
(США) та реактиви російського виробництва. Роз-
рахунок концентрації імуноглобулінів проводили 
згідно постанови фірми виробника.  

Для санації лакун застосовували масаж, 
промивання піднебінних мигдаликів, змащуван-
ня їх антисептичними розчинами.  

Комплексне лікування включало в себе 
стимулюючу, антиоксидантну та вітамінотера-
пію, використовувались також фізіотерапевтич-
ні методи: 

- масаж піднебінних мигдаликів, проми-
вання їх антисептичними розчинами; 

- Р-н Люголя (місцево); 
 - Тимоген 1,0 в паренхіму мигдалика; 
- магніт на мигдалики, регіонарні лімфо-

вузли, тубус-кварц в ніс; 
- Алое 1,0 в/м 1р/д, Віт. В1 1,0 в/м 1р/д, 

Ехінацея 2,2 в/м через день, Аскорутин 1т. 3р/д , 
Віт. Е 100 мг 2 р/д, Лорано 1т. 1р/д; 

- Фолієва к-та 1т. 3 р/д. Курс лікування 10 
днів. 

Статистичні методи. При обробці даних 
обстежень застосовували непараметричні кри-
терії – критерій „U” (Вилкоксона-Манна-Уітні). 
Методи розрахунків виконувались згідно реко-
мендаціям Е.В. Гублера (1978), Linnert, Netter 
(1987), Гланц (1999).  

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Рівень секреторного і мономерного імуно-
глобуліну А (мг/мл) в слині хворих ХТ до та 
після лікування: до лікування SIgA – 0,41 (0,2-
0,8), після 0,8 (0,6-1,2); до лікування mIgA 
0,5(0,1-0,8), після 0,2(0,05-0,4) – відмінність до-
стовірна (p<0,05). Так, у 70% пролікованих хво-
рих відмічалось збільшення концентрації секре-
торного і зниження мономерного ІgА в слині 
після лікування. Вміст (г/л) Іg різних класів в 
сироватці крові хворих на ХТ до та після ліку-
вання: M до лікування 2,2; після 1,2; G до ліку-
вання 10,6; після 15,2; A до лікування – 2,2; піс-
ля – 1,7 (відмінність достовірна (p<0,05). В си-
роватці крові виявлено суттєве зниження вмісту 
імуноглобуліну класу М, і достовірно збільши-
лась кількість IgG. 

 Таким чином, одержані нами результати 
свідчать про пригнічення гуморального місце-
вого імунітету у обстежених хворих. Після про-
ведення комплексного лікування збільшилась 
концентрація S IgA і зменшилась концентрація 
m IgA в ротоглотковому секреті що свідчить про 
підвищення місцевих гуморальних факторів за-
хисту слизових оболонок. Відмічена позитивна 
динаміка захворювання на 5-6 добу, що прояв-
лялось в зникненні неприємних суб’єктивних 
відчуттів (неприємний запах, першіння, болі, 
відчуття стороннього тіла в глотці), а також 
об’єктивні прояви захворювання: зменшення 
гіперемії та інфільтрації слизової оболонки під-
небінних дужок, зникнення патологічного вміс-
ту в лакунах, зменшення в розмірах піднебінних 
мигдаликів і периферичних лімфатичних вузлів, 
нормалізація температури тіла. 

Висновки. В результаті проведеного лі-
кування досягається подовження періоду ремісії 
захворювання (протягом року загострень не 
спостерігалось). 

Запропонований метод консервативного 
лікування хронічного тонзиліту повинен широ-
ко впроваджуватись на рівні районних та місь-
ких лікарень.  

 
© В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, 2006 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ОРГАНІЗМ ХВОРИХ СКЛЕРОМОЮ 

 
Реагування цілісного організму при скле-

ромі визначається розвитком характерних іму-
нологічних зрушень, які обумовлені паличкою 
Фріша-Волковича, багатокомпонентними пору-
шеннями обміну речовин, змінами функціона-
льного стану нервової системи. 

Враховуючи особливості склероми, а та-
кож той факт, що в ґенезі захворювання особли-
ве значення має імунна недостатність (Н.А. Ізра-
їтель, 1971; Whitakеr S.M. et al, 1984) нам пред-
ставляється доцільним застосувати у комплекс-
ному лікуванні недуги вітчизняний препарат 
тіотриазолін, який володіє мембранокорегую-
чими, антиоксидантними регенераторними вла-
стивостями (А.Д. Візир та співавт., 2002). За 
останні роки були опубліковані дані щодо іму-
номодулюючих властивостей цього препарату в 
експерименті (М.А. Волошин та співавт., 1998) а 
також при корекції окремих порушень  в системі 
імунітету при ЛОР-захворюваннях різного ґене-
зу (Д.І. Заболотний та співав., 2001; О.Ф. Мель-
ников та співав., 2002). 

Отже, вивчивши та проаналізувавши літе-
ратурні дані по застосуванню тіотриазоліну в 
різних галузях медицини, ми вирішили постави-
ти за мету дослідити та довести благоприємний 
вплив препарату використавши його у комплек-
сному лікуванні хворих на склерому. 

 
Матеріали та методи 
Використовувався ін'єкційний препарат 

тіотриазолін 2,5% – 2,0, який призначався в/м 2 
р/д по 2,0. На курс – 20 ін'єкцій. Паралельно ви-
користовувалось комплексне традиційне ліку-
вання, що проводилось у 49 хворих віком від 17 
до 74 років. 16 хворих – із переважно атрофіч-
ною формою, 19 – із інфільтративною, 14 – руб-
цевою. Контролем слугували 10 хворих з пере-
важно атрофічною формою, яким застосовува-
лась традиційна схема лікування без тіотриазо-
ліну і 10 практично здорових людей віком від 17 
до 70 років. 

Результати лікування враховувались по 
суб'єктивним відчуттям пацієнтів, загальним 

лабораторним показникам, біохімічним даним, 
даним імунологічного дослідження, додатковим 
методам дослідження. 

Отримані дані досліджень порівнювались 
до та одразу після лікування у всіх хворих, а 
також через 8-12 місяців у 22 пацієнтів (17 хво-
рих після комплексного лікування із застосу-
ванням тіотриазоліну, 5 хворих-після традицій-
ного лікування). 

 
Результати дослідження та їх обгово-

рення 
Порівнюючи симптоматику хвороби у па-

цієнтів основної та контрольної груп, слід відмі-
тити, що тенденція ефективності лікування 
більш виражена при використанні у комплекс-
ній терапії тіотриазоліну. 

Слід зазначити, що позитивні суб'єктивні 
та об'єктивні клініко-лабораторні зрушення бу-
ли більш виражені у хворих з переважно атро-
фічною та інфільтративною формами склероми, 
яким у комплексному лікуванні застосовували 
тіотриазолін та обстеження проводили одразу 
після лікування. 

Виявлені імунологічні зрушення та пози-
тивна їх динаміка при лікуванні хворих на скле-
рому із застосуванням тіотриазоліну можуть 
вказувати на імунопатогенетичні механізми роз-
витку цього захворювання та бути індикатором 
ефективності обраної терапії. 

 
Висновки 
1. Включення тіотриазоліну в комплексну 

терапію склероми сприяло більш широкому 
спектру позитивних змін, нормалізації показни-
ків як місцевого так і загального імунітету, а 
також більш стійкому клініко-імунологічному 
ефекту терапії даної категорії хворих у порівня-
ні з контролем. 

2. Використання тіотриазоліну в комплек-
сному лікуванні хворих на склерому можна 
вважати патогенетично обґрунтованим. 
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ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 
 

Під час вагітності відбуваються зміни 
імунологічного статусу жінки. Розвивається 
імунодефіцит, який при загрозі переривання та 
невиношування вагітності поглиблюється. З од-
нієї сторони це дозволяє розвиватись організму 
малюка, який має відмінний від матері набір 
генів, а з іншої сторони – підвищує схильність 
вагітної жінки до гострих респіраторних інфек-
ційних захворювань. Крім того, під час вагітно-
сті часто відмічаються загострення захворю-
вань, які перебігають латентно – хронічний тон-
зиліт, пієлонефрит і ін.  

В останній час значно збільшилась кіль-
кість загострень хронічних захворювань. Сього-
дні вони діагностуються у 60-75% вагітних і є 
основними причинами неблагоприємного пере-
бігу вагітності, що в значній ступені впливає на 
на стан плоду та новонародженого. Хронічні 
соматичні захворювання у вагітних мають мно-
жинні причини, більшість з яких закладені ще в 
дитячому та підлітковому віці, насамперед з 
неуважним відношенням до свого здоров′я та 
небажанням лікуватись. 

Хронічний тонзиліт – це патологія, яка 
носить хронічний характер та тривало перебігає 
безсимптомно. Материнське вогнище інфекції 
як гострої, так і хронічної є небезпечним для 
дитини, тому що дія може бути подвійною – 
прямою та опосередкованою. Збудник може по-
долати фетоплацентарний бар’єр та привести до 
внутрішньоутробного інфікування плоду.  

Лікувати або не лікувати жінку під час ва-
гітності тепер розглядається в іншій площині – 
яким має бути це лікування. Раніше його прово-
дили і не думали про плід, розраховуючи, що 
йому не можливо зашкодити: природа потурбу-
валась про його безпеку. По цій же причині не 
було обмежень у використанні методів дослі-
дження під час вагітності. Ситуація змінилась 
після «талідамідової катастрофи» у 1961р. За 40 
років хіміками, клініцистами виконаний вели-
кий об’єм роботи. З’явилась можливість лікува-
ти не всліпу, а чітко знаючи переваги та недолі-
ки ліків, які застосовуються. 

З приводу питання терапії ЛОР-
захворювань у вагітних є поодинокі публікації. 
Так, для лікування запальних захворювань вуха, 
горла та біляносових пазух у вагітних була за-
пропонована нафталанотерапія (Н.М. Агаєва, 
1974) та введення пелоїдину при пункції гаймо-
рових пазух (Н.А. Хлистов, В.М. Юдаєва, 1980). 
Негативний вплив гнійно-запальних захворю-
вань ЛОР-органів на перебіг вагітності та наслі-
док пологів визначає необхідність подальшого 
пошуку засобів найбільш ефективного впливу 

на запальний процес, які не мають негативного 
впливу на стан вагітної та плід. 

З цією метою ми зробили порівняльну ха-
рактеристику існуючих методів лікування хро-
нічного тонзиліту та можливість застосовувати 
ці методи лікування під час вагітності.  

Усі методи лікування хронічного тонзилі-
ту поділяються на консервативні, напівхірургіч-
ні та хірургічні. Під час вагітності, а особливо у 
перший триместр, період формування плоду, не 
слід проводити лікування яке може негативно 
вплинути на розвиток плоду. Схем консервати-
вного лікування хронічного тонзиліту існує де-
кілька, всі вони є комплексними, тобто одноча-
сно діють на етіологічні та патогенетичні меха-
нізми захворювання. Але необхідно відмітити, 
що не всі препарати, які входять до схеми ліку-
вання, є безпечними для вагітної і плоду. Врахо-
вуючи існуючі схеми та сучасні дані про хіміо-
терапевтичні препарати, були сформульовані 
напрямки консервативного лікування хронічно-
го тонзиліту та адаптовані для вагітних жінок: 

1. Підвищення реактивності організму: 
правильний режим, раціональне харчування, 
вітамінотерапія (комплексні препарати, які ре-
комендовані під час вагітності: прегнавіт, віт-
рум пренатал, елевіт), імунотерапія (настойка 
ехінацеї пурпурової per os). 

2. Гіпосенсибілізуючі засоби: препарати 
кальцію, антигістамінні препарати (лоратадин – 
дозволений для прийому під час вагітності). 

3. Засоби місцевої дії на мигдалики з ме-
тою санування та підвищення місцевого імуні-
тету: масаж мигдаликів (шпательний та за до-
помогою вібромасажеру з індивідуальними на-
садками), промивання лакун піднебінних мигда-
ликів розчинами антисептиків: фурациліну 
(1:5000), розчинами ротакану, рекутану, хлоро-
філіпту, „Елекасолу”, перманганату калію, зма-
щування піднебінних мигдаликів масляним роз-
чином хлорофіліпту, сангвірітрином. 

4. Фізіотерапевричні методи лікування: 
УФО на піднебінні мигдалики (без обмежень у 
строках вагітності), магнітотерапія, опромінення 
мигдаликів гелій-неоновим лазером (після 12 
тижнів вагітності). 

Лікування проводиться не залежно від 
строку вагітності. А навіть краще у першому 
триместрі вагітності, коли відбувається закладка 
усіх органів та систем плоду, для елімінації 
хронічного вогнища у вагітної. Спостереження 
за вагітними жінками відбувається під час всієї 
вагітності. Курс лікування ми рекомендуємо 
повторити у третій триместр вагітності, тобто 
безпосередньо перед пологами. 

 

© В.В. Кіщук, К.А. Лобко, А.Д. Лобко, 2006 
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ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТИМПАНОГЕННОГО ЛАБІРИНТИТУ 

 
Широке застосування антибіотиків і су-

льфаніламідних препаратів на початку 70-80 
років значно покращило на той час прогноз пе-
ребігу лабіринтитів і розширило показання до 
його консервативного лікування. Це призвело 
до того, що консервативне лікування почали 
застосовувати при гострому серозному і гній-
ному лабіринтиті, загостренні хронічного лабі-
ринтиту, які виникли на фоні хронічного гній-
ного мезотимпаніту, а також при епітимпаніті, 
при умові, якщо не було ознак розповсюдження 
запалення на вміст порожнини черепа (Fairbanks 
et al., 1996). 

В отоларингологічному відділенні КОКЛ, 
яке є базою кафедри оториноларингології 
НМАПО ім. П.Л. Шупика, при лікуванні хворих 
на тимпаногенні лабіринтити консервативне 
лікування застосовують тільки у випадках, коли 
лабіринтит виник на фоні гострого гнійного се-
реднього отиту без інших поєднаних отогенних 
ускладнень. У випадку наявності у хворого 
ХГСО, який є причиною лабіринтиту, прово-
диться хірургічне лікування, обсяг і терміно-
вість якого визначається клінічною формою ла-
біринтиту та наявністю внутрішньочерепних 
отогенних ускладнень. Медикаментозна терапія, 
яка доповнює сануючу операцію, направлена на 
елімінацію первинного вогнища інфекції та усу-
нення вестибулярних розладів у хворого. На 
фоні дотримання хворим ліжкового режиму, 
абсолютного спокою, фармакотерапія почина-
ється з обов’язкового призначення протизапаль-
них препаратів – антибіотиків, сульфаніламід-
них препаратів. 

Емпіричне лікування антибіотиками роз-
починали до виділення та ідентифікації культу-
ри мікроорганізму. Враховуючи поширеність 
емпіричної антибіотикотерапії, на думку бага-
тьох клініцистів необхідно використовувати в 
якості препаратів першого ряду антибіотики 
широкого спектру дії, які зарекомендували себе 
як найбільш безпечні. Лідером є пеніциліни, 
клавуланати, цефалоспорини і макроліди. При 
призначенні антибіотикотерапії необхідно вра-
ховувати проникнення препарату через гемато-
енцефалічний і гематолабіринтний бар’єр. По-
ряд з застосуванням антибактеріальної терапії 
хворі з лабіринтитами потребують терапевтич-
них засобів, направлених на зниження збудли-
вості вестибулярного аналізатору, блокування 

аферентної імпульсації з внутрішнього вуха, 
нормалізацію мікроциркуляції в завитці та зме-
ншення гідропсу лабіринту. 

Для послаблення лабіринтних розладів при-
значаємо парентерально спазмолітики (5-10 мл 
2,4% розчину еуфіліну з 20 мл 40% розчину глю-
кози, 2 мл 2% розчину папаверіна гідрохлориду, 2 
мл но-шпи внутрішньовенно), холінолітики (1 мл 
0,1% розчину атропіну сульфату підшкірно, або 
по 2 мл 0,2% розчин платифіліну внутрі-
шньом`язево), транквілізатори (2 мл 0,5% розчину 
сібазону, або 2 мл апауріну чи 2 мл 0,5% розчину 
седуксену внутрішньовенно), дегідратаційні та 
сечогінні (20 мл 40% розчину глюкози, 10 мл 10% 
розчину хлориду натрію, 10 мл 25% розчину маг-
нію сульфату, 2 мл фуросеміду внутрішньовенно). 
Кратність уведення 2-3 рази на добу. 

Важливо усвідомити, що переважна біль-
шість фармакологічних засобів, що гальмують 
діяльність ЦНС та зменшують вестибулярні 
розлади, значно сповільнюють процес компен-
сації. Тому до призначення пацієнтам седатив-
них препаратів підходили строго індивідуально 
з урахуванням функціонального стану вестибу-
лярного апарату, стадії захворювання (субком-
пенсація, декомпенсація). Седативні препарати 
на 2-4 доби призначались хворим, у яких термін 
захворювання становив від декількох днів до 1 
тижня і мали місце різко виражені лабіринтні 
розлади, а при вестибулометричному дослі-
дження виявлені явища гіперрефлексії. 

Дотримуючись терапевтичної поліпрагма-
зії, в гострій стадії хвороби, призначали насам-
перед ті ліки, які послаблюють чи зменшують 
страждання хворого і вводяться парентерально. 
Пероральні форми ліків мали обмежене застосу-
вання, принаймні до припинення нудоти і блю-
вання. 

Враховуючи наявність гідропсу лабірин-
ту, застосовували осмотичні діуретики – 15 % 
розчин манніту (1 мг на кг ваги хворого), препа-
рати, які покращують реологічні властивості 
крові – 400 мл реополіглюкіну, нормалізують 
трофічні порушення в лабіринті – ноотропіл 60 
мл в/в струйно, покращують мікроциркуляцію в 
завитці – бетасерк 16 мг 3 рази на добу.  

Для досягнення більш швидкої і повної 
компенсації вестибулярної функції хворому в 
подальшому призначалась рання фізична реабі-
літація. 

 
© В.В. Кривша, Б.Г. Іськів, В.О. Шкорботун, О.О. Пелешенко, І.І. Горішній, 2006 
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ПРОТИРЕЦИДИВНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНИХ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУСИТІВ  

 
В зв’язку з частими рецидивами поліпів 

при хронічних риносинуситах залишаються ак-
туальними пошуки нових консервативних мето-
дів лікування в поєднанні з хірургічними.  

Мета роботи: удосконалити методи ліку-
вання хронічного поліпозного риносинуситу. 

За період 2004-2006 рр. на базі ЛОР-
відділень обласної клінічної лікарні, клінічної 
лікарні Львівської залізниці, шпиталю інвалідів 
війни і репресованих ім. Ю. Липи, лікарні з по-
ліклінікою СОЗ УМВСУ у Львівській області 
нами обстежено і прооперовано 234 хворих на 
хронічний поліпозний риносинусит віком від 16 
до 83 років. 

У всіх хворих виявлено зниження слуху 
по кондуктивному типу та тубарну дисфункцію 
різної ступені, у 35% хворих виявлено безсимп-
томну форму хронічного ателектатичного отиту 
І-ІІ ст. (згідно класифікації Ars та Sade). 

При алергологічному обстеженні у 46% 
осіб виявлено позитивні шкірні тести (пилкові, 
домашній порох, кліщі і т.д.), проте при деталь-
ному алергологічному анамнезі алергічний ста-
тус виявлено у 87% хворих. 

Для лікування нами відібрано 70 осіб з 
еозинофільними поліпами.  

Методи лікування: специфічна імуноте-
рапія (СІТ) була проведена у 7 осіб. Всім при-
значалася рефлексотерапія, системна антиалер-
гічна терапія (еріус, фексофенадин, лоратадин, 
цетиризин), стимулятори ендогенного інтерфе-
рону (циклоферон, протефлазид, синупрет). Мі-
сцево, після багаторазового промивання носової 
порожнини фізіологічним розчином, ендоназа-
льно спреї Аква Маріс та глюкокортикостерої-
дів (назонекс, фліксоназе) протягом 3 місяців. 

При наявності гнійного процесу призна-
чалась антибактерійна та протизапальна терапія. 

Результати: застосований комплекс ліку-
вання всі хворі переносили добре. У 89% реци-
диву поліпозу протягом 2 років не спостерігало-
ся. 

Висновки: протирецидивна терапія хро-
нічних поліпозних риносинуситів повинна про-
водитися довготривало, комплекс лікувальних 
методів повинен підбиратись індивідуально і 
складатись з СІТ, системних антиалергічних 
препаратів ІІІ або ІІ покоління, після 
обов’язкового промивання носової порожнини 
фізіологічним розчином ендоназально застосо-
вувати спреї „Аква Маріс” та глюкокортикосте-
роїдів. 
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АНТИБАКТЕРІЙНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ХРОНІЧНИХ ГНІЙНИХ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСИТІВ  

 
Кількість хворих на хронічний гнійний 

параназальний синусит (ХГПНС) з кожним ро-
ком збільшується, незважаючи на застосування 
сучасних антибактерійних препаратів. 

Мета роботи: удосконалити методи діаг-
ностики та лікування ХГПНС. 

За період 2004-2006 рр. на базі ЛОР відді-
лень обласної клінічної лікарні, клінічної лікар-
ні Львівської залізниці, шпиталю інвалідів війни 
і репресованих ім. Ю.Липи, лікарні з полікліні-
кою СОЗ УМВСУ у Львівській області нами 
обстежено і ліковано 576 хворих на хронічний 

гнійний параназальний синусит віком від 16 до 
68 років. Всі хворі були розділені на 2 групи: 
основна – 270 осіб та контрольна - 306 осіб. 

У всіх хворих виявлено тубарну дисфунк-
цію різної ступені та хронічний ателектатичний 
отит І-ІІ ст., згідно класифікації B. Ars та J. 
Sade. 

Разом з добре відомими збудниками 
ХГПНС (пневмококи, гемофільна паличка, 
Pseudomonas aureginosa, моракселя, анаероби, 
грибкова флора) в останні роки при хронічних 
процесах верхніх дихальних шляхів виділяють 
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внутріклітинні мікроорганізми – Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae та 
trachomatis. 

Різні автори при хронічних верхньощеле-
пових синуситах виділили внутріклітинні бакте-
рії (хламідії), особливо при так званих стериль-
них посівах – В.Т. Пальчун і співавтори (1997) 
виявили внутріклітинні бактерії у 28%, Т.С. По-
лякова і співавтори (2004) – у 64% , А.А. Лайко і 
співавтори (2004) – у 50%, В.І. Диденко і співав-
тори (2004) – у 26,3%, А.С. Журавльов, Н.М. 
Сидоренко (2005) – у 30,5%, С.В. Нечаєва і спів-
автори (2005) – у 75% хворих.  

При посіві у наших пацієнтів з хронічни-
ми гнійними параназальними синуситами вияв-
лено змішану мікрофлору: пневмококи, стафі-
лококи, гемофільну паличку, анаероби, синьог-
нійну паличку, грибкову флору; у 104 випадках 
виявлено Сh. Pneumonia. 

Нами розроблена і застосовується насту-
пна схема лікування, яка впливає майже на всі 
відомі ланки патогенезу ХГПНС: 

- системна антимікробна терапія (макро-
ліди ІІ-ІІІ поколіня, фторхінолони ІІІ-ІV поко-
ління);  

- місцева антибактерійна терапія (орніда-
зол + гатіфлоксацин); 

- місцева і системна протизапальна тера-
пія (біопарокс, полідекса з фенілефрином, ізо-
фра; локальні глюкокортикостероїди: фліксона-
зе, назонекс; НПЗП: ереспал, вольтарен, целеб-
рекс, ревмоксикам);  

- секретомоторна і секретолітична терапія 
(АЦЦ, амброксол, амброгексал, синуфорте, 
синупрет); 

- антиалергійна терапія (АГП ІІ-ІІІ поко-
ліня: еріус, фексофенадин, лоратадин, цетири-
зин) при виявленому алергічному анамнезі та 
позитивних алергологічних тестах; 

- фіто-імунокорекція, гепатопротектори, 
пробіотики, протигрибкові препарати; 

- фізіотерапія, рефлексотерапія, аерозоль-
терапія. 

Враховуючи, що мікрофлора при хроніч-
ному гнійному параназальному синуситі може 

включати внутріклітинні бактерії (мікоплазми, 
хламідії), ми ширше застосовуємо антибіотики-
макроліди (азитроміцин, кларитроміцин подов-
женої дії – фромілід уно), фторхінолони (левоф-
локсацин, гатіфлоксацин), ß-лактамно захищені 
пеніціліни (аугментин, амоксиклав). 

На основі наших спостережень ХГПНС 
частіше рецидивує в тих випадках, коли антиба-
ктерійна терапія проводиться короткотривало. 
Тому ми, в залежності від результатів посіву на 
мікрофлору та стану пацієнта, застосовуємо на-
ступні дві комбінації антибіотиків: аугментин – 
6 днів, опісля азитроміцин – 6-7 днів, закінчуємо 
кларитроміцином подовженої дії (фромілід уно, 
клацид СР) – 7-10 днів (120 осіб); якщо хворий 
отримував антибіотики пеніцілінового ряду, 
починаємо лікування з азитроміцину 7-10 днів, 
опісля гатіфлоксацин 6-7 днів, закінчуємо кла-
ритроміцином подовженої дії (фромілід уно, 
клацид СР) – 7-10 днів (150 осіб). Тривалість 
антибактерійної терапії підбиралась індивідуа-
льно.  

Одночасно ми призначаємо системну 
протигрибкову терапію (флюконазол, дифлю-
кан) протягом 6 днів з послідуючим переходом 
на прийом по 250 мг 1 раз щомісяця протягом 6-
8 міс. 

Місцево під час пункцій та промивання 
порожнини синуса вводили розчин гатіфлокса-
цину (тебрис) і орнідазолу (мератин).  

Результати: після проведеного курсу ліку-
вання при проведенні контрольних посівів ера-
дикація мікрофлори з параназальних синусів 
наступила у 87% випадків, в порівнянні з конт-
рольною групою в 40%. Рецидив був відмічений 
у 4% випадків, в контрольній групі в 35% випа-
дків.  

Висновки: антибактерійна терапія сучас-
ними антибактерійними препаратами хронічно-
го гнійного параназального синуситу при трива-
лому застосуванні до повної ерадикації більш 
ефективна в поєднанні з протигрибковою тера-
пією, десенсибілізуючою, мукоактивною і про-
тизапальною (НПЗП) терапією. 

 

© М.Б. Крук, М.М. Крук, В.Я. Лагошняк, В.В. Олашин, І.М. Чушак, П.П. Радовенчик, А.Ю. Гаєвський,  
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Е.А. КУЛИКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ  
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИММУНОТЕРАПИИ 

 
Проблема лечения хронического гипер-

пластического ларингита (ХГЛ) занимает осо-
бое место в отоларингологии из-за недостаточ-
ной эффективности противорецидивных меро-
приятий и отсутствия единого взгляда на пато-
генез данного заболевания. При анализе литера-
турных данных обращает на себя внимание де-
тальная разработка патоморфологических кри-
териев этого заболевания, при этом остается по 
сути без внимания проблема контролирования 
протекания ХГЛ в целостном организме, то есть 
проблема реактивности. 

Целью работы явилось изучение ряда па-
раметров реактивности организма больных с 
хроническим ларингитом с сопутствующим ау-
тоиммунным тиреоидитом (АИТ) и эффектив-
ности применения иммуномодулирующего пре-
парата Эрбисол. 

Под нашим наблюдением находилось 54 
больных с хроническим гиперпластическим ла-
рингитом и сопутствующим АИТ в возрасте от 
18 до 69 лет, из них 11 мужчин и 43 женщин, 
проходивших лечение в клинике ЛОР-кафедры 
ХМАПО в 2002-2005 гг.  

ЛОР-диагноз обследованных больных ус-
танавливался на основании классического кли-
нического ЛОР-осмотра с включением ларинго-
стробоскопии, бактериологического и цитоло-
гического исследования мазков из наиболее по-
раженных участков гортани. Всем больным 
произведены клинические анализы крови и мо-
чи. Диагноз аутоиммунного тиреоидита уста-
навливался эндокринологом. Состояние иммун-
ного статуса у обследуемых больных изучали на 
основании определения показателей неспеци-
фического иммунитета первого уровня, которые 
включали определение в крови общих Т-
лимфоцитов (Т-общ), Т-супрессоров (Т-с), Т-
хелперов (Т-х), соотношение Т-х/Т-с, В-
лимфоцитов, циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК), иммуноглобулинов сыворотки 
крови G, A, M и количества фагоцитирующих 
нейтрофилов по общепринятым методикам. Все 
исследования проводили дважды: при поступ-
лении и через две недели после выписки, в 
среднем с интервалом один месяц. Полученные 

результаты сравнивали с показателями здоро-
вых лиц.  

Клинические проявления обострения хро-
нического ларингита были классическими: 
больные жаловались на быструю утомляемость 
и охриплость голоса, чувство инородного тела и 
боль в горле, упорный приступообразный ка-
шель, беспокоивший больных по ночам и не 
купировавшийся длительным применением про-
тивокашлевых средств. Определялась выражен-
ная объективная картина воспалительного про-
цесса слизистой оболочки гортани.  

Наблюдаемые больные ХГЛ были разде-
лены на две группы по 27 человек в каждой. 
Больные обеих групп получали стандартное 
общее и местное лечение. Отличие состояло в 
том, что в комплекс лечения больных 1-й (ос-
новной) группы включен иммуномодулятор Эр-
бисол.  

 Эрбисол представляет собой комплекс 
низкомолекулярных органических соединений 
негормонального происхождения, полученных 
из эмбриональной ткани крупного рогатого ско-
та. Эрбисол оказывает иммунокоррегирующее 
действие, активизируя Т-лимфоциты. Препарат 
имеет противовоспалительные свойства, а также 
повышает интенсивность регенеративно-
репаративных процессов. Препарат нетоксичен, 
не оказывает аллергического, тератогенного и 
канцерогенного действия. Эрбисол применялся 
внутримышечно по 2 мл ежедневно. Курс лече-
ния – 20 дней. Все наши больные переносили 
лечение Эрбисолом хорошо, побочных эффек-
тов не было. 

В группе больных, получавших Эрбисол, 
в более ранние сроки ликвидировалось обостре-
ние ларингита. Регресс воспалительного про-
цесса контролировался стробоскопией, повтор-
ными исследованиями клинического анализа 
крови и иммунограммы.  

Применение Эрбисола особо сказалось на 
достижении стойкой ремиссии. Именно в 1-й 
(основной) группе при катамнестическом на-
блюдении до 2-х лет обострения имели место 
лишь у 3 из 27 человек, тогда как в контрольной 
– рецидив наступил у 10 больных. 

 
© Е.А. Куликова, 2006 
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Г.В.ЛАВРЕНОВА, Е.Н.ТАРАКАНОВА, Л.Р.КУЧЕРОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО  
ИНТЕРЛЕЙКИНА-2 У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ 

 
Воспалительные заболевания околоносо-

вых пазух являются наиболее распространен-
ными среди заболеваний ЛОР-органов. В по-
следнее десятилетие заболеваемость синуситами 
увеличилась почти в 3 раза, в связи с чем все 
более расширяется поиск новых методов лече-
ния данной патологии.  

Безусловная роль в первичном поврежде-
нии слизистой оболочки околоносовых пазух 
отводятся респираторным вирусам, которые, 
искажают кинетику воспалительного процесса, 
снижая активность макрофагов и Т-лимфоцитов, 
индуцируют супрессорные механизмы и спо-
собствуют развитию клеточного иммунодефи-
цита. 

Традиционные схемы лечения синуситов, 
включающие системное назначение антибакте-
риальных препаратов, нередко оказываются ма-
лоэффективными. Причина тому устойчивость 
патогенных штаммов, гибель сапрофитной мик-
рофлоры, и, как следствие, развитие дисбакте-
риоза. На современном этапе рациональным 
лечением синусита может быть комбинирован-
ная терапия, включающая иммунопрепараты 
для коррекции существующего иммунодефици-
та.  

Целью исследования стало сравнение 
эффективности традиционной схемы лечения 
и иммунотерапии острых синуситов с мест-
ным введением Ронколейкина (рекомби-
нантного интерлейкина – 2). 

 
Материалы и методы 
Обследован 41 больной в возрасте от 19 

до 55 лет с диагнозом острый синусит. Первую 
группу (n=20) составили пациенты, получавшие 
стандартную терапию, включающую 5-7-
дневные курсы антибактериальных препаратов. 
Всем пациентам 2-й группы (n=21) помимо де-
конгенсантов, секретолитиков и десенсибилизи-
рующих средств во время первой пункции в по-
лость околоносовых пазух вводили Ронколей-
кин в дозе 250-500 тыс. ЕД в виде инстилляций.  

Использован комплекс общеклинических, 
иммунологических (определение IL-2 в биоло-
гических жидкостях) и эндоскопических мето-
дов исследования. 

Эффективность применения Ронколейки-
на оценивали на основании субъективных ощу-
щений пациентов, результатов передней 
риноскопии и по степени очищения пазух.  

 
Обсуждение 
Идея применения в качестве иммуномо-

дулятора rIL-2 объясняется его множественным 
стимулирующим действием на функциональную 
активность различных эффекторных клеток. В 
наших исследованиях уровень rIL-2 оказался 
сниженным в обеих группах, это, возможно, 
связано с низким содержанием в крови активи-
рованных Т-лимфоцитов, продуцентов данного 
цитокина. 

У больных 2-й группы уже через сутки 
после однократного введения Ронколейкина 
гнойное отделяемое из пазух заменялось обиль-
ным слизистым, у большинства проходила го-
ловная боль, лихорадка, тяжесть в области па-
зух. Полное очищение пазух и купирование 
клинических признаков воспаления наблюда-
лось, в среднем, на 4-е–6-е сутки. В группе, по-
лучавших общепринятую терапию, динамика 
основных симптомов была замедленной. Пазухи 
очистились только у 72% больных, остальным 
требовалось долечивание и постоянный дренаж 
пазух. 

Местное применение Ронколейкина не 
сопровождалось неприятными субъективными 
ощущениями у пациентов, ни в одном случае не 
наблюдалось системной реакции, что подтвер-
ждает ограниченность действия препарата на 
слизистую оболочку полости носа и околоносо-
вых пазух. 

 
Выводы 
Проведенное исследование показало, что 

лечение острого синусита с местным введением 
rIL2-Ронколейкина позволяет сократить сроки 
лечения и избежать побочных эффектов анти-
бактериальной терапии. Лечение иммуномоду-
ляторами может стать методом выбора, особен-
но в группе больных с непереносимостью анти-
бактериальных препаратов. 

 
© Г.В.Лавренова, Е.Н.Тараканова, Л.Р.Кучерова, 2006 
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А.А. ЛАЙКО, О.Ю. БРЕДУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДИНАМІКА ЧАСТОТИ ОТРУЄНЬ НАЗАЛЬНИМИ ДЕКОНГЕСТАНТАМИ  
В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

 
Безрецептурний продаж багатьох ліків у 

вітчизняних аптеках призводить до негативних 
наслідків – збільшується кількість випадків 
самолікування, часто хвороби мають стерту 
клінічну симптоматику, переходять в хроніч-
ний перебіг, що часто викликає тяжкі усклад-
нення. В педіатричній практиці безконтрольне 

використання ліків, крім того, призводить до 
тяжких отруєнь. 

У відділенні токсикології Української ди-
тячої спеціалізованої клінічної лікарні 
"ОХМАТДИТ" було проведено ретроспективне 
дослідження частоти отруєнь назальними деко-
нгестантами за період 2000-2005 рр. (табл.). 

 
Частота отруєнь назальними деконгестантами 

Роки 
Група препаратів 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Нафазолін (нафтизин) 6,56 % 6,75 % 3,59 % 4,56 % 3 % 3,24 % 
Оксиметазолін (ксилометазолін) 0,27 % 0,13 % 0,57 % 0 0 0,34 % 
Епінефрин (фенілефрин) 0 0 0 0 0 0 

 
Як можна бачити з таблиці, частіше діти 

отруювались препаратами з групи нафазоліну 
(нафтизин, санорин). На порядок нижче кіль-
кість дітей з отруєнням препаратами з групи 
оксиметозаліну (ксилометазоліну). Отруєнь 
препаратами з групи епінефрину (фенілефрину) 
за даний період не визначалось. Також відміча-
ється тенденція до зниження частоти отруєнь 
препаратами з групи нафазоліну. 

Таким чином, можна стверджувати, що сьо-
годні самими нетоксичними (безпечними) серед 
назальних деконгестантів для використання в пе-
діатричній практиці є препарати групи епінефрину 
(фенілефрину). Одним з найуживаніших препара-
тів з цієї групи є "Віброцил", що випускається у 
зручних формах (Віброцил-краплі, Віброцил-гель, 
Віброцил-спрей) для використання в будь-якому 
віці, починаючи з 1 місяця життя дитини. 

 
© А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, 2006 
 
 
 
 

 
С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ САНАЦІЇ СТАФІЛОКОКОВИХ  
БАКТЕРІОНОСІЇВ СЕРЕД ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУІТ 

 
Одне з важливих місць в епідеміології гос-

пітальних інфекцій належить інтраназальному 
стафілококовому носійству. Часто носіями умов-
но патогенних стафілококів є оториноларинголо-
гічні хворі, зокрема на гнійні форми синуситу.  

До особливостей санації носіїв із хроніч-
ним синуситом слід віднести порушення роботи 
мукоціліарного апарату верхніх дихальних шля-
хів внаслідок хронічного запального процесу, а 
також необхідність частого використання анти-
біотиків. Тому підбір препарату і методу санації 
має бути більш прискіпливим та обережним са-
ме в цій групі носіїв.  

Під спостереженням знаходились 49 носі-
їв віком від 3 до 17 років, хворих на хронічний 
гнійний синусит в стадії ремісії. Всі обстежувані 
були розподілені на дві однорідні групи (20 та 
29 дітей).  

Особам першої групи було проведено 
традиційну санацію з метою елімінації стафіло-
кокової флори з порожнини носа, яка включала 
місцеве використання назальної мазі, що міс-
тить хлоргексидин, протягом 7 днів.  

Особам другої групи через 5-7 діб прово-
дили санацію, яка включала курс з 5-7 проми-
вань порожнини носа, носоглотки та біляносо-
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вих пазух методом переміщення розчином, який 
містив пробіотик біфідумбактерин.  

Ерадикація умовно патогенних стафіло-
коків мала місце в більшості випадків. Результа-
ти динамічного бактеріологічного дослідження 
через 2 місяця довели, що реколонізація біологі-

чної ніші стафілококами відбувалась повільніше 
в групі, де санація була проведена з викорис-
танням біфідумбактерину. Рецидив синуситу 
серед пацієнтів другої групи спостерігався май-
же вдвічі рідше, що може свідчити на користь 
обраного методу санації бактеріоносійства. 

 
© С.А.Левицька, 2006 
 
 
 
 

С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ПОПЕРЕДНЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ОТРИМАННЯ  
НЕЗАДОВІЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ЛІКУВАННЯ ГНІЙНОГО СИНУІТУ У ДІТЕЙ  

 
Гнійні форми синуситів є одними з найча-

стіших захворювань, які вимагають призначення 
антибактеріальних засобів. Бажання лікаря за-
довольнити очікування пацієнта чи його родичів 
щодо призначення антибіотиків є однією з ос-
новних причин безладного призначення цих 
препаратів. Однією з можливих причин незадо-
вільних результатів лікування гнійного синуси-
ту у дітей може бути попередня антибактеріаль-
на терапія.  

Під спостереженням знаходились 98 ді-
тей, які отримували курс консервативного ліку-
вання з приводу гнійного синуситу. Всі діти бу-
ли проліковані безпункційним методом з огляду 
на категоричну відмову батьків від проведення 
дітям інвазійних маніпуляцій.  

В залежності від отриманого ефекту ліку-
вання всі діти були поділені на дві групи. В пе-
ршу групу ввійшло 52 дітей, у яких були отри-
мані задовільні результати консервативного лі-
кування, другу групу склали 46 дітей, у яких не 
вдалось досягти видужання чи покращання в 
результаті безпункційної терапії. Діти другої 
групи потребували подальшого лікування із за-
стосуванням інших лікувальних схем. Аналіз 
лікарських призначень не засвідчив статистично 
значимої різниці між групами спостереження. В 
якості потенційного фактору ризику отримання 
незадовільного результату лікування гнійного 
синуситу у дітей ми розглядали попередню ан-
тибактеріальну терапію. 

Було встановлено, що протягом останнього 
року 53,8% дітей першої та 95,7% дітей другої гру-
пи отримували антибактеріальні препарати, причо-
му у 13% дітей другої групи кількість курсів анти-
бактеріальної терапії дорівнювала чотири і вище 
(диференційна інформативність ознаки 4,31).  

При з’ясуванні причини призначення ан-
тибіотику дитині протягом останнього року ми 

встановили, що приблизно в третині випадків 
антибіотики призначали дітям самі батьки без 
узгодження з лікарем.  

Ми звернули увагу, що за останній рік 
напівсинтетичними пеніцилінами та цефалоспо-
ринами була пролікована абсолютна більшість 
дітей. Цей факт значно звужує можливості ан-
тибактеріальної терапії такої дитини при стаці-
онарному лікуванні синуситу.  

Часто діти на догоспітальному етапі про-
ходять курс антибактеріальної терапії з приводу 
гострого гнійного синуситу і лише за його не-
ефективності госпіталізуються в стаціонар. Ан-
тибіотиків перед госпіталізацією не отримували 
більшість дітей першої групи (65,4%), в той час 
як 87,0% дітей другої групи вживали антибакте-
ріальні препарати. 

Це означає, що антибактеріальна терапія, 
що безпосередньо передувала госпіталізації та 
не принесла клінічного ефекту, є високоінфор-
мативним фактором ризику (диференційна ін-
формативність 3,05) та значно зменшує шанси 
такого пацієнта на успіх подальшого лікування 
в стаціонарі без застосування інвазійних проце-
дур. 

Таким чином, попередня антибактеріаль-
на терапія за останній рік виявилась високоін-
формативним фактором ризику отримання неза-
довільних результатів лікування гнійних сину-
ситів у дітей. Діти, які за останній рік отримали 
три і більше курсів антибактеріальних препара-
тів, мали найменші шанси на ефективність без-
пункційного лікування.  

Поширене і безконтрольне вживання ан-
тибіотиків “першого ешелону” спроможне ви-
кликати ріст антибіотикорезистентності мікро-
флори, розвиток дисбактеріозу, пояснює недо-
статню ефективність лікування за загально-
прийнятими алгоритмами.  

 

© С.А.Левицька, 2006 
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А.И.ЛОПОТКО, И.В.САВЕНКО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

 ФАРМАКОТЕРАПИЯ НЕГНОЙНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 

 
Фармакотерапия в оториноларингологии 

до настоящего времени суммирована лишь в не-
скольких изданиях специализированного харак-
тера. Пионерами в этой области по праву счи-
таются украинские оториноларингологи Б.Л. 
Французов и С.Б. Французова. Их справочное 
пособие, построенное по нозологическому 
принципу, выдержало три издания и было за-
служенно признано в странах бывшего СССР. 

Несмотря на отиатрический профиль за-
болеваний среднего уха, о которых пойдет речь 
(фиброзирующие формы хронического среднего 
отита, экссудативные отиты), чаще всего боль-
ными с указанной патологией, когда по ряду 
каких-либо причин не показано оперативное 
лечение, приходится заниматься сурдологу-
оториноларингологу. 

Фармакотерапевтический справочник 
сурдолога-оториноларинголога – первое спе-
циализированное издание подобного плана. Оно 
построено как по нозологическому принципу, 
так и с учетом фармакокинетических характери-
стик препаратов.  

Фиброзирующие формы хронического 
среднего отита (ФСО) носят завершенный (су-
хой перфоративный, адгезивный неперфоратив-
ный отиты, тимпаносклероз) или незавершен-
ный (собственно фиброзирующий средний отит 
– тимпанофиброз, хронический туботимпанит) 
характер. Следует подчеркнуть, что все эти за-
болевания, как правило, протекают на фоне 
дисфункции слуховой трубы. Фармакотерапия 
перечисленных заболеваний сводится к транс-
тимпанальному, транстубарному (с использова-
нием ушного катетера или аэрозольтерапии), а 
также путем электро- или фонофореза введению 
лекарственных препаратов следующих групп: 
протеолитических ферментов ( лидазы, колла-
лизина, химотрипсина, а также их сочетаний); 
муколитиков (производных ацетилцистеина, 
карбоцистеина); кортикостероидов. Паренте-
ральное введение химотрипсина оказывает не 
только протеолитическое, но и противовоспали-
тельное действие. Кроме этого в терапии ука-
занных заболеваний предусматривается парен-
теральное введение биостимуляторов (экстракта 
алоэ, стекловидного тела, взвеси плаценты). 

Отдельной строкой следует сказать об 
экссудативных средних отитах (ЭСО), которые 
могут иметь место в любом возрасте, но в по-
давляющем большинстве случаев встречаются у 
детей (фиброзирующий средний отит чаще все-
го является следствием инкурабельного ЭСО). 

 В детском возрасте ЭСО, как правило, 
протекают на фоне аллергических заболеваний 
носоглотки, которые, как стало в последнее 
время известно, являются следствием пищевой 
или пыльцевой сенсибилизации либо проявле-
нием псевдоаллергических реакций, связанных 
с глистной инвазией или кишечным лямблио-
зом.  

Фармакотерапия ЭСО, наряду с использо-
ванием уже указанных методик, включает энте-
ральное введение муколитиков указанных 
групп, синупрета, геломиртола, амброксола; 
блокаторов Н1-рецепторов, преимущественно 2 
и 3 поколений, стабилизаторов мембран тучных 
клеток, препаратов кальция, антиаллергических 
комплексных препаратов (биосульфата натрия, 
эреспала). В начальных стадиях ЭСО показана 
иммунокорригирующая терапия (бронхомунал, 
рибомунил, тималин, деринат, ИРС-19), назна-
чение гомеопатических и фитопрепаратов (аф-
лубин, инфлюцид, иммунал, коэнзим-
композитум и др.). 

Для нормализации функции слуховой 
трубы при ФСО и ЭСО кроме транстубарного 
введения препаратов проводится лечение забо-
леваний полости носа и носоглотки (вазомотор-
ных и аллергических ринопатий, гиперплазии 
лимфаденоидной ткани носоглотки, аденоиди-
тов), в том числе с использованием препаратов с 
комбинированным действием: виброцила, рино-
пронта, ринофлуимуцила, полидексы с фени-
лэфрином и др. 

Антибактериальные препараты, в основ-
ном, из группы макролидов (спирамицин, азит-
ромицин, рокситромицин, кларитромицин) ус-
коряют выздоровление больных с ЭСО. 

Нередко течение ФСО и ЭСО осложняет-
ся присоединением сенсоневральной тугоухо-
сти, которая зачастую сопровождается неэмис-
сионным шумом в ушах. Фармакотерапия (пато-
генетическая и симптоматическая) этих состоя-
ний заключается в назначении ангиопротекто-
ров общего действия и средств, улучшающих 
мозговой и лабиринтный кровотоки (кавинтона, 
трентала, инстенона, вазобрала, циннаризина, 
винкапана, бетасерка и др.); препаратов, норма-
лизующих энергетический метаболизм клеток 
(АТФ; цитохрома С; витаминов группы В, в ча-
стности, мильгаммы; предуктала); ноотропных 
препаратов (производных пирацетама; нового 
препарата, являющегося синтетическим анало-
гом фрагмента АКТГ 4-10 – СЕМАКСА, кото-
рый используется интраназально); антиоксидан-
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тов и антигипоксантов (витаминов А, Е, С, се-
лена, цинка, янтарной кислоты, L-карнозина-
СЕВИТИНА). Среди последних особо следует 
отметить средства комбинированного действия 

– триовит и новый препарат для парентерально-
го и энтерального применения – 
ЦИТОФЛАВИН. 

 

© А.И.Лопотко, И.В.Савенко, 2006 
 
 
 
 
 

Ю.В.МІТІН, Я.Ю.ГОМЗА, В.Л.ДІДКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОЄДНАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ „БІОПАРОКСА” І „ЕРЕСПАЛА” В ЛОР-ПРАКТИЦІ 

 
Широке використання системних антибі-

отиків в ЛОР-практиці не завжди є виправда-
ним, особливо в разі частого повторного при-
значення, або під час неважких запальних за-
хворювань. Місцеве застосування останніх має 
очевидні переваги, оскільки дозволяє впливати 
на інфекційний агент у меньших дозах, більш 
швидко і без багатьох небажаних ефектів, при-
таманних системному застосуванню препаратів 
(ускладнення з боку шлунково-кишкового трак-
ту, развиток лікарської непереносимості та ін.). 
На жаль, арсенал використання таких засобів в 
оториноларингології в Україні невеликий. Серед 
них особливе місце посів „Біопарокс”. Це аеро-
зольный препарат, розроблений французською 
фармацевтичною групою „Сервьє”, основою 
якого є антибіотик фузафуджин, який має міс-
цеву антибактеріальну і протизапальну дію. 

З іншого боку, є доцільним сумісне засто-
сування антибіотиків з препаратами, які діють 
на інші ланки запального процесу, який уже 
розвинувся, що посилює клінічний ефект анти-
бактеріальної терапії. Таким засобом для ліку-
вання є „Ереспал”, який також випускає „Сер-
вьє”, – безпечний в застосуванні ефективний 
протизапальний препарат з оригінальною хіміч-
ною структурою, який не належить до класу 
кортикостероїдних препаратів або класичних 
нестероїдних протизапальних. 

Маючи 10-річний досвід застосування цих 
препаратів в клініці кафедри оториноларинголо-
гії Національного медичного університету ім. 
О.О. Богомольця, нами вже були проведені на 
великій вибірці хворих і опубліковані раніше ре-
зультати ефективності застосування в ЛОР-
практиці окремо кожного з цих препаратів. Но-
вим нашим дослідженням „Біопарокса” і „Пере-
спала” є дослідження ефективності їх поєднаного 
застосування при неускладнених запальних за-
хворюваннях верхніх дихальних шляхів і вуха та 
у пацієнтів після проведених хірургічних втру-

чань на ЛОР-органах. Саме це поєднання є ори-
гінальним вирішенням одразу двох вищезазначе-
них проблем клінічної антибіотикотерапії у такої 
категорії хворих: 1) зменшення шкідливого 
впливу антибіотика на організм при його місце-
вому застосуванні; 2) посилення його протизапа-
льного ефекту. 

Було обстежено 180 хворих з запальними 
захворюваннями – гострий гнійний синуїт, гост-
рий гнійний середній отит, загострення мезотим-
паніту, паратонзилярний абсцес, та 90 пацієнтів 
після операцій на ЛОР-органах. Основну групу 
досліджуваних склали пацієнти, для лікування 
яких застосовували одночасно „Біопарокс” і 
„Ереспал”. Результати лікування основної групи 
порівнювали з результатами 2 контрольних груп. 
В першій контрольній групі проводили моноте-
рапію „Біопароксом”, в другій – цефазоліном. 
Оцінка ефективності препаратів проводилась за 
динамікою клінічних проявів запального процесу 
та швидкістю зникнення симптомів захворюван-
ня. 

Поєднане застосування „Біопарокса” і 
„Переспала” в середньому на 3 дні прискорюва-
ло видужання хворих в порівнянні з групою до-
сліджуваних, в якій проводилась монотерапія 
„Біопароксом”, та на 1 день – в порівнянні з 
групою хворих, де проводилась монотерапія 
цефазоліном. У всіх пацієнтів спостерігалась 
хороша переносимість препаратів. Побічної дії 
не було зареєстровано в жодному випадку. З 
чого можна зробити висновок про високу ефек-
тивність такої комбінації лікарських засобів у 
даного контингенту хворих як для лікування 
неускладнених запальних захворювань верхніх 
дихальних шляхів і вуха, так і для профілактики 
запальних післяопераційних ускладнень. Це до-
зволяє рекомендувати поєднане застосування 
„Біопарокса” і „Переспала” для широкого вико-
ристання як при амбулаторному лікуванні в по-
ліклініці, так і в умовах стаціонару. 

 
© Ю.В.Мітін, Я.Ю.Гомза, В.Л.Дідковський, 2006 
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Ю.В. МІТІН, Ю.В. ШЕВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 
Проблема лікування хворих на хронічний 

тонзиліт залишається актуальною й на сього-
днішній день, особливо це стосується збільшен-
ня ефективності консервативного лікування. 
Останнім часом з’явились нові дані про патоге-
нез хронічного тонзиліту, що дозволяє запрова-
дити нові методи лікування даної патології. В 
результаті проведених досліджень виявлено 
значні зміни в системі ліпопероксидації та гене-
рації радикалів кисню в піднебінних мигдали-
ках, котрі виникають при хронічному тонзиліті 
(підвищення процесів ліпопероксидації на фоні 
зниження антиоксидантного захисту, інші мета-
болічні зміни). На наш погляд, ці зміни безумо-
вно потребують корекції. 

Паралельно з застосуванням методу елек-
троміостимуляції піднебінно-глоткового та під-
небінно-язикового м’язів, що приводить до по-
кращення функціонування помпового механізму 
піднебінних мигдаликів, описаного нами, в схе-
му лікування хронічного тонзиліту ми включили 
також медикаментозну корекцію змін в системі 
клітинного гомеостазу мигдаликів. 

 Під час курсу електростимуляції м’язів 
піднебінних дужок, котрий налічував 12 сеансів, 
хворим призначалась медикаментозна терапія, 
направлена на корекцію порушень перекисного 
окислення ліпідів. Хворим призначалось 10% 
розчин токоферолу ацетату по 1 мл в/м; 5% роз-
чин аскорбінової кислоти по 5 мл в/м; 5% роз-
чин унітіолу по 5 мл в/м протягом 10 діб. В по-
дальшому призначався пероральний курс токо-
феролу ацетату по 0.5 мг та аскорбінової кисло-
ти по 0.1 г тричі на добу протягом 20 діб. 

За даною схемою нами проліковано 20 
хворих на хронічний тонзиліт, декомпенсовану 
форму в віці від 15 до 30 років, серед яких 13 
жінки та 7 чоловіків. У 15 хворих декомпенсація 
проявлялась у вигляді рецидивів ангін, у 5 хво-
рих – у вигляді тонзилогенної інтоксикації.  

Після проведеного лікування ми спостері-
гали хворих протягом двох років. За вказаний 
термін у всіх 20 хворих захворювання на ангіни 
не спостерігалися. Відмічається покращення 
дренування лакун (відсутність гнійно-казеозних 
пробок) у 17 хворих з 20 (85%). Відсутність ди-

скомфорту у глотці, неприємного запаху з рота 
відмічає 20 хворих з 20 (100%). Відсутність тон-
зилогенної інтоксикації (кволість, швидка втом-
люваність, сонливість) після проведеного ліку-
вання відмічають чотири хворих з пяти (80%). 
Субфебрилітет тонзилогенної етіології, який 
спостерігався у 3-х хворих зник у 2-х, та зали-
шився у 1-го хворого.  

Як аналогія, нами запропоновано застосу-
вання в комплексному лікуванні хронічного тон-
зиліту тримедазидину, котрий є препаратом мета-
болічного типу дії, що нормалізує порушення ене-
ргетичного обміну з вираженими антиокси-
дантними властивостями та антирадикальним 
ефектом.  

Триметазидин ми призначали по 20 мг 
перорально, двічі на добу протягам 30 діб, по-
чинаючи з першого дня проведення сеансів еле-
ктроміостимуляції. 

За даною схемою проліковано загалом 20 
хворих на хронічний тонзиліт, декомпенсовану 
форму в віці від 18 до 29 років, серед яких 12 
жінок та 8 чоловіків. У всіх 20 хворих декомпе-
нсація проявлялась у вигляді рецидивів ангін, 
також у 6 хворих спостерігалась тонзилогенна 
інтоксикація та у 6 хворих був наявний субфеб-
рилітет, пов’язаний з патологією лімфаденоїд-
ного кільця.  

Після проведеного лікування ми спостері-
гали пацієнтів протягом одного року. За вказа-
ний термін з 20 хворих захворювання на ангіни 
не спостерігалися. Відмічається покращення 
дренування лакун у всіх 20 пацієнтів. Відсут-
ність дискомфорту у глотці, неприємного запаху 
з роту відмічає 18 хворих з 20 (90%). Відсут-
ність тонзилогенної інтоксикації після проведе-
ного лікування відмічають 6 хворих. Субфебри-
літет тонзилогенної етіології, який спостерігався 
у 6 хворих зник у всіх випадках.  

Таким чином, отримані результати свід-
чать про необхідність та обґрунтованість при-
значення системної медикаментозної корекції – 
разом з нормалізацією енергетичного і ліпідного 
метаболізму стану ліпопероксидації – хворим на 
хронічний тонзиліт. 

 
© Ю.В. Мітін, Ю.В. Шевчук, 2006 
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В.І.ПОПОВИЧ, Д.Т.ОРИЩАК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ЦІЛЬОВА ТЕРАПІЯ ГОСТРИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ СИНУЇТІВ 

 
Відомо, що мікробіологічна та серологіч-

на діагностика гострих синуїтів трудомістка і 
малоінформативна, і тому не може широко ви-
користовуватись в клінічній практиці. Антибак-
теріальну терапію слід призначати емпірично, 
особливо коли є розгорнута картина гострого 
бактеріального синуїту. 

Наймолодшим класом цільових антибак-
теріальних препаратів для терапії інфекцій рес-
піраторного тракту є фторхінолони четвертого 
покоління, які мають найбільш сильний вплив 
на респіраторні патогени і називаються респіра-
торними фторхінолонами. 

Представником фторхінолонів четвертого 
покоління є гатифлоксацин, який має торгову 
назву „Тебріс”. Він випускається для довенного 
введення у флаконах по 200 мл., що містять 400 
мг. препарату. Таблетовані форми містять 200 
або 400 мг. гатифлоксацину в одній таблетці. 
Для лікування гострого бактеріального синуїту 
призачають по 200 мг 2 рази в день, або по 400 

мг. один раз в день протягом 7-14 днів. При 
ускладнених формах призначається 400 мг. га-
тифлоксацину довенно протягом 2-3 днів, з на-
ступним переходом на таблетований препарат. 

In vitro активність гатифлоксацину у від-
ношенні до найважливіших респіраторних інфе-
кцій сягає 99%. Клінічна ефективність лікування 
гатифлоксацином доходить до 96% у порівнянні 
з 50-60% у цефаклору, 70-80% доксицикліну і 
кларитроміцину, 80-90% – амоксицилліну і це-
фуроксиму. 

Гатифлоксацин добре переноситься хво-
рими. Частота таких найбільш поширених для 
антибіотикотерапії побічних ефектів, як діарея і 
нудота, не перевищує 5-6%. Такі ускладнення як 
гепатотоксичність і фототоксичність практично 
не зустрічаються. Їх частота не досягає 1%. 

Резюме. Таким чином, приведені дані до-
водять високу ефективність використання пре-
парату тебріс (гатіфлоксацин) в цільовій терапії 
гострих бактеріальних синуїтів. 

 
© В.І.Попович, Д.Т.Орищак, 2006 
 
 
 
 
 

С.М.ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ®»  
ПРИ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
Основные принципы разумного примене-

ния антибиотиков подразумевают: 1) назначение 
антибиотиков при инфекциях бактериальной 
этиологии; 2) своевременное начало антибакте-
риальной терапии; 3) выбор антибиотиков, ак-
тивных в отношении предполагаемых или уста-
новленных возбудителей заболевания; 4) назна-
чение препаратов с доказанной клинической эф-
фективностью при инфекциях данной локализа-
ции; 6) учет локальных и региональных данных о 
резистентности возбудителей; 7) адекватное до-
зирование; 8) оптимальную длительность курса 
антибактериальной терапии; 9) оптимальное со-
отношение стоимость/ эффективность.  

Всем эти принципат соответствует извест-
ный антибиотик амоксоциллин в сочетании с 
клавулановой кислотой. Он широко применяется 
в оториноларингологии при лечении различных 
гнойно-воспалительных заболеваний околоносо-
вых пазух, глотки, наружного и среднего уха. 

Однако воплощение этих принципов тре-
бует обязательного учета особенностей пациен-
та, ключевое значение среди которых придается 
возрасту, сопутствующим заболеваниям, осо-
бенностям личности и поведенческим стереоти-
пам. Кроме того фармакокинетика требует, что-
бы выбор конкретного противомикробного 
средства учитывал: форму выпуска, способ на-
значения препарата, а также скорость всасыва-
ния и поступления в системный кровоток. 

Исходя из этого компания «Астеллас» 
разработала новый препарат, который отличает-
ся большим удобством для пациентов – это таб-
летки Солютаб. Ключ к таблеткам Солютаб за-
ключается в их контролируемом расщеплении, в 
процессе которого можно выделить две фазы на 
микро- и макроуровне. Таблетки Солютаб мож-
но принимать в виде целой таблетки либо в виде 
суспензии после диспергирования в воде, при 
этом биодоступность и, следовательно, эффек-
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тивность препарата не зависит от того, в каком 
виде его принимают. Поскольку таблетки Со-
лютаб можно принимать по-разному, обладают 
приятным вкусом, они лучше удовлетворяют 
потребности пациентов. 

Выпускаются таблетки „Флемоклав Со-
лютаб”, в которых амоксициллин и клавулано-
вая кислота содержатся в соотношениях 4:1 и 
7:1. В этих таблетках отсутствует сахар, ионы 
натрия и клейковина, и поэтому они подходят 
для широкого круга пациентов, включая боль-
ных диабетом, гипертензией и другими заболе-
ваниями. Обе формы Флемоклав Солютаб (4:1 и 
7:1) обладают приятным вкусом. Таблетки Фле-
моклав Солютаб 4:1 выпускаются с различным 
содержанием действующих веществ и поэтому 
подходят больным всех возрастных групп, 
включая детей начиная от двух лет и старше. В 
исследовании биодоступности, которое прово-
дилось в Германии, было установлено, что таб-
летки „Флемоклав Солютаб” 500/125 мг (4:1) 
обеспечивают более устойчивый уровень клаву-
лановой кислоты по сравнению с немецким 

препаратом Аугментином® 500/125 мг. Этот 
результат говорит о том, что применение препа-
рата Флемоклав Солютаб 4:1 может обеспечить 
более эффективное лечение инфекций, возбуди-
телями которых являются микроорганизмы, 
продуцирующие β-лактамазы. Таблетки „Фле-
моклав Солютаб” 7:1 выпускаются в единствен-
ной форме с содержанием безводного амокси-
циллина и клавулановой кислоты 875/125 мг.  

Благодаря большему содержанию амок-
сициллина и соответствующим фармакодина-
мическим характеристикам препарата, получен-
ным в результате увеличения содержания амок-
сициллина, таблетки Флемоклав Солютаб 7:1 
обеспечивают дополнительное преимущество – 
препарат можно принимать дважды в день.  

Наш опыт применения этого препарата 
у взрослых и детей при лечении различных 
гнойно-воспалительных заболеваний показал 
высокую эффективность, удобство при прие-
ме, особенно для детей, прекрасную перено-
симость при отсутствии серьезных побочных 
эффектов. 

 
© С.М.Пухлик, 2006 
 
 
 
 

М.Б.САМБУР, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ, Т.В.СИДОРЕНКО, Г.Э.ТИМЕН,  
В.Н.ПИСАНКО, Т.А.ЗАЯЦ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГЛУТАРГИНА  
НА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫЕ КЛЕТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ  
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ В РЕАКЦИЯХ IN VITRO 

 
Как показали клинико-иммунологические 

исследования, проведенные в последние годы 
нами и рядом других авторов, около половины 
больных, в том числе и детей, страдающих ней-
росенсорной тугоухостью (НСТ), имеют изме-
нения в системах врожденной резистентности и 
иммунологической реактивности, которые наи-
более часто проявляются нарушениями субпо-
пуляционных и функциональных параметров Т-
системы иммунитета, разнонаправленными из-
менениями цитотоксической активности ЕЦК, 
повышением содержания в крови ЦИК, наличи-
ем реакций гиперчувствительности гуморально-
го и клеточного типа к антигенам нервной и со-
единительной тканей, свидетельствующих о 
возможном участии в генезе заболевания ауто-
иммунных процессов. При этом известны дан-
ные о том, что формированию патологических 
реакций в различных тканях, в том числе и 
нервной, способствует усиление окислительных 
процессов при недостаточности антиоксидант-

ных систем защиты организма, приводящих в 
свою очередь к деструкции клеточных мембран 
и нарушению проницаемости ГЭБ, что создает 
возможность формирования процессов нейро-
сенсибилизации. Существует точка зрения о 
том, что одним из эффективных путей коррек-
ции нейроиммунных реакций является регуля-
ция процессов перекисного окисления липидов. 
В прoцессе поиска путей повышения эффектив-
ности медикаментозного лечения больных с 
НСТ наше внимание привлек препарат глутар-
гин, способствующий эффективному снижению 
токсических, в том числе и нейротоксических 
эффектов, обладающий антиоксидантной и 
мембраностабилизирующей активностью, пози-
тивно влияющий на процесссы энергообеспече-
нияя в тканях. В то же время иммуномодули-
рующие свойства глутаргина, в том числе и его 
способность влиять на экспрессию дифферен-
цировочных антигенов поверхностных мембран 
иммунокомпетентных клеток, опосредующих их 
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функциональную активность, пока еще не изу-
чены. В связи с изложенным целью данной ра-
боты было изучение влияния глутаргина на им-
мунокомпетентые клетки периферической крови 
больных с НСТ в условиях in vitro.  

 Результаты проведенных исследований 
показывают, что инкубация мононуклеаров пе-
риферической крови больных НСТ в присутст-
вии глутаргина приводит к нормализации сни-
женного у них числа CD2+-клеток (Т-
лимфоциты, несущие Е-рецептор). При этом под 
влияние глутаргина происходит практически 
нормализация уровня CD4+-лимфоцитов (Т-
клетки хелперы/индукторы), содержание кото-
рых снижено у обследованных пациентов, а 
также почти вдвое увеличивается уровень лим-
фоцитов с активационным маркером CD25 (ак-
тивированные Т-лимфоциты, имеющие рецеп-
тор к интерлейкину-2). По отношению к клет-
кам, экспрессирующим кластер дифференциа-
ции CD56 (естественные киллеры), глутаргин 
оказал модулирующий эффект, направленность 
которого зависела от исходного количества кле-
ток этой субпопуляции. Так, добавление в инку-
бационную среду глутаргина приводило к нор-
мализации их уровня как в случае высокого (20-
49 %), так и низкого (до 10%) исходного уровня 
этих клеток. Одновременно глутаргин способен 
модулировать и функциональную активность 
естественных цитотоксических клеток. В част-
ности, было показано, что инкубация клеток 
периферической крови больных с низкими и 

нормальными значениями цитотоксической ак-
тивности ЕЦК вызывает стимуляцию функции 
этих клеток, тогда, как добавление препарата к 
клеткам с высокой цитотоксической активно-
стью приводит к ее достоверному снижению.  

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о том, что глутаргин, стимулируя 
экспрессию на поверхностных мембранах кле-
ток системы иммунитета кластеров дифферен-
циации CD2, CD4, CD25 и регулируя в зависи-
мости от исходного состояния число CD56+-
клеток и уровень функциональной активности 
ЕЦК, обладает выраженными иммуномодули-
рующими свойствами, влияя как на фенотипи-
ческие, так и функциональные характеристики 
различных субпопуляций иммунокомпетентных 
клеток. Учитывая также известную антиокси-
дантную и антигипоксическую активность пре-
парата, его антитоксические свойства и отсутст-
вие эмбриотоксических, мутагенных и аллерги-
ческих реакций при его использовании и при-
нимая во внимание имеющиеся у больных с 
НСТ в ряде случаев нарушения в системах им-
мунитета и перекисного окисления липидов 
клеточных мембран полученные данные могут 
свидетельствовать о перспективности использо-
вания глутаргина в комплексной терапии боль-
ных НСТ разного возраста с целью адекватной 
коррекции и предотвращения дальнейшего раз-
вития нейроаутоиммунных реакций и повыше-
ния эффективности лечения больных.  

 
© М.Б.Самбур, О.Ф.Мельников, Т.В.Сидоренко, Г.Э.Тимен, В.Н.Писанко, Т.А.Заяц, 2006 
 
 
 
 

В.В. СКВІРСЬКИЙ, М.В. ВІДЕНІНА, А.О. СКВІРСЬКА (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РЕАКЦІЯМИ ПЕРОКСИДАЦІЇ  
ТА ІМУНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПРИ ПОЛІПОЗНОМУ РИНОСИНУСИТІ 

 
Експериментальними та клінічними до-

слідженнями встановлено, що обов’язковим 
компонентом різноманітних патологічних про-
цесів, є порушення енергетичного обміну, а са-
ме – активація вільнорадикального окислення. 

Агресивні вільні радикали викликають 
деформацію клітинних мембран, ці зміни відби-
ваються на стані імунологічної системи. Тому 
ефективна терапія різних запальних процесів, 
зокрема поліпозних риносинуситів передбачає 
необхідність корекції як прооксидантно-
оксидантного балансу, так і імунологічного ста-
тусу. В даній роботі було простежено динаміку 
стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та 

деяких імунологічних параметрів в умовах по-
ліпозного риносинуситу. 

Під наглядом знаходилося 120 пацієнтів, 
та 30 здорових осіб (контрольна група). Спосте-
реження виявили ознаки чіткої активації ПОЛ у 
хворих. Так кількість гідроперекисів збільши-
лась на 27,9%, малонового діальдегіду на 9%, 
перекисного гемолізу на 30%. Одночасно спо-
стерігалося ослаблення активності антиоксидан-
тних ферментів: глутатіон-пероксідази на 14%, 
глутатіон-редуктази на 22%. Показники імуно-
логічного статусу також свідчать про деяке 
зниження рівня імунологічних процесів. Так 
зменшився вміст активних Е-РОК на 39% у по-
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рівнянні з данними контрольної групи. В субпо-
пуляції Т-лімфоцитів зміни спостерігалися у Т-
супресорів. Таке співвідношення дає підставу 
вважати, що одним із факторів, що сприяють 
імунологічним зсувам є активація ПОЛ, що ви-
кликає деструкцію клітинних мембран органів 
кровоутворення. 

Виявлені нами закономірності надали ос-

нову застосуванню антиоксидантів, як патогене-
тично доцільних факторів корекції. Хворим 
призначалися дибунол (фонофорез), внутріш-
ньовітамінний комплекс. 

Застосування антиоксидантів в комплекс-
ній терапії поліпозних риносинуситів супрово-
джувалося чітким позитивним терапевтичним 
ефектом. 

 
© В.В. Сквірський, М.В. Віденіна, А.О. Сквирська, 2006 
 
 
 
 

Г.Э.ТИМЕН (КИЕВ, УКРАИНА) 

РИНАЗОЛИН В ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 
 

В течение нескольких последних лет на 
фармацевтическом рынке Украины появился 
отечественный деконгестант, используемый, в 
том числе, и у детей младшего возраста, прак-
тически с рождения ребенка. 

Для того чтобы убедиться, как велика по-
требность населения в эффективных, но в то же 
время безопасных назальных капель, достаточно 
сослаться на статистику. В течение последних 7 
лет 90 % детского населения болело ринитами. 
Причем, если учесть, что все многообразие ост-
рых респираторных заболеваний у детей сопро-
вождается острыми ринитами, то проблема при-
обретает еще большую актуальность. Действи-
тельно в возрасте до 3-х лет дети болеют ОРВИ 
от 2 до 12 раз в году; в возрасте 3-6 лет – 6 раз; 
7-17 – 3 раза. Получается, что в среднем, от ро-
ждения до окончания школы ребенок болеет 
насморком более 50 раз. 

Поэтому я с удовольствием хочу предста-
вить Вам препарат «Риназолин». Его действую-
щее вещество оксиметазолин, точно такое же, 
как и у большинства западных деконгестантов. 
Сразу же хочу сообщить, что сравнение отече-
ственного «Риназолина» с зарубежным «Нази-
вином», проведенное сотрудниками нашего от-
дела показало, что, по крайней мере, по эффек-
тивности «Риназолин» не уступает своему ино-
странному аналогу. 

Вспомогательные вещества: бензалконил 
хлорид, натрия хлорид, натрий фосфорнокислый 
однозамещенный 2-водный, натрий фосфорно-
кислый двузамещенный 12-водный, вода для 
инъекций. Перечень этих препаратов приведен во 
избежание аллергических реакций в случае нали-
чия у пациента повышенной чувствительности 
хотя бы к одному из ингредиентов, это обяза-
тельно должно учитываться при назначении. 

Выпускается «Риназолин» в виде капель в 
концентрациях 0,01 %, 0,025 % и 0,05 % в зави-
симости от возраста. По клиническим проявле-
ниям – уменьшает отечность слизистой оболоч-
ки полости носа и вокруг глоточного устья слу-
ховой трубы, снимает «блок носа», улучшает 
дренаж при сальпингоотитах. Максимум дейст-
вия наступает через 15 минут после введения. 
Продолжительность действия 10-12 часов. 

Противопоказания: помимо наличия по-
вышенной чувствительности хотя бы к одному 
из составляющих, не рекомендуется назначать 
«Риназолин» при атрофическом рините, откры-
тоугольной глаукоме, нарушениях сердечного 
ритма, сахарном диабете, тиреотоксикозе, вы-
раженном нарушении функции почек. 

Нами «Риназолин» в качестве деконге-
станта использовался при острых риносинуси-
тах, после аденотомий, во время и после под-
слизистой резекции носовой перегородки, ра-
диоволновой дезинтеграции нижних носовых 
раковин при гипертрофическом рините, при 
разнообразных риноэндоскопических вмеша-
тельствах и т.д. Всего – 157 наблюдений. Ни в 
одном случае не выявлено непереносимости 
препарата. 

«Риназолин» эффективен, удобен в при-
менении, к его положительным качествам сле-
дует добавить, что он существенно не влияет на 
кровообращение и иммунитет, не вызывает су-
хости слизистой оболочки. 

 Все вместе взятое позволяет мне реко-
мендовать «Риназолин» в широкую клиниче-
скую практику. Что особенно важно – он может 
быть применим в любом возрасте. К тому же 
препарат относительно дешев, отпускается без 
рецепта, а, следовательно, – доступен. 

 
© Г.Э.Тимен, 2006 
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Г.Э. ТИМЕН, Л.А. КУДЬ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА “ГИВАЛЕКС” В ДЕТСКОЙ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
“Гивалекс” – комплексный препарат, вы-

пускается в двух формах: раствора для полоска-
ний или спрея, обладает противовоспалитель-
ным, противомикробным и противоболевым 
действием. Предназначен для использования 
при заболеваниях полости рта и глотки.  

Основными составляющими “Гивалекса”, 
из расчета на 100 мл раствора, являются: гекси-
тидин – 0,1г, салицилат холина – 0,5г и хлорбу-
танол – 0,25г. Дополнительные компоненты, 
которые входят в препарат – эксципиенты: са-
харинат натрия, полисорбат 20, 95, этиловый 
спирт, ароматизатор (лимонная эссенция), эс-
сенция аниса, ментол, эвкалиптол, метилсали-
цилат. Гекситидин – антисептик, воздействует 
на штаммы Грам+ и Грам- флоры, аэробы и ана-
эробы. В последние годы было показано, что 
многие штаммы микроорганизмов, проявляю-
щие устойчивость к антибиотикам, оказываются 
чувствительными к гекситидину. К положи-
тельным свойствам гекситидина относятся фак-
ты, что он не изменяет баланса бактериальной 
флоры полости рта и глотки, а также исключает 
риск появления замещающей флоры.  

Механизм действия Гивалекса заключает-
ся в конкуренции гекситидина с фактором роста 
бактерий, в частности с тиамином, за счет схо-
жести их химических структур, помимо этого 
гекситидин блокирует метаболизм пурина в 
бактериях. Это приводит к полному торможе-
нию размножения бактерий. Связыванием с 
белками слизистой оболочки полости рта, десен, 
а также тканями зубов, обеспечивается его дли-
тельное действие (до 17 часов). 

Составляющий “Гивалекса” холина сали-
цилат является проводником гекситидина, по-
тенцирующим его действие, обладающим вы-
раженным противовоспалительным и вместе с 
хлорбутанолом – обезболивающим эффектом. 

Таким образом, “Гивалекс” обладает ши-
рокой терапевтической активностью. 

Показаниями к применению “Гивалекса” 
являются: ангины, тонзиллиты, фарингиты, ла-
рингиты, послеоперационные состояния глотки, а 
также стоматиты, гингивиты, пародонтиты, афты. 

В отделе ЛОР-патологии детского возрас-
та Института отоларингологии им. проф. А.С. 
Коломийченка АМН Украины под наблюдением 
находилось 27 детей с острыми воспалительны-
ми заболеваниями глотки, а также после опера-
тивных вмешательств на небных миндалинах. 
Из них 12 лиц женского пола и 15 – мальчиков, 
в возрасте от 4-х до 17 лет. Пациенты были рас-
пределены на 2 группы: основную и контроль-
ную, идентичных по возрасту и полу. Лечение 
больных обеих групп было практически одина-
ковым (антинистаминные препараты, жаропо-
нижающие средства) и отличалось только тем, 
что пациентам основной группы местно назна-
чался препарат “Гивалекс”, а в контрольной 
группе – полоскание глотки раствором фура-
циллина 1:5000. Основную группу составили 15 
больных: 6 детей после тонзилэктомии, 2 ребен-
ка после двусторонней тонзиллотомии, 3-е па-
циентов с острым фарингитом и 4 – с ангиной. 
Контрольная группа состояла из 12 детей, из 
них 4 ребенка после тонзиллэктомии, 2 – после 
тонзиллотомии, 3 пациентов с острым фаринги-
том и 3 больных с ангиной.  

У детей основной группы отмечалась бо-
лее быстрая положительная динамика в клини-
ческой картине, чем у пациентов в контрольной 
группе. Так, болевой синдром, температурная 
реакция организма у больных ангиной и острым 
фарингитом в основной группе купировались 
уже в течение первых 2-3-х суток от начала ле-
чения, а в контрольной на 1-2 дня позже, т.е. на 
4-5 сутки. Дети после оперативных вмеша-
тельств на небных миндалинах в результате 
приема “Гивалекса” отмечали значительное 
уменьшение болевого синдрома в течение пер-
вых суток, уменьшение или исчезновение реак-
тивных явлений в глотке, нормализация общего 
состояния, температурной реакции в первые 2-3 
суток; а в контрольной группы – подобный эф-
фект достигался на 2-3 дня позже.  

Таким образом, приведенные клиниче-
ские наблюдения свидетельствуют о целесооб-
разности более широкого использования препа-
рата “Гивалекс” в отоларингологической прак-
тике. 

 
© Г.Э. Тимен, Л.А. Кудь, 2006 
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Г.Э.ТИМЕН, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ, Л.А.КУДЬ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА “ОТИЗОЛ” В ЛОР-ПРАКТИКЕ 
 

Отизол – это ушные капли, которые отно-
сятся к комбинированным средствам и исполь-
зуются в отиатрии. Основные составляющие 
препарата: антипирин, бензокаин, фенилэфрина 
гидрохлорид, за счет которых отизол обладает 
выраженными обезболивающим, противоспали-
тельным и сосудосуживающим эффектами.  

Показаниями к применению отизола яв-
ляются: острый средний неперфоративный отит 
и отит, возникающий при баротравме. 

Под нашим наблюдением находилось 36 
детей с острыми средними неперфоративными 
отитами, из них у 3-х пациентов отит был обу-
словлен баротравмой (перелет в авиатранспор-
те). Возрастная палитра больных составила от 
1,5 до 14 лет. Распределение по полу было сле-
дующим: 22 пациента мужского пола и 14 дево-
чек. Контрольную группу составили 10 практи-
чески здоровых детей. 

Отизол назначался пациентам согласно 
рекомендуемой инструкции: детям младшего 
возраста (до 11 лет) по 1-2 капли, - старшего 
возраста – 2-3 капли 3 раза в день в наружный 
слуховой проход на стороне воспаления в тече-
ние 5-7 дней одновременно с закапыванием в 
нос сосудосуживающих капель. 

У всех больных проводилось наблюдение 
за динамикой клинической картины и у 27 па-
циентов исследовался локальный иммунитет: 
определяли уровень иммуноглобулинов A и G, а 
также колличество железосодержащего белка-
лактоферрина в ротоглоточном секрете. 

Следует отметить, что у всех наблюдае-
мых детей, без исключения, болевой синдром 

уменьшался за первые 15 минут после закапы-
вания в ухо капель ”Отизол”, а уже через полча-
са пациентов не беспокоила ушная боль. На 2-3-
й день лечения клинические признаки воспале-
ния среднего уха практически исчезали полно-
стью, а полное выздоровление больного наблю-
далось на 5-7-е сутки.  

В результате проведенных иммунологи-
ческих исследований было выявлено снижение 
уровня димерной формы и повышение уровня 
мономерной формы иммуноглобулина А по 
сравнению с группой контроля. Колличество 
иммуноглобулина G в ротоглоточном секрете у 
больных практически не отличалось от такового 
у детей контрольной группы (показатели стати-
стически достоверны по отношению к контро-
лю). Применение препарата в течении 5-7 дней 
способствовало “нормализации” уровня моно-
мерного IgA и не влияло на содержание секре-
торного иммуноглобулина А и IgG.  

Содержание лактоферрина у больных 
средним отитом было достоверно ниже, чем в 
контроле. Использование отизола приводило к 
повышению уровня лактоферрина в слюне, что 
можно расценивать в пользу активации неспе-
цифических элиминационных механизмов за-
щиты слизистой оболочки. 

Таким образом, на основании проведен-
ных клинико-иммунологических исследований, 
отизол может быть рекомендован для широкого 
внедрения при лечении острых средних непер-
форативных отитов. 

 
© Г.Э.Тимен, О.Ф.Мельников, Л.А.Кудь, 2006 
 
 
 
 
 

Г.Э.ТИМЕН, В.Н.ПИСАНКО, Л.А.КУДЬ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ОСТРЫХ  
И ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ 

 
Риносинусит – это воспалительное забо-

левание полости носа и околоносовых пазух 
бактериальной, вирусной, грибковой или аллер-
гической природы. По данным В.В. Шиленкова 
и соавторов (2000), патология околоносовых 
пазух у детей занимает третье место среди всех 
ЛОР-заболеваний, а 50% детей, став взрослыми, 
продолжают болеть, поэтому проблема рацио-

нального лечения не теряет своей актуальности 
по сей день. 

Лечение острых и обострений хрониче-
ских риносинуситов включает: восстановление 
проходимости соустьев, эвакуацию патологиче-
ского содержимого из пазух, ликвидацию очага 
инфекции, активацию иммунитета. В большин-
стве случаев объём лечения во многом опреде-
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ляется характером и распространенностью вос-
палительного процесса. 

Под нашим наблюдением находилось 83 
ребенка с риносинуситами, из них: 41 больной 
острой формой и 42 пациента с обострением 
хронического риносинусита. Дети были разделе-
ны на 2 группы: основную, в которую входило 29 
больных с острой формой и 32 – с обострением 
хронического риносинусита, и контрольную 
группу – 12 и 10 детей, соответственно. В основ-
ной группе проводилось лечение комплексным 
неинвазивным методом, а в контрольной – про-
изводилась пункция верхнечелюстных пазух с 
последующим их дренированием, а в остальном 
терапия носила идентичный характер. 

В комплекс лечения больных обеих групп 
входили: антибиотики (до определения микро-
флоры и её чувствительности к антибактериаль-
ным препаратам последние назначались эмпи-
рически, чаще всего перорально полусинтетиче-
ские пенициллины с клавулановой кислотой, 
или внутримышечно цефалоспорины), антигис-
таминные препараты, муколитики или секрето-
литики, интраназально деконгестанты, физиоте-
рапия. Кроме того, пациентам основной группы 
назначался эреспал (фенспирид) и промывание 
полости носа по Проэтцу с расствором антибио-
тика, гидрокортизоновой эмульсии, протеоли-
тического фермента. У детей контрольной груп-
пы дренирование осуществлялось на протяже-
нии 5-7 дней с ежедневным их промыванием. 
препаратами, которые использовались при про-
мывания носовой полости по Проэтцу у боль-
ных основной группы. 

У детей обеих групп до лечения проходи-
мость половины носа на стороне воспаления (в 
литрах), а также данные, полученные при про-
ведении сахариновой пробы (мин) и микро-
биологическом исследовании отделяемого из 
носа, были приблизительно одинаковыми.  

У детей с острыми риносинуситами до 
лечения было выявлено снижение титров SIg A, 
по сравнению с нормой, при повышении содер-
жания антител классов G и А, что свидетельст-
вовало о нарушении локального иммунного го-
меостаза, обусловленного воспалением. При 
выписке детей с острыми риносинуситами пока-
затели ринопневмометрии в основной группе 
приближались к таковым у практически здоро-
вых детей и составили в литрах: М±m = 
0,207±0,004, а в контрольной – М±m = 
0,132±0,004; PI<0,01. Сахариновая проба в ми-
нутах у пациентов основной группы: М±m = 
9,7±1,0, в контрольной – М±m = 24,9±2,4; 
P<0,02, практически не высевались микроорга-
низмы. Наблюдалось значительное повышение 
SIg A М±m = 1,09±0,08, а в контрольной – М±m 

= 0,45±0,09; P<0,05, и более резкое снижение 
уровней Ig G и Ig A, P<0,05.  

При лечении детей с обострениями хро-
нических риносинуситов были получены дан-
ные, которые показали, что улучшение дыха-
тельной функции носа, транспортной функции 
мерцательного эпителия слизистой оболочки 
носовой полости, прохождение естественного 
соустья верхнечелюстных пазух, а также исчез-
новение патологической микрофлоры из носо-
вой полости на 5 и 12-й день от начала лечения 
являлись статистически значимыми по отноше-
нию к таковым до лечения как при инвазивной, 
так и ненвазивной методиках. Однако, динамика 
изменений по всем показателям была достовер-
но лучше у пациентов основной группы. На 12-й 
день от начала лечения – показатели дыхатель-
ной функции носа составили: в основной группе 
– М±m= 0,216±0,006, в контрольной – М±m= 
0,202±0,004, P<0,05, транспортной функции 
мерцательного эпителия слизистой оболочки 
носовой полости: М±m =9,2±0,8 и М±m 
=29,5±1,6, P<0,05, соответственно. Что касается 
локальной иммунной системы больных детей с 
обостренными хроническими риносинуситами, 
то пониженый до лечения у детей в обеих груп-
пах уровень SIgA достоверно не изменялся и не 
достигал даже нижней границы нормы у всех 
пациентов. Количество антител IgG в слюне в 
основной и контрольной группах было незначи-
тельным и достоверно не менялось во время 
лечения. То же самое наблюдалось у детей обе-
их груп и по отношению к содержания IgА, уро-
вень которого был значительно ниже нормы и 
достоверно не изменялся в процессе терапии.  

Результаты проведенных исследований 
убедительно свидетельствуют о том, что у детей 
с острыми риносинуситами клиническое выздо-
ровление, нормализация состояния слизистой 
оболочки носовой полости, подтвержденные 
иммунологическими и микробиологическими 
исследованиями, наступают быстрее, при неин-
вазивной тактике лечения. У пациентов с обост-
рениями хронических риносинуситов нормали-
зация клинической, рентгенологической, мик-
робиологической картин, состояния слизистой 
оболочки носовой полости происходит также 
быстрее при лечении неинвазивным методом, 
чем при использовании дренирования околоно-
совых пазух, но в отличии от острых риносину-
ситов у больных обеих групп не наблюдалось 
восстановления местного иммунитета даже к 
окончанию курса лечения, что к сожалению, 
может обуславливать появление обострений 
хронических процессов у этих в дальнейшем.  

Приведенные данные диктуют необхо-
димость сокращения показаний к пункцион-
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ному методу или полного отказа от него при 
лечении острых и обостренных хронических 
риносинуситов в детском возрасте. Альтерна-

тивой ему, с полным основанием, можно счи-
тать предлагаемый неинвазивный метод лече-
ния. 

 
© Г.Э.Тимен, В.Н.Писанко, Л.А.Кудь, 2006 
 
 
 
 

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ФАРМАКОТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО ЕКСУДАТИВНОГО СИНУЇТУ 

 
Загострення хронічного ексудативного 

синуїту, як правило виникає на фоні гострого 
риніту або взагалі ГРВІ. Найчастіше синуїти 
виникають у людей з порушеною дихальною 
функцією носа переважно по причині викрив-
лення носової переділки. 

Своєчасне патогенетичне лікування гост-
рих респіраторних інфекцій запобігає поширен-
ню патологічного процесу на слизову оболонку 
приносових синуїтів. 

Найбільш ефективним препаратом, який 
відповідає всім вимогам лікування і профілак-
тики загострення синуїту на сьогоднішній день 
є гомеопатичний препарат Німецького 
Гомеопатичного Союзу – циннабсин.  

Вимогами до медичних препаратів напра-
влених на лікування гострих запалень дихаль-
них шляхів є: зменшення набряку слизової обо-
лонки, відновлення дренажної функції миготли-
вого епітелію та посилення діяльності мукоци-
ліарного відновлення адекватної аерації, відхар-
куючої властивості дихальних шляхів. Він є та-
кож хорошим муколітичним препаратом. 

Завдяки йому і препаратом подібним до 
його властивостей останніми роками інвазівний 
метод лікування синуїтів шляхом пункції не є 
таким розповсюдженим і головним як це було 
ще 10-15 років тому назад. 

Як показали наші спостереження над 
більш як 2000 хворих на респіраторну інфекцію 

застосування циннабсину, особливо на перших 
стадіях захворювання в комплексному лікуванні 
хворих на вірусні респіраторні інфекції не тільки 
покращує і скорочує перебіг захворювання, але і 
попереджує розвиток загострення хронічних си-
нуїтів. 

При ГРВІ циннабсин ми назначали на 
протязі одного тижня по схемі – перші 2 дні по 
1 пігулці під язик через кожну годину, а потім 
по 1 тричі на день. Цього було досить для дося-
гнення позитивної динаміки перебігу хвороби. 

Хворим на наявність ексудативного синуї-
ту без високої температурної реакції (не вище 
380С), без вираженого больового синдрому нами 
призначався циннабсин по відомій схемі. Як по-
казали спостереження уже на 3-5 день хворі від-
мічали покращення загального стану, відновлен-
ня носового дихання і зменшення виділень із но-
су. Через тиждень уже самочинно хворі відмов-
лялися від лікування зважаючи на задовільний 
стан. 

Повне видужання наступало в середньому 
на 10-й день у 87,6%. 

Хороша переносимість препарату, прак-
тично відсутність побічних реакцій, достатня 
ефективність лікування дає можливість розши-
рити межі його застосування в лікуванні хво-
рих на гострі респіраторні захворювання, які є 
основною причиною загострення хронічного 
синуїту.  

 
© Ф.О.Тишко, 2006 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОТИРЕЦИДИВНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУЇТУ 

 
Незважаючи на значні досягнення в хірур-

гічному лікуванні та фармакотерапії поліпозного 
риносинуїту ця проблема залишається відкритою і 
до нині із-за великої частоти захворювання і вели-

кого числа рецидивів після хірургічного лікуван-
ня, який на сьогодні є головним методом.  

Тобто, це захворювання відноситься до ре-
цидивуючого і в цьому полягає перша проблема. 
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Доречно нагадати, що в механізмі утво-
рення поліпозного риносинуїту приймають 
участь декілька факторів: вірусна та бактеріаль-
на інфекція, сенсибілізація слизової оболонки 
носа та приносових пазух різноманітними аген-
тами (алергенами) та її неадекватна (алергія) 
реакція. 

Все це призводить до місцевого порушен-
ня лімфо-гемодинаміки та резорбції спиномоз-
гової рідини. Відбуваються набряки слизової 
оболонки носа переважно в остеомеатальному 
комплексі. Слизова оболонка інфільтрується 
клітинними елементами (нейтрофілами, еози-
нофілами, лімфоцитами, макрофагами та інши-
ми) переважно навколо судин. 

Таким чином, виводні протоки, як самі 
вузькі місця, закриваються набряклою слизовою 
оболонкою. Виводні отвори в даному механізмі 
поліпоутворення відіграють, на наш погляд, ос-
новну роль, а саме роль „джгута”, своєрідного 
зашморгу для основи (ніжки) локального набря-
ку, порушуючи ще більше процеси лімфо-
гемоденаміки і відтоку венозної крові і лімфи, а 
порушення притоку артеріальної крові призво-
дить до гіпоксемії та гіперкапнії тканин, що 
сприяє подальшому розвитку і збільшенню на-
бряку слизової оболонки. 

Тобто, тривале стиснення слизової оболо-
нки є, на нашу думку, головним чинником в ме-
ханізмі поліпоутворення. І це є другою пробле-
мою. 

На перших стадіях формування поліпів, 
останні, як „молоді”, мають зворотний розвиток, 
якщо своєчасно виявлені та проведена відповід-
на терапія. 

Згодом в ремодульовану слизову оболон-
ку остеомеотального комплексу та приносових 
пазух за рахунок набряку та клітинної проліфе-
рації проростають кровоносні судини та сполу-
чна тканина і поліпи стають стійкими, незворо-
тними. 

Таким чином, запальні та алергічні зміни 
в слизовій оболонці, наявність тривалого її сти-
снення, порушення аеродинаміки, лімфо-
гемодинамики призводять до незворотних змін, 
тобто до формування поліпозного ринусинуїту. 

Є різні методи хірургічного лікування, як 
основного, але не зупиняючих на них, слід ви-
знати, що вони не є ефективними. Поліпи реци-
дивують. 

Останнім часом ми проводимо ощадливу 
поліпотомію носа і майже не застосовуємо 
більш радикальних, таких як поліпоетноїдото-
мія, гаймороетмоїдотомія та інші. У всіх випад-
ках застосування різноманітних методів, навіть 
кріодеструкція поліпи рецидивують, а разом із 
ими з’являються після кожного хірургічного 
втручання виражені рубцеві зміни в структурах 
носа і приносових пазухах. 

Це змушує вчених шукати нові шляхи ви-
рішення цієї проблеми. 

Зважаючи на те, що пусковим механізмом 
в розвитку поліпозного риносинуїту є гострий 
ринусинуїт чи ГВРІ в схемі лікування останньо-
го з метою профілактики розвитку поліпів є 
оправданим. 

В першому періоді гострого риніту на 
протязі 2-3 днів застосування дегідраційної те-
рапії (фурасемід), гіпосенсибілізуючої – (тева-
гіл, діазолін, хлористий кальцій). Із кортикосте-
роїдів добре себе зарекомендував препарат міс-
цевої дії – ендоназальний кортикостероїд – флі-
ксоназе. 

Для покращення функції мукоциліарного 
комплексу, для зменшення набряку слизової 
оболонки застосовуємо гомеопатичний препарат 
„Циннабсин”. 

Застосування судинно-звужувальних пре-
паратів не є ефективним, так як він є препара-
том симптоматичним, покращуючим тимчасово 
носове дихання. 

Таку схему лікування хворих ми застосо-
вуємо безпосередньо після поліпотомії та на 
першій стадії формування поліпозного риноси-
нуїту при так званих „молодих” поліпах і при їх 
рецидивах, тому що, як правило, появляються 
вони після гострого запалення верхніх дихаль-
них шляхів, чи на його фоні.  

Термін лікування рівняється 1-2 тижні.  
Така терапевтична тактика дає можли-

вість попередити поліпоутворення. 
Таким чином, лікування хворих на полі-

позний риносинуїт повинно бути комплексним, 
в основі якого знаходиться консервативна тера-
пія із застосуванням дегідратації, гіпосенсибілі-
зації в т.ч. ендоназальних кортикостероїдів, а 
найбільше ефективних із них є фліксоназе.  

Хірургічні методи показані при застарі-
лих поліпозах носа і приносових пазухах на фо-
ні вищезазначеної терапії. 

 
© Ф.О. Тишко, 2006 
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В.И.ТРОЯН, И.М. НИКУЛИН, М.И.НИКУЛИН, А.Ю. МАТЮХИНА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 

 
Проблема лечения пациентов страдающих 

полипозным риносинуситом на фоне аллергиче-
ского процесса, особенно с так называемой «ас-
тматической триадой», всегда остается в центре 
внимания практической и научной оторинола-
рингологии в силу ее распространенности, час-
того рецидивирования после хирургического 
лечения и возможными осложнениями в виде 
обострения бронхиальной астмы. Известно, что 
в основе аллергических хронических полипо-
зных риносинуситов лежит IgE-опосредо-
ванное аллергическое воспаление, одним из 
эффекторных механизмов которого является 
образование гистамина и гиперреактивность, 
подавление которых наиболее эффективно с 
помощью кортикостероидов и антигистаминных 
препаратов. Учитывая вышеизложенное, мы 
включили в пред-, интра- и послеоперационное 
ведение этой категории больных современный 
топический кортикостероид «Назонекс» имею-
щего самую низкую системную биодоступность 
среди всех назальных стероидов и «Эриус» наи-
более полно соответствующий профилю «идеаль-
ного» антигистаминного препарата, которые 
способны оказывать комплексное системное 

и местное антигистаминное, противоаллергиче-
ское и противовоспалительное действие в ост-
рой и хронической фазе аллергического каска-
да. На протяжении последнего года в ЛОР-
клинике ЗДМУ пролечено 52 пациента с хрони-
ческим полипозным риносинуситом. Из них у 9 
имела место «астматическая триада». Хирурги-
ческое лечение заключалось в проведении адек-
ватной синусотомии с удалением полипов. До-
зировка назонекса в послеоперационном перио-
де до 2 недель составляла 400 мкг/сутки, а в по-
следующем до 2 месяцев по 200 мкг в сутки. 
Эриус (дезлоратадин) применяли системно по 5 
мг в сутки в течение 8 дней. Клиническими на-
блюдениями за пациентами в течение 1 года не 
выявлено ни одного случая рецидива. Лечение 9 
пациентов с «астматической триадой» по вы-
шеуказанной схеме позволило быстро купиро-
вать острую фазу аллергического воспаления и 
предупредить* возникновение осложнений 
бронхиальной астмы, что позволяет нам реко-
мендовать применение этих препаратов в ком-
плексе мероприятий пред-, интра- и послеопе-
рационного ведения этой категории больных. 

 
© В.К.Троян, И.М. Никулин, М.И.Никулин, А.Ю. Матюхина, 2006 
 
 
 
 
 
 

Е.В.ХРУСТАЛЕВА, Т.Г.НЕСТЕРЕНКО, В.Х.ГЕРБЕР (БАРНАУЛ, РОССИЯ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА ПРИДАТОЧНЫХ СИНУСОВ НОСА  
ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТАХ У ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В настоящее время отмечается тенденция 

к изменению спектра возбудителей заболеваний 
верхних дыхательных путей. На смену традици-
онному стафилококку, часто высеваемому со 
слизистых оболочек носа и околоносовых пазух, 
приходит другая флора, а именно: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella 
catharralis. 

По данным литературы, современные све-
дения по видовому составу микрофлоры при 
хронических синуситах, приводимых различ-
ными авторами из разных регионов нашей стра-
ны, имеют большие расхождения.  

Данные, приводимые по Москве, соответ-
ствуют показателям большинства зарубежных 

авторов, которые ведущую роль в этиологии 
хронических синуситов отводят Hemophylus 
influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pneumoniae (А.И. Крюков, 2001). Кроме того, в 
последние годы в зарубежной и отечественной 
печати в этиологии хронического синусита 
большая роль отводится, грибковой флоре, а 
именно: Aspergillus spp., Phycomycetes spp., 
(Mucor, Rhizopus), Alternaria spp., очень редко – 
Candida spp (Pankey, Gross, Mendelsoyn, А.С. 
Лопатин, 2003). Вместе с тем, при хронических 
синуситах бактериальный спектр чаще бывает 
представлен ассоциациями нескольких микроб-
ных возбудителей, среди которых в 52% случаев 
выделяют аэробы: стрептококки 21%, Hemophy-
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lus influenzae 16%, Pseudomonas aeruginosa 15%, 
Staphylococcus aureus и Moraxella catarrhalis по 
10%. В 48% встречаются анаэробы: Peptostrepto-
coccus spp, Bacteroides spp, Veilonella spp, 
Prevotella spp, Fusobacterium spp, Corynebacte-
rium spp. (Ю.К. Янов, С.В. Рязанцев, Л.С. Стра-
чунский, О.У. Стецюк и др., 2003; Finegold, 
Flynn, Pose et al., 2002). 

Целью исследования явилось исследова-
ние микробного пейзажа при воспалительных 
процессах в пазухах носа у жителей Алтайского 
края. Было проведено бактериологическое об-
следование содержимого придаточных синусов 
у 351 пациента с острым и обострением хрони-
ческого синусита, находившихся на лечении в 
клинике ЛОР болезней в 2006 году.  

Полученные данные показали, что в 133 
исследованиях (37%) выявлены патогенные 
микроорганизмы: анаэробная флора – 82 
(62,4%), St. aureus – 34 (25,5%), β-
гемолитический стрептококк – 8 (6%), H. 
Influenzae – 5 (3,8%), S. pneumonia – 4 (3%), 
грибы рода Candida – в 1 случае.  

Нормальная флора носа и контаминация в 
86 исследованиях. В 132 исследованиях роста 
микрофлоры не определялось. Чувствитель-
ность микроорганизмов к антибактериальным 
средствам и антибиотикам была следующей: 
анаэробы – метрогил, линкомицин; St. aureus – 
клиндамицин, линкомицин, фторхинолоны, ок-
сациллин, цефалоспорины 1-4 поколения, кар-
бапенемы. Чувствительность к амоксицилли-
ну/клавуланату составляла 100%. 

Таким образом, как показали наши иссле-
дования, частота встречаемости высеянных 
микроорганизмов имеет существенные отличия 
от данных литературы. С нашей точки зрения, 
спектр возбудителей может существенно варьи-
ровать в зависимости от географических, соци-
ально-экономических и прочих условий. Раз-
личный микробный пейзаж, в исследованиях по 
различным регионам можно объяснить так же 
неодинаковыми методами забора материала для 
бактериологического исследования и различны-
ми возможностями микробиологических лабо-
раторий. 

 
© Е.В.Хрусталева, Т. Г.Нестеренко, В.Х.Гербер, 2006 
 
 
 
 
 

Е.В.ХРУСТАЛЕВА, О.В.ЧУБАТЫХ (БАРНАУЛ, РОССИЯ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРАКРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ У ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Острые и хронические синуситы в на-

стоящее время занимают одно из первых мест в 
общей структуре ЛОР-заболеваемости. При ле-
чении острых процессов в пазухах носа, а также 
при обострениях хронических синуситов ши-
роко применяются растворы антисептиков и 
антибиотиков, которые вводятся в околоносо-
вые синусы при их дренаже и промывании. Од-
нако, микрофлора пазух, вызвавшая их воспале-
ние, часто не проявляет чувствительности к ис-
пользуемым препаратам. Все это делает акту-
альным поиск альтернативных средств, которые 
могли бы повысить результативность комплекс-
ного лечения синуситов и добиться стойкого 
клинического эффекта. 

С нашей точки зрения, таким альтерна-
тивным средством может явиться 1% водный 
раствор неполной железной соли полиакрило-
вой кислоты – ФЕРАКРИЛ. Феракрил – гемо-
статический препарат местного действия, соче-
тающий кровоостанавливающий эффект с анти-
бактериальными и анестезирующими свойства-

ми. Помимо эффективного гемостаза преиму-
щественно капиллярных и паренхиматозных 
кровотечений в различных случаях хирургии и 
травматизма, Феракрил обладает антибактери-
альным, противогрибковым и анальгезирующим 
свойствами. Существуют лишь единичные со-
общения применения этого препарата в стома-
тологии и оториноларингологии (Ж.Н. Полова, 
И.Л. Дикий, И.Л. Егоров, Н.Е. Шевелева, 2000). 

Мы использовали данное лекарственное 
средство в комплексной терапии острых и обо-
стрения хронических гнойных гайморитов у 32 
пациентов, проживающих в Алтайском крае. 

После катетеризации верхнечелюстных 
пазух и промывании их раствором фурацилина 
1:5000 в синусы вводили 10 мл 1% раствора фе-
ракрила. Такие манипуляции выполняли два 
раза в день. У больных острым гнойным гаймо-
ритом прекратились выделения из носа, восста-
новилось носовое дыхание, при дренаже пазух 
не было обнаружено гноя в промывной жидко-
сти после 4-го промывания (2-е сутки лечения). 
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При обострении хронического гнойного гаймо-
рита купирование симптомов воспаления насту-
пило на 3-4-е сутки от начала лечения. Помимо 
промывания гайморовых пазух раствором фе-
ракрила больные получали: а) антибиотики ши-
рокого спектра действия (ампицилин, амокси-
цилин, б) метронидазол, в) тавегил, супрастин, 
г) сосудосуживающие капли в нос. Динамиче-

ское наблюдение в течение 1 года за пациентами 
показало, что за этот промежуток времени у них 
не было ни рецидива острых процессов в пазу-
хах ни обострений хронических. 

На наш взгляд, хотя число пролеченных 
таким образом пациентов невелико, тем не ме-
нее, полученные результаты обнадеживают и 
позволяют продолжить данное исследование. 

 
© Е.В.Хрусталева, О.В.Чубатых, 2006 
 
 
 
 
 

А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)  

ПРОТИГРИБКОВА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУСИТУ 

 
Лікування мікотичних уражень носа і 

приносових синусів вимагає дотримання раціо-
нальних методологічних підходів. Це зумовлено 
складною анатомічною будовою цієї ділянки, 
особливостями кровопостачання, недостатньою 
фунгіцидною активністю препаратів. Неефекти-
вність терапії зумовлена також варіабільністю 
клінічних проявів мікозу, недостатнім рівнем 
знань їх і, як слід, пізньою діагностикою, що 
сприяє хронізації процесу, при якому значно 
ускладнюється лікування. В деяких випадках 
труднощі в лікуванні виникають на фоні важких 
системних хвороб (рак, цукровий діабет, нирко-
ва недостатність та ін.), коли мікотичне уражен-
ня носа і пазух є вторинним. 

Метою нашої роботи було визначити ефе-
ктивність препарату АПО-кетоконазол в ком-
плексному лікуванні мікотичного верхньощеле-
пового синуситу. Завданням дослідження було 
простежити динаміку клінічного перебігу хво-
роби у пацієнтів, які приймали АПО-
кетоконазол. 

У клініці кафедри оториноларингології 
Львівського національного медичного універси-
тету ім. Данила Галицького за період 2005-
2006р. ми спостерігали 48 пацієнтів з загострен-
ням хронічного верхньощелепового синуситу у 
віці від 18-43 роки (чоловіки –20, жінки – 28) 
грибкової етіології. У 36 хворих було двобічне 
ураження пазух, у 12 – однобічний процес. 

 Хворим проводилися загальноклінічні 
обстеження, рентгенографія синусів, бактеріо-
логічне та мікологічне обстеження мазків з по-
рожнини носа і вмісту верхньощелепових пазух, 
стан мукоциліарного кліренсу. 

Запідозрити мікотичну природу запально-
го процесу нам дозволяли наступні клінічні 
симптоми: ознаки алергічного риніту (чихання, 

ринорея), особливо однобічної локалізації (при 
однобічному грибковому ураженні пазухи); на-
явність в пунктаті верхньощелепових пазух же-
леподібних, драглистих, кашоподібних виді-
лень, біло-жовтого або зеленкувато-жовтого 
кольору, деколи з неприємним запахом. Прису-
тність в промивній рідині чорних крапочок дає 
підставу запідозрити аспергільозне ураження 
пазухи (A.niger). 

Першу групу складали 26 хворих (чолові-
ки 10, жінки-16), в схему лікування яких вводи-
ли пероральний прийом АПО-кетоконазолу по 
200 мг 2 р/д впродовж 12 днів. З метою попере-
дження рецидиву після десятиденної перерви 
хворі проходили повторний дванадцятиденний 
курс терапії АПО-кетоконазолом по 200 мг 
2р/добу. Ці пацієнти складали основну групу. 

Контрольну групу складали 22 пацієнти з 
синуситами (чоловіки – 10, жінки – 12), які 
отримували інші протигрибкові препарати (ле-
ворин, ністатин).  

При проведенні бактеріологічного та мі-
кологічного обстеження вмісту пазух були виді-
лені наступні збудники: St.pyogenes (12,3%), St. 
pneumoniae (23,2%), S.aureus (26,4%), 
S.epidermidis (17,8%), E.faecalis (20,3%). 
C.albicans була виділена у 73,5% хворих основ-
ної групи і у 68,9% контрольної; A.niger у 6,4% 
та 1,2% відповідно; Penicillium – 32% та 28,7% 
відповідно. 

Окрім протигрибкової терапії хворі обох 
груп отримували антибактерійні препарати 
(амоксиклав по 0,625г 2р/д, 7-10 днів), протиза-
пальну терапію (ереспал 80мг 2р/д ), судино-
звужуючи препарати, мукоактивні засоби (си-
нупрет), імунокоректори. Проводилися пункції 
уражених синусів з наступним промиванням їх 
антисептичними розчинами (гівалекс). 
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Критерії оцінки ефективності АПО-кетоконазолу та терміни їх нормалізації 
у хворих на грибковий верхньощелеповий синусит 

День хвороби, 
на який відбулася нормалізація критерію № 

п/п 

 
Критерії оцінки ефективності препарату 

 Основна група Контрольна група 
1. Біль в ділянці проекції пазухи 2 3-4 
2. Виділення з носу 8 10-12 
3. Закладеність носу 4 7-8 
4. Риноскопічна картина (набряк, гіпертрофія слизової 

оболонки, колір (блідість, цианоз)) 10-12 14 

5. Результат пункцій пазух: 
- кількість пункцій 
- наявність виділень 
- об’єм пазухи 

 
5 

6-7 
7 

 
6-7 
9-10 

9 
6. Позитивна рентгенологічна картина 21-28 28 
7. Відновлення мукоциліарного кліренсу 5-8 10-12 

 
 
При аналізі результатів лікування на під-

ставі статистичної обробки було виявлено, що 
застосування препарату АПО-кетоконазол у 21 
хворого (80,7 %) дало відмінні або добрі резуль-
тати. На 5-8-мий день нормалізувалися показни-
ки часу мукоциліарного транспорту, в порів-
нянні з контрольною групою в середньому на 5 
днів скоротився термін лікування пацієнтів. 

З пролікованих 26 пацієнтів клінічне оду-
жання спостерігалося у 21 хворих (80,7 %), 
серед хворих контрольної групи у – 14-ти 
(63,6 %). Було відзначено затяжний перебіг хво-
роби (4 та більше тижнів) у 4 (15,4%) хворих 
основної групи та у 6 (28,5%) контрольної, а у 4 
(19%) – рецидиви захворювання. 

Результати дослідження показали, що ефе-
ктивність препарату АПО-кетоконазол при ліку-
ванні хворих з гострим верхньощелеповим сину-
ситом та загостренням хронічного дуже висока. 
Препарат добре переноситься пацієнтами, прак-
тично не має побічних дій та є економічно-
доступним для широких верств населення. Сере-
дня кількість пункцій верхньощелепової пазухи 
була меншою у основній групі, ніж у контроль-
ній (в середньому на 2 пункції). Але, враховую-
чи, що кожна додаткова пункція, навіть, якщо 
вона необхідна, викликає негативну психологіч-
ну реакцію у хворого, то зменшення кількості 
цих маніпуляцій на одну, дві треба розцінювати, 
як позитивний результат лікування. 

 
© А.В. Цимар, 2006 
 
 
 
 
 

С.В.ЧЕРНЫШЕНКО, С.В.ПЕТРУЧЕК, В.П.ГОНЧАРУК, Е.И.НАЗАРУК, Э.Н.РАМАЗАНОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ НЕОДНОКРАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПОЛОСТИ НОСА  

И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ 

 
В практике отоларинголога нередки слу-

чаи лечения пациентов после неоднократных 
операций  в полости носа и околоносовых пазу-
хах  (ОНП). Широкое использование антибио-
тиков, деконгестантов местного и общего дей-
ствия, противовоспалительных средств в тради-
ционных схемах лечения дополнительно ослаб-
ляет иммунитет макроорганизма, неблагоприят-

но влияет на биохимические процессы  в пече-
ни, блокируя ферменты и катализаторы. Реци-
дивирование воспалительных процессов в опе-
рированном носу и ОНП приводит к атрофии 
мерцательного эпителия слизистой оболочки, 
изменениям в количестве и свойствах секрета. 
Продукция секрета с измененными реологиче-
скими свойствами – высокой вязкостью и адге-
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зивностью, наряду с угнетением мерцательной 
активности реснитчатых клеток способствует 
скоплению секрета в полости носа и ОНП и ме-
ханической обтурации. Эти процессы оказыва-
ют негативное влияние на течение воспалитель-
ного процесса и снижают активность терапии. 
Большое значение в патогенетической терапии 
следует уделять состоянию мукоцилиарного 
транспорта и способам его коррекции. Стано-
вится понятным, что фармакологическая кор-
рекция вышеуказанных нарушений должна быть 
комплексной и системной. Этим требованиям 

отвечают антигомотоксические препараты 
(АГТП), обладающие способностью восстанав-
ливать функциональные характеристики тканей, 
органов и систем, оказывать регулирующее воз-
действие на метаболизм и иммунный статус, 
практически лишены побочных эффектов и воз-
растных ограничений. 

Среди АГТП ключевым средством для 
восстановления слизистых оболочек является 
препарат Мукоза композитум (МК). В реакции 
слизистых на введение препарата можно выде-
лить две фазы: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 фаза                                                               Регенирующее и противоязвенное 
Восстановление структуры                                                     
 и функций слизистых                                                                 Иммуномоделируюшее                                                                                            
 --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       
                                                                                                                               Метаболическое 
1 фаза                                        Дезинтоксикационное и секреторное                                                                                      
Восстановление регуляторного                             
баланса слизистых                                            Противовоспалительное и спазмолитическое 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Уже к концу первых суток после первой 

инъекции МК слизистые оболочки начинают 
продуцировать большое количество слизи и при 
этом очищают себя от гомотоксинов. Подавле-
ние секреции с помощью аллопатических пре-
паратов ведет к блокированию адекватной реак-
ции слизистых в т.ч. и на введение МК. Меха-
низм же действия большинства АГТП нацелен 
на усиление дренажа и процессов регуляции. 
Поэтому наряду с МК, при необходимости, 
применяется лимфомиозот (ЛМ). Базисные пре-
параты МК и ЛМ  оказывают на слизистые обо-
лочки взаимодополняющее действие: первый – 
действует на все структурные элементы (все 
виды эпителия, подслизистый слой, капилляры 
и др.), нормализуя различные функции слизи-
стых, а второй улучшает лимфоотток от слизи-
стых, активирует местный иммунитет, воздей-
ствуя на MALT-систему (mukosa-associated-
lymfoid tissue – лимфоидную ткань ассоцииро-
ванную со слизистыми) и способствует выведе-
нию гомотоксинов из рыхлой соединительной 
ткани и  подслизистого слоя). 

За период 2005-2006г.г. в отделении ото-
ларингологии отларингологического центра РКБ 
им. Н.А. Семашко проведено лечение с помощью 
АГТП 23 больным после неоднократных опера-
тивных вмешательств с рецидивирующими и 
хроническими заболеваниями носа и ОНП. Па-
циенты были разделены на 2 группы. В 1 группу 
вошли 11 человек, которым проводилась анти-
бактериальная терапия, промывание ОНП (хлор-
гексидин), мукоза композитум 2,2 мл в/м 3 раза в 
неделю. Во 2 группу вошло 12 человек, которые 
получали: промывание ОНП, МК 3 р/ неделю и 

лимфомиозот по 10 капель 3 р/д. Оценка эффек-
тивности проводилась на основе суммы индексов 
показателей «субъективные симптомы» (голов-
ная боль – ГБ, количество и консистенция выде-
лений из носа – НВ, дыхание – Д), эндоскопия  
носа и ОНП, рентгенография ОНП, посев отде-
ляемого, общий анализ крови, изучение мукоци-
лиарного клиренса (МЦК). Степень выраженно-
сти симптомов выделяли согласно следующей 
шкале: 0 – отсутствие, 1 – незначительный, 2 – 
умеренный, 3 – значительный. Результаты пред-
ставлены в таблице. 

 
Выводы: 
1. Применение АГТП мукоза композитум 

и лимфомиозот  в лечении больных после неод-
нократных операций в полости носа и ОНП: 

- повышает эффективность стандартных 
схем лечения; 

- сдерживает рост дисбиотических нару-
шений на слизистой носа и ОНП; 

- предотвращает процесс эндогенной ин-
токсикации, обусловленной антибиотиками. 

2.  Монотерапия АГТП (мукоза компози-
тум, Лимфомиозот): 

- возможна в случае вялотекущего обост-
рения риносинусита; 

- по своей эффективности не уступает 
стандартной схеме лечения; 

- оказывает нормализующее действие на 
структуру и функцию слизистых оболочек и 
состояние их микрофлоры; 

- снижает уровень эндотоксикоза и тем 
самым значительно улучшает прогноз течения 
заболевания.   
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Параметры Единицы измерения 1 группа 2 группа 

ГБ баллы 2,66±0,20 
1,10±0,16 

2,71±0,19 
0,96±0,13 

НВ баллы 1,98 ±0,21 
1,27±0,19 

2,13±0,15 
1, 05±0,14 

Д баллы 1,08±0,09 
0,83±0,08 

1,14 ±0,07 
0,73±0,06 

МЦК сек. 73±0,30 
67±0,20 

72±0,40 
63±0,25 

Эндоскопия баллы 2,88±0,15 
1,65±0,13 

3,05±0,16 
1,38±0,15 

РГ ОНП баллы 1,97±0,12 
1,23±0,11 

2,25±0,12 
1,08±0,13 

Посев  
(монофлора, ассоциации) баллы 4,87±0,68 

3,76±0,70 
5,05±0,15 
3,02±0,12 

Лейкоциты 109/л 6,35±0,24 
6,21±0,20 

6,25±0,21 
6,97±0,20 

Эозинофилы % 4,76±0,55 
4,78±0,65 

4,68±0,39 
4,78±0,55 

Лимфоциты % 28,13±1,11 
29,52±1,28 

29,15±1,30 
30,02±1,26 

Сегментоядерные % 58,45±1,52 
56,53±1,48 

57,98±1,11 
55,87±1,13 

СОЭ мм/час 9,45±1,17 
10,00±1,64 

10,12±1,32 
11,14±1,80 
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МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН (МЕДРОЛ)  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ 

 
Пациенты с рецидивирующим полипо-

зным риносинуситом (ПРС) с бронхиальной 
астмой и непереносимостью ацетилсалициловой 
кислоты (так называемая аспириновая триада, 
астматическая триада) составляют группу риска 
со специфическими осложнениями во время и 
после хирургического лечения ПРС. Эти паци-
енты требуют специальной подготовки, вклю-
чающей в себя системную кортикостероидную 
терапию (КСТ). В данной связи возникает про-
блема выбора кортикостероидного препарата 
обладающего наиболее выраженным противо-
воспалительным эффектом и наименьшими по-
бочными явлениями. По данным многочислен-
ных авторов этим требованиям отвечает метил-
преднизолон (Медрол). 

Целью нашего исследования явилась 
сравнительная оценка эффективности метил-

преднизолона (Медрол) и преднизолона в ком-
плексе предоперационных мероприятий и в по-
слеоперационном ведении больных с ПРС ассо-
циированным с БА и непереносимостью НПВС. 

Группу наблюдения составили больные с 
ПРС и БА (87 человек), которым было проведено 
эндоскопическое хирургическое вмешательство в 
полости носа на фоне кортикостероидной терапии. 

Обследованные больные были разделены 
на две группы: основную в которую входили 47 
пациентов, которым назначался Медрол 0,4 мг 
на 1 кг массы тела на 10 дней с последующим 
постепенным снижением дозы, и контрольную – 
40 больных, которым назначался преднизолон 
0,5 мг на 1 кг массы тела по той же схеме. 

Оценка эффективности лечения проводи-
лась по выраженности клинических проявлений, 
динамике эндоскопической картины полости носа, 
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изменении легочной функции, изменении обоня-
тельной функции носа, наличии или отсутствии 
осложнений бронхиальной астмы в послеопера-
ционном периоде, наличии или отсутствии ос-
ложнений кортикостероидной терапии.  

Уменьшение назальной обструкции отме-
чалось на 3-5 сутки системной кортикостероидной 
терапии у 85% больных основной группы. В кон-
трольной – на 4-5 сутки у 70% больных. Количе-
ство отделяемого из полости носа значительно 
уменьшалось на фоне лечения, у 65% больных 
основной группы и у 47% контрольной группы. 
Наиболее выраженная положительная динамика 
восстановления обонятельной функции также от-
мечалась в основной группе больных. У всех 
больных на фоне КСТ до хирургического лечения 
отмечалось уменьшение отечности слизистой 
оболочки носа, уменьшение патологического от-
деляемого в носовых ходах. Сокращение размеров 
полипов отмечалось у 35% больных основной и у 
17% контрольной группы. 

В ходе операции у больных контрольной 
группы отмечалась большая кровоточивость, в 
результате чего увеличивалась длительность 
операции и соответственно – снижалась ее эф-
фективность. 

У всех больных на фоне КСТ отмечалась 
положительная динамика показателей внешнего 
дыхания, однако наиболее выраженные измене-
ния отмечались у больных основной группы. На 
фоне системной КСТ в послеоперационном пе-
риоде ни у одного больного не отмечалось обо-
стрения бронхиальной астмы. 

Короткий курс кортикостероидной тера-
пии не предполагает развитие осложнений и 
побочных эффектов. Однако мы обнаружили, 
что у больных контрольной группы отмечалось 
повышение артериального давления до 180/100 
мм.рт.ст. (5 чел.) в послеоперационном периоде 
на 1-2 сутки. 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать следующие выводы: рекомендовать ме-
тилпреднизолон (Медрол) в курсе системной 
КСТ в комплексе предоперационных мероприя-
тий и послеоперационном ведении больных с 
полипозным риносинуситом ассоциированного 
с бронхиальной астмой и непереносимостью 
нестероидных противовоспалительных средств, 
так как он обладает активностью на 20% боль-
шей по сравнению с преднизолоном, редко вы-
зывает нежелательные побочные эффекты. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ПОЛІПОЗІ НОСА 

 
Проблема поліпозу носа полягає в тому, 

що до сих пір невідомі патологічні механізми, за 
допомогою яких виникають та розвиваються 
поліпи і тому невідомі засоби досягнення пов-
ного одужання. Хірургічне лікування поліпозу 
завжди було, є і буде. Хірургія поліпозу носа 
постійно вдосконалюється, але чи вона ефекти-
вна? 

До переваг хірургічного методу належать 
полегшення певних симптомів, але переваги 
операції відносно медикаментозного лікування 
не були доказані. Наприклад, відчуття нюху пі-
сля ендоскопічної операції не поліпшується аж 
у 87% пацієнтів, а операція без медикаментоз-
ного доповнення дає високу частоту рецидиву 
(від 18 до 87%). Але все ж, хірургічне лікування 
залишається методом вибору при великих полі-
пах, при поліпах, які уражають також приносові 
пазухи і є резистентними до медикаментозного 
лікування, а також, коли є високий ризик ускла-
днень та побічних ефектів медикаментозного 
лікування.  

Одночасно не слід забувати, що операція 
при поліпозі носа, як і будь-яка операція, є про-
цедурою інвазивною, тому її, за можливості, 
треба уникати. 

Нільс Міґінд у 1975 році вперше доказав, 
що хворого з поліпозом носа лікувати ендоназа-
льним кортикостероїдом (ЕКС) беклометазону 
дипропіонатом.  

Але беклометазон має досить високу біо-
доступність, тому його профіль системної без-
печності невідповідний. Оскільки поліпоз носа 
належить до хронічних захворювань і його ліку-
вання ЕКС також довготривале, то фактор сис-
темної безпечності має істотне значення. 
Найнижчу серед усіх ЕКС біодоступність (< 
0,1%) і, відповідно, найвищу безпечність, має 
мометазону фуроат.  

Від першої публікації Нільса Міґінда до 
Європейських рекомендацій щодо риносинуситу 
та поліпозу носа 2005 року минуло 30 років, від-
тоді опубліковано 10 плацебо-контрольованих 
клінічних досліджень ЕКС при поліпозі носа. 
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«Європейські рекомендації щодо риносинуситу 
та поліпозу носа» 2005 року ставлять ЕКС в ос-
нову лікування цієї патології. Ці 10 досліджень 
показали, що ЕКС ефективні при лікуванні полі-
позу носа, проте докази обмежені малою кількіс-
тю пацієнтів або короткою тривалістю дослі-
джень.  

Після Нільса Міґінда 1975 року, який змі-
нив тактику лікування поліпозу носа, у 2005 та 
2006 роках з’явилися два вагомих докази, які 
переконливо показали, яким ЕКС найліпше лі-
кувати це захворювання.  

Стаття Смол та співавт., опублікована в J 
Allergy Clin Immunol у 2005 році, представляє 
собою зразок добре спланованого та проведено-
го великомасштабного дослідження. Дослі-
дження засвідчило високу ефективність момета-
зону фуроату назального спрею в дозі 200 мкг 1 
або 2 рази на день протягом 4 місяців лікування. 
Таке лікування суттєво зменшило величину по-
ліпів, поліпшило носове дихання, а також всі 
інші симптоми поліпозу носа. 

Скандинавське дослідження поліпозу но-
са, виконане Стярне та співавт. та опубліковане 
в червні 2006 р., стало другим великомасштаб-

ним клінічним добре спланованим досліджен-
ням поліпозу носа. Воно також підтвердило ре-
зультати дослідження Смол та співавт. щодо 
зменшення величини поліпів, поліпшення носо-
вого дихання та інших симптомів поліпозу носа. 

Що також важливо – дослідження Смол 
та співавт. та дослідження Стярне та співавт. 
послідовно та однаково повідомляють про по-
ліпшення нюху в пацієнтів, яких лікували моме-
тазону фуроатом. Це особливо цікаво та важли-
во з огляду на те, що в дослідженнях інших пре-
паратів такого ефекту не повідомляли. 

На даний час у світі це найбільші дослі-
дження ендоназальних кортикостероїдів при 
поліпозі носа. Вони мають достатню тривалість, 
охоплюють велику кількість пацієнтів, показу-
ють однозначно позитивні результати і чітко 
вказують, як треба лікувати поліпоз носа. За 
останні більш як три десятиліття принциповий 
підхід до лікування поліпозу носа змістився від 
хірургічного втручання до медикаментозного 
лікування. Основою лікування нині є ЕКС, се-
ред яких найбільш оптимальним можна вважати 
мометазону фуроат. 
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ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕНЕБОЛОМ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Актуальность. Голова и шея – это участки 

человеческого тела, в которых наиболее часто 
возникают болевые ощущения, что связано с 
анатомо-морфологическими особенностями 
данной области. Появление боли связано с раз-
витием острого воспалительного процесса в зо-
не альтерации, который играет важную роль в 
ограничении возбудителя, элиминации продук-
тов распада и выработке как местного, так и 
общего иммунитета. Купирование острой боли 
связано с лечением того патологического со-
стояния, которое его вызывает. Таким образом, 
перефразируя профессора Jean-Pierre Sauvage, 
лечение заболевания в отоларингологии означа-
ет лечение воспаления. 

Наиболее частой причиной развития вос-
паления в отоларингологии является вирусная 
инфекция, либо бактериальная инфекция с вы-
раженным аллергическим компонентом. Однако 
следует помнить о том, что на один случай 
классического инфекционного поражения при-

ходится 9 случаев воспаления, вызванного са-
мыми разнообразными причинами неинфекци-
онного происхождения – травмой, аллергией, 
экзогенной интоксикацией, угнетением имму-
нитета, переохлаждением. 

Поэтому, для купирования воспалитель-
ного процесса, наряду с использованием анти-
бактериальных средств, особую актуальность 
имеет применение препаратов, которые могли 
бы регулировать процессы воспаления, ограни-
чивать его развитие на стадии физиологиче-
ской защиты, препятствовать выраженной аль-
терации тканей и хронизации процесса. Этим 
требованиям отвечает препарат «ДЕНЕБОЛ», 
один из самых современных представителей 
группы нестероидных противовоспалительных 
средств. 

Цель. Оценка клинической эффективно-
сти и безопасности парентерального примене-
ния препарата ДЕНЕБОЛ в лечении пациентов с 
острым фронтитом и переломом костей носа. 
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Денебол (рофекоксиб) – нестероидный 
противовоспалительный препарат, высокоселек-
тивный (специфический) ингибитор циклоокси-
геназы-2 (ЦОГ-2), одного из ключевых фермен-
тов метаболизма арахидоновой кислоты, кото-
рый играет важную роль в формировании боли 
и воспаления. Биодоступность после внутри-
мышечного введения достигает приблизительно 
100%. Время достижения максимальной кон-
центрации рофекоксиба в плазме крови состав-
ляет 45 минут. Как правило, после введения ро-
фекоксиба первое облегчение боли наступает 
через 10 минут, полная аналгезия достигается 
через 30 минут, а пик распределения начинается 
через 4 часа, после чего эффект снижается в те-
чение 24 часов с небольшими колебаниями 

Приблизно 87% рофекоксиба связывава-
ется в организме с белками плазмы крови при 
концентрации 0,05 – 25 мкг/мл. Метаболизиру-
ется, в основном, в печени. 72% препарата вы-
водится с мочой в виде метаболитов, 14 % - с 
фекалиями.  

Рофекоксиб проникает через плацентар-
ный и гематоэнцефалический барьеры, в сино-
виальную жидкость. 

При в/м однократном введении 25 мг ро-
фекоксиба С макс значительно выше, чем при 
пероральном приеме, но период полураспада 
значительно више при приеме внутрь за счет бо-
лее медленной абсорбции из кишечного тракта. 

Материалы и методы. Именно скорость 
наступления аналгезии играла определяющую 
роль в выборе лекарственной формы НПВС для 
лечения больных с болью в горле и в области 
лицевого скелета.  

Всего было пролечено 47 пациентов, ко-
торые были поделены на 2 группы.  

В первой было 11 пациентов с диагнозом 
«паратонзиллярный абсцесс», в возрасте от 17 
до 39 лет (в среднем – 31,27±2,16 г), 7 мужчин и 
4 – женщины. Давность заболевания от появле-
ния первых симптомов составляла от 1 до 2 су-
ток.  

Во второй группе было 36 пациентов, из 
которых 22 – были с диагнозом «закрытый пе-
реломом костей носа» (до 12 часов после трав-
мы) и 14 пациентов после пластики носа с при-
менением остеотомии. Возраст больных был от 
18 до 42 лет (в среднем – 24,17±2,36 г), 26 – 
мужчин и 10 – женщин. 

 Использование рофекоксиба в лечении 
данных нозологических форм является патоге-

нетически оправданным, поскольку в обоих 
случаях имеет место развитие острого воспали-
тельного процесса с выраженным болевым син-
дромом.  

В обследование не были включены паци-
енты с повышенной чувствительностью к рофе-
коксибу и другим НПВП в анамнезе, больные 
бронхиальной астмой и сахарным диабетом, а 
также, лица, перенесшие инсульт или/и ин-
фаркт.  

В обеих группах Денебол (рофекоксиб) 
производства фирмы MILI Health Care, Ltd. (Ве-
ликобритания) назначался больным в дозе 25 мг 
2 раза в день внутримышечно в течение 3 дней, 
далее – в первой группе прием отменяли, а во 
второй продолжали по 25 мг однократно еще в 
течение 3 дней. Пациентам первой группы при 
поступлении сразу проводилось вскрытие абс-
цесса, а во второй – репозиция костей носа. 
Кроме этого больные получали соответствую-
щее лечение: антибиотики – цефалоспорины І-
ІІІ поколения в среднетерапевтической дозе, 
антигистаминные препараты, средства, улуч-
шающие микроциркуляцию, дегидратационные 
препараты.  

В случае недостаточной эффективности 
проводимой терапии некоторым пациентам из 
второй группы в первый день после операции 
были назначены однократно наркотические 
анальгетики.  

Результаты. Контроль за динамикой лече-
ния осуществлялся на основании субъективных 
критериев (жалобы больных), по данным осмот-
ра (снижение отека мягких тканей глотки и ли-
ца), а также с учетом результатов общего анали-
за крови. 

Клиническая эффективность применения 
препарата ДЕНЕБОЛ при лечении пациентов с 
паратонзиллярным абсцессом составила 100 %, 
(выздоровление и клиническое улучшение; 
средняя оценка эффективности составила 2,73 
по 3-х бальной шкале), с переломом костей носа 
эти показатели составили, соответственно – 86% 
и 2,33 балла.  

За весь период лечения в обеих группах 
пациентов не было зафиксировано ни одного 
случая побочного действия препарата. 

Выводы. Денебол является эффективным 
и безопасным патогенетическим средством в 
лечении пациентов с паратонзиллярным абсцес-
сом и переломом костей носа. 

 
© Д.А.Зинченко, 2006 
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