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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ  
ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ЗАГОСТРЕННЯМ  

ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ (АНГІНОЮ) 
 

Проблема вибору оптимального антибіо-
тика при лікуванні хворих з гострою запальною 
патологією ЛОР-органів утруднена динамічною 
зміною спектра збудників хвороб на тлі їх рези-
стентності до антибактеріальних препаратів 
(Страчунский Л.С., Каманин Е.И., 1998). Важ-
ливими чинниками антибіотикотерапії є харак-
теристика препарату, спектр його дії, біодосту-
пність, оптимальна терапевтична доза та спосіб 
застосування. 

Традиційні схеми призначення антибіоти-
ків часто не відповідають вимогам клінічної мі-
кробіології, не враховують даних чутливості до 
мікроорганізмів і, як наслідок, виникає вторинна 
резистентність до антибактеріальних препаратів 
та розповсюдження полірезистентних штамів 
мікроорганізмів (Тарасов Д.И., 1985). В резуль-
таті формуються затяжні гострі та хронічні фо-
рми інфекцій ЛОР-органів, лікування яких над-
звичайно утруднене. 

В амбулаторних умовах антибіотикотера-
пія набуває особливого значення та вимагає 
своєчасного призначення адекватного препара-
ту, визначення оптимального шляху введення, 
оцінки клінічної ефективності через 48 годин, 
вирішення питання продовження лікування об-
раним антибіотиком чи його заміни. 

За рекомендаціями ВООЗ одним з основ-
них принципів амбулаторного лікування є при-
значення таблетованих антибактеріальних пре-
паратів. За результатами численних клінічних 
випробувань, доведена висока ефективність лі-
кування запальних ЛОР-захворювань перораль-
ними формами сучасних антибіотиків. 

За даними Sanford J.P. (1997), найбільш 
частими збудниками тонзиліту є стрептококи 
групи A, C, G. Препаратами вибору у таких хво-
рих виступають цефалоспорини ІІІ покоління 
для перорального застосування. Широкий 
спектр дії, обумовлений пригніченням процесів 
синтезу клітинної мембрани широкого спектру 
збудників, резистентність до дії β-лактамаз, біо-
доступність (60%), не залежність від прийому 
їжі, швидке досягнення терапевтичної концент-
рації в ЛОР-органах та збереження її на протязі 
24 годин, зумовили вибір таблетованого перора-
льного антибіотика Лопракс (цефіксим).  

Під нашим спостереженням знаходилися 
36 хворих з хронічним тонзилітом. Загострення 
процесу (ангінами) виникали 3-4 рази на рік. 

Контрольна група з 16 пацієнтів (усі до-
рослі за віком) під час загострення процесу (ан-
гіни) отримувала пероральний антибіотик з гру-
пи цефалоспорінів ІІ покоління – цефуроксим 
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аксетил по 250 мл два рази на добу разом з по-
лосканням горла антисептичними розчинами, 
молочно-рослинною дієтою, саліцилатом на-
трію, протигістамінними препаратами та при-
ймання значної кількості рідини. У 8 хворих 
спостерігалася катаральна ангіна; фолікулярна 
та лакунарна ангіна мала місце відповідно у чо-
тирьох осіб. Захворювання тривало від 5-6 днів 
при катаральній формі, і до 7-10 діб при фоліку-
лярній формі. 

Дослідна група з 20 хворих (8-катаральна, 
5-лакунарна, 7-фолікулярна ангіни) в комплекс-
ному лікуванні приймала пероральний антибіо-
тик групи цефалоспоринів ІІІ покоління (цефік-
сим) Лопракс, по 400 мг один раз на добу. Су-
провідне лікування було таким самим, як у хво-
рих контрольної групи.  

У хворих дослідної групи з катаральною 
ангіною перебіг захворювання тривав на протязі 
4-5 днів. Пацієнти з фолікулярною та лакунар-
ною ангіною мали перебіг захворювання на про-
тязі 6-7 діб. Тяжкість стану (висока температу-
ра, слабкість, головний біль, біль у кінцівках, 
м'язах, суглобах в ділянці серця) згідно скарг 

хворих значно поліпшилася через 2-3 дні (ката-
ральна форма) та через 4-5 дні (лакунарна та 
фолікулярна ангіна). Формула крові (лейкоци-
тоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підви-
щення ШОЕ) нормалізувалася на декілька днів 
(5-7) пізніше.  

Препарат забезпечив м'який перебіг ангін, 
не були встановлені постангінозні ускладнення 
щодо функції нирок й серцево-судинної системи 
(спостереження на протязі 3-х тижнів після про-
веденого курсу лікування). 

Алергічних реакцій на Лопракс не зафік-
совано в жодному випадку, побічні дії не спо-
стерігалися. Зручний режим дозування – один 
раз на добу, за рахунок пролонгованої дії, забез-
печує максимальну комплаєнтність препарату. 
Наш досвід застосування Лопраксу при різних 
патологіях Лор органів протягом 4-х років під-
тверджує його добру переносимість, значну 
ефективність і безпеку в застосуванні.  

Все вище зазначене обумовлює доцільність 
використання Лопраксу в амбулаторній практиці 
для лікування запальних захворювань глотки, зок-
рема, загострень хронічного тонзиліту.  

 
© Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, 2009 
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ТАКТИКА НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ТРАВМАХ ГОРТАНІ ТА ШИЙНОЇ ЧАСТИНИ ТРАХЕЇ 

 

Гортань і трахея є частиною верхніх ди-
хальних шляхів, які забезпечують життєдіяль-
ність організму. Обтурація їх приводить до мит-
тєвої смерті, а звуження просвіту до тривалого 
кисневого голодування і викликає так звану 
стенотичну хворобу, яка супроводжується як 
функціональними так і органічними змінами з 
боку серцево-судинної та інших систем організ-
му. Крім того, гортань є голосоутворюючим ор-
ганом, і її пошкодження призводить не тільки до 
медичних а й до негативних соціальних наслід-
ків. 

Метою роботи було визначити оптималь-
ну тактику ведення постраждалих із травматич-
ними ушкодженнями гортані. 

Нами досліджена практика лікування па-
цієнтів із пошкодженнями гортані в результаті 
відкритої і закритої травми порожнинних орга-
нів шиї різного походження (в т.ч. медичного), 
ізольованими ушкодженнями гортані внаслідок 

ударів, розрізів гострим предметом а також суї-
цидальних спроб. Розподіл хворих по групах 
був такий: тупа травма гортані – у 10, в тому 
числі із переломом хрящів гортані (6), посттра-
вматичними крововиливами і гематомами гор-
тані – 7, різана та колота рана шиї – 6, в т.ч. 1 – з 
пошкодженням внутрішньої яремної вени, 1 із 
ретровісцеральною гематомою, 1 із забійно-
рваною раною шиї та розривом під'язиково-
щитоподібної мембрани, 1 із повним відривом 
гортані від трахеї. Двобічний параліч гортані 
після струмектомії та тривалої інтубації спосте-
рігався у 7 пацієнтів. У 3-х хворих з травмою 
гортані мала місце суїцидальна спроба. 

Лікування травм гортані полягало насам-
перед у зупинці кровотечі, первинній обробці 
рани і забезпечення нормального дихання.  

При відкритій травмі у верхніх відділах 
шиї, внаслідок розриву щитопід'язикової мем-
брани рана, як правило зяє. Через неї видно гор-
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тань і частину глотки. Голос відсутній. При тра-
вмі в ділянці конічної зв'язки провідним симп-
томом є утруднене дихання аж до асфіксії, кро-
вотеча, кровохаркання, підшкірна емфізема, 
розлади ковтання і зміна голосу. При колото-
різаних та вогнепальних пораненнях трахеосто-
мія найчастіше носить превентивний характер 
через можливі реактивні посттравматичні 
ускладнення. 

Екстрена трахеостомія виконувалась у 
постраждалих із відкритою механічною трав-
мою порожнинних органів шиї (спроби заду-
шення, різано-рублені та вогнепальні рани), а 
також із закритими травмами, включаючи від-
риви гортані від під'язикової кістки, розриви 
самої гортані або трахеї. 

Зовнішні закриті травми гортані виника-
ють внаслідок дії сили на зовнішні частини гор-
тані – здавлення, відрив гортані від трахеї, пере-
лом хрящів гортані. Найчастіше причинами та-
ких травм є транспортні аварії, наприклад – наїзд 
на трос шиєю у мотоциклістів, удар об кермо. У 
перші години після травми клінічна картина ха-
рактеризується шоковими явищами, різким бо-
лем у місці травми, підшкірною емфіземою, кро-
вохарканням, утрудненням дихання різного сту-
пеня. Візуально було видно сліди травми на шкі-
рі. При пальпації шиї відзначалась підшкірна ем-
фізема, відчувалась крепітація відломків хрящів 
гортані. Ларингоскопічно спостерігались гемато-
ми гортані, у вигляді синьо-багряного набряку, 
обмеження рухів голосових складок або повної їх 
нерухомості, внаслідок ушкодження нижнього 
гортанного нерву. У разі перелому під'язикової 
кістки спостерігалось западіння кореня язика і 
обмежена рухомість надгортанника. 

У хворих із закритими травмами порож-
нинних органів шиї завжди складно вирішувати 
питання про трахеотомію. Слід розрізняти три 
рівні пошкоджень: розрив щитопід'язикової 
мембрани, відрив гортані від трахеї і розрив са-
мої трахеї. В першому випадку в результаті на-
тягу проходить зміщення трахеобронхіального 
дерева по відношенню до під'язикової кістки і 
самої гортані з можливим відривом надгортан-
ника. Обов'язково порушується акт ковтання, а в 
результаті кровотечі і зміщення м'яких тканин 
виникають дихальні розлади. При відриві горта-
ні від трахеї остання зміщується донизу, а гор-
тань підтягується до під'язикової кістки. При 
цьому через пошкодження зворотніх нервів ви-
никає двобічний параліч гортані, який може 
призвести до асфіксії. 

До медичної травми в першу чергу слід 
віднести паралічі гортані, які виникли в резуль-
таті струмектомії, а також інших втручань на 
шиї і органах грудної порожнини. 

У випадку двобічного параліча гортані, 
який виник в процесі хірургічного втручання, 
треба продовжити вентиляцію через інтубаційну 
трубку, або терміново заінтубувати хворого. В 
процесі наступного динамічного нагляду і від-
новної терапії слід вирішити питання необхід-
ності трахеостомії. В останні роки широко 
впроваджується методика дилятаційної трахеос-
томії. Вона включає пункцію трахеї і наступне 
міжкільцеве розширення її передньої стінки по 
гнучкому провіднику введеним дилятатором, 
який в подальшому замінюють однопросвітною 
трахеальною канюлею. На наш погляд ця мето-
дика може використовуватись лише у хворих які 
знаходяться на апаратному диханні через оро-, 
назотрахеальну інтубаційну трубку, так як існує 
можливість кровотечі внаслідок поранення щи-
топодібної залози, пошкодження задньої мем-
бранозної стінки трахеї. В ряді випадків, у дітей, 
можливе виконання трахеопункції з наступною 
високочастотною вентиляцією. Слід пам'ятати, 
що раннє переведення хворого на диханння че-
рез трахеостомічну трубку призводить до деза-
даптації складного механізму регулювання ней-
ром'язевого апарату гортані, сприяючи вироб-
ленню утриманської поведінки, оскільки не по-
трібно виконувати роботу дихальним м'язам. 

Висновки. 
1. Методами вибору для усунення диха-

льної недостатності при травмі гортані і трахеї є 
інтубація, або ж трахеостомія. Однак цей вибір 
не є простим і однозначним. На відміну від ді-
тей, де інтубація, може продовжуватись багато 
діб, у дорослих, тривале перебування інтубацій-
ної трубки призводить до розвитку хондропери-
хондриту гортані і трахеї з наступним форму-
ванням рубцевого стенозу аж до атрезії її про-
світу. Тому у хворих, які перебувають у реані-
маційному відділенні і потребують респіратор-
ної підтримки, при неможливості прогнозування 
тривалості інтубації, трахеостомію проводять 
через 3-5 днів назо- або оротрахеальної інтуба-
ції. 

2. Тіреогіоідопексію слід виконувати тов-
стими синтетичними нитками або ауто- чи 
аллогенними полосками із широкої фасції стег-
на. Ларинготрахеопексію можна проводити 
синтетичними нитками, що розсмоктуються. 
Для утримання лінії швів від прорізування шию 
фіксують коміром Шанца, а також приведенням 
голови до грудини. Головним принципом 
при закритому пошкодженні є перевід його у 
"відкрите". 

3. При наданні невідкладної допомоги хі-
рург повинен проводити серединний розріз шкі-
ри, не обмежуючись звичайною довжиною як 
при плановій трахеостомії. Співставлення час-
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тин гортані і трахеї, які розійшлися і ларинго-
трахеопексію слід проводити лише за повної 
адекватності дихання і зупиненій кровотечі з 
нормальними показниками гемодинаміки. 

4. При значних анатомічних змінах особ-
ливо вестибулярного і складкового відділів гор-
тані, а також при вираженому тризмі, травмі 
хребта слід застосовувати інтубацію за допомо-
гою гнучкого фіброендоскопа, на який попере-
дньо надягається сама інкубаційна трубка. Вве-
дення інтубаційної трубки по пальцю наосліп, 
або з використанням додаткового протектора, 

найчастіше товстого дроту, не повинно бути 
правилом. 

5. Питання про можливість відновлення 
функції зворотного нерву можна вирішувати 
лише після 4-6-місячного лікування і спостере-
ження. 

6. Головними профілактичними заходами 
для попередження трахеоезофагальних фістул є 
динамічний фіброендоскопічний огляд через 
трахеостому. Фіброендоскопія в поєднанні з 
рентгенологічними дослідженнями, комп'ютер-
ною, магнітно-резонансною томографією). 

 
© Р.А. Абизов, С.О. Лакиза, С.С. Самойленко, О.Т. Шацька, 2009 
 
 
 
 
Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО, В.Р. АБИЗОВ, П.Г. ФЕЛДІЙ (КИЇВ, УЖГОРОД; УКРАЇНА) 

ФАРМАКОПРОФІЛАКТИКА ПРОМЕНЕВИХ УРАЖЕНЬ  
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Променева терапія, як відомо, є одним із 
основних методів терапії хворих зі злоякісними 
пухлинами ЛОР-органів й під час її проведення 
може спостерігається значне ушкодження при-
леглих до новоутворення тканин. Променеві 
процеси характеризуються тривалим прогресив-
ним або рецидивним перебігом, непіддатливіс-
тю до лікування септичними, алергійними та 
іншими важкими наслідками; вони утруднюють 
спостереження за станом пухлинного вогнища, 
гальмують результати лікування; погіршують 
загальний стан пацієнтів й призводять до інвалі-
дизації. Основна причина променевих уражень 
верхніх дихальних шляхів – це відсутність толе-
рантності тканин організму до дії іонізуючого 
опромінення. 

Наші спостереження, якими охоплені по-
над 2000 пацієнтів, свідчать, що кількість осіб з 
променевими ураженнями дихальних шляхів 
складає 37,58 % до всіх ЛОР-онкохворих; в 
структурі місцевих променевих уражень най-
більш питому вагу посів гострий радіоепітеліїт 
– 90,2 % (Р.А. Абизов, 2001, 2004). До основних 
шляхів запобігання виникнення променевих 
уражень слід віднести фармакопрофілактику. 

Згідно даних літератури і результатах 
особистих досліджень ми прийшли до наступ-
них висновків. 

Крім посиленого повноцінного високока-
лорійного харчування і вітамінотерапії підви-
щення стійкості організму в період опроміню-
вання забезпечуються призначенням кровоза-
мінних, гемостимулювальних (лейкоген, спле-

нін) і загальнозміцнювальних засобів, арсенал 
традиційних методів профілактики променевих 
ускладнень ґрунтується на численних, не зав-
жди стабільно ефективних медикаментозних 
засобах: олія обліпихи і шипшини, ментол, про-
теолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсін, те-
рилітин), галоскорбін, лізоцин, метилурацил, 
розчини антибіотиків та антисептиків, вітаміни 
групи В, рутин, етоній (1-5 % розчин), каланхое. 
В нашій клініці пройшли випробування й добре 
себе зарекомендували в профілактиці радіоепі-
теліїтів такі лікарські препарати, як дибунол, 
кверцетин, куріозин і, з деякими застереження-
ми, димексид. 

Феноловий антиоксидант дибунол, що 
має протипухлинні і протизапальні властивості, 
здійснює радіозахисний ефект шляхом запобі-
гання переокисленню ліпідів клітинних мембран 
і для профілактики радіоепітеліїту пацієнтам, 
які належать до групи ризику, призначають ін-
галяції 1 % його розчину один раз на день з по-
дальшим закапуванням цього розчину по 5 кра-
пель у кожну ніздрю тричі на день на протязі 
всього курсу променевої терапії. 

Кверцетин використовується у вигляді 
гранул. Препарат призначається у вигляді 20 % 
гелю per os по 1 чайній ложці 2-3 рази на добу 
за 30 хвилин до їжі; його запивають половиною 
склянки теплої води. Найбільш висока профіла-
ктична ефективність цих препаратів за умови 
спільного їх застосування у комбінації. 

В якості радіопротектора використовуєть-
ся також димексид, хоч його радіозахисна дія 
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слабша, ніж у дібунолу і кверцетину. Крім того, 
димексид іноді у слабких концентраціях (1-5 %) 
подразнює слизову оболонку. З профілактичною 
й лікувальною метою використовується препа-
рат куріозин, до складу якого входять основа 
міжклітинної речовини гіалурована кислота і 
цинк, якому властива асептична дія. Для профі-
лактики променевого епітеліїту глотки, гортані і 
трахеї застосовується інгаляційна форма 1 раз 
на день, яку готують екстемпоральним шляхом 
доданням 1 мл куріозину і 0,5 мл димексиду до 
10 мл протинабрякової суміші за рецептом Є.А. 
Свдощенко і В.П. Мельник (Б.Л. Французов, 

С.Б. Французова, 1980). На одну інгаляцію ви-
користовують 2 мл суміші. 

Спостереження за численним континген-
том онколарингологічних хворих, які отримува-
ли променеву терапію, була доведена висока 
ефективність наданих препаратів в профілактиці 
та мінімізуванні виявленості гострих промене-
вих уражень верхніх дихальних шляхів. 

Таким чином, для запобігання виникнен-
ня гострих променевих уражень та для мініміза-
ції їх виявлення слід застосовувати вищенаведе-
ні фармакологічні препарати з вираженою ра-
діозахисною та протизапальною дією. 

 
© Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, В.Р. Абизов, П.Г. Фелдій, 2009  
 
 
 
 

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

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКАСАНУ В ЛІКУВАННЯ СИНУСИТУ 
 

Не зважаючи на велику кількість дослі-
джень з приводу лікування сину ситів (Каманін 
Е. І., Стецюк О.У., 2002; O. Hare, J. Harding, 
2005), проблема комплексного лікування гост-
рих та хронічних запальних процесів приносо-
вих пазух не втрачає своєї актуальності. Однією 
з причин цього є підвищення резистентності 
флори до антибактеріальних препаратів, зокре-
ма антибіотиків широкого спектру дії, які вико-
ристовує переважна більшість отоларингологів з 
метою емпіричної терапії синуситів. Це зумов-
лює необхідність пошуку нових рішень та під-
ходів до патогенетичного лікування. 

Зважаючи на те, що при лікуванні сину-
ситів, одночасно з системною антибактеріаль-
ною терапією, використовується місцеве вве-
дення антибіотиків та антисептичних препара-
тів, актуальним залишається їх вибір. 

Доцільним є використання засобу подвій-
ної дії: антибактеріальної та протигрибкової. 
Одним з препаратів, що відповідає цим вимо-
гам, є Декасан®.  

Принцип дії декаметоксину, як поверхне-
во-активної речовини, полягає в дії на мембрану 
клітини. Він руйнує надмембранний шар мікро-
бної клітини, розпушує мембрану та підвищує ії 
проникність для крупномолекулярних сполук. 
Препарат діє на грампозитивні, грамнегативні 
аеробні та анаеробні мікроорганізми, має фунгі-
цидну та віруцидну дію на ліпофільні віруси в т. 
ч ВІЛ, гепатиту. Такий широкий спектр дії пре-
парату має особливу цінність, враховуючи стій-
кі до антибіотиків мікробні асоціації, що най-
більш часто є збудниками запальних процесів 

приносових пазух. При терапії Декасаном®, ре-
зистентні форми мікроорганізмів формуються 
повільно, до того ж, препарат потенціює дію 
інших антимікробних засобів при комплексній 
терапії. 

З метою дослідження ефективності місце-
вого лікування Декасаном®, в нашій клініці було 
обстежено та проліковано 40 пацієнтів: 20 хво-
рих з гострими запальними процесами приносо-
вих пазух (віком від 11 до 58 років, з них чоло-
віків – 7, жінок – 13) та 20 – з хронічними сину-
ситами в стадії загострення (віком від 16 до 71 
років, з них чоловіків – 9, жінок – 11). Контро-
льну групу склали 20 пацієнтів з гострими та 
хронічними синуситами, яким в пазухи вводи-
лись розчини антибактеріальних препаратів та 
гідрокортізону. 

Пацієнти 1-ї та 2-ї груп отримували одна-
кову системну терапію: антибактеріальну, анти-
гістамінну, місцеві деконгестанти, муколітики, 
дренування пазух шляхом пункції. Пацієнтам 1-ї 
групи в пазухи вводився р-н декасану, а 2-ї – 
розчини антибіотиків, гідрокортізону. 

Всім хворим на початку лікування було 
проведено бактеріологічне дослідження пнктату 
приносових пазух, або вимивної рідини. При 
цьому, у хворих переважно висівались: S. Epi-
dermidis, Enter. Faecium, або їх асоціація. В по-
одиноких випадках виявлено гриби роду 
Candida, S.Aureus, Str. Pyogenes.  

 Ефективність лікування оцінювалась на 
5-й та 7-й день за наступними критеріями: скар-
ги хворого, риноскопічна картина, динаміка 
вмісту та об’єму приносових пазух. 
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Таблиця 1 
Динаміка лікування гострих синуситів 

Досліджувана група, n=20 Контрольна група, 
n=20 Критерії 

5-й день 7-й день 5-й день 7-й день 
Головний біль 1-2 1 4 2 
Закладеність носа 2 1 4 2-3 
Набряк слизової оболонки 2-3 0-1 3-4 3 
Наявність патологічного вмісту в пазухах 2 0 3-4 3 

 
Таблиця 2 

Динаміка лікування хронічних синуситів 

Досліджувана група, n=20 Контрольна група, 
n=20 Критерії 

5-й день 7-й день 5-й день 7-й день 
Головний біль 1-2 1 3-4 2 
Закладеність носа 3 1 4 2-3 
Набряк слизової оболонки 2 0-1 2 3 
Наявність патологічного вмісту в пазухах 3 1 3 2 

 
 
Інтенсивність проявів оцінювалась по 5-

ти бальній шкалі, в таблицях наведений серед-
ній бал за вказаним критерієм в кожній групі 
хворих.  

Шкала оцінки критеріїв: 0 – відсутність 
скарги чи прояву; 1 – мінімальний прояв; 2 – 
незначно виражений симптом; 3 – помірно ви-
ражений симптом; 4 – значно виражений симп-
том; 5 – максимальний прояв. 

Аналізуючи отримані результати, можна 
зробити висновок, що при ідентичних умовах 
системної терапії гострих та хронічних синуси-
тів, місцева терапія Декасаном® має переваги 
щодо більш ранньої нормалізації риноскопічної 

картини, санації приносових пазух, покращання 
суб’єктивного стану хворих. Слід відмітити, що 
при місцевому введенні препарату в приносові 
пазухи, в 2-х випадках у пацієнтів виникло від-
чуття печії в порожнині носа, яке зникло при 
введенні препарату в розведенні 1:1, що не 
вплинуло на якість лікування. В усіх інших ви-
падках переносимість препарату була задовіль-
ною. 

Базуючись на викладеному матеріалі, мо-
жна зробити висновок про доцільність викорис-
тання Декасану® для місцевого застосування 
при гострих та хронічних синуситах як емпіри-
чної терапії.  

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Ю.І. Онищенко, 2009  
 
 
 
 
 

Т.Д. АГАФОНОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

ЦЕФТРИАКСОН В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ЛОР-ВРАЧА  
 

Проблема рациональной антибактериаль-
ной терапии инфекций верхних дыхательных 
путей (ВДП) и бактериальных риносинуситов в 
частности, продолжает оставаться актуальной. 
Наличие большого арсенала антибактериальных 
препаратов, с одной стороны, расширяют воз-
можности лечения острых риносинуситов, а с 
другой – требует от ЛОР-врача осведомлённо-
сти о многочисленных антибиотиках и их свой-
ствах (спектр действия, фармакокинетика, по-

бочные эффекты и т.д.), ориентировки в вопро-
сах микробиологии, клинической фармаколо-
гии.  

До недавнего времени в амбулаторной 
практике считался и считается антибиотик пер-
вого выбора при эмпирической терапии – Ауг-
ментин в лечении острых воспалительных забо-
леваний ЛОР-органов. 

 В настоящее время, в связи с ростом ре-
зистентности респираторной микрофлоры, так-
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же заслуживает внимания Цефтриаксон – цефа-
лоспарин III поколения, обладающий широким 
спектром антимикробной активности в отноше-
нии основных возбудителей заболеваний около-
носовых пазух. Препарат отличается устойчиво-
стью к действию большинства бета-лактамаз 
грамположительных и грамотрицательных мик-
роорганизмов. Обладает активностью in vitro в 
отношении большинства штаммов следующих 
микроорганизмов: Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenza, Moraxella catarhalis, кото-
рые наиболее часто вызывают развитие воспа-
лительных заболеваний ВДП и уха. 

В «КДЦ «Евромедсервис» с октября  
2008 г. по март 2009 г. находились на амбула-
торном лечении 49 пациентов: с острым гной-
ным гайморитом – 25 человек, с обострением 
хронического гнойного гаймороэтмоидита 19 
человек, с изолированным острым сфеноидитом 
– 5 пациентов.  

Комплексное влечение этой группы боль-
ных в качестве системной антибиотикотерапии 
включало парантеральное назначение препарата 
Цефтриаксон по 1,0 один раз в день в течение 6 
дней. 

По окончанию курса консервативной те-
рапии положительные результаты получены у 
всех 49 пациентов, 30 из которых отказались 
первоначально от стационарного лечения. При 
проведении лечения уже на 2-3-ий день больные 
отмечали купирование основных симптомов: 

головной боли, уменьшение гнойных выделений 
из носа, улучшение носового дыхания. 

Катамнестическое наблюдение составило 
5 месяцев. При этом рецидивы заболевания не 
были отмечены ни у одного больного. 

Необходимо отметить, что при остром 
гайморите 21 пациенту не потребовалось ис-
пользование в комплексе терапии пункций 
верхнечелюстных пазух, что в значительной 
степени повысило качество их жизни. 

Таким образом, высокая клиническая и 
бактериологическая эффективность антибиоти-
ка цефалоспоринового ряда Цефтриаксона, дает 
основание отнести его в разряд препаратов вы-
бора для лечения острых заболеваний околоно-
совых пазух в амбулаторной практике оторино-
ларинголога. Применение Цефтриаксона у 
больных, страдающих острым синуситом, спо-
собствует снижению продолжительности забо-
левания, длительной ремиссии, в ряде случаев 
дает возможность исключить пункции верхне-
челюстных пазух. Включение Цефтриаксона в 
комплексную консервативную терапию острых 
заболеваний околоносовых пазух позволяет 
уменьшить риск развития внутричерепных ос-
ложнений. 

Кроме того, однократное применение это-
го лекарственного средства в течение суток и 
нередкая невостребованность пункционного 
метода ведения пациентов во многом повышает 
их качество жизни. 

 
© Т.Д. Агафонова, 2009  
 
 
 
 
 

Н.В. АЛЕКСАНДРУК, В.І. ПОПОВИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

НЕЗАВЕРШЕНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ – ПРИЧИНА СИНДРОМАЛЬНОЇ 
ПРИГЛУХОВАТОСТІ ТА ГЛУХОТИ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

 

Слуховий аналізатор людини – один із 
найінформативніших щодо навколишнього сві-
ту. Він дозволяє людині сприймати та адекватно 
реагувати на звукові зміни навколишнього сере-
довища. Зниження слухової функції, не кажучи 
про її втрату, значно погіршують якість життя, 
порушуючи її положення в суспільстві, обме-
жують її в виборі фаху. Особливо негативний 
вплив зниження слуху проявляється в дитячому 
віці. Слід відзначити, що розвиток приглухува-
тості в ранньому дитинстві різко змінює психо-
емоційне формування особистості, додає серйо-
зних проблем батькам, негативно впливає на 
стосунки з оточуючими. У більшості випадків 

(біля 70%) природжена глухота є несиндрома-
льною, яка переважно (75-80%) успадковується 
за рецесивним типом (Бариляк А.Ю. і співавто-
ри, 2003). Проте описані різні види приглухува-
тості, які мають синдромальний характер, зок-
рема як прояв спадкового захворювання – неза-
вершеного остеогенезу (Попович В.І., співавто-
ри, 2004). Це є спадкова патологія, пов'язана з 
порушенням кісткоутворення. Стан слуху при 
даному захворюванні характеризується прогре-
суючою приглухуватістю аж до повної глухоти. 

Метою нашого дослідження є визначення 
частоти та структури синдромального порушен-
ня слуху у дітей. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 9

Обстежено 36380 дітей. Виявлено вади 
слуху в 1894 дітей. Із 1894 дітей в 63 мала місце 
генетична вада слуху, що складає 3,3% від кіль-
кості дітей з патологією слуху. 

Із 63 обстежених дітей 5 знаходилося до 
року (5 дівчаток), 24 дитини від 1 до 3 років (9 
хлопчиків, 15 дівчат), 9 дітей від 3 до 5 років (6 
хлопчиків, 3 дівчинки) та 25 дітей старше 5 ро-
ків (14 хлопчиків, 11 дівчаток). Слід звернути 
увагу, що порушення слуху найбільше виявлено 
в групі дітей віком старше 5 років – 25 дітей 
(1,29%), на другому місці – від 1 до 3 років 24 
дитини (1,27%), найменше спостерігається у 
дітей до року – 5 дітей (0,26%). Окремо потріб-
но виділити групу дітей із синдромальним по-
рушенням слуху, причиною якого слугував не-
завершений остеогенез. Останній виявлено у 4 
дітей (0,2%) із 1894 обстежених. 

У дітей із незавершеним остеогенезом 
при імпедансометричному обстежені виявлено 

тимпанограму типу “А” або”As”, а акустичний 
рефлекс не визначався на іпсі- і контразвукові 
подразники. При аудіометрії спостерігається 
зниження порогів повітряної та кісткової прові-
дності, з наявністю кістково-повітряного розри-
ву. Це пов’язано з тим, що відбувається пору-
шення передачі звукової хвилі по слуховим кіс-
точкам за рахунок недостатнього формування 
кісткової тканини. 

Отже, у дитячому віці синдромальний тип 
порушення слуху зареєстрований у 63 із 36380 
дітей (3,3%). Однією із частих причин синдро-
мальної втрати слуху є порушення кісткоутво-
рення – незавершений остеогенез. При такому 
типі ураження спостерігається комбінована 
втрата слуху – як по типу порушення звукопро-
ведення, так і сприйняття – обумовлена особли-
вими патогенетичними механізмами захворю-
вання (остеопороз слухових кісточок, гіперка-
льціємія). 

 
© Н.В. Александрук, В.І. Попович, 2009  
 
 
 
 
 

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГАЙМОРИТОВ 
 

Неправильный выбор антибактериальных 
средств, нерациональное местное лечение, отказ 
от общеукрепляющих средств и, что особенно 
важно, назначение рутинных физиотерапевти-
ческих процедур приводит зачастую к пролон-
гированию или хронизации воспалительных 
заболеваний околоносовых пазух (Д.А. Зинчен-
ко, Д.Д. Заболотная, 2005). 

Поэтому целесообразным является, на 
наш взгляд, применение новых физиотерапев-
тических методов воздействия на ткани в соче-
тании с ирригационно-элиминационной терапи-
ей риносинуситов при помощи солевых раство-
ров. 

Целью нашего исследования являлось 
сравнительное изучение эффективности различ-
ных терапевтических мероприятий, направлен-
ных на ускорение эрадикации воспалительных 
явлений в околоносовых синусах. 

Материалы и методы исследования. 
Нами было проведено лечение 94 пациентов с 
острыми риногенными гайморитами. Больные 
находились в трудоспособном возрасте от 18 до 
62 лет. Мужчин было 52 (55,3%), женщин – 45 
(44,7%). В 25 случаях (27,0%) процесс носил 
двусторонний характер. 

В начале лечения у всех больных в обяза-
тельном порядке проводили аспирацию содер-
жимого пазухи с помощью пункции с последу-
ющим микробиологическим исследованием экс-
судата. Кроме того, выполняли общеклиничес-
кие и эндоскопические методы исследования, 
изучали транспортную активность мерцательно-
го эпителия, определяли кислотно-основное со-
стояние носового секрета. 

Все пациенты были разделены на две рав-
ноценные группы (основную и контрольную) по 
характеру заболевания и по возрасту. Больные 
основной группы получали перорально аминопе-
нициллин, деконгестанты и солевые души. Кроме 
того, этим пациентам проводили магнитно-
лазерную терапию. Для этой цели использовали 
инфракрасное излучение терапевтического лазе-
ра Узор-2к в сочетании с воздействием постоян-
ного магнитного поля. Такое магнитнолазерное 
облучение длиной волны 0,89 мкм, напряжением 
50 мтл и экспрозицией 180 секунд. Процедуры 
выполняли ежедневно на биологические актив-
ные точки носа и верхнечелюстных пазух (2 поля 
на один сеанс). Курс лечения – 5 дней. 

У пациентов контрольной группы вместо 
магнитно-лазерной терапии проводили УВЧ-
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терапию. Эффективность лечения оценивали по 
общему состоянию больного, клинической кар-
тине и показателям специальных методов об-
следования (мукоцилиарный клиренс и pH но-
сового секрета). 

Результаты и их обсуждение. При мик-
робиологическом исследовании как в основной, 
так и в контрольной группах были высяены сле-
дующие возбудители: S.pneumoniae (34,5%), 
H.inluenzae (29,0%) и M.catharralis (10,7%). Тем-
пы прекращения слизисто-гнойных выделений 
из носа, уменьшение гиперемии и отека слизис-
той оболочки носа, а также восстановление до 

нормальных значений мукоцилиарного транс-
порта (5-12 мин) и pH до 7,35-7,45 у пациентов, 
получавших магнитнолазерное лечение, опере-
жали таковые у больных, принимавших тради-
ционную УВЧ-терапию, в среднем на 4 дня. 

Выводы. Лечение больных с острыми 
гайморитами должно строится только на ком-
плексной основе и включать в себя наиболее 
современные методы физиотерапевтического 
воздействия. Магнитнолазерная терапия с по-
мощью аппарата Узор-2к эффективна при лече-
нии воспалительных заболеваний околоносовых 
синусов. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2009 
 
 
 
 
С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ, Ю.А. ЛИТОВЧЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  ПАРАТОНЗИЛЛИТА 
 

Острые и хронические воспалительные 
процессы в миндалине часто приводят к воспа-
лительным и околоминдаликовой клетчатке. 
Клинически это проявляется в виде паратонзил-
лита или паратонзиллярного абсцесса. Наиболее 
частой причиной данной  патологии является 
задержка  гноя в миндалинах при закупорке ла-
кун миндалин, рубцовые сращения миндалин  с 
небными дужками, кариозные зубы, высокая 
вирулентность инфекций, снижение  защитных 
сил организма. 

Традиционная терапия паратонзиллита 
носит преимущественно этиологический и сим-
птоматический характер и только частично па-
тогенетический. Острое воспаление является 
защитной реакций организма, а применение то-
лько антибактериальной терапии приводит к 
снижению  иммунной резистентности организма 
и переходу инфильтративной стадии в абсцеди-
рующую. Следовательно, для того, чтобы ост-
рый воспалительный процесс завершился пол-
ноценно, его надо оптимизировать. Учитывая 
вышеизложенное и анатомо-физиологические 
особенности глотки, нами был разработан и 
применен патогенетически обоснованный метод 
лечения паратонзиллита. 

Поступившие  больные в ЛОР-стационар 
обычно накануне переболели ангиной и уже 
выздоравливающий контингент на 5-6 день 
вновь начинал жаловаться на нарастающие бо-
ли при глотании только с одной стороны. Объ-
ективно отмечалась резкая гиперемия слизи-
стой глотки с одной стороны, выражена асим-

метрия зева, небная миндалина несколько сме-
щена в просвет глотки. Мы наблюдали 2 груп-
пы больных с паратонзиллитом. 1-я группа – 22 
больных, которые получали антибактериаль-
ную терапию, антисептики, антигистаминные 
препараты, НПВС, обезболивающие средства, 
физиолечение, 2-я группа – 21 больной кроме, 
традиционной терапии получали комплексный 
метод лечения этой патологии. Предложенный 
способ лечения заключался  в подкожном вве-
дении (область угла нижней челюсти) антибио-
тика, гормональных препаратов с последую-
щим наложением на данную область компресса 
с 25% раствором димексида. Больные данной 
группы так же получали специализированный 
препарат для лимфоидной ткани – Лимфомио-
зот, иммуномодулятор – Эхинацея композитум 
С, противовоспалительные препараты – Ангин-
Хеель С и Траумель С. 

Анализ полученных данных показал, что 
у больных 1-ой группы у трех больных паратон-
зиллит перешел в паратонзиллярный абсцесс, 
для лечения которого было применено хирурги-
ческое вмешательство, средний к/день составил 
7-9 дней. У пациентов 2-ой группы процесс 
принял абортивный характер и к/день соответ-
ствовал 6-7 дням. 

Таким образом, предложенный метод ле-
чения паратонзиллита позволяет провести более 
полноценную этиопатогенетическую терапию, 
тем самым снизить риск развития тонзиллоген-
ных осложнений со стороны других органов и 
систем организма. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, Ю.А. Литовченко, 2009 
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ  
ПРИ ОДОНТОГЕННИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТАХ 

 

Попри широке розповсюдження гострих і 
хронічних синуситів, їх патогенез потребує да-
льшого дослідження, особливої уваги заслуговує 
вивчення морфологічних змін при різних клініч-
них формах захворювання. Метою нашої роботи 
було дослідити патогістологічні зміни слизової 
оболонки і прилеглої кісткової тканини в біопта-
тах при хронічних одонтогенних синуситах. 

Під спостереженням було 6 хворих у віці 
від 18 до 46 років, які перебували на стаціонар-
ному лікуванні в оториноларингологічному від-
діленні обласної клінічної лікарні. У всіх хворих 
діагностовано хронічний одонтогенний гнійний 
верхньощелепний синусит. Тривалість захворю-
вання склала від 1 року до 5 років. 

При одонтогенному синуситі виявлено мо-
заїчну морфологічну картину як слизової, так і 
підлеглої кісткової тканини. Слизова оболон-
ка була склерозована, з лімфо-плазмоцитарною 
інфільтрацією строми.  

Відмічено дискомплексацію епітеліально-
го шару і наявність дрібних ерозій внаслідок 
десквамації повнокровних епітеліоцитів. Приве-
ртала увагу ламінарна кісткова тканина з осере-
дками остеомаляції і розростанням пухкої спо-
лучної тканини на різних стадіях дозрівання, 
збільшена кількість остеобластів і остеокластів. 
Про активацію резорбції свідчили великі поро-
жнини, стоншення пластинок, їх розшарування. 
Процес резорбції поєднувався з накопиченням 
остеоїду. Отже, ремоделювання кісткової тка-
нини проявлялося остеодистрофією з форму-
ванням остеосклерозу. 

Таким чином, гістологічні дані дозво-
ляють досить повно прослідкувати послідов-
ність процесу ремоделювання кісткової тка-
нини при хронічному синуситі. При одонто-
генному синуситі превалюють остеодистрофія 
з наявністю остеомаляції та формуванням ос-
теосклерозу. 

 
© Ю.М. Андрейчин, 2009  
 
 
 

В.В.АНДРЮЩЕНКО, Д.Е.КУЗЬМЕНКО, Е.Я.КУЗЬМЕНКО, А.В.УТКИНА  
(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА КЛЕТОК РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА 
 

Больной Шевченко Виталий Федорович, 
1975 г.р., находился в ЛОР отделении с д-зом: 
Инородное тело наружного носа. Состояние по-
сле оперативного лечения.  

Поступил с жалобами на наличие образо-
вания на скате носа слева. Болеет с 1998 г., ко-
гда получил бытовую травму носа диском пилы. 
В ЛОР-ДОКТМО производились ПХО и репо-
зиция костей носа и вправление лобного отрост-
ка верхней челюсти. Около 0,5 года назад поя-
вилось образование на скате носа слева. Сфор-
мировался гнойный свищ. При ревизии свище-
вого хода было выявлено инородное тело. Про-
изводились попытки удалить инородное тело, 
полностью удалить инородное тело не удалось. 
Госпитализирован для оперативного лечения. 
ЛОР-осмотр: При внешнем осмотре на скате 
носа слева определяется небольших размеров 
незаживающая рана на дне которой определяет-
ся инородное тело черного цвета. Риноскопия: 

слизистая, розовая, носовая перегородка резко 
искривлена влево, в носовых ходах отделяемого 
нет, нижние носовые раковины незначительно 
гипертрофированы, дыхание через нос слева 
резко затруднено. 

На Р-грамме ОНП – в области носа слева 
определяется гиперденсивная тень прямоуголь-
ной формы размером 2-1,5- 0,3 см. Под ЭТН 
выполнено удаление инородного тела носа – 
удалён отломок шлифовального диска размером 
2-1,5-0,3 см. инородное тело о плотно впилось в 
клетки решетчатого лабиринта, последнее уда-
лено. Рана чистая. П\о период без особенностей. 
Рана зажила первичным натяжением. Шов снят 
на 5 сутки. В отделении получал: медацеф, ди-
цинон, кетолонг, ежедневно перевязки. 

С целью улучшения диагностики откры-
тых повреждений носа и околоносовых пазух, 
рекомендовано в послеоперационном периоде 
выполнять РО исследование на 4-5-е сутки. 

 
© В.В.Андрющенко, Д.Е.Кузьменко, Е.Я.Кузьменко, А.В.Уткина, 2009 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 12 

Т. АНТОНІВ, АГАСІ КАМІЛЬ ОГЛИ ШАХВЕРДИЕВ, М. СТАРЧАК 
(МОСКВА, РОСІЯ) 

 ЗНАЧЕННЯ ОТАЛГІЇ ТА ЗНИЖЕННЯ СЛУХУ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ  
ПАТОЛОГІЇ ГЛОТКИ 

 

В ЛОР-клініці Російського університету 
дружби народів (РУДН) за останні 5 років ліку-
валося більше 600 хворих з запальними і пух-
линними процесами всіх трьох ділянок глотки 
(паратонзиліти, паратонзилярні та парафарінге-
альні гнійники, хвороба Торнвальда, гемангіо-
ми, ювенільні ангіофіброми, екстрамедулярні 
менінгіоми і ін.). У 60 відсотків цих хворих од-
ним з ранніх проявів захворювання була оталгія. 
На зниження слуху скаржилися лише хворі з 
патологією верхньої ділянки глотки. 

При пухлинах і запальних процесах сере-
дньої ділянки глотки оталгія є одним з перших 
симптомів ураження глибоких шийних лімфа-
тичних вузлів. 

Зниження слуху, біль у вусі, при патології 
верхньої ділянки глотки часто є причиною діаг-
ностичних помилок. Більше як половина цих 
хворих певний час лікувалась від захворювання 
вуха – отиту, тубоотиту. Лише відсутність пози-
тивного результату проведеного лікування, або 
наростання симптоматики викликали сумнів в 
правильності діагнозу і хворих направляли на 
консультацію в клініку, де після глибшого і ці-
леспрямованого обстеження знаходили справж-
ню причину порушення слуху – ще мало поміт-
ну патологію верхньої ділянки глотки. У таких 

хворих не завжди можна обмежуватись резуль-
татами задньої риноскопії. Треба максимально 
використовувати високоінформативні ендоско-
пічні методи обстеження носа і носоглотки, зве-
ртаючи увагу на судинний рисунок, вологість, 
блиск слизової оболонки, рельєф її поверхні, 
консистенцію глоткового мигдалика, величину і 
форму тубарних валиків. Ендоскопія дає мож-
ливість визначити функціональний стан глотко-
вого устя слухових труб і, що дуже важливо – 
прицільно з мінімальною травмою взяти матері-
ал для гістологічного чи цитологічного дослі-
дження.  

При запальних процесах мигдаликів отал-
гія є одним з ранніх проявів поширення запа-
лення за межі мигдалика (паратонзиліт), або 
проникнення інфекції в глибокі шийні лімфати-
чні вузли (лімфаденіт).  

Вважаємо доцільним ще раз звернути ува-
гу на важливість і діагностичну цінність оталгії 
та зниження слуху. При відсутності патології 
вуха – це ранні симптоми грізних захворювань – 
паратонзиліту, парафарингіту, паратозилярного 
та парафарингеального гнійника, шийного лім-
фаденіту, чи навіть метастазів злоякісних пух-
лин глотки або гортані в глибокі шийні лімфа-
тичні вузли. 

 
© Т. Антонів, Агасі Каміль Огли Шахвердиев, М. Старчак, 2009 
 
 
 
 
 
 

А.А.АХЕТОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА ВОДОЙ «МАЙБАЛЫК» 

 

Целью данной работы явилось изучение 
эффективности ингаляционной терапии компен-
сированной формы ХТ водой «Майбалык» с 
применением стационарной ингаляционной сис-
темы «Salina» (Германия). 

Материал и методы: Под нашим наблю-
дением находились 107 больных компенсиро-
ванной формой ХТ. Все обследованные больные 
указывали на наличие рецидивирующих ангин в 
анамнезе. Критериями отбора больных в группу 
обследования являлись: 1) жалобы на болезнен-

ные ощущения в глотке (n=102, 95,3%); 2) казе-
озное отделяемое или жидкий гной из лакун 
миндалин (n=88, 82,2%); 3) постоянная гипере-
мия небных миндалин (n=66, 61,7%); 4) наличие 
локальной специфической симптоматики (Пре-
ображенского, Зака, Гизе) (n=96, 89,7%); 5) на-
личие письменного информированного согласия 
пациентов на участие в данном исследовании. 

Курс лечения состоял из 12 ежедневных 
процедур ингаляций минеральной водой «Май-
балык» длительностью по 10 минут при ее тем-
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пературе 38оС и расстоянии от распылителя до 
лица пациента в 20 сантиметров. Контрольную 
группу составили 32 больных, у которых инга-
ляционное лечение минеральной водой «Майба-
лык» заменялось на лечение изотоническим рас-
твором хлорида натрия.  

При обоих видах ингаляционной терапии 
компенсированной формы ХТ нам удавалось 
добиться отчетливо выраженного регресса кли-
нической симптоматики, что подтверждает ус-
тановленную ранее достаточно высокую эффек-
тивность метода лечения ХТ с помощью струй-
ного мелкодисперсного орошения. Вместе с тем, 
в собственных исследованиях нами было выяв-
лено статистически достоверное преимущество 
применения минеральной воды «Майбалык» над 
изотоническим раствором хлорида натрия. Так, 
локальная симптоматика (симптомы Преобра-

женского-Зака-Гизе) исчезала на 1,9 дня быст-
рее в группе больных, пролеченных ингаляция-
ми минеральной воды «Майбалык» по сравне-
нию с изотоническим раствором хлорида натрия 
(P<0,05). Казеозное отделяемое из лакун исчеза-
ло при применении минеральной воды на 2,6 
дня быстрее (P<0,01). Наконец, сокращение 
размеров небных миндалин в ходе консерватив-
ной терапии больных минеральной водой про-
исходило на 2,3 дня быстрее, чем при использо-
вании изотонического раствора хлорида натрия 
(P<0,01). 

Мы заключили, что применение мине-
ральной воды «Майбалык» в ингаляционном 
лечении больных с хроническим тонзиллитом 
компенсированной формы имеет статистически 
достоверные преимущества над применением 
изотонического раствора хлорида натрия.  

 
© А.А. Ахетов, 2009 
 
 
 
 
 

С.Б.БЕЗШАПОЧНИЙ, С.І.ВЕРНИГОРА, Н.Б.СОННІК, В.В.ЛОБУРЕЦЬ, А.П.ВАХНІНА  
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ЕНДОТРАХЕАЛЬНИЙ НАРКОЗ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ  
НА ЛІМФОГЛОТОЧНОМУ КІЛЬЦІ У ДІТЕЙ 

 

В дитячій оториноларингології найбільш 
розповсюдженими хірургічними втручаннями є 
операції на лімфоглоточному кільці. Метод зне-
болення при цих операціях продовжує предста-
вляти інтерес для поглибленого вивчення. В 
практику втілюється проведення таких втручань 
під ендотрахеальним наркозом. Перевагами та-
кого знеболення є абсолютна аналгезія і обері-
гання психіки дитини, спокійні умови для хіру-
рга, що підвищує якість операції, виключення 
аспірації в дихальні шляхи. В умовах ЛОР від-
ділення Дитячої міської клінічної лікарні засто-
совується ендотрахеальний наркоз при операці-
ях на лімфоглоточному кільці. Згідно стандар-
там лікування в дитячій оториноларингології, за 
останні 3 роки значно зросла кількість загаль-
них знеболювань при оперативних втручаннях 
від 5% (2007 рік) до 58% (І квартал 2003 року). 

Премедикація проводиться стандартно – 
холінолітики. Антигістамінні препарати та бен-
зодіазепіни відповідно масі тіла. Вводний та 
основний наркоз – барбітурати (тіопентал на-
трія). Опіоіди (фентаніл), інгаляція киснево-
закисної суміші. Інтубація трахеї проводиться 
максимально обережно, з попередженням пора-
нення мигдаликів. Особливе значення має гли-

бина постановки трубки та її фіксація в зв’язку 
зі зміною положення голови під час оперативно-
го втручання та можливістю її міграції. ШВЛ в 
режимі нормовентиляції, гемодинаміка – АТ із 
незначною гіпотензією (профілактика кровоте-
чі). Спостереження в післяопераційному періоді 
проводилось в умовах відділення інтенсивної 
терапії. Інфузійна терапія в операційній та у 
відділенні інтенсивної терапії в об’ємі 1/3 добо-
вої потреби(кристалоїди, колоїди).Час екстуба-
ції має важливе значення в зв’язку зі зміною 
геометрії верхніх дихальних шляхів. Прово-
диться після відновлення свідомості, повного 
відновлення м’язового тонусу. Перед екстубаці-
єю проводився огляд для виключення та попе-
редження аспірації. 

Середня тривалість оперативного втру-
чання не перевищувала 30 хвилин. Проведення 
оперативного втручання під загальним наркозом 
дозволило хірургу виконати втручання доскона-
ло з контролем якості видаляємої тканини, при-
ділити увагу адекватному гемостазу. Геморагія 
під час втручання була адекватною та не відріз-
нялася від об’єму при операціях проведених під 
місцевою анестезією. Нами не зафіксовано ні в 
одного пацієнта ранньої та віддаленої післяопе-
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раційної кровотечі. Післяопераційний період 
мав свої особливості. Але утримування внутрі-
шньовенних катетерів дозволило зручно прово-
дити, при необхідності, фармакотерапію. Пси-
хоемоціональний стан дитини після оперативно-
го втручання свідчив про прихильність до кон-
такту з лікарем. Діти охоче спілкувалися, без 
негативних емоцій дозволяли виконати динамі-
чний огляд ЛОР органів. До широкого застосу-

вання загального знеболення в дитячій практиці 
спонукала прихильність батьків. 

Таким чином, ми вважаємо, що виконання 
оперативних втручань на лімфоглоточному кі-
льці у дітей абсолютно безпечно та відповідає 
нормам медичної етики. Такі втручання дозво-
лили більш досконало технічно виконати поста-
влену мету перед хірургом з ощадливістю до 
анатомічних структур глотки. 

 
© С.Б.Безшапочний, С.І.Вернигора, Н.Б.Соннік, В.В.Лобурець, А.П.Вахніна, 2009 
 
 
 
 
 
 

C.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Н.Б. СОННІК, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, А.П. ВАХНІНА 
(ПОЛТАВА,УКРАЇНА)  

ОПТИМАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА ФАРМАКОТЕРАПІЯ  
ДОВГОТРИВАЛИХ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ 

 

Глотковий мигдалик (ГМ) забезпечує міс-
цеві захисні реакції слизової оболонки носа та 
навколоносових пазух (ППН),що пояснює нері-
дке сполучення аденоїдита та синусита. Консер-
вативне лікування довготривалих аденоїдитів є 
складною проблемою. Чим раніше розпочата 
ефективна санація, тим менша вірогідність фор-
мування хронічної патології, яка призводить до 
розвитку аденоїдів. Ціль дослідження – оптимі-
зація лікування дітей з довготривалими проява-
ми аденоїдиту.  

Матеріали та методи обстеження. Нами 
обстежено 25 пацієнтів, які знаходились на лі-
куванні з приводу довготривалого аденоїдиту у 
віці від 2 до 7 років, серед яких було 11 хлопчи-
ків та 14 дівчаток. Перебіг захворювання до зве-
рнення від 2 до 6 тижнів. В план обстеження 
включали: ендоскопічне обстеження носоглотки 
та порожнини носа в динаміці, загальноклінічні 
аналізи (з урахуванням кількості еозинофілів в 
периферичному аналізі крові), рентгенографію 
ППН, приховані форми гельмінтозу, мазок-
відбиток виділень з носу на еозинофілію, бакте-
ріологічне дослідження(виключення хламідійної 
інфекції та мікоплазми).  

Дітям проводилась комплексна терапія. 
Антибіотикотерапія призначалась при превалю-
ванні гнійного процесу в ППН та неефективнос-
ті місцевої терапії, при наявності гнійних виді-
лень. Препаратами вибору були антибіотики 
групи амоксицилінів, цефалоспорини ІІІ поко-
ління. Про- та пребіотики довготривалими кур-
сами до 2-3 діб (лактовіт форте, біфіформ ком-
плекс,тощо). Антигістамінні препарати до 2-3 

тижнів (еріус, зодак). Фітопрепарати з протиза-
пальними та іммунокорегуючими властивостя-
ми до 6 тижнів. 

Широко застосовували промивання по-
рожнини носу методом переміщення з розчином 
антисептика «Декасан» після попередньої ане-
мізації з послідуючим призначенням носових 
душів з содово-соляними розчинами в домашніх 
умовах 1-2 рази на добу до 10 днів. Препарати 
колоїдного срібла на ніч в ніс до 2-3 тижнів. Ан-
тисептики порожнини носа до 10 діб(ізофра при 
наявності гнійних виділень). Системні деконге-
станти (віброцил). Фізіотерапія (УФО,інгаляції з 
АЦЦ і подорожником). 

Результати дослідження. Основними 
симптомами захворювання були: наявність 
гнійних або гнійно-слизових виділень з носу, 
порушення носового дихання, в’ялість. Достові-
рною оцінкою стану ГМ була оптична ендоско-
пія, яка давала уяву про наявність та виражен-
ність запального процесу, степінь гіпертрофії. 
При обстеженні глистна інвазія виявлена у 2 
дітей. Проведена корекція лікування з лікарем-
педіатром. У 1 дитини підтвердили наявність 
мікоплазми. Проведена корекція лікування з 
призначенням етіотропної терапії. У 3 дітей ви-
явлена схильність до алергії, діти консультовані 
у лікаря-алерголога. Після усунення запального 
процесу, призначено курс топічного глюкокор-
тикоїду на 1 місяць. Позитивний ефект отрима-
но у всіх пацієнтів.  

Висновки: 
1. При призначенні лікування довготри-

валих проявів аденоїдиту у дітей, треба мати 
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візуальну уяву про стан та зміни ГМ, що мож-
ливо при застосуванні оптичної ендоскопії. 

2. При неефективності попередньої бана-
льної терапії, треба проводити обстеження з 
урахуванням глистної інвазії, небанальної фло-
ри, алергічного фактору.  

3. Проведення комплексної терапії, яка 
включає антибіотикотерапію, антисептики, но-
сові душі, деконгестанти, про- і пребіотики, ан-
тигістамінні препарати, іммуностимулятори, 
фізіотерапію, дозволяє отримати очікуваний 
терапевтичний ефект.   

 
© C.Б. Безшапочний, Н.Б. Соннік, В.В. Лобурець, А.П. Вахніна, 2009 
 
 
 
 
 

В.В.БЕРЕЗНЮК, А.В.ЗАЙЦЕВ, Н.В.ШЕПЕЛЕНКО* (ДНЕПРОПЕТРОВСК, КИЕВ*) 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Кохлеарная имплантация (КИ) все шире 
используется не только за рубежом, но и в Ук-
раине и направлена на восстановление воспри-
ятия речи как средства общения глухого паци-
ента. С точки зрения слухоречевой реабилита-
ции наиболее перспективны для КИ постлин-
гвальные пациенты, т.е. пациенты, утратившие 
слух после овладения речью. Вторая по пер-
спективности слухоречевой реабилитации груп-
па – маленькие дети, потерявшие слух до овла-
дения речью. 

Послеоперационная реабилитация детей 
является многоэтапным процессом и включает в 
себя следующие компоненты: 

1. Настройка процессора КИ; 
2. Развитие слухового восприятия и речи; 
3. Общее развитие (невербальный интел-

лект, моторика, память, внимание); 
4. Психологическая помощь ребенку и его 

близким. 
Главная цель слухо-речевой реабилита-

ции маленьких детей с КИ – научить ребенка 
воспринимать, различать, опознавать и распо-
знавать окружающие звуки, понимать их значе-
ние и использовать этот опыт для развития речи. 
В настоящее время наш опыт базируется на на-
блюдениях за 69 пациентами, которым была 
произведена КИ. 49 пациентов прооперированы 
в ЛОР клинике Днепропетровской медицинской 
академии в 2006-2009 годах, еще 20 в странах 
СНГ (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия) в 
2008 году. Для имплантации нами использова-
лись 12-канальные импланты австрийской фир-
мы «Medel» Combi40+ (45), Pulsar CI100 (22) и 
Sonata TI100 (1). Последний тип импланта явля-
ется новой разработкой, предоставляющей поль-
зователю наиболее эффективные стратегии ко-
дирования речи, обеспечивая большую точность 
восприятия звука и музыки, особенно в шумной 

обстановке. Кроме того, имплант Sonata распо-
лагается в компактном, легком корпусе, выпол-
ненном из титана и эластичного силикона. Его 
исключительно маленький размер и минималь-
ная толщина делают его использование безу-
пречным для детей. Кроме того, сводится к ми-
нимуму инвазиваное хирургическое вмешатель-
ство, а также сокращается период восстановле-
ния после процесса имплантации. SonataTI100 
разработан таким образом, что имеет возмож-
ность модернизации и улучшения, и будет со-
вместим с различными устройствами, которые 
появятся в будущем. 

При облитерации улитки вследствие пе-
ренесенного ранее менингита у 3-х больных бы-
ла использована модель Combi40+ с расщеплен-
ным Split-электродом.  

Среди 49 больных, наблюдающихся и 
проходящих курс реабилитации в Украине, все-
го 4 пациента были в возрасте от 18 до 36 лет и 
составили группу постлингвальных, как утра-
тивших слух после становления речи. Слуховая 
депривация составляла от 1,5 до 7 лет. Осталь-
ные 45 пациентов были дети в возрасте от 1 до 
10 лет. Все они отнесены к группе пре- или пе-
рилингвальных – родившиеся с глухотой (38) 
или утратившие слух в процессе становления 
речи (7). 

Первое подключение речевого процессора 
производилось через 3-4 недели после операции 
с учетом регистрации интраоперационных ста-
педиальных рефлексов. У маленьких детей для 
определения максимально комфортного уровня 
громкости мы использовали регистрацию стапе-
диального рефлекса на контралатеральном ухе. 
Использовались речевые процессоры Tempo+ 
(42) Opus 2 (7). Следует отметить возможность 
сочетания внутренней части Combi 40+ и рече-
вого процессора Opus 2, что дает пользователям 
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имплантов более четкое и ясное звучание за 
счет расширения частотных характеристик Opus 
2 и большей скорости его работы. 

Во время и в течение нескольких дней по-
сле первого подключения трудно создать иде-
альную карту настройки, и только по мере адап-
тации слухового анализатора к получению но-
вой информации появляются возможности для 
более точной настройки процессора. 

Оптимальная длительность первой на-
строечной сессии составляла 2-3 недели и 
включала 5-6 настроек. В общей сложности в 
течение первого года должны проводиться 6 
настроек длительностью 5-7 дней, в течение 
второго года - 2 настроечные сессии, а в после-
дующий период времени - по мере необходимо-
сти, но не менее 1 раз в год. Настроечные сессии 
у пациентов со Split-электродом имеют свои 
особенности в связи со снижением у них скоро-
сти распознавания речевого сигнала. 

При послеоперационной оценке слухово-
го развития долингвальных детей можно ска-
зать, что слуховой возраст этих пациентов, от-
носительно нормы, находится в диапазоне 11-15 
месяцев. У детей с активным опытом ношения 
слухового аппарата при условии адекватного 
проведения реабилитационного периода уже 
через 1-1,5 года достигалась 50% разборчивость 
неподготовленного речевого материала. У взро-
слых позднооглохших пациентов 100% разбор-
чивость речи достигалась через 6-9 месяцев, в то 

же время разборчивость речи по телефону нахо-
дилась в пределах 40-50% в зависимости от 
времени депривации. На аудиограммах пороги 
восприятия составляли 10-15 дБ на речевых час-
тотах и до 25-30 на низких и высоких частотах. 
Лучшее восприятие речевого диапазона, по-
видимому, было связано с особенностями стра-
тегии обработки звука. 

Полученные результаты пороговой ау-
диометрии позволяли более четко определить 
пороги слышимости и, соответственно, повы-
сить качество первичных настроек. 

Таким образом, реабилитация маленьких 
детей с КИ продолжается 3-5 лет и ее конечной 
целью для большей части детей является подго-
товка к массовой школе. Это требует совместных 
усилий специалистов по реабилитации и близких 
ребенка. Несмотря на определенную возрастную 
однородность этой группы, результаты после-
операционной реабилитации могут существенно 
отличаться в зависимости от ряда факторов: на-
личия слухового опыта, предшествующего ис-
пользования слухового аппарата, языковых на-
выков и опыта систематических занятий с педа-
гогом, наличия у родителей ребенка желания, 
возможности и условий принимать активное уча-
стие в слухоречевой реабилитации и т.д. Кроме 
того, использование у маленьких детей более 
современных типов кохлеарных имплантов зна-
чительно расширяет возможности реабилитации 
и повышает ее качество. 

 
© В.В.Березнюк, А.В.Зайцев, Н.В.Шепеленко, 2009 
 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, О.Д. ЛИВШИЦ (ДНЕПРОПЕТРОВСК) 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ  
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ НА ОРГАН СЛУХА  

 

Комплексное решение проблемы хрони-
ческой сенсоневральной тугоухости при помо-
щи слухопротезирования зависит не только от 
качественного подбора адекватного слухового 
аппарата, но не в меньшей степени от типа ин-
дивидуального ушного вкладыша. Пациенты, 
пользующиеся индивидуальными ушными 
вкладышами, как с вентиляционным отверсти-
ем, так и без него, более чем в половине случаев 
страдают хроническими наружными отитами 
(ХНО), что существенно препятствует исполь-
зованию слухового аппарата.  

Цель нашего исследования – изучить вли-
яние различных типов ушных вкладышей на 

состояние слуха пациентов по данным речевой 
аудиометрии и в эксперименте, а также провес-
ти сравнительный анализ частоты обострений 
ХНО в зависимости от типа ушного вкладыша. 

Для изучения количества обострений ХНО 
у носителей слуховых аппаратов с различными 
типами вкладышей нами проведено анкетирова-
ние, где пациенты отвечали на предварительно 
составленные вопросы. Были обследованы 3 
группы пациентов: 1 – пользовавшиеся ушным 
вкладышем без вента (группа сравнения), 2 – 
вкладышем с одним вентиляционным отверсти-
ем, 3 – с двумя вентиляционными отверстиями 
(модифицированный нами вкладыш). Получен-
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ные данные свидетельствуют, что у слухопроте-
зированных пациентов, носивших модифициро-
ванный ушной вкладыш с приточно-отточной 
вентиляцией сроком от 1 года и более отмечено 
значительное снижение количества обострений. 
В данной группе уже через 1 год число пациен-
тов с частотой обострений более 6 раз в год – 
уменьшилось с 39,5% до 12,5% (р<0,05); через 2 
года ношения модифицированного вкладыша 
количество пациентов с обострениями уменьши-
лось до 6,9% (p<0,05), через 3 года – соответст-
венно уменьшилось до 1,4% (p<0,05) по сравне-
нию с группой сравнения (без вента). При этом 
количество пациентов с обострениями пользую-
щихся вкладышем как с одним вентом, так и без 
него существенно не отличается.  

Для изучения влияния индивидуального 
ушного вкладыша с одним и с двумя вентиля-
ционными отверстиями на звукопроведение на-
ми были использованы приборы, позволяющие 
производить измерения звукового давления в 
наружном слуховом проходе в непосредствен-
ной близости от барабанной перепонки. Данное 
исследование проведено у 30 пациентов.  

При анализе полученных данных на всех 
исследуемых частотах, начиная с 250 кГц до 8,0 
кГц при подаче звукового сигнала 80 дБ у бара-
банной перепонки звуковое давление при вкла-
дыше с 1 вентиляционным с 2 вентиляционны-
ми отверстиями на основных речевых частотах 
практически не отличается (± 1-2 дБ (р>0,05)). 

С целью изучения влияния различных ти-
пов ушных вкладышей на разборчивость речи 
исследуемой группе пациентов выполнена то-
нальная аудиометрия в слуховом аппарате в сво-
бодном звуковом поле с разными типами вкла-
дышей и произведена оценка разборчивости 
речи по воздуху.  

Было обследовано 30 пациентов с третьей 
степенью тугоухости. Оказалось, что на всех 
исследуемых частотах тональные аудиограммы 
у пациентов, пользующихся вкладышем как с 
одним, так и с двумя вентиляционными отвер-
стиями на основных речевых частотах мало от-
личаются друг от друга (± 3-5дБ (р>0,05)).  

Для оценки разборчивости речи исполь-
зовались артикуляционные таблицы сбаланси-
рованных слов. У пациентов со слуховым аппа-
ратом и вкладышем с одним вентиляционным 
отверстием разборчивость речи в свободном 
звуковом поле в среднем составила 84,3±77,8 %. 
У этой же группы при проведении теста в слу-
ховом аппарате и вкладыше с двумя вентиляци-
онными отверстиями разборчивость речи соста-
вила 81,23±8,0%. Проведенный тест показал, 
что статистически достоверной разницы между 
разборчивостью речи во вкладыше с одним вен-
тиляционным отверстием или с двумя у обсле-
дованных пациентов не выявлено (р>0,05). 

Таким образом, по данным нашего иссле-
дования количество пациентов с обострениями 
до 3-6 и более раз в год в исследуемой группе 
(вкладыш с двойной вентиляцией) уменьшилось 
на 44,0%, по сравнению с контрольной группой 
(без вента). В то же время количество пациентов 
с редкими обострениями 1-2 раза и менее в год в 
исследуемой группе соответственно увеличи-
лось на 46%. Сравнение уровня слуха при нали-
чии вкладыша с 1 или с 2 вентиляционными от-
верстиями по результатам тональной и речевой 
аудиометрии существенной разницы не выяви-
ло. По данным акустического эксперимента 
уровень звукового давления возле барабанной 
перепонки исследуемых, использовавших вкла-
дыш с одним вентиляционным отверстием и с 
двумя также существенно не отличается.  

 
© В.В. Березнюк, О.Д. Ливши, 2009 
 
 
 
 
 
В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО, И.Я. СОКОЛЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ  
СЕДЛОВИДНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ НОСА У ПОДРОСТКОВ 

 

Необходимость пластической коррекции 
наружного носа у подростков, как правило, воз-
никает в возрастной период от 14 до 16 лет, так 
как именно в этом возрасте начинает проявлять-
ся острый интерес к своей внешности. Исходя 
из наших наблюдений наиболее распространен-
ной деформацией носа, с которой обращаются к 

отоларингологу в этом возрасте, является сед-
ловидная деформация (58% от всех деформа-
ций). Причинами такой деформации зачастую 
является или расплавление хрящевого отдела 
перегородки носа в результате нагноения по-
сттравматической гематомы или сильная по-
сттравматическая деформация четырехугольно-
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го хряща. В таких случаях коррекция седловид-
ной деформации спинки носа у подростков воз-
можна только при восстановлении опорной 
функции хрящевого отдела перегородки носа. 
Решение этой проблемы возможно лишь хирур-
гическим путем с использованием хрящевых 
имплантатов. 

У взрослых пациентов, как правило, про-
изводится забор аутотрансплантата из перего-
родки носа или ушной раковины, но примене-
ние такой методики у подростков не всегда 
представляется возможным из-за недостаточно-
го количества необходимого материала, а взятие 
аутотрансплантата из реберного хряща является 
не физиологичным в данном возрасте. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, нами 
в качестве имплантата использован трупный 
реберный хрящ «Tutoplast» фирмы «Tutogen». 
При его использовании врач получает возмож-
ность выбора любого размера хряща, что удобно 
при формировании имплантата, и его использо-
вание не требует какого-либо индивидуального 
подбора. 

За период 2004-2006 гг. нами проопери-
ровано 11 пациентов в возрасте от 14 до 18 лет с 
седловидной деформацией наружного носа, все 
пациенты мужского пола. У 5 пациентов из этой 

группы отсутствовал хрящевой отдел носовой 
перегородки. Этим пациентам было произведе-
но одномоментное восстановление хрящевой 
части перегородки и коррекция седловидной 
деформации трансплантатами, сформированны-
ми из реберного хряща «Tutoplast». Остальным 
6 пациентам, у которых не было нарушения 
опорной функции четырехугольного хряща, бы-
ла произведена фрагментарная резекция носо-
вой перегородки и коррекция седловидной де-
формации с использованием цельного имплан-
тата, вырезанного из реберного хряща фирмы 
«Tutogen». 

Все прооперированные пациенты наблю-
даются в клинике со дня операции в течение 3-
5лет. У всех пациентов достигнут стойкий кос-
метический и функциональный эффект и не от-
мечено ни одного случая отторжения импланта-
та. 

Исходя из нашего опыта, можно сказать, 
что применение реберного хряща «Tutoplast» с 
целью пластической коррекции седловидных 
деформаций носа у подростков позволяет дос-
тичь стойкого желаемого результата, удобно как 
хирургу, так и пациенту, и решает проблему 
выбора оптимальной биологической ткани для 
трансплантации.  

 
© В.В. Березнюк, Я.Б. Соколенко, И.Я. Соколенко, 2009  
 
 
 
 
 

В.В.БЕРЕЗНЮК, С.Н.ТЫМЧУК, А.В.КОВТУНЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК) 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ  
ПОЛИХИМИОТЕРПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 

Современные цитостатики эффективно 
воздействуют на раковые опухоли верхних ды-
хательных путей, однако кроме опухоли, оказы-
вают токсическое действие на слизистую обо-
лочку пищеварительного тракта, ткани печени, 
почек, эндокринных желез, костного мозга и 
паренхиму легких, вызывая серьезные осложне-
ния.  

Цель исследования: проведение анализа 
осложнений и побочных реакций возникающих 
при проведении неоадъювантной полихимиоте-
рапии больным раком гортани с различными 
схемами и вариантами введения препаратов и 
оценки возможностей их профилактики. 

Объект и методы исследования: иссле-
дование проводилось в период 2000-2008 годов 
в ЛОР-онкологическом отделении Областной 
клинической больницы им. И.И.Мечникова г. 

Днепропетровска. Было проведено комбиниро-
ванное и комплексное лечение 296 больным 
плоскоклеточным раком гортани с применением 
неоадъювантной ПХТ, которые получали ком-
бинированное и комплексное лечение. ПХТ 
проводили по трем различным схемам: 1) 
PBMF, 2) ТР (Паклитаксел – Митотакс), 3) ТР 
(Доцетаксел). Пациентам всех групп лечение 
начинали с двух курсов неоадъювантной ПХТ с 
различными вариантами введения препаратов – 
системно (внутривенно) либо селективно внут-
риартериально, но одинаковыми курсовыми до-
зами. 

Результаты исследований. Нами прове-
ден анализ общего состояния больных, ослож-
нений и побочных эффектов гематологических, 
негематологических; общих и местных токсиче-
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ских; и связанных с селективной катетеризаци-
ей. 

Наибольший токсический эффект выра-
жающийся в ухудшении общего состояния от-
мечается в группе больных получавших ПХТ по 
схеме PBMF – только у 53 (35,3%) больных не 
страдало общее состояние. В группах больных 
получавших паклитаксел и доцетаксел общее 
состояние не изменялось у более 60% больных, 
а динамика изменений внутри группы не имела 
достоверных отличий. 

Проведя анализ показателей токсичности 
всех групп пациентов отмечается достоверно 
наибольшие показатели токсичности в группе 
больных PBMF, наиболее частыми в этой груп-
пе были Flu-синдром и аллопеция наблюдав-
шиеся у более 75% пациентов. 

У больных всех групп регистрировались 
местные, преходящие проявления токсичности 
такие как: негематологическая токсичность 
проявлялась в виде алопеции, умеренно выра-
женными мукозитами, реактивными эпителии-
тами (I-II степени). Периферических нейропа-
тий, артралгий и миалгий не наблюдалось в 
группах таксанов. Гематологическая токсич-
ность в основном проявлялась начальными 
степенями лейкопении и анемии которые не 
требовали медикаментозной коррекции. Тяже-
лых степеней угнетения гемопоэза у больных 
не наблюдалась. Летальных осложнений хи-
миотерапии во время проведения лечения 
больных всех группах не было. У больных, по-
лучавших полихимиотерапию на основе такса-
нов наиболее частое проявление негематологи-
ческой токсичности явлалась алопеция – у всех 
больных группы паклитаксел и 95,9% группы 
доцетаксел. Вторым наиболее часто встречаю-
щимся осложнением является тошнота и рвота, 
которые наблюдаются у более чем 80% боль-
ных, получающих полихимиотерапию. Назна-
чение современных антиэметиков из группы 
антагонистов серотонина позволяло нам до-

биться полного контроля указанных побочных 
реакций у 80% пациентов. 

Проведен анализ осложнений, связанных 
с техникой катетеризации, установкой и пребы-
ванием катетера в наружной сонной артерии, 
или ее ветвях. Все наблюдавшиеся осложнения 
достоверно были выше в группе больных полу-
чавших полихимиотерапию по схеме PBMF, что 
можно объяснить длительным нахождением 
катетера у больного (5 суток). Наиболее часто 
наблюдались смещение катетера у 17,7% и 
тромбирование катетера 18,8%. Достоверных 
данных связи вида химиотерапии и наблюдав-
шихся катетерных осложнений мы не выявили. 
Разница частоты возникновения тромбирования 
катетера между группами больных получавших 
химиотерапию на основе таксанов незначитель-
на и оказалась статистически не достоверной. 

Заключение, выводы: Проведенный ана-
лиз осложнений и побочных реакций при про-
ведении первого этапа лечения неоадъювантной 
химиотерапии, у больных раком гортани иссле-
дуемых групп показал, что наименее общеток-
сичными являются методики полихимиотерапии 
с применением схем на основе таксанов при вы-
сокой эффективности лечения.. 

Наибольший токсический эффект выра-
жающийся в ухудшении общего состояния от-
мечается в группе больных получавших ПХТ по 
схеме PBMF – только у 53 (35,3%) больных не 
страдало общее состояние.  

У больных раком гортани, получавших 
модифицированную внутриартериальную се-
лективную полихимиотерапию, отмечались бо-
лее выраженные проявления местной токсично-
сти, чем у больных получавших стандартную 
системную, что связано с более селективной 
инфузией цитостатиков. Полученные местные 
локальные проявления токсичности при прове-
дении внутриартериальной полихимиотерапии 
были обратимыми и имели приемлемые, слабо-
выраженные клинические признаки. 

 
© В.В.Березнюк, С.Н.Тымчук, А.В.Ковтуненко, 2009 
 
 
 
 
 

А.Л. БОБРОВ, О.М. БОРИСЕНКО, Т.П. КУФТИРЬОВА, Ю.О. СУШКО, А.Ю. МІНІНА  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ФАКТОРА РОСТУ НЕРВІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА  
В ЕКСПЕРИМЕНТІ НА ЩУРАХ 

 

Відновлення функції периферійних мо-
торних нервів після їх пошкодження залишаєть-

ся актуальною та значимою проблемою, оскіль-
ки ураження периферійних нервів приводять до 
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інвалідності, особливо в молодому працездат-
ному віці. В отоларингології проблема ураження 
периферійних моторних нервів, а саме лицьово-
го нерва також є актуальною, внаслідок пору-
шення цілісності лицьового нерва при хірургіч-
них втручаннях з приводу видалення пухлин 
мосто-мозочкового кута (акустичних неврином, 
неврином лицьового нерва), середніх отитах з 
холестеотомою, пухлинах яремного гломусу, 
ятрогенних ураженнях при хірургічних втру-
чаннях на структурах середнього вуха та при-
вушної слинної залози і т. ін. 

 З метою стимуляції процесів регенерато-
рних процесів у нерві після проведення нейро-
пластики головним чином використовуються 
системні фармакологічні засоби (гормони, ганг-
ліоблокатори, АТФ, вітаміни тощо), однак іс-
нуючі фармакологічні стратегії мають переваж-
но протизапальну та загальностимулюючу дію, і 
не мають стимулюючого впливу на регенерацію 
нервів (Ю.А.Челышев, Р.Х. Хафизьянова и др., 
2000; Gottfries, 1989, Pepeu, Casamenti,1993). На 
жаль, на даний момент не існує топічних і сис-
темних препаратів або хімічних сполук дозво-
ленних для використання у клінічній практиці 
які б вірогідно та специфічно пливали на реге-
нерацію лицьового нерва, а також поліпшували 
б функціональний результат після його ушко-
дження і хірургічного відновлення. І, практично, 
не застосовуються препарати, які б впливали на 
стан регенеруючих нервових волокон у перифе-
рійному відрізку нервового стовбура, зокрема 
специфічно на процес мієлінізації, який є важ-
ливою складовою відновлювального процесу 
(Л.М. Сокуренко, 2003). 

 До групи хімічних ендогенних сполук, 
що впливають на регенерацію периферійних 
нервів відносяться білки группи нейротрофінів. 
Основні представники цієї групи – фактор росту 
нервів (ФРН), отриманий з мозку нейротрофіч-
ний фактор (ПМНФ), нейротрофині 4/5, циліар-
ний нейротрофічний фактор (ЦНТФ) (Holtzman, 
Mobley, 1994). Це ендогенні розчинні білки, ко-
трі як було продемонстровано, інгібують нейро-
нальний апоптоз і стимулюють виживання ней-
ронів спинальних гангліїв (11, 12, 13).  

Спираючись на вищеозначені ефекти біл-
ків-нейротрофінів, нами був обраний для експе-
рименту родоначальний цього сімейства – ФРН, 
для вивчення його впливу на регенерацію ли-
цьового нерва після його аксотомії у пацюків.  

Мета: Визначити вплив фактора росту 
нервів на регенерацію лицьового нерва. 

Матеріали і методи: Експеримент вико-
нувався на дорослих щурах жіночої статі 150-

200 гр. Тварини були прооперовані в умовах 
асептики та антисептики, під в/м наркозом ке-
таміну гідрохлоридом із розрахунку 100 мг/кг. 
Хірургічне втручання складалось з пересічення 
та невідкладного хірургічного відновлення цілі-
сності нерва шляхом накладання анастомозу 
«кінець-в-кінець». Тварини були розподілені на 
групи в залежності від вивчення впливу фарма-
кологічного засобу: 1-а група (27 тварин) – ФРH 
на ділянку анастомозу з обгортанням останньої 
геласпоном, просоченим ФРН; концентрація 
ФРН (NGF rat – 50µg/ml (Sigma) з гістологічною 
оцінкою на 6-й (20 тварин) та 14-й тиждень піс-
ля операції (7 тварин); 2-а група (15 тварин) – 
контрольна з гістологічною оцінкою на 6-й ти-
ждень (7 тварин) та 14-й тиждень (8 тварин) пі-
сля операції. Результати оцінювались: морфоло-
гічна оцінка аксона: товщина волокна, товщина 
мієлінової оболонки, та характер регенерації, 
світова та електронна мікроскопія. 

Результати: По результатам електронної 
мікроскопії В групах з NGF було відмічено збі-
льшення діаметру волокна на 20%, та збіль-
шення діаметру осьового циліндру на 15% в 
порівнянні з группою контролю та в порівнянні 
з контрольною стороною у тих же тварин. То-
вщина мієлінової оболонки статистично не від-
різнялась, однак якісно на електронограммах в 
групах контролю відмічається наявність нерів-
номірної гіпермієлінізації, та наявності великої 
кількості вакуолей на біль пізніх строках 14 
тижнів. 

Висновки: ФРН здійснюють виражений 
статистично підтверджений нейротрофічний 
ефект на нейрони лицьового нерва щурів, після 
його аксотомії. Ідентичність нервових структур 
периферійних нервів щурів та людини (І.І. Ста-
рченко, 2000) спрямовує нас на вивчення впливу 
даних нейротрофічних факторів на регенерацію 
лицьового нерва у людини. На жаль побічні 
ефекти групи білків факторів росту нервів на 
даний момент не вивчені досконало, що обме-
жує їх клінічне використання. Однак наявність у 
німодипіну майже ідентичного нейротрофічний 
впливу, що був відмічений гістологічно, та змі-
ни на ВЕМГ у бік збільшення амплітуди СМАП 
в порівнянні з групою контролю забезпечує нам 
підґрунтя для проведення експерименту по ви-
користанню даного препарату при виконанні 
нейроррафії лицьового нерву, або накладанні 
анастомозу між лицьовим та під`язиковим нер-
вами у людини. Особливо коли пересічення, або 
травма лицьового нерва очікувані, наприклад 
при видаленні акустичних неврином, або пух-
лин яремного гломусу.  

 
© А.Л. Бобров, О.М. Борисенко, Т.П. Куфтирьова, Ю.О. Сушко, А.Ю. Мініна, 2009 
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В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

«СТАРЫЕ» ОПЫТЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Нарушения слуха, связанные с дисфунк-
цией слуховой трубы волновали многие поколе-
ния врачевателей. Антонио Вальсальва (1666-
1723) итальянский анатом и хирург стал наибо-
лее известен, как автор оригинального способа 
проталкивания воздуха в среднее ухо через слу-
ховую (евстахиеву) трубу – метод самопродува-
ния среднего уха (так называемый опыт А. Ва-
льсальва).  

Джозеф Тойнби (1815-1866), английский 
ученый-патологоанатом, описал результаты 
двух тысяч вскрытий больных с ушными забо-
леваниями. Стал широко известен после описа-
ния наблюдения о том, что при глотании в усло-
виях нормальной проходимости евстахиевой 
трубы воздух проходит в барабанную полость. 
Разработанный и внедренный им прием (глота-
ние с закрытым носом) для оценки функции 
слуховой трубы широко применяется отоларин-
гологами и в настоящее время. В отличие от 
своих последователей, Д. Тойнби был убежден, 
что при этом в барабанной полости создается 
положительное давление.  

Адам Политцер (1835-1920), венгерский 
ученый, один из основоположников оторинола-
рингологии в 1863 г. предложил простой способ 
продувания ушей без использования катетера – 
так называемое Политцеровское продувание. Он 
впервые применил принцип «ушной маномет-
рии» и показал, что после проведения пробы Д. 
Тойнби в среднем ухе обычно создается не по-
ложительное, а отрицательное давление. 

В XXI веке социальная микросреда оби-
тания человека стала предъявлять повышенные 
требования к качественному функционирова-
нию слухового анализатора, а всевозрастающая 
аллергизация населения привела к значительно-
му росту аллергических поражений слуховой 
трубы, вызывающих кондуктивную тугоухость. 
Лечение последней представляет определенные 
трудности, требует постоянного врачебного 
участия и, нередко, стационарного лечения.  

Современные методы лечения дисфунк-
ции слуховой трубы включают устранение фак-
торов риска, наблюдение без лечения, использо-
вание антибиотиков и/или деконгестантов, ме-
ханические воздействия, направленные на вос-
становление проходимости слуховой трубы 
(продувание по Политцеру, катетеризация и 
др.), шунтирование барабанной полости. Учи-
тывая данные о воздействии топического глю-
кокортикостероида (ГКС) «Назонекс» на многие 

звенья патогенеза аллергических и воспали-
тельных заболеваний слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух, можно ожидать положи-
тельный эффект от его введения в просвет слу-
ховой трубы при ее дисфункции. 

Нами разработана и успешно использует-
ся следующая методика применения препарата 
«Назонекс». 

Со всеми пациентами (включая детей и их 
родителей) проводится вводная беседа с разъяс-
нением сути заболевания, его причин, необхо-
димости и безопасности применения ГКС. 

Пациент делает глубокий вдох, задерживает 
дыхание и производит «пустой» глоток при сжа-
тых крыльях носа (опыт Д. Тойнби). При этом в 
носоглотке создается отрицательное давление и 
воздух эвакуируется из полостей среднего уха. 
Затем пациент, наклонив голову на 45о вперед, 
инстиллирует в нос «Назонекс» параллельно пере-
городке носа по нижнему носовому ходу с обеих 
сторон и производит самопродувание ушей при 
сжатых крыльях носа (опыт А. Вальсальва). Если 
при этом воздух в среднее ухо не попадает, следу-
ет произвести продувание по А. Политцеру. 

После того, как достигнуто полное пони-
мание методики применения препарата пациен-
том, необходимо чтобы он повторил процедуру 
1-2 раза в присутствии и под контролем врача. 

Всем пациентам рекомендуем проводить 
процедуру 2 раза в день (1 раз утром детям до 
12 лет). Предварительно при наличии носовой 
обструкции целесообразно за 10 минут исполь-
зовать носовые деконгестанты в виде аэрозоля, 
а при наличии отделяемого в носовых ходах 
(невоспалительного характера) следует активно 
очистить носовые ходы с использованием соле-
вых аэрозолей. 

Такая модификация использования тра-
диционных опытов Д. Тойнби, А. Вальсальва, А. 
Политцера и назального ГКС «Назонекса» по-
зволяет получить максимальную концентрацию 
препарата в носоглотке именно в момент откры-
тия слуховой трубы и, следовательно, добиться 
его попадания в слуховую трубу и полость сре-
днего уха. Кроме того, пациент получает воз-
можность самостоятельно проводить лечение 
без непосредственного участия врача.  

В настоящее время нами проведено лече-
ние 115 пациентов с дисфункцией слуховой 
трубы различного генеза в возрасте от 5 до 74 
лет. У всех пациентов получен выраженный 
клинический эффект, состоящий в быстром вос-
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становлении функции слуховой трубы (исчезно-
вение заложенности ушей, восстановление слу-
ха, нормализация подвижности барабанной пе-
репонки, нормализация аудиограммы и тимпа-
нограммы). 

Учитывая, что использование назального 
ГКС «Назонекс» при дисфункции слуховой тру-

бы и секреторном отите не внесено в инструк-
цию по использованию препарата, считаем не-
обходимым продолжить исследования в этом 
направлении с использованием современных 
методов доказательной медицины (многоцен-
тровые, плацебоконтролируемые рандомизиро-
ванные исследования). 

 
© В.В. Богданов, 2009 
 
 
 
 
 
 

В.В. БОГДАНОВ, С.Е. ИВАНОВ (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ФРОНТОТОМИЯ С ВРЕМЕННОЙ ДИСЛОКАЦИЕЙ  
ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

 

Повсеместное широкое внедрение в по-
вседневную практику компьютерной и магнито-
резонансной томографии привело к учащению 
выявления новообразований (остеом, кист и 
т.д.) лобной пазухи в доклинической стадии (от-
сутствуют жалобы, нет разрушения стенок и 
блока лобно-носового канала) или на стадии 
начальных клинических проявлений.  

Использование традиционных хирургиче-
ских доступов для удаления новообразования 
сопряжено с образованием костного послеопе-
рационного дефекта, а эндоскопическое удале-
ние новообразования (в случае остеомы) не все-
гда возможно. 

Нами с целью адекватного доступа к по-
лости лобной пазухи (в частности, при расту-
щих остеомах) используется фронтотомия с 
временной дислокацией передней костной стен-
ки. С целью уточнения истинных размеров лоб-
ной пазухи дополнительно к произведенным 
ранее КТ (МРТ) в обязательном порядке произ-
водим рентгенографию околоносовых пазух в 
лобно-носовой проекции. Это исследование по-
зволяет установить размеры лобной пазухи бли-
зкие к реальным и, при необходимости, изгото-
вить трафарет лобной пазухи из отмытой рент-
генпленки. 

Методика операции следующая. Разрез 
мягких тканей производим по ходу брови доста-
точных размеров. Широко обнажаем переднюю 
стенку лобной пазухи без повреждения надко-
стницы. С помощью трафарета определяем 
верхний, латеральный и медиальный края пазу-
хи. Отступя около 8-10 мм от верхнего края ду-

гообразно рассекаем надкостницу с основанием 
дуги на верхнем крае орбиты. По образованной 
дуге тонким бором накладываем необходимое 
количество отверстий, которые соединяем доло-
том с пересечением надбровной дуги. Двумя 
распаторами отворачиваем образованный кост-
ный фрагмент книзу. При этом тонкая кость 
нижней стенки лобной пазухи легко надламыва-
ется, появляется возможность хорошего обзора 
всех отделов лобной пазухи включая начальные 
отделы лобно-носового канала. После удаления 
новообразования и ревизии полости пазухи от-
вернутый лоскут возвращаем в исходное поло-
жение и фиксируем 2 - 3 викриловыми швами 
через дополнительные отверстия. Рану ушиваем 
послойно с оставлением дренажной трубки для 
контроля за состоянием полости пазухи и вве-
дения в нее лекарственных средств. В послеопе-
рационном периоде проводим антибактериаль-
ную, гемостатическую и симптоматическую 
терапию.  

По предлагаемой методике проопериро-
ванно 3 больных. Длительность наблюдения – 2 
года. Рецидивов заболевания не отмечено. Дос-
тигнут хороший косметический эффект. На кон-
трольных КТ околоносовых пазух воздушность 
оперированной лобной пазухи сохранена. 

Мы считаем, что методика фронтотомии с 
временной дислокацией передней костной стен-
ки является высокоэффективным способом опе-
ративного лечения новообразований лобной па-
зухи в начальных стадиях и может быть реко-
мендована к широкому внедрению в практику 
оториноларингологических стационаров. 

 

© В.В. Богданов, С.Е. Іванов, 2009 
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С.К.БОЕНКО, С.Б.АЛЕКСЕЕВ, Д.С.БОЕНКО, Н.А.ГЛАДКОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО И ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ 

 

Как медикаментозное, так и хирургиче-
ское лечение одонтогенных гайморитов отлича-
ется рядом особенностей. 

Целью нашего исследования являлось 
изучение эффективности консервативного и эн-
доскопического хирургического лечения одон-
тогенных гайморитов на современном этапе. 

 
Материалы и методы 
Нами в 2006-2008 гг. в клиниках болезней 

уха, горла и носа ФИПО и челюстно-лицевой 
хирургии ДонНМУ им. М. Горького наблюда-
лось 336 больных одонтогенным гайморитом. 
Лечение пациентов начинали с санации полости 
рта или удаления «причинного» зуба. Одновре-
менно стремились добиться восстановления 
дренирования и аэрации пораженной пазухи. 
Синус непременно дренировали и промывали 
растворами антисептиков 2 раза в сутки. Внутрь 
назначали антибиотики (флемоклав солютаб 
или цефадокс), секретолитики (геломиртол); в 
полость носа – декогенсанты в аэрозоле (назол, 
НОК-спрей, в последнее время – ринозолин), 
увлажняющие (но-соль, салин или аква-марис) и 
биопарокс.  

Хирургическому лечению были подверг-
нуты 79 (23,5%) пациентов. Основную группу 
составили 58 (73,4%) больных, которым были 
выполнены эндоскопические операции (микро-
гайморотомия) с использованием троакара Д.С. 
Боенко и оборудования фирм Karl Stortz (Гер-
мания), Элепс (Казань), Фотек (Екатеринбург). 
Контрольная группа состояла из 21 пациента, 
которым была произведена гайморотомия по 
Колдуэлл-Люкку по традиционной методике. 

Все вмешательства выполняли под внут-
ривенной атаралгезией с управляемой гипото-
нией и местной анестезией. Операцию начинали 
с экстракции «причинного» зуба, если он не был 
удален ранее. В случае образования ороан-
тральной фистулы выкраивали слизисто-
надкостничный лоскут со щеки, а затем выпол-
няли микрогайморотомию. Методика этого вме-
шательства традиционная (Д.С. Боенко, 2000). 
Во время операции особое внимание уделяли 
альвеолярному отростку и зоне естественного 
соустья. При наличии полипов, кист, инородных 
тел (костных отломков, корней зубов, пломби-
ровочного материала) производили их удаление 
щипцами Блексли. При сужении максиллярного 
соустья его расширяли кзади со стороны пазухи. 

При необходимости выполняли также коррек-
цию внутриносовых структур. Операцию окан-
чивали пластикой дефекта в области лунки уда-
ленного зуба,при этом использовали мембраны 
из тромбоцитарного геля. Рану ушивали наглу-
хо. С целью профилактики возможных ослож-
нений в послеоперационном периоде использо-
вали зубодесневые капы, разработанные по на-
шей методике при помощи термоформовочной 
машины STAR-Machine и пластин Bioplast фир-
мы Scheu Gmb. Под капу в область лоскута ук-
ладывали дентальную пасту «солкосерил». Капу 
удаляли на 3-4 сутки. 

В качестве критериев оценки результатов 
лечения больных основной и контрольной групп 
использованы клинические и функциональные 
показатели: наличие выделений из носа после 
операции, затруднение носового дыхания, на-
рушения обоняния, головные боли, нарушения 
чувствительности кожи лица и слизистой обо-
лочки преддверия полости рта.  

 
Полученные результаты  
и их обсуждение 
Консервативное лечение оказалось эф-

фективным у 257 (76,5%) больных одонтоген-
ным гайморитом. Результаты хирургического 
лечения больных основной группы по всем кри-
териям были лучше, чем в контрольной. Так, к 
концу первой недели после операции у пациен-
тов основной группы затруднение носового ды-
хания, нарушения обоняния и головные боли не 
отмечались, в то время как у больных контроль-
ной группы эти симптомы имели место соответ-
ственно в 9 (42,8%), 7 (33,3%) и 5 (23,8%) слу-
чаях. Нарушение чувствительности слизистой 
оболочки преддверия рта отмечено у 7 (12,1%) 
пациентов основной группы и у 11 (52,4%) – 
контрольной, а сроки пребывания в стационаре 
составили 3 и 5-7 суток соответственно. Кроме 
того, рецидивов заболевания у больных основ-
ной группы не отмечено, в контрольной группе 
они имели место у 2 (9,5%) пациентов.  

Лунка зуба после экстракции при исполь-
зовании тромбоцитарного геля по нашей мето-
дике заживала первичным натяжением без де-
фекта кости альвеолярной дуги к 6-7 дню после 
операции, что особо важно при необходимости 
протезирования и дентальной имплантации. 

Выводы. Лечение одонтогенных гаймори-
тов с применением эндоскопической техники 
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высоко эффективно, позволяет сократить сроки 
пребывания больных в стационаре. Метод за-

служивает широкого внедрения в практическое 
здравоохранение Украины. 

 
© С.К.Боенко, С.Б.Алексеев, Д.С.Боенко, Н.А.Гладкова, 2009 
 
 
 
 
 

С.К. БОЕНКО, З.Т. КЛИМОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКССУДАТИВНОГО ФРОНТИТА 
 

Проведение эндоназальных эндоскопиче-
ских вмешательств в области лобно-носового 
соустья требует от ринохирурга высокой подго-
товленности и хорошей ориентации в анатоми-
ческих структурах решетчатой кости (Т.А. Ма-
шкова, Н.М. Ивченко, Е.Е. Хожаева,1998; 
З.Т.Климов,2001; С.П. Разиньков, 2001). Широ-
кий диапазон этиопатогенетических факторов и 
вариабельность анатомических структур делают 
вмешательства на верхних отделах полулунной 
щели и лобно-носовом соустье весьма индиви-
дуальным.  

Материалы и методы 
Под нашим наблюдением находилось 126 

пациентов с хроническим гнойным фронтитом, 
фронтоэтмоидитом, фронтогаймороэтмоидитом. 
У 56 (44,4%) больных была выполнена эндона-
зальная эндоскопическая функциональная фро-
нтотомия, им удаляли крючковидный отросток 
(унцинатэктомия) и расширяли лобно-носовое 
соустье. Практически у всех этих пациентов од-
новременно выполняли и другие необходимые 
эндоскопические вмешательства: этмоидото-
мию, полипотомию, гайморотомию, коррекцию 
внутриносовых структур. Следует подчеркнуть, 
что удаление крючковидного отростка во всех 
случаях было обоснованным: его высокой пнев-
матизацией , полипозно измененной слизистой 
оболочкой, отсутствием костных структур крю-
чковидного отростка (ателектаз решетчатой во-
ронки). 

В 2 (1,6 %) случаях пациенты страдали 
двусторонним хроническим гнойным рецидиви-
рующим фронтитом. В прошлом им была прои-
зведена двусторонняя наружная фронтотомия с 
формированием стомы и разрушением естест-
венного лобно-носового соустья. Выполнение 
эндоскопической фронтотомии в этих случаях 
оказалось бы неэффективным. В подобной ситу-
ации W. Draf, (1991); W.Draf, R.Weber, R.Keerl, 
(1995), у 7 больных выполнили вмешамельство, 
названное ими срединным дренажом лобных 
пазух. О 5 подобных операциях сообщал В.С. 
Козлов, (1997), который назвал их транссепта-

льной фронтотомией. Мы осуществляем подход 
к обеим лобным пазухам так же через транссеп-
тальный доступ. Созданное таким образом соус-
тье одинаково хорошо выполняло дренажную и 
аэрационную функцию обеих лобных пазух. 

В 52 (41,3 %) случаях операции выполня-
ли с резекцией верхней трети крючковидного 
отростка по нашей методике (З.Т.Климов, 2001). 
Блокирование лобной воронки было вызвано 
развитыми или пневматизированными верхними 
отделами крючковидного отростка - его турби-
нальной и этмоидальной ножками, Данные ана-
томические варианты сами по себе могут пред-
располагать к возникновению или рецидивиро-
ванию фронтита. 

 В 16 (12,7%) случаях выполнили расши-
рение лобно-носового соустья с последующей 
пластикой крючковидного отростка по оригина-
льной методике (З.Т.Климов, 2001). Крючкови-
дный отросток при этом сохраняли полностью в 
том случае, когда после осмотра лобного карма-
на и его ревизии не было выявлено патологиче-
ских образований. Блокирование лобно-
носового соустья в этих случаях было обуслов-
лено наличием патологии в среднем носовом 
ходе: полипами, буллёзно измененной средней 
носовой раковиной и пр.  

Полученные результаты  
и их обсуждение 
У всех 126 пациентов были сокращены 

сроки пребывания в стационаре, в среднем до 
10,2 дня. Среднее пребывание на больничном 
листе составило 16,7 дня. Больные наблюдались 
в послеоперационном периоде от 1 года до 4 
лет. Рецидивирование процесса отмечено только 
у 6 (4,8%) пациентов, в послеоперационном пе-
риоде они отказались от приема назначенных 
топических кортикостероидов, что привело к 
рецидиву полипозного синусита и блокаде лоб-
но-носового соустья. В остальных случаях в 
ближайшем и отдаленном послеоперационном 
периоде рецидивирования процесса не отмеча-
лось, лобно-носовое соустье было состоятель-
ным. 
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Функциональные показатели в послеопе-
рационном периоде (транспортная, дыхатель-
ная, обонятельная функции) приближались к 
физиологической норме у пациентов с сохра-
ненными структурами крючковидного отростка 
решетчатой кости. Это подтверждает большую 
физиологическую значимость образования, вли-
яющего на физиологию среднего носового хода 
и передней группы околоносовых пазух.  

Выводы. Применение щадящих, функци-
ональных, органосберегающих операций позво-
ляет сократить пребывание больного в стацио-
наре, снизить сроки временной нетрудоспособ-
ности и восстановить физиологические функции 
оперируемого синуса. Показания к удалению 
крючковидного отростка решетчатой кости до-
лжны быть четко сформулированы и обоснова-
ны в каждом конкретном случае. 
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ГЕРПЕС-ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ЭПШТЕЙН-БАРРА  
У ДЕТЕЙ С АДЕНОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

 

В последние годы установлена высокая 
степень инфицированности людей герпес-
вирусами, которая в детском возрасте достигает 
90% и более. Клиническая картина при первич-
ном инфицировании разворачивается лишь у 
части заболевших (до 7,1%), чаще наблюдается 
атипичное, стертое течение заболевания. Гипер-
трофия лимфоаденоидного глоточного кольца 
относится к основным проявлениям вялотеку-
щей герпес-вирусной инфекции Эпштейн-Барра 
(ВЭБ).  

Целью нашей работы являлось изучение 
частоты и активности латентной ВЭБ-инфекции 
у детей с патологией лимфаденоидного глоточ-
ного кольца. 

Материалы и методы. Нами в 2006-
2008гг обследовано 40 детей в возрасте от 3 до 
12 лет, направленных на оперативное лечение 
по поводу гипертрофии глоточной, нёбных 
миндалин, хронического аденоидита. Для опре-
деления характера патологических изменений 
помимо стандартного ЛОР-осмотра выполняли 
эндоскопическое исследование носа и носоглот-
ки, микробиологическое исследование мазков из 
носа и глотки на флору и ее чувствительность к 
антибиотикам, общий анализ крови. Для уста-
новления инфицирования ВЭБ-инфекцией ис-
пользовали методы иммуноферментного анали-
за (ИФА) с определением специфических анти-
тел к антигенам ВЭБ, что также позволяло су-
дить о фазе заболевания. Кроме того, проводили 
полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с ис-
пользованием в качестве материала слюны или 
мазков со слизистой ротоглотки.  

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Причиной обращения были жалобы на за-
труднённое носовое дыхание, храп, ринорею 
слизисто-гнойного или слизисто-серозного ха-
рактера, влажный кашель или «покашливание», 
снижение слуха, периодически - субфебрилитет. 
У большинства детей родители отмечали недо-
могание, слабость, вялость, снижение аппетита. 
В анамнезе отмечались частые ОРЗ (в среднем 
от 4 до 10 эпизодов в год), 13 детей болели 
практически ежемесячно. Неоднократно прово-
димая антибактериальная терапия, как правило, 
имела кратковременный эффект. 

 У 28(70%) детей выявлена гипертрофия 
нёбных и глоточной миндалин 2-3 степени, у 
9(22,5%) – превалировали явления аденоидита, 
у 3(7,5%) – хронический тонзиллит. У 26(65%) 
детей обнаружено увеличение подчелюстных 
и/или заднешейных лимфатических узлов. 

 В микробном спектре слизистой ротог-
лотки выделены S. Viridans (9); Candida albicans 
(5); Staph. Epidermidis (5); S. Pyogenes (4); ассо-
циации бактерий (17). В анализах крови прева-
лировали умеренный лейкоцитоз, нейтропения 
со сдвигом влево, увеличение количества лим-
фоцитов, моноцитов, ускоренная СОЭ. 

 Из 40 обследованных детей с аденотон-
зиллярной патологией у 30 выявлена активная 
фаза (первичное инфицирование или рецидив) 
ЭБВ-инфекции, что подтверждено у 
9(22.5%)позитивной ПЦР, у 12(30%) выявлени-
ем IgM в сочетании с низкоавидными IgG и у 
15(37%) нарастание титра низкоавидных IgG в 
динамике наблюдения. 
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 Лечение больных с выявленной ВЭБ-
инфекцией проводили с привлечением педиатра, 
при этом использовали противовирусные и им-
мунокорригирующие препараты. В последую-
щем в период клинико-иммунологической ре-
миссии ЭБВ-инфекции выполнено оперативное 
лечение 9 пациентам из группы инфицирован-
ных. 

 Выводы. Персистирование ВЭБ-
инфекции в организме ребенка может прояв-
ляться гипертрофией лимфоидной ткани носо-

глотки, хроническими катаральными проявле-
ниями со стороны верхних дыхательных путей. 
В случаях тяжёлых, упорных аденоидитов, бы-
стро развивающейся гипертрофии лимфоидной 
ткани носоглотки, особенно при рецидивирую-
щих аденоидных вегетациях, следует исключить 
наличие инфекционного процесса в организме, 
обусловленного герпес-вирусами, и прежде все-
го – ВЭБ-инфекцией, требующей назначения 
специфической противовирусной терапии и им-
мунокоррекции.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУКОЛИТИКА «СИНУПРЕТ»  
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР 

 

Деформация носовой перегородки и хро-
нические риниты обычно сопровождаются за-
труднением носового дыхания. Эта внутриносо-
вая патология ведет к развитию симптомоком-
плекса, который в международной литературе 
назван «морфологическим синдромом» или 
«синдромом носовой обструкции».  

Целью исследования являлось опреде-
ление клинической эффективности муколитика 
«Синупрет» после хирургической коррекции 
внутриносовых структур. 

Материалы и методы. За 4 месяца 2008 
года в Донецком ринологическом центре про-
оперировано 60 больных, страдающих искрив-
лением носовой перегородки в сочетании с раз-
личными формами хронического ринита. Муж-
чин было 38 (63,3 %), женщин – 22 (36,6%). Во-
зраст пациентов колебался от 16 до 77 лет.  

Всем больным произведена септопласти-
ка по методике Коттле, дополненная оператив-
ными вмешательствами на нижних носовых ра-
ковинах (подслизистая вазотомия и латеропек-
сия). Операции проводились под атаралгезией с 
управляемой гипотонией и эндоскопическим 
контролем.  

Пациенты были разделены на 2 группы: 
первую составили 30 больных, которые в после-
операционном периоде в течение 10 дней полу-
чали местную (НОК-спрей, солевой душ полос-
ти носа, аква-марис, полидексу) и общую (аги-
стам и дуовит) терапию; вторую составили 
больные, которые кроме этого получали муко-
литик «Синупрет» в течение месяца.  

В качестве критериев клинической эф-
фективности хирургического лечения использо-
ваны видеоэндориноскопия, компьютерная то-
мография ОНП, передняя активная риномано-
метрия (ПАРМ) с помощью аппарата «Flow-
handy ZAN-100 USB» (Германия), сахариновый 
тест и специально разработанный опросник, ко-
торый заполнялся больными.  Сроки наблюде-
ния пациентов составили от 3 до 6 месяцев. 

 
Полученные результаты  
и их обсуждение 
Субъективное улучшение носового дыха-

ния отмечалось в обеих группах уже на 2 день 
после операции. У 28 (93,3%) пациентов первой 
группы и у 29 (96,7%) второй группы в после-
операционном периоде отмечено исчезновение 
всех «назальных» жалоб. Исключение составила 
задняя ринорея, которая сохранялась соответст-
венно у 4 (13,3%) и 6 (20,0%) больных этих 
групп. 

Нормализация видеоэндориноскопиче-
ской картины наступала спустя 2-3 недели после 
операции, во второй группе больных она отме-
чена на 3-5 дней раньше.  

Суммарное сопротивление воздушному 
потоку (СВП) на дооперационном этапе в пер-
вой группе пациентов было равно  
0,54±0,18 Па/см3/сек, во второй группе – 
0,55±0,09 Па/см3/сек. В послеоперационном пе-
риоде в первой группе СВП снизилось до 
0,35±0,13 Па/см3/сек, а во второй –  
до 0,34±0,11 Па/см3/сек.  
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Время сахаринового теста в преопераци-
онном периоде в обеих группах составило 15 – 
30 мин, причем его сокращение в послеопера-
ционном периоде происходило раньше на 3-4 
дня раньше у пациентов, получавших “Сину-
прет». 

Вывод.  
Назначение муколитика «Синупрет» по-

сле хирургической коррекции внутриносовых 
структур ускоряет клинический эффект опера-
тивного вмешательства и облегчает течение по-
слеоперационного периода.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
 У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ 

 

В настоящее время компьютерно-
томографическое исследование (КТ) носа и око-
лоносовых пазух (ОНП) стало обязательным 
методом оценки изменений этих структур, осо-
бенно у больных, которым планируется выпол-
нение ринологических эндоскопических вмеша-
тельств. 

Целью нашей работы являлась разработ-
ка критериев оценки данных КТ исследования у 
больных с хроническими синуситами. 

Материал и методы. Нами проанализи-
рованы КТ-сканограммы черепа 802 пациентов, 
обследованных по поводу хронических синуси-
тов. Мужчин было 380 (47,4%), женщин – 422 
(52,6%). Возраст больных колебался от 14 до 76 
лет. 

Обследование выполняли на томографах 
High Speed CT фирмы General Electric в акси-
альной и коронарной проекциях (3/5,7/7мм). 

При оценке данных КТ исследований 
учитывали пол и возраст больных, наличие жа-
лоб со стороны носа и ОНП. Анализ начинали с 
изучения состояния внутриносовых структур. 
При этом в первую очередь обращали внимание 
на носовую перегородку: наличие ее искривле-
ния, особенно в задних отделах, свидетельство-
вало о необходимости выполнения в начальном 
этапе эндоскопического вмешательства коррек-
ции перегородки носа. Также отмечали наличие 
гипертрофии носовых раковин (особенно concha 
bulosa), носовых полипов. 

Оценку состояния ОНП начинали с пе-
редней группы пазух. При этом учитывали на-
личие жидкостного компонента в полости сину-
сов, инородных тел, участков затемнения округ-

лой формы, пристеночного затемнения. При 
оценке состояния задней группы ОНП изучали 
степень пневматизации клиновидной пазухи 
(КП), переднего отростка клиновидной кости и 
задних клеток решетчатого лабиринта, толщину 
слизистой оболочки КП. Кроме того, анализи-
ровали наличие особенностей строения КП (на-
личие дигисценций, доминирование одной из 
пазух) и прилежащих образований (положение 
каналов внутренней сонной артерии, зрительно-
го, видиевого и верхнечелюстного нервов). 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Различные изменения со стороны внутри-
носовых структур обнаружены у 749 (93,4%) 
больных. Поражение передней группы ОНП 
отмечено у 586 (73,1%) пациентов, задней – у 38 
(4,7%), передней и задней – у 178 (22,2%). До-
минирование одной из клиновидных пазух име-
ло место в 653 (81,4%) случаях, выраженное 
выпячивание каротидного канала – в 121 
(15,1%), зрительного нерва – в 50 (6,2%), повы-
шение пневматизации переднего отростка кли-
новидной кости – в 61 (7,6%), дигисценции – в 7 
(0,9%). 

Утолщение слизистой оболочки КП отме-
чено у 126 (15,7%) пациентов, тотальное затем-
нение КП или наличие уровня жидкости – у 73 
(9,1%), кисты – у 17 (2,1%). 

Выводы. Использование разработанных 
нами критериев оценки КТ исследования у бо-
льных хроническим синуситом позволяет свое-
временно выявить различные аномальные вари-
анты строения носа и ОНП, облегчает выработ-
ку оптимальной хирургической тактики и помо-
гает избежать интраоперационных осложнений.  
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Н.Э. БОЙКОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

РОЛЬ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ РУБЦОВЫМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ 

 
Важным резервом улучшения результатов 

лечения больных хроническими рубцовыми 
стенозами гортани и трахеи является снижение 
частоты послеоперационных гнойно-
воспалительных осложнений как местного (на-
гноение ран, расхождение швов, глоточные 
свищи), так и общего (трахеобронхиты, пневмо-
нии) характера. Данная анатомическая область 
характеризуется высокой постоянной подвиж-
ностью структур при глотании и движениях, 
наряду с невозможностью эффективной после-
операционной иммобилизации, а также значи-
тельной постоянной рецидивирующей пред-, 
интра- и послеоперационной обсемененностью 
при дыхании и глотании. В то же время в кли-
нической практике остаются нерешёнными во-
просы: значение микрофлоры и уровня антиин-
фекционной защиты в развитии послеопераци-
онных гнойных осложнений у больных хрони-
ческими рубцовыми стенозами гортани и трахеи 
с учётом стафилококковой инфекции (13-20%), 
как ведущего этиологического фактора нагнои-
тельных процессов.  

Были проанализированы данные историй 
болезни 80 пациентов, страдающих хрониче-
ским рубцовым стенозом гортани и трахеи раз-
личной этиологии, находившихся на лечении с 
2001 по 2008 года в отделе реконструктивной и 
пластической оториноларингологии ФГУ 
НКЦО Росздрава. Контрольная группа (40 
чел.), где в послеоперационном периоде с це-
лью профилактики послеоперационных гной-
ных осложнений проводилась рациональная 
антибиотикотерапия; основная группа (40) – 
использовали в предоперационном периоде 
Гексализ, а после хирургического вмешатель-
ства наряду с рутинными методами профилак-
тики местные аппликации препарата Гексас-
прей (Бушара Рекордати).  

Обследование включало: общеклиниче-
ские исследования, бактериологическое иссле-
дование содержимого глотки и отделяемого 
гнойных ран с определением чувствительности 
у выделенной микрофлоры к применяемым в 
клинике антибиотикам; определение показате-
лей неспецифического гуморального иммуните-
та: общая бактерицидность сыворотки крови; 
содержание секреторного иммуноглобулина А в 
слюне; о состоянии клеточного иммунитета су-
дили по реакциям фагоцитоза. Микробиологи-
ческие и иммунологические исследования про-
водились на этапах хирургического лечения 

(исходный фон, после хирургического вмеша-
тельств, перед следующим этапом лечения (че-
рез 3 мес).  

Было выявлено, что ведущим этиологиче-
ским фактором развития раневых послеопера-
ционных гнойных осложнений при хирургиче-
ском лечении больных хроническими рубцовы-
ми стенозами гортани и трахеи служит стафило-
кокк (51 %), а основным источником инфициро-
вания послеоперационных ран является микро-
флора глотки (66,6 %).  

Нами разработана схема послеоперацион-
ного ведения пациентов, страдающих хрониче-
скими рубцовыми стенозами гортани и трахеи, 
включающая в первые 7 суток стентирование на 
трахеостомической трубке надставленной паль-
чиком-обтуратором; рана обрабатывалась экзо-
генным оксидом азота (аппарат «Плазон») в ре-
жиме стимуляции с экспозицией до 2 мин. (5-6 
сеансов). При наличии большой площади ре-
конструкции обработку «Плазоном» проводи-
лись по зонам – гортань, трахея, область пере-
мещенного кожно-мышечного лоскута. К лече-
нию было добавлено применение в доопераци-
онном периоде препарата ГЕКСАЛИЗ (таблетки 
для рассасывания, содержащие биклотимол, 
эноксолон, а также лизоцима гидрохлорид) – до 
5 суток. В послеоперационном периоде исполь-
зовался для местной терапии ГЕКСАСПРЕЙ 
(распыление в трахею через трахеотомическое 
отверстие (при наличии пальчика-обтуратора), а 
при его удалении (через 5-7 суток) наконечник 
направляли в подскладковую область (до 10 су-
ток).  

В результате проведенного нами исследо-
вания выявлено, что применение комбиниро-
ванного местного лечения препаратами 
ГЕКСАЛИЗ и ГЕКСАСПРЕЙ достоверно сни-
жает частоту послеоперационных осложнений 
(с 12,8% до 5,4%), быстро и эффективно умень-
шает болевой синдром (с 68% до 45%), купиру-
ет отечные явления в месте операции (с 93% до 
75%). При микробиологическом исследовании 
отмечено достоверное уменьшение концентра-
ции патогенных штаммов стафилококка в ране; 
показатели местного и гуморального иммуните-
та приблизились к показателям нормы (за ис-
ключением группы больных - 5 человек – после 
хирургического и комбинированного лечения 
рака гортани). Все пациенты отмечали хорошую 
переносимость препаратов, аллергических реак-
ций отмечено не было.  
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Таким образом, включение нами в схему 
лечения топического применения препаратов, 
содержащих биклотимол и лизоцим позволяет 
нам сократить сроки госпитализации пациентов 
(по сравнению с архивной группой – истории 
болезни, проанализированные нами за 2000-
2004 гг.), на 35%, а кратность лечения с 4 до 3,0. 

Предложенная нами схема лечения больных 
рубцовыми стенозами гортани и трахеи способ-
ствует оптимизации процесса заживления раны, 
улучшению кровоснабжения слизистой оболоч-
ки дыхательных путей и предотвращению гной-
но-некротических осложнений в послеопераци-
онном периоде. 

 
© Н.Э. Бойкова, 2009 
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КИСТОЗНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ  
С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Клиническая картина кист верхнечелюст-
ной пазухи вариабельна, что затрудняет диффе-
ренциальную диагностику, проводимую отори-
ноларингологами, челюстно-лицевыми хирур-
гами, косметологами. 

Следует различать несколько видов кист 
в/ч. Часто под кистами в/ч подразумевают нахо-
дящиеся в теле челюсти доброкачественные ки-
стозные опухоли, происходящие из зубной сис-
темы или её придатков. Бывают кисты верхней 
челюсти из мягких тканей. Кроме того, строго 
отличаются фолликулярные кисты, происходя-
щие из верхней челюсти при дизантогении зу-
бов, периодентальными или кистами корней. 
Своим происхождением они обязаны воспали-
тельному или травматическому воздействию на 
зачатки зубов и уже сформировавшиеся посто-
янные зубы. Бывают кисты, связанные с кариоз-
ным процессом зубов, из гранулём верхушек 
корней зубов, их периодонтита. Эти гранулёмы 
– результат своеобразного прорастания проис-
ходящих из эмали остатков эпителиальных кле-
ток и периодонтогенной грануляционной ткани, 
которая ведёт к образованию содержащих жид-
кость полостей, имеющих тенденцию сливаться. 
В замкнутом пространстве кисты оказывают 
своим ростом давление на костные стенки, ис-
тончают их, продолжая расти в сторону наи-
меньшего сопротивления. Они выпячиваются в 
прилегающую гайморову пазуху, заполняя её 
иногда целиком. При таком росте единственным 
симптомом является симптом Гербера: наличие 
флюктуирующего выпячивания переднего отде-
ла носового дна или латеральной стенки носа, 
при этом передний конец нижней носовой рако-
вины оттесняется либо кверху, либо к середине. 
Точному диагнозу способствует зубоврачебное, 

рентгенологическое, отоларингологическое об-
следование и диагностическая пункция пазухи. 
При пункции отсутствует сообщении между 
просветом кисты и полостью гайморовой пазу-
хи. Диагностика затруднена при вскрывшейся в 
пазуху или в полость носа нагноившейся кисте. 
Данные гистологического исследования: кисты 
челюсти покрыты многослойным эпителием, а 
кисты, образованные из мягких тканей выстла-
ны мерцательным эпителием. 

В практике детского ринолога встречается 
посттравматическое кистозное растяжение гаймо-
ровой пазухи, что почти всегда приводит к нару-
шению развития зубочелюстной системы. Нами 
наблюдались 12 пациентов: мальчиков – 9, дево-
чек – 3, в возрасте от 6 до 13 лет, у которых после 
травмы в/ч в раннем детстве возникли кисты, со-
держимое которых составило кроме кистозной 
прозрачной либо мутной кистозной жидкости 
плавающие недоразвитые зубы или зачатки посто-
янных зубов – (4-5-6-7). О существовании этих 
кист родители не подозревали. Первыми проявле-
ниями были либо затруднение носового дыхания, 
либо изменение лицевого скелета, либо присоеди-
нение ринитов, синуситов. При клиническом об-
следовании выявлены дефекты развития вплоть до 
полного отсутствия коренных зубов на стороне 
поражения. Диагноз подтверждён рентгенологи-
чески. Всем детям произведена гайморотомия с 
удалением плавающих атопически расположен-
ных зубов или их зачатков. Послеоперационный 
период протекал гладко. Все больные выписаны 
из КРУ ДКБ АР Крым. В последующем всем им 
произведено протезирование зубов. 

Эти наблюдения объединяет анамнез 
(травма в/ч в прошлом), жалобы со стороны 
ЛОР-органов (нарушение носового дыхания, 
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изменение лицевого скелета), выявление рини-
тов, синуситов и нарушение развития зубочелю-
стной системы. 

Из этого следует настоятельная рекомен-
дация родителям своевременно следить за фор-
мированием зубочелюстной системы у детей. 

 
© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, Л.В.Гуляева, М.М.Кобицкий, Н.А.Калинкина, 2009 
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА У ДЕТЕЙ, 
СИМУЛИРУЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ГНОЙНЫЕ СРЕДНИЕ ОТИТЫ 

 

Инородные тела уха, локализующиеся 
чаще в наружном слуховом проходе и реже ока-
зывающееся в полости среднего уха, могут при-
водить к серьёзным осложнениям. 

Обычно диагноз инородного тела уха ус-
танавливается на основании жалоб пациента, 
анамнестических данных, и результатов отоско-
пии. 

В детском же возрасте могут отсутство-
вать всякие указания на наличие в ухе инород-
ного тела. Отсутствие жалоб больного и анам-
нестических данных не позволяет уточнить ме-
ханизм попадания и длительность пребывания в 
ухе инородного тела. Родители обычно даже не 
подозревают о наличии инородного тела в ухе 
их ребёнка. Попадание воды вовремя купания, 
ныряния в море, бассейне, водоёмах и грубого 
проведения туалета ушей (использование все-
возможных острых предметов и палочек), скоп-
ление вокруг инородного тела серы, серно-
эпидермальных, гнойно-эпидермальных пробок 
способствуют появлению симптомов осложнен-
ных инородных тел уха. Причиной осложнён-
ных инородных тел могут быть также неудач-
ные попытки самоудаления или травматичное 
удаление медиками инородных тел из уха. 

Осложнениями могут быть острые и хро-
нические наружные и средние отиты, лабирин-
титы, нейропатии лицевого нерва, отогенные 
внутричерепные осложнения (гнойные менин-
гиты, тромбоз сигмовидного синуса, сепсис уш-
ного происхождения вплоть до развития абсцес-
сов мозга) . 

В нашей практике мы столкнулись с 
трудностями диагностики инородных тел на-
ружного слухового прохода из-за позднего об-
ращения за медицинской помощью и из-за вари-
антов, неправильной трактовки медиками на 
первых этапах оказания медицинской помощи 
отоскопической картины. У 11 детей в возрасте 

от 1,5 до 12 лет наблюдались острый, подострый 
и хронический диффузные наружные отиты. 
Отделяемое из уха было гнойное и сукровичное. 
При туалете уха и отоскопии с использованием 
операционного микроскопа у них были удалены 
инородные тела (вата, грифель карандаша 
оранжевого цвета, зерно кукурузы, горох, ус-
тюк, морские мелкие камешки и другие). До 
поступления в отоларингологическое отделение 
КРУ ДКБ АР Крым двум детям была даже пред-
ложена операция на среднем ухе, т.к. диагно-
стировали хронический гнойный эпитимпанит. 
Вероятно, принимали за холестеатому слущен-
ный эпидермис наружного слухового прохода. 
После удаления инородного тела и серно- эпи-
дермальных масс у них выявилась целая бара-
банная перепонка. После проведения стандарт-
ного лечения исчезли воспалительные явления и 
восстановился слух. У 7 детей в возрасте от 7 до 
13 лет инородные тела уха обнаружены при ост-
рых и хронических гнойных средних отитах. 
Они получали стандартное лечение отитов по-
сле удаления инородного тела. У трёх больных в 
возрасте от 3 до 10 лет инородное тело уха ос-
ложнилось мастоэдитом в сочетании с субпе-
риостальным абсцессом. Применено хирургиче-
ское вмешательство на среднем ухе. У двух де-
тей – тромбоз сигмовидного синуса и гнойный 
менингит. Проведены расширенные операции 
на среднем ухе и стандартное лечение. 

Наш опыт показывает, что для профилак-
тики и своевременной диагностики инородных 
тел уха должен быть тщательный родительский 
уход и наблюдение за детьми. Непозволительны 
попытки удалять инородное тело самостоятель-
но. Необходимо своевременное обращение к 
отоларингологам, которые должны использо-
вать микроскопию и аккуратно атравматично 
удалять инородные тела. 

 
© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, А.И.Колисниченко, Н.Б.Загребельная, Л.В.Гуляева, 2009 
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ПОЛИТРАВМА ОСНОВНЫХ ПАЗУХ И ПОГРАНИЧНЫХ С НИМИ ОБЛАСТЕЙ 
 

Клинический опыт ВОВ 1941-1945гг. 
свидетельствует о том, что огнестрельные по-
вреждения решётчатого лабиринта составили 
6,2%, а сочетанные с основными пазухами – 
1,6% от всех ранений ОНП. Из них лишь 2,1% 
явились проникающими в полость черепа. 

В мирное время такие ранения наблюда-
ются крайне редко. Могут давать себя знать не-
распознанные слепые ранения со времён ВОВ. 
Частыми причинами этих повреждений в мир-
ное время является неосторожное обращение с 
огнестрельным оружием, изготовление и ис-
пользование самопалов (чаще подростками) 
(Н.П. Константинова, 1969; Н.М. Смирнов, 
1970; Д.В. Лосева, 1973). 

Серьёзные повреждения крупных сосудов 
и головного мозга наблюдается при сквозных 
ранениях решётчатого лабиринта, основных па-
зух и соседних с ними органов и могут привести 
к летальному исходу. 

Редко встречаются и трудно диагности-
руемые комбинированные слепые ранения этой 
области, когда ранящий предмет, пройдя через 
мягкие ткани и кости, застревает в раневом ка-
нале независимо от того, сообщается или нет 
последний с полостью носа и придаточными 
пазухами. При таких ранениях имеется одно 
входное отверстие, с которым не совпадает на-
правление раневого канала. Ранящий предмет 
при ударе о костную ткань отклоняется в сторо-
ну. Не всегда его можно прощупать зондом по-
зволяет уточнить локализацию инородного тела. 

Удаление инородного тела предупреждает 
развитие осложнений. Показания к вмешатель-
ству должны быть строго индивидуальными. 
Если расстройства не угрожают жизни клиента, 
а риск операции высок, то лучше от неё вообще 
отказаться. Важно определить сроки и методы 
вмешательства. В эру антибиотиков целесооб-

разно производство операции в ранние сроки. 
Операция должна быть радикальной (удаление 
инородного тела), щадящей с учетом космети-
ческих интересов и возможности восстановле-
ния функции. Существуют внутриносовой и 
наружный подходы, иногда через гайморову 
пазуху в комбинации с септум-операции. Не-
редко удаление производится через раневой ка-
нал с его ревизией, либо используется трансор-
битальный подход (В.И.Воячек) 

Наши наблюдения составили 11 раненых 
в возрасте от 7 до 52 лет. Все они были мужско-
го пола. Из них 8 были подростками. Их объе-
диняет не только локализация ранящих инород-
ных тел, но и способ повреждения: использова-
ние самопалов, неосторожное обращение с ог-
нестрельным оружием. Инородными телами 
основной пазухи явились пульки пневматиче-
ского ружья, металлические слепки самопалов, 
гайка, металлический болт (вес – 26г, размеры - 
3,5*3,5см), осколок металлической конфигура-
ции и др. У трех раненых инородные тела про-
никали в полость черепа. Экстренно после кли-
нического обследования в ранние сроки после 
ранения больные были оперированы. У всех 
удалены инородные тела. Послеоперационный 
период протекал удовлетворительно. Все боль-
ные выписаны из больницы. 

Приведенные данные представляют инте-
рес из-за редкости подобных политравм. Как в 
военное, так и в мирное время необходимо тща-
тельное общеклиническое, рентгенологическое 
обследование для уточнения локализации ино-
родного тела, объёма политравмы. Хирургиче-
ская обработка раны с ревизией раневого канала 
и удалением ранящего предмета в первые часы 
после травмы предупреждает развитие остео-
миелита костей черепа и интракраниальных ос-
ложнений. 

 
© А.А.Бондаренко, А.И.Колисниченко, М.А.Золотарева, Л.В.Гуляева, А.В.Завадский, 2009 
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Е.Е. ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ТРАНСЛАБИРИНТНЫЙ ДОСТУП: ТЕХНИКА, ПОКАЗАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Транслабиринтный доступ в отделе мик-
рохирургии уха и отонейрохирургии Института 

отоларингологии применяется с 1999 г. Это 
один из самым популярных и наиболее часто 
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используемых отохирургами доступов к пира-
миде височной кости. Он открывает прямой 
боковой путь к внутреннему слуховому прохо-
ду и мосто-мозжечковому углу. Транслаби-
ринтный доступ в классическом исполнении и 
в сочетании с другими доступами был приме-
нен для удаления акустической невриномы у 47 
пациентов, невриномы лицевого нерва у 3 па-
циентов, опухоли яремного гломуса класса D – 
у 22, холестеатомы пирамиды височной кости – 
у 18, при переломах височной кости с повреж-
дением лицевого нерва – у 3, холестероловой 
гранулеме – у 1 и карциноме височной кости – 
у 2.  

У трех пациентов после операции с при-
менением Тахокомба (Никомед, Австрия) для 
закрытия дефекта твердой мозговой оболочки 
возник менингит. Самыми частыми осложне-

ниями после транслабиринтного доступа были 
лицевой парез (у 45 больных) и раневая ликво-
рея у (4 больных). 

Транслабиринтный доступ является наи-
более адекватным доступом у пациентов с от-
сутствием слуха на оперированном ухе для уда-
ления опухолей височной кости и мосто-
мозжечкового угла любых размеров. Этот дос-
туп позволяет раскрыть мосто-мозжечковый 
угол с минимальной ретракцией мозжечка, 
идентифицировать лицевой нерв, его дисталь-
ный и проксимальный конец и, в случае необхо-
димости, произвести одномоментно пластику 
лицевого нерва при его повреждении. Трансла-
биринтный доступ в отличие от других досту-
пов к мосто-мозжечковому углу отличается не-
большим количеством послеоперационных ос-
ложнений. 

 
© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, В.В. Гудков, Н.С. Мищанчук,  Е.Е. Прокопенко, 2009 
 
 
 
 
 

В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПЕРЕБІГУ ОЗЕНИ У ДІТЕЙ 
  

Озена, хронічний атрофічний сморідний 
риніт, має важкий і тривалий перебіг, вражаючи 
переважно молодих людей та осіб працездатно-
го віку. З числа обстежених нами 338 хворих 
переважна більшість пацієнтів (245 особи – 
72,5%) знаходилось в віці до 30 років. Крім то-
го, слід відзначити, що частіше всього озена 
виникає в молодому та дитячому віці. За наши-
ми даними прояви захворювання у 290 осіб 
(85,8%) маніфестували в молодому віці (до 20 
років), а у 214 (63,3%) осіб симптоми озени впе-
рше виявились в дитячому віці (до 15 років). 

Незважаючи на те, що озена має чіткі клі-
нічні та лабораторні ознаки, своєчасне виявлен-
ня заворювання не завжди має місце. Труднощі 
діагностики пов’язані насамперед з тим, що по-
чаткові прояви озени є неспецифічними і над-
звичайно подібними до симптомів хронічних 
запальних захворювань слизової оболонки носа 
та приносових пазух. Аналізуючи характер роз-
витку та перебігу озени у дітей, ми прийшли до 
висновку, що прояви захворювання в цей період 
мають наступні особливості. Пацієнти найчас-
тіше скаржаться на постійні слизово-гнійні ви-
ділення з носа, що мають неприємний запах, 
періодичне порушення дихання, загальне не-
здуження. Інші типові ознаки озени як-то: кірки 
в порожнині носа, порушення нюху, розширен-

ня носових ходів – майже не визначаються. При 
обстеженні хворих досить часто виявляються 
порушення пневматизації верхньощелепних па-
зух у вигляді незначного гомогенного чи при-
стінково-гіпертрофічного процесу. Тому хворим 
частіше всього виставляється діагноз хронічно-
го гнійного гаймориту, з приводу якого прово-
диться відповідна протизапальна терапія, що не 
дає стійкого позитивного результату незважаю-
чи на призначення сучасних антибактеріальних 
препаратів та неодноразове застосування пунк-
цій верхньощелепних пазух.  

Визначаючи типові помилки при діагнос-
тиці захворювання, ми звернули увагу на те, що 
головними з них є відсутність комплексного 
клінічного та лабораторного обстеження хво-
рих: недостатня обізнаність лікарів з особливос-
тями клінічного перебігу озени, сучасною кон-
цепцією патогенезу захворювання, неякісне бак-
теріологічне дослідження, що не дозволяє ви-
явити збудника захворювання – клебсієлу озени, 
відсутність кваліфікованого гематологічного 
обстеження з метою виявлення порушення об-
міну заліза у хворих. 

Для запобігання лікарських помилок при 
діагностиці озени внаслідок яких хворі іноді 
протягом кількох років безперспективно ліку-
ються в різних медичних закладах ми рекомен-
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дуємо у випадках неефективного лікування ре-
цидивуючих гнійних синуїтів у дітей частіше 
проводити комплексне клінічне та лабораторне 
обстеження, яке повинно включати неодноразо-

ве цілеспрямоване бактеріологічне обстеження 
для виявлення клебсієли озени та біохімічні до-
слідження для визначення наявності залізодефі-
цитного стану. 

 
© В.М. Васильєв, О.М. Науменко, 2009 
 
 
 
 
 
 

І.А. ГАВУРА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. ГОВДА, У.Р. ДУЖИК, Л.В. ЯШАН, Е.В. САВЧУК,  
Д.М. МОГИТИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ; УКРАЇНА) 

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СУБАТРОФІЧНОГО  
ТА ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ФАРИНГІТУ 

 

Хронічний субатрофічний та хронічний 
атрофічний фарингіт виникає внаслідок подраз-
нення слизової оболонки горла пилом, хімічни-
ми речовинами та тривалої відсутності носового 
дихання. Найчастіше хворіють особи голосомо-
вної професії. Основними скаргами хворих на 
цю патологію є сухість, подразнення, першіння 
в горлі, утруднення відходження в‘язкого слизу. 

Ми застосували спрей для горла „Аква 
Маріс” в комплексному лікуванні хронічного 
субатрофічного та хронічного атрофічного фа-
рингіту. В комплекс лікування входили лужні та 
олійні інгаляції, змащування слизової оболонки 
задньої стінки горла 1% розчином йод-
гліцерину та застосування спрею. Спрей при-
значався хворим 4-5 разів на день по 2-3 упорс-
кування на задню стінку горла. Спрей „Аква 
Маріс” на основі стерильної морської води за-
стосовується для очищення, усунення подраз-
нення та захисту слизової оболонки горла. Гі-
пертонічний розчин стерильної морської води 
сприяє відновленню нормального фізіологічно-
го стану слизової оболонки горла, змиває віруси 
та бактерії, сприяє підвищенню місцевого імуні-
тету, має місцеву протизапальну дію (Р. А. Аби-
зов і співавт., 2008). 

Під нашим спостереженням знаходилось 
13 хворих з хронічним субатрофічним (8 пацієн-
тів) та хронічним атрофічним (5) фарингітом у 
віці від 30 до 47 років, з них 7 чоловіків і 6 жі-
нок. У 3 пацієнтів мало місце загострення фари-
нгіту. 

Серед спостережуваних хворих 11 осіб 
працювали в умовах запиленого приміщення, 2 

мали голосомовну професію. У 5 пацієнтів від-
мічалось різко утруднене носове дихання, зумо-
влене патологією порожнини носа (деформація 
перегородки, хронічний гіпертрофічний риніт). 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня була суб‘єктивна оцінка терапії хворими та 
фарингоскопічна картина. 

Скарги на сухість, свербіж в горлі у хво-
рих, що приймали комплексне лікування та 
спрей для горла „Аква Маріс”, поступово зник-
ли через 1-2 тиж у більшості (9) хворих. Решта 4 
хворих відмічали зменшення неприємних від-
чуттів в горлі. У пацієнтів з загостренням про-
цесу покращення стану відбувалось на 3-4-й 
день після початку комплексного лікування. 

Фарингоскопічна картина свідчила про 
позитивний перебіг захворювання: при загост-
ренні зникала гіперемія слизової оболонки, при 
хронічних процесах в стадії ремісії слизова обо-
лонка задньої стінки горла виявилась зволоже-
ною, слизово-гнійні кірки були відсутні. 

Таким чином, застосування спрею для го-
рла „Аква Маріс” в комплексному лікуванні 
хронічного субатрофічного та хронічного атро-
фічного фарингіту суттєво покращує самопо-
чуття хворих, значною мірою усуває основні 
симптоми захворювання. Спрей для горла „Аква 
Маріс” простий в застосуванні, добре перено-
ситься хворими, системно не впливає на орга-
нізм, застосовується з іншими лікарськими за-
собами для лікування хронічного субатрофічно-
го та хронічного атрофічного фарингіту, не має 
побічної дії, що дозволяє рекомендувати його 
для терапії пацієнтів з вказаною патологією. 

 
© І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, О.В. Говда, У.Р. Дужик, Л.В. Яшан, Е.В. Савчук, Д.М. Могитич, 2009 
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В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕВРИСТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
СТАНУ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ЕТІОПАТОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇЇ УРАЖЕННЯ У ХВОРИХ З ОДНОБІЧНИМ  
ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ 

 

Диференційно-діагностичний алгоритм 
враховував певні особливості нервової системи 
з точки зору традиційного метода її досліджен-
ня, принципів метамерно-рецепторної діагнос-
тики, а також ретельні клініко-анамнестичні 
співставлення у тісному взаємозв’язку з резуль-
татами додаткових методів обстеження, такими 
як магнітно-резонанасна томографія головного 
мозку, ультразвукова допплерографія екстра- та 
інтракраніальних судин головного мозку, та ін-
ших.  

Комплексному обстеженню були піддані 
28 осіб з порушенням слуху одностороннього 
характеру та вестибулярною дисфункцією, вік 
котрих коливався від 11 до 65 років: 15 чолові-
ків та 13 жінок. В ході аналізу розвитку невро-
логічних захворювань, що передували, супрово-
джували чи слідували в фарватері порушень 
слуху, відмічено, з одного боку, їх поліморфізм, 
з іншого, поширеність їх проявів в цих випад-
ках. Саме клініча картина й була визначальною 
в діагностично–формалізаційному аспекті. 

 В неврологічному статусі в випадках мо-
нолатеральних сенсоневральних порушень слу-
ху у молодого контингенту обстежених спосте-
рігалось формування мікровогнищевої симпто-
матики, що розвивалась синхронно чи послідов-
но до них у вигляді уражень вестибулярної пор-
ції VIII п., часто VII п. та V п., й зрідка та не-
тривало – III п. черепномозкових нервів. Щодо 
сторони ураження черепномозкових нервів, то 
вона співпадала в більшості випадків зі сторо-
ною розладу слуху. В випадках ж нейроінфек-
ційного ґенезу слухових порушень, та форму-
вання їх на фоні черепномозкової травми мала 
місце більш виражена білатеральна мікровог-
нищева та розсіяна органічна мікросимптомати-
ка, що поширювалась і на рефлекторну сферу. 
При цьому також іноді спостерігались споради-
чні прояви порушень з боку окорухливих нер-
вів. Посттравматична енцефалопатія як резуль-

тат черепномозкової травми у наших пацієнтів 
проявлялась переважно у вигляді розсіяних мік-
роосередкових проявів. В цілому ж, й на це тре-
ба вказати з усією визначеністю, клінічна не-
врологічна картина зобумовлювалась основним 
патологічним процесом. Так, наприклад, при 
формуванні розладу слуху на фоні гломусної 
пухлини (2 пацієнта або ж в 7,14 % випадків) 
відмічалась патологія з боку каудальної групи 
черепномозкових нервів, зокрема ХІІ, Х, ІХ пар, 
які в результаті формували картину бульбарних 
порушень.  

В випадках хронічної або ж прогредієнт-
ної соматоневрологічної патології клінічна кар-
тина ураження нервової системи у вигляді орга-
нічної симптоматики була більш грубо вираже-
ною, структурованою вже в синдромологізовані 
порушення нервової системи, чітко зобумовлені 
цим патологічним процесом. Відбувалось фор-
мування слуховестибулярних розладів у осіб 
старшого віку на фоні повномасштабної клініч-
ної картини дисциркуляторної енцефалопатії, 
зазвичай І чи ІІ ступеня, певна варіабельність 
котрої залежала від того, гіпертонія, атероскле-
роз судин головного мозку, чи хронічна ішеміч-
на хвороба серця її ініціювали. 

Розмаїття причинних факторів, що при-
зводили до кохлеовестибулярних порушень з 
супутньою неврологічною симптоматикою, у 
більш молодих постраждалих включало різно-
манітні види нейроінфекції (грипозну, вірус ге-
рпесу та інші), черепномозкові травми, неври-
номи слухового нерва та формування гломусної 
пухлини. У одного з хворих була діагностована 
хвороба Меньєра.  

Таким чином, встановлені певні патогно-
монічні особливості цілісної нервової системи у 
пацієнтів з однобічними порушеннями слуху та 
вестибулярної функції, сутність яких визнача-
ється етіопатологічними особливостями основ-
ного каузального процесу.  

 
© В.П. Гайовий, 2009 
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Г.И.ГАРЮК, Е.И.БОДНЯ, И.В.ФИЛАТОВА, А.Н.ГОЛОВКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
РИНОСИНУИТОВ У ДЕТЕЙ С ПАРАЗИТОЗАМИ 

 
Актуальность аллергических риносинуи-

тов (АР) у детей с паразитозами обусловлена 
распространенностью нозологий, трудностью их 
диагностики и лечения, общностью эпидемио-
логии и сходными патогенетическими механиз-
мами (Е.И. Бодня, 2005; Ж.И. Возианова, 2000; 
Ю.А. Копанев, 2001). АР, составляя 10-15% в 
популяции, отмечаются в 60-70% среди аллер-
гических болезней у детей, cпособствуют разви-
тию хронических риносинуитов, секреторных 
средних отитов и бронхиальной астмы (Б.М. 
Пухлик, 2005; А.А. Лайко, 2001; Ю.А. Молочек, 
2005; С.О. Приходский и соавт., 2005). Они ча-
ще регистрируются как сопутствующая патоло-
гия при рецидивирующих заболеваниях ЛОР- 
органов у детей в стационаре. По нашим дан-
ным АР диагностирован у 69,6% детей с уста-
новленной паразитарной инвазией и у 34% дли-
тельно болеющих детей с АР выявлена этиоло-
гическая значимость паразитарной инвазии 
(Г.И. Гарюк и соавт., 2008). Паразитозы, обыч-
но, скрываются за неспецифическими симпто-
мами, комбинация которых зависит от фазы 
клинических проявлений инвазии, и часто явля-
ется причиной диагностических ошибок (В.П. 
Сергиев и соавт., 1997, 1999; Ishii et al., 1994). 
Клиника определяется не столько клеточным 
заселением организма хозяина, сколько прояв-
лением воспалительной реакции организма и 
строго индивидуальна (Б.А. Астафьев, 1987; 
Е.И. Бодня, 2000; Chaker et al., 1995). Наиболее 
общими патогенетическими механизмами воз-
действия паразитов на организм признаны ал-
лергизация и иммуносупрессия (А.С. Бессонов, 
1998; Б.А. Астафьев, 1998; Е.И. Бодня, 2008). 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния паразитарной инвазии на осо-
бенности АР и состояние гуморального имму-
нитета у детей. Определяли клеточный состав 
мазков-отпечатков со слизистой полости носа и 
поверхности глоточной миндалины (при выпол-
нении аденотомии), исследовали морфологиче-
ский состав и содержание иммуноглобулинов 
периферической крови (А, М, G, Е). 

Обследовано 36 детей в возрасте от 3 до 
14 лет с паразитозами, направленных к отола-
рингологу со сходными жалобами. В анамнезе 
у 9 детей установлен энтеробиоз, у 8 – токсо-
плазмоз, 11 пролечены по поводу лямблиоза, 8 
– токсокароза. Отрицательные лабораторные 
результаты на наличие паразитов к моменту 

обращения имели место у 31 ребенка, у 5 детей 
(токсоплазмоз, токсокароз) отмечалось значи-
тельное снижение титров антител на фоне кли-
нической ремиссии. Таким образом, говоря в 
данном случае о детях с паразитозами, подра-
зумевается, в основном, наличие паразитарной 
инвазии в анамнезе и отсутствие необходимо-
сти специфического лечения. В морфологиче-
ском составе периферической крови установ-
лено отсутствие эозинофилии, у 18 пациентов 
имели место относительный моноцитоз и лим-
фопения.  

В результате анализа состояния гумо-
рального иммунитета обнаружены две основные 
тенденции, что позволило разделить пациентов 
на группы. В первую группу (13 человек) вошли 
дети с увеличением уровня иммуноголобулина 
Е до 890 МЕ/мл как крайнее значение показате-
ля. В среднем определялись титры IgЕ в 2-3 раза 
превышающие возрастную норму. Вторую 
группу составили 23 ребенка с нормальными 
возрастными показателями титров IgЕ. Пациен-
ты с положительной клинической динамикой 
паразитоза и низкими уровнями специфических 
антител (5 детей) вошли в состав первой груп-
пы. При анализе содержания основных классов 
A M G сыворотки крови выявлена обратная 
корреляционная связь IgЕ и IgG. Так, у 21 ре-
бенка из 23 с нормальными показателями IgЕ 
имела место гипериммуноглобулинемия G, а 
при высоких титрах IgЕ у 10 пациентов (из13) 
уровень Ig G был достоверно снижен. 

Анамнестические данные большинства 
детей (30 человек) свидетельствовали о неотя-
гощенном аллергологическом анамнезе, в 4 слу-
чаях выявлена пищевая аллергия, у 2 – атопиче-
ский дерматит. Клинически все пациенты 
предъявляли сходные жалобы на периодическое 
затруднение носового дыхания, выделения из 
носа, беспокойный сон, утомляемость. Слизи-
стая оболочка полости носа при передней рино-
скопии была застойна, гиперемирована, отечна, 
слизистое и слизисто-гнойное отделяемое в по-
лости носа без четкой топики и на дне полости 
носа имело место у 31 ребенка, что послужило 
основанием для постановки им предварительно-
го диагноза хронический риносинуит, аденои-
дит на амбулаторном этапе. Характерная блед-
но-отечная слизистая оболочка, водянистое от-
деляемое и приступы чихания имели место в 
пяти случаях. Цитологическая картина мазков-
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отпечатков со слизистой оболочки полости носа 
у больных первой группы характеризовалась 
эозинофилией, составляющей в среднем 25-40% 
(в двух случаях – до 65%), что подтверждалось 
и цитологическими исследованиями с поверх-
ности глоточной миндалины. Во второй группе 
процент эозинофилов в мазках был ниже при 
увеличении доли сегментоядерных нейтрофилов 
и составлял, в среднем, 10-15%. 

26 пациентам в связи с неэффективностью 
консервативной терапии произведена аденото-
мия. Аденоидные вегетации соответствовали 
второй степени с явлениями хронического вос-
паления, что подтверждено патоморфологиче-

ски. Послеоперационный период характеризо-
вался стойкой ремиссией.  

Таким образом, паразитарная инвазия 
оказывает этиологическое влияние на формиро-
вание хронических риносинуитов у детей. Кли-
нико-лабораторная характеристика риносинуита 
во многом определяется индивидуальным пре-
обладанием патогенетических механизмов пара-
зитарной инвазии (увеличение титров иммуног-
лобулинов IgЕ и IgG). Высокий уровень IgG оп-
ределяет инфекционно-аллергический характер 
процесса, в то время как гипериммуноглобули-
немия Е обуславливает преобладание аллерги-
ческих механизмов.  

 
© Г.И.Гарюк, Е.И.Бодня, И.В.Филатова, А.Н.Головко, 2009  
 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.Б. БОБРУСЬ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

МОДЕЛЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА 
 

Многие отечественные и зарубежные ав-
торы отмечают неуклонную тенденцию к увели-
чению частоты возникновения медикаментозного 
ринита среди общего количества больных стра-
дающих ринитами. К этому приводят следующие 
факторы: доступность деконгестантов (отпуска-
ются без рецепта), широкий выбор препаратов в 
аптечной сети (масштабная реклама на телевиде-
нии и в других средствах массовой информации), 
самостоятельное лечение (отсутствие времени 
или нежелание посетить специалиста), невнима-
тельность пациента (использование капель более 
длительно, чем это рекомендовано инструкцией 
по применению), нередко это и отсутствие кон-
троля со стороны лечащего врача. 

С целью разработки новых методов лече-
ния, в том числе и изучения действия лазерного 
излучения на слизистую оболочку нижних но-
совых раковин, нами создана эксперименталь-
ная модель медикаментозного ринита на живот-
ных, кроликах. 

Моделирование данной патологии произ-
водилось на группе кроликов породы советская 
шиншилла чистой линии в возрасте 120 дней. 
Вес кроликов в данной возрастной категории 
колебался от 3,5 до 3,7 килограммов, отобран-
ные особи были исключительно мужского пола. 
Экспериментальные животные были распреде-
лены на две группы: 20 в основной группе и 10 в 
контрольной группе. 

Особям основной группы, путем инстил-
ляции в носовые ходы вводился 0,1% раствор 

ксилометазолина (фармазолин), около 0,5 мил-
лилитров в каждую половину носа, два раза в 
день после кормления. Данный деконгестант 
выбран нами, не случайно, так как по данным 
ряда авторов и нашим собственным наблюдени-
ям если ранее наиболее распространенной счи-
талась зависимость от препаратов нафазолина, 
то за последние годы ситуация кардинально из-
менилась в пользу применения препаратов со-
держащих в своем составе в качестве дейст-
вующего вещества оксиметазолин или ксиломе-
тазолин. 

Длительность эксперимента до формиро-
вания зависимости от деконгестантов составила 
90 дней. Для достоверного подтверждения того, 
что у животных основной группы сформировал-
ся медикаментозный ринит, проведена спираль-
ная компьютерная томография на аппарате фи-
рмы Siemens Somatotom Emotion 6 в аксиальной 
и коронарной проекциях особям обоих групп. 
На томограммах основной группы в аксиальной 
проекции обращает на себя внимание выражен-
ный отек слизистых оболочек в области concha 
ventralis nasi, а на томограммах контрольной 
группы этого не отмечается. Это является кос-
венным признаком того, что у животных уда-
лось сформировать медикаментозный ринит в 
эксперименте. 

На следующем этапе с целью изучения 
процессов произошедших в слизистой оболочке 
носовых раковин кроликов произведен забор ма-
териала для последующего гистологического 
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исследования тканей. На макропрепаратах носо-
вых раковин контрольной группы мы отметили, 
что ширина складок слизистой и расстояние ме-
жду ними примерно одинаковы, а на препаратах 
основной группы межскладочное расстояние 
уменьшилось, за счет увеличения ширины скла-
док слизистой. Гистологическое исследование 

тканей показало, что изменения, наступившие в 
слизистой оболочке носовых раковин кроликов 
основной группы, полностью соответствуют та-
ковым при медикаментозном рините. Это позво-
лило нам заключить, что созданная модель явля-
ется более достоверной, в сравнении с предло-
женными ранее, хотя и весьма трудоемкой. 

 
© Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.Б. Бобрусь, 2009 
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(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

МОНИТОРИНГ СЛУХА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ  
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

В литературе активно обсуждаются во-
просы о необходимости всеобщего скрининга 
слуха у новорожденных. Большинство авторов 
указывают на то, что в группе недоношенных 
детей, которые нуждались в проведении интен-
сивной терапии, количество отрицательных ре-
зультатов скрининга слуха гораздо больше, чем 
в группе здоровых новорожденных. Этот факт, 
объясняется незрелостью нервной системы у 
недоношенных в связи с незавершенным про-
цессом миелинизации нервной ткани. Ведущие 
специалисты (Д.И. Заболотный, 2007; А.И. Розк-
ладка, 2008; А.Л. Косаковский, 2008) акценти-
руют внимание врачей на необходимость по-
вторных исследований у таких детей. В доступ-
ной литературе мы не нашли сведений о резуль-
татах мониторирования слуха у данной катего-
рии новорожденных в процессе их роста и раз-
вития.  

Цель нашего исследования: оценить ре-
зультаты мониторирования слуха у детей с па-
тологией перинатального периода. 

В неонатологическом стационаре город-
ского родильного дома г. Харькова произведен 
первичный скрининг слуха 715 детям с недоно-
шенностью и доношенным детям с патологией 
раннего неонатального периода в возрасте от 2 
дней до 2 месяцев. В группе обследованных 
различий по полу не было, гестационный воз-
раст новорожденных был от 26 до 40 недель, 
масса при рождении от 800 до 3200 г. Скрининг 
и мониторирование функции слуха произведены 
прибором „Оторид” фирмы Интеракустик (Да-
ния). Детям проводилась обязательная отоско-
пия для исключения визуализирующейся пато-
логии наружного и среднего уха.  

В результате проведения первичного 
скрининга слуха отрицательный результат теста 
«Refer» (тест не пройден) выявлен у 85 
(12,2±1,22%) детей. Бинаурально отрицатель-
ный результат зарегистрирован в 3 раза чаще, 
чем моноурально. 

Для мониторирования функции слухо-
вого анализатора было отобрано 106 детей по 
методу случайного выбора. По результатам 
первичного скрининга новорожденные были 
разделены на группы: 1-я группа – тест прой-
ден «Pass» (n=43), 2-я группа – тест не прой-
ден «Refer» (n=63). Повторные исследования 
проводились в динамике с интервалом в 1-2 
недели.  

 У всех обследованных 1-ой группы при 
повторном скрининге зафиксирован положи-
тельный результат теста «Pass».  

Дети 2-ой группы дополнительно были 
разделены на две подгруппы. 34 ребенка 
(54±6,3%) составили подгруппу 2А, у которых в 
процессе мониторирования результат изменился 
с «Refer» на «Pass». В группу 2Б были включе-
ны 29 пациентов (46±6,3%, p>0,05), у которых 
результат остался прежним («Refer»). Эти дан-
ные подтверждают необходимость обязательно-
го мониторирования слуха при отрицательном 
первичном тесте.  

В процессе наблюдения выявлено, что у 
26 детей группы 2А результат «Pass» определен 
к возрасту 3-5 недель жизни, у 4-х – к возрасту 2 
месяцев, у 3-х – к 3 месяцам жизни. У 1 ребенка, 
положительный тест после первичного отрица-
тельного был зарегистрирован только в возрасте 
6 месяцев после длительной терапии, назначен-
ной неврологом.  
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В группе 2Б у 21 ребенка сохранялся дву-
сторонний отрицательный результат «Refer» и у 8 
детей – односторонний к двухмесячному возрасту.  

Таким образом, у детей с глубокой степе-
нью недоношенности, тяжелым соматическим 
состоянием и неврологическим дефицитом на 
фоне перинатального стресса, отрицательный 
результат первичного скрининга слуха может 
быть использован в качестве маркера незрело-

сти новорожденного и тяжести состояния ре-
бенка в раннем неонатальном периоде. Резуль-
тат «Refer» не является окончательным и требу-
ет мониторирования по мере роста и развития 
ребенка. Отрицательный результат скрининга 
слуха детей в возрасте 3-5 недель жизни требует 
углубленного аудиологического обследования, 
дальнейшего неврологического наблюдения и 
обязательного проведения терапии. 

 
© Г.И. Гарюк, Н.С. Овсянникова, О.С. Каратай, А.И. Овсянников, 2009 
 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, Т.В.ПОЧУЕВА, А.Г.БАБАЕВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОРТАНИ, ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Проблема травматических повреждений 
гортани чрезвычайно актуальна, особенно в свя-
зи с ростом количества этих случаев, тяжестью 
состояния больных, иногда невозможностью 
полноценной социальной реабилитации в отда-
ленном периоде. Топографо-анатомическая 
сложность строения органов шеи состоит в том, 
что в малом объеме сосредоточены жизненно 
важные образования разной структуры и фор-
мы, окруженные большим количеством меж-
фасциальных пространств, мышц, крупных со-
судов и нервов. Это создает условия для быст-
рого распространения гнойно-воспалительных 
процессов, вплоть до средостения, а также по-
явлению рубцовых деформаций при неадекват-
ном лечении. 

Сложность своевременной постановки 
диагноза и адекватного лечения заключается в 
том, что подобные пациенты относятся к компе-
тенции реаниматологов и отоларингологов. 
Преобладающее большинство пациентов перво-
начально поступают в отделение интенсивной 
терапии в связи с тяжестью своего состояния 
или в хирургический стационар, в связи с нали-
чием сопутствующих повреждений организма. 

Цель исследования – изучить частоту 
встречаемости и особенности клинических про-
явлений травм гортани различного происхожде-
ния на современном этапе. 

Материалы и методы исследования. В 
течении последних 5 лет в ЛОР клинике 
ХМАПО находилось на обследовании и лечении 
24 пациента с травмами гортани различного ге-
неза. Преобладающее большинство составляли 
мужчины – 83%, в возрасте от 17 до 40 лет – 
58% пациентов. 

Также проведен анализ архивных данных 
историй болезни в условиях ГКБ № 30 и 
ХГБСНП № 4 (отделения: политравмы, спец-
травмы, РИТ, челюстно-лицевое) – всего 118 
историй болезни.  

Диагноз заболевания был верифицирован 
с помощью общепринятых оториноларинголо-
гического и терапевтического осмотра, эндо-
скопического исследования (фиброволоконная 
ларингоскопия), методов лабораторного ана-
лиза, рентгено- и СКТ-графии, ультразвукового 
исследования органов шеи, неврологического 
(иногда при необходимости психиатрического) 
обследования. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. 

Структура выявленной патологии распре-
делена следующим образом: 

- травма гортани, острый посттравматиче-
ский ларингит, кровоизлияние в голосовые 
складки – 8 больных; 

- травма гортани, ушиб хрящей гортани, 
острый посттравматический ларингит; алко-
гольное опьянение, ушиблено-рваная рана щеки 
– 6 больных; 

- колото-резанное ранение боковой по-
верхности шеи слева с повреждением наружной 
яремной вены и щитовидного хряща с проник-
новением в полость гортани; аспирация кровью; 
алкогольное опьянение – 2 больных; 

- резаная рана передней поверхности шеи 
с проникающим ранением гортани, подкожная 
эмфизема шеи, стеноз гортани 1 ст. – 2 больных; 

- травма гортани, ушиблено-рваная рана 
боковой стенки глотки слева, рваная рана языка 
– 2 больных; 
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- травма гортани, острый посттравматиче-
ский ларингит, острый стресс – 2 больных; 

- рваная рана шеи с повреждением трахеи 
– 2 больных. 

У значительного числа (33%) больных 
была необходимость в проведении рентгеногра-
фия, а в некоторых случаях СКТ-графия. С на-
шей точки зрения, показанием к использованию 
СКТ-графии гортани является: 

- судебно-медицинские случаи, в том чис-
ле и в отдаленном периоде после травмы; 

- невозможность исключить перелом 
хрящей гортани или подъязычной кости при 
неинформативности рентгенографии; 

- замедленное течение посттравматическо-
го ларингита с отеком или гематомой гортани; 

- сочетание травмы гортани с какой-либо 
другой, имеющейся ранее патологией шеи или 
гортани; 

- в отдаленном периоде после травмы при 
подозрении на рубцово-спаечные процессы в 
гортани и трахее. 

В некоторых случаях можно воспользо-
ваться ультразвуковым исследованием органов 

шеи, которое помогает подтвердить линзовид-
ную межфасциальную гематому в виде гипоэхо-
генного образования, если она организованная, 
и в виде анэхогенного образования, если неор-
ганизованная. При наличии субхрящевого вос-
паления по периферии хряща возникает гипо-
эхогенная зона отека.  

33% больных в связи с нарушением пси-
хо-эмоционального состояния нуждались не 
только в консультации невропатолога и тера-
певта, но и психиатра. 

 
Выводы.  
Исходя из результатов проведенных ис-

следований, можно сделать вывод, что на со-
временном этапе при травматических повреж-
дениях гортани необходимо акцентировать вни-
мание на более глубоких объективных и визу-
ально информативных методах исследования, к 
которым относится СКТ-графия и УЗИ гортани. 
Они помогают более точно верифицировать ди-
агноз, проводить наблюдения в динамике лече-
ния, сравнивать с первоначальными отдаленные 
результаты травмы и проведенного лечения. 

 
© Г.И. Гарюк, Т.В.Почуева, А.Г.Бабаева, 2009  
 
 
 
 
 
 

Г.И.ГАРЮК, Т.В.ПОЧУЕВА, Д.В.КИРИЧОК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

НАРКОМАНИЯ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  
ОСТЕОДИСТРОФИИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 

 

На современном этапе развития во всём 
мире прослеживается стремительное увеличе-
ние частоты наркомании, а в последние десяти-
летия темпы роста набирают характер эпиде-
мии. Ситуация с распространением и употреб-
лением наркотических средств усугубляется, 
набирает угрожающий характер и огромное ме-
дико-социальное значение. По данным Украин-
ского института исследования политики в от-
ношении общественного здоровья (С.В. Дворяк, 
А.Н. Виевский, И.К. Сосин, 2007), количество 
таких больных стремительно возрастает с каж-
дым годом: с 1990 до 2006 годы число офици-
ально зарегистрированных наркоманов возросло 
с 22,4 тыс. до 84,3 тыс. человек. В последнее 
время в литературе участились сообщения об 
атипичном течении остеомиелита костей лице-
вой области. Авторы (А.А. Тимофеев, 2006; И.Г. 
Лисовая и соавт., 2007) связывают указанные 
поражения с иммунопатологическими измене-

ниями на фоне ВИЧ-патологии. 80% новых слу-
чаев ВИЧ-инфицирования припадает на инъек-
ционную наркоманию. Применяемые методы 
лечения остаются малоэффективными, о чём 
свидетельствуют высокий процент осложнений 
и летальных исходов (В.Н. Кузьминов, А.С. Аб-
росимов, 2002). 

Цель исследования – изучение некото-
рых этиопетогенетических факторов, предрас-
полагающих к развитию атипичного воспали-
тельного процесса в ЛОР-органах, у наркозави-
симых пациентов. 

Материалы и методы. Обследован 31 
пациент, из них 30 мужчин и 1 женщина в воз-
расте от 21 до 40 лет, находящихся на замести-
тельной терапии в Сумском областном нарколо-
гическом диспансере. Из них ВИЧ-инфициро-
ванных 6, больных СПИДом – 2 человека.  

Проводились общеклинические и лабора-
торные исследования, в том числе биохимиче-
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ские – определение кальция и фосфора в сыво-
ротке крови и бактериологические посевы маз-
ков из полости носа и зева. 

Результаты исследований  
и их обсуждение  
Все пациенты в среднем в течение 10 лет 

употребляли наркотики. При уточнении харак-
тера наркотического вещества, было обнару-
жено, что наркотик, полученный кустарным 
способом из первитин-содержащих медикамен-
тов, изготавливался с использованием белого 
фосфора со спичечных коробков. В связи с 
этим, наше внимание привлекли известные в 
токсикологии данные о специфическом воздей-
ствии фосфора на организм человека (Н. Ха-
гин, 1961; Н.Ф. Измерова, 1983). Наиболее ха-
рактерными для воздействия фосфором явля-
ются поражения костной ткани и паренхимы 
печени. Изменения костной ткани обусловлены 
действием фосфора на систему Гаверсовых ка-
налов, в связи с чем нарушается кровоснабже-
ние и трофика костной ткани вплоть до разви-
тия некроза. Наиболее подвержена влиянию 
фосфора костная ткань нижней и верхней че-
люстей. При этом могут развиваться явления 
периостита, некроз кости с секвестрацией и 
гнойным отделяемым, с последующей дефор-
мацией кости (фосфорная челюсть) и обез-
ображиванием лица (Г.И. Гарюк, Т.В. Почуева, 
Д.В. Киричок, 2009).  

При бактериологическом исследовании 
мазка из носа было выявлено наличие золоти-
стого стафилококка у 7 (22,58%); эпидермально-
го стафилококка – у 8 (25,81%), стрептококка у 
2 (6,45%) и грибов рода Candida – у 5 (16,13%) 
больных, у 9 (29,03%) пациентов – результаты 
посева были отрицательными. 

Биохимические исследования крови ука-
зывали на повышение показателей фосфора в 
сыворотке (при норме – 0,87-1,45 ммоль/л): 

- у 11 (35,48%) пациентов – 1,46 до 1,64 
ммоль/л, в среднем 1,55 ммоль/л,  

- у 6 (19,36%) больных – на верхней гра-
нице нормы (1,44-1,45 ммоль/л), 

- у 14 (45,16%) пациентов – в пределах 
нормы.  

Показатели кальция в сыворотке крови 
(при норме 2,0-2,75 ммоль/л): 

- у 9 (29,03%) больных были снижены – 
от 1,92 до 1,99 ммоль/л, 

- у 22 (70,97%) – в пределах нормы. 
Выводы 
1. При отсутствии гнойно-воспалительной 

патологии со стороны ЛОР-органов у обследуе-
мых лиц не выявлено наличия токсигенной ми-
крофлоры в отличие от стадии обострения, ко-
гда наблюдается изменение микробного пейза-
жа и присоединение в дальнейшем высоковиру-
лентной, антибиотикоустойчивой бактериаль-
ной микрофлоры. Отсутствие роста микроорга-
низмов при посеве мазков из носа и зева у трети 
обследованных пациентов заставляет искать 
другие провоцирующие моменты для возникно-
вения длительно и атипично протекающих вос-
палительных процессов в ЛОР-органах.  

2. У лиц с наркозависимостью в анамнезе 
имеет место наличие дисбаланса в фосфорно-
кальциевом обмене, что может предрасполагать 
к возникновению поражений костных структур 
челюстно-лицевой области в виде хронического 
токсического остеомиелита. Эти результаты 
требуют дальнейшего уточнения, особенно при 
наличии длительно и часто рецидивирующей 
гнойной патологии ЛОР-органов. 

 
© Г.И.Гарюк, Т.В.Почуева, Д.В.Киричок, 2009  
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О.В.САПОЖНІКОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ОТОГЕННИХ ГНІЙНИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ УСКЛАДНЕНЬ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ В ЛОР-КЛІНІЦІ 

 

Розвиток медичних технологій, лаборато-
рно-інструментального оснащення і медикамен-
тозного забезпечення ЛОР-стаціонарів призвів 
до значних змін в структурі захворюваності і 
тактиці ведення хворих при виникненні ото-
генних гнійних внутрішньочерепних ускладнень 
на кожному етапі діагностики, лікування, про-

філактики (Ю.В. Митин и соавт., 1999; Г.І. Га-
рюк, Т.В. Почуєва, О.М. Шевченко, 1999; М.П. 
Николаев, А.В. Борзов, Р.М. Николаев, 2001; 
А.В. Зайцев, В.В. Березнюк, 2005). З приводу 
цього, ми приводимо результати аналізу частоти 
виникнення і структури вказаної патології в тер-
мін нагляду 1996-2007 рр. Означені пацієнти 
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перебували на обстеженні і лікуванні в клінічній 
лікарні № 30 м. Харкова, базі кафедри оторино-
ларингології і дитячої оториноларингології 
ХМАПО (зав. каф. – проф. Г.І. Гарюк).  

За нашими даними, запалення в пірамідці 
вискової кістки ускладнюється гнійними внут-
рішньочерепними патологічними процесами: 

- при гострих середніх отитах – в 2,04% 
випадків (всього 86 осіб),  

- при хронічних гнійних середніх отитах – 
в 1,69% (всього 37 осіб), 

- загальна частота виникнення отогенних 
ГВЧУ складає 1,93%, що дещо нижче приведе-
них в літературі останніх років показників (А.В. 
Зайцев, В.В. Березнюк, 2005; В.О. Шкорботун, 
2006). 

 Співвідношення гострих і хронічних 
гнійних середніх отитів як етіологічного факто-
ру гнійних внутрішньочерепних ускладнень 
складає 2.36:1, тобто в абсолютному вимірю-
ванні приблизно в 70% випадків процес виникає 
при гострому запаленні і тільки в 30% – при 
хронічному. Але треба зважати на той факт, що і 
загальна кількість пацієнтів на гострий середній 
отит без ускладнень збільшилась відносно хро-
нічних гнійних середніх отитів приблизно в та-
кому ж обсязі. 

В обох групах переважали пацієнти пра-
цездатної вікової категорії, причому при гост-
рому запаленні середнього вуха гнійні внутріш-
ньочерепні ускладнення виникали у осіб більш 
старшої вікової категорії (51,61±1,41рік), ніж 
при хронічному (39,47±2,75 рік), що має статис-
тично значиму різницю (Р<0,05).  

Гнійно-запальна патологія порожнини че-
репу у вигляді гострого гнійного менінгіту кон-
статована у більшості пацієнтів обох груп 
(83,73%), що вище опублікованих за останні 10-
15 років у вітчизняній літературі показників 
(В.В. Березнюк и соавт.; 1999; Ю.В. Митин и со-
авт., 1999; А.В. Зайцев, В.В. Березнюк, 2005; 
В.О. Шкорботун, 2006). Він, вже традиційно, 
досить рідко перебігає самостійно: комбінова-
ний запальний процес виникав у 75.2% хворих. 
В той же час зустрічались випадки, коли енце-
фаліт або абсцес мозку виникав і маніфестував 
без гнійного запалення спино-мозкової рідини. 
Аналізуючи по групах, можна зазначити, що 
частота виникнення менінгіту не залежить від 
давнини запалення в середньому вусі (84,88% 
при гострих отитах, 81,1% при хронічних,  

р>0,05). Навіть частота менінгоенцефаліту, кі-
лькісно збільш притаманного хронічному де-
структивному процесу вискової кістки (86,49% 
проти 68,6%), що підтверджує існуючі на протя-
зі десятиліть тенденції, теж не має статистично 
вірогідної різниці.  

Абсцеси головного мозку виникають як 
при хронічному (53,33%), так і при гострому 
(12,68%) запаленні в середньому вусі, комбіну-
ючись з іншою патологією, в тому числі не тіль-
ки менінгоенцефалітом, а і вентрикулітом або 
одночасним абсцесом мозочка. Абсцес мозочка 
зустрічається в 5,69%. Відносно до абсцесів го-
ловного мозку співвідношення 1:6, що різниться 
з даними інших авторів (А.В. Зайцев, В.В. Бере-
знюк, 2005; Redondo Ventura F. et al., 2000). В 
жодному разі ця патологія не виявилась ізольо-
ваною, а комбінувалась з менінгоенцефалітом, 
епідуральним абсцесом і вентрикулітом. 

Епідуральний абсцес, як гнійне внутріш-
ньочерепне ускладнення, визначений в 21,13% 
випадків. При гострому середньому отиті він 
мав місце в 15,12%, комбінуючись з менінгітом, 
менінгоенцефалітом і абсцесом головного мозку 
в 4 випадках і у 1 пацієнта – з абсцесом мозочка, 
хоча завжди вважалось, що це притаманно дов-
готривалому деструктивному процесу в кістко-
вих структурах пірамідки. При хронічному запа-
ленні в середньому вусі він виявлений в 35,14%, 
причому в 10,81% спостережень перебігав пара-
лельно з менінгоенцефалітом і абсцесом голо-
вного мозку. Аналогічні результати отримав 
В.О. Шкорботун (2006). 

Перисинуозний абсцес зустрічався досить 
рідко (4.95%) в обох клінічних групах і частіше 
мав ізольований перебіг, що узгоджується з лі-
тературними даними останніх років (Н.М. Рішко 
та співав., 1999; Ю.В. Митин и соавт., 1999), але 
мав нетиповий перебіг і певні труднощі в діаг-
ностиці.  

Таким чином, епідеміологічна ситуація 
суттєво змінилась по відношенню до гнійних 
внутрішньочерепних ускладнень при гострому 
запаленні середнього вуха. Вони часто вини-
кають миттєво і мають більший інтоксикацій-
ний вплив на центральну нервову систему, ніж 
при хронічному. Сполучення досліджуваної 
патології з ОРВІ привносить значні зміни в діа-
гностично-лікувальну тактику, що потребує 
збільш точного і виваженого аналізу отрима-
них даних.  

 
© Г.І.Гарюк, Т.В.Почуєва, Т.І.Шевченко, О.І.Гетьманцева, В.М.Арнольді, О.В.Сапожніков, 2009  
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Г.И. ГАРЮК, Ю.В. ТИМОШЕНКО, О.Г. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

     ПАРАТОНЗИЛЛИТ – ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС  
(ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  
КАК КРИТЕРИЙ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 

 

Паратонзиллит и паратонзиллярный абс-
цесс являются наиболее частыми и, подчас, гро-
зными осложнениями хронического тонзиллита. 
В то же время, кроме ультразвуковой диагно-
стики (Г.И. Гарюк, О.Г. Гарюк, А.М. Шевченко, 
Ю.В. Тимошенко, В.И. Евдокименко – Деклара-
тивный патент Украины (UA)4140, 7А61В8/00 – 
2005 г.), нет критерия контроля течения пара-
тонзиллита и его развития в паратонзиллярный 
абсцесс. 

Целью работы явилось изучение характе-
ра изменений некоторых биохимических пока-
зателей при паратонзиллите и паратонзилляр-
ном абсцессе. 

Объектом лабораторного анализа была 
сыворотка крови 81 больного (мужчин – 51, же-
нщин – 30) в возрасте от 17 до 58 лет. При об-
следовании использовались унифицированные 
биохимические методы, которые могут выпол-
няться в клинико-диагностических отделениях 
больниц. 

Определялись содержание общего белка 
биуретовым методом, протеинограмма с помо-
щью электрофореза на бумаге, концентрация 
гликопротеинов – по методу С.Я. Штейнберг и 
Я.Н. Доценко, гаптоглобина – по методу Кари-
нека в модификации Н.И.Панченко с соавт., си-
аловых кислот – по методу Гесса, коллоидная 
устойчивость белков определялась с помощью 
коагуляционной ленты Вельтмана, активность 
трансаминаз (АлАТ и АсАТ) – по методу Рай-
тман и Френкель. Также определялось содержа-
ние хондроитинсульфатов по методу Nemeth-
Csoka в модификации Л.И. Слуцкого, содержа-
ние холестерола методом Илька, β-
липопротеинов – методом Бурштейна и Самая, 
мочевины – по цветной реакции с диацетилмо-
нооксином, креатинина – по цветной реакции 
Яффе (методом Поппера), тимоловой пробы по 
Хуэрго и Попперу, а также среднемолекулярных 
пептидов по методу А. Бабеля и соавторов. 

При отечно-инфильтративной стадии па-
ратонзиллита, по сравнению с контрольной гру-
ппой, выявлено повышение содержания сиало-

вых кислот (на 26,3%), среднемолекулярных 
пептидов (на 16,5%), гаптоглобина (на 59,6%), 
наблюдались гипоальбуминемия (на 6,8%), по-
вышение уровня α1, α2 и β-глобулинов, увели-
чение активности АлАТ (на 74,1%) и АсАт (на 
68,3%), при нормальных значениях пробы Вель-
тмана. 

Формирование паратонзиллярного абс-
цесса сопровождалось достоверным повышени-
ем уровня большинства исследуемых острофаз-
ных показателей в сыворотке крови, по сравне-
нию с отечно-инфильтративной стадией: повы-
шение содержания α2-глобулинов (на 45,7%), 
гликопротеинов (на 121,6%), сиаловых кислот 
(на 91,4%), среднемолекулярных пептидов (на 
263,4%), активности АлАТ (на 163%), и АсАТ 
(на 96,7%). Показатель ленты Вельтмана сни-
жался (на 29,7%). 

При сформировавшемся паратонзилляр-
ном абсцессе, по сравнению с этапом его фор-
мирования, в сыворотке крови больных наблю-
далось снижение углеводно-белковых комплек-
сов: сиаловых кислот (на 20,2%), гликопротеи-
нов (на 20,7%), среднемолекулярных пептидов – 
(на 44,3%), увеличение уровня всех фракций 
глобулинов, к тому же содержание γ-
глобулинов на 26,2% больше, чем в стадии фо-
рмирования абсцесса. Увеличивалась актив-
ность АлАТ и особенно АсАТ, а значение про-
бы Вельтмана увеличивалось на 53,3% по срав-
нению с показателем при формировании пара-
тонзиллярного абсцесса. 

Через 5-7 суток после вскрытия абсцесса 
в сыворотке крови сохранялся высоким уровень 
сиаловых кислот, гликопротеинов, среднемоле-
кулярных пептидов, а также фракций α1 и α2-
глобулинов. Активность обеих трансаминаз и 
содержание хондроитинсульфатов оставались 
повышенными, но проба Вельтмана нормализо-
валась. 

Полученные данные следует использовать 
при объективизации состояния больных пара-
тонзиллитом на этапах формирования паратон-
зиллярного абсцесса и выборе методов лечения.   

 
© Г.И. Гарюк, Ю.В. Тимошенко, О.Г. Гарюк, А.М. Шевченко, 2009  
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Г.І.ГАРЮК, О.П.ФУРАЄВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ NO-ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА ГОСТРИЙ РИНОСИНУСИТ 

 

До найбільш частої патології, що зустрі-
чається в практиці лікаря-оториноларинголога, 
відносяться захворювання навколоносових па-
зух (риносинусит). У Росії гострий риносинусит 
щорічно переносять близько 10 млн. чоловік 
(Страчунский Л.С., Каманин Е.И., 1998.), при-
чому не менше 80% із них складають особи 
працездатного віку (Карпов О.,2000).  

Фармакоепідеміологічні дослідження, що 
проводяться в різних країнах, показують, що 
великі суми витрачаються на необґрунтовану 
антибіотикотерапію простудних захворювань, 
гострого бронхіту, фарингіту і ін., при яких ру-
тинне застосування антибактеріальних засобів 
не показане (Becker L et al., 1998; Bent S. et al., 
1999; Del Mar C.B. et al., 2000, Glasziou P.P., 
1998, Glasziou P.P. et al., 1998). Наприклад, вар-
тість антибіотиків, що виписуються при просту-
дних захворюваннях амбулаторним хворим, 
складала в США в кінці 1990–х рр. близько 37,5 
млн. дол. на рік (Mainous A.G. et al., 2000). 

Традиційні підходи до лікування хворих з 
патології ЛОР-органів не завжди відповідають 
сучасним вимогам і потребують подальшого 
вдосконалення.  

Серед нових методів лікування нашу увагу 
привернув метод NO-терапії. Екзогенний оксид 
азоту плазмохімічного ґенезу міститься у високо 
– і низькотемпературних газових потоках, що 
генеруються з атмосферного повітря апаратом 
«ПЛАЗОН®». Лікувальна ефективність екзоген-
ного оксиду азоту (NO) заснована на властивос-
тях відкритого в кінці XX століття ендогенного 
NO як поліфункціонального фізіологічного регу-
лятора і полягає в нормалізації мікроциркуляції 
за рахунок вазоділатації, антиагрегантного і ан-
тикоагулянтної дії NO; бактерицидній дії як вла-
сним, так і опосередкованим пероксинітритом, 
що утворюється в тканинах при взаємодії NO з 
супероксид-аніоном; індукції фагоцитозу бакте-
рій нейтрофілами і макрофагами; активації анти-
оксидантного захисту; посиленні секреції анти-
запальних і прорегенеративних цитокінів і чин-
ників ангіогенезу; поліпшенні нервової провідно-
сті (нейротрансмісії); регуляції специфічного і 
неспецифічного імунітету; прямій індукції про-
ліферації фібробластів, проростання судин, син-
тезу колагену, утворення і дозрівання грануля-
ційної тканини, проліферації епітелію. 

Таким чином, найважливішою перева-
гою NO-терапії, на відміну від більшості фі-

зичних і медикаментозних лікувальних чин-
ників, є дія поліфункціонального NO на всі 
фази єдиного запально-регенераторного про-
цесу, що й обумовлює високу ефективність 
лікування.  

Іншою гідністю NO-терапії є можливість 
локальної дії на патологічний осередок, а також 
здатність екзогенного NO дифундувати не тіль-
ки через раньову поверхню, але й через непо-
шкоджену шкіру та слизові оболонки, тобто 
можливість не інвазивної дії на глибокі вогни-
ща, зокрема на слизову оболонку порожнини 
носа і навколоносових пазух. 

Наша робота проводилася на базі ЛОР-
відділення Військово-медичного клінічного 
центру Північного регіону, м. Харків, з викори-
станням апарату для хірургії і NO-терапії 
«Cкальпель-коагулятор-стимулятор повітряно-
плазмовий СКСВП/NO-01 «ПЛАЗОН®». 

Нами була застосована NО-терапія при 
лікуванні хворих на гострий ріносинусит у 21 
випадку разом з проведенням традіційної консе-
рвативної терапії з місцевим використанням 
антибіотиків. Безпосередньо у просвіт пазухи, 
при пункції або дренуванні, NО-потік вводився 
5 пацієнтам. Іншим хворим проводилась обду-
вання слизової оболоньки носової порожнини 
NО-потоком один раз на добу протягом 3-5 сеа-
нсів.  

 При спробі використати NO, як моноте-
рапію, нами отриманий незадовільний резуль-
тат. Зберігалися гнійні виділення з носа і скарги 
на дискомфорт в місці проекції пазухи носа. Але 
після призначення антибактеріального препара-
ту (у 85% випадків місцево – мірамістін, «ізо-
фра», «полідекса» з фенілефріном) у поєднанні з 
NO-терапією запальний процес зменьшувався 
на 2-3 день. Це дозволяє думати про потенцую-
чу дію NО-терапії. Загальну антибактеріальну 
терапію (аугментін, цефатріаксон) застосовува-
ли в 4 випадках (19%) лише при яскраво вираж-
них симптомах з підвищенням температури тіла 
і сильними болями. При призначенні NO-терапії 
в комплексі з місцевими антибактеріальними 
препаратами хворі відмічали поліпшення вже 
після 2 сеансу. На 5 добу такої терапії практич-
но у всіх пацієнтів скарг не було. Гнійні виді-
лення з порожнини носа у пацієнтів припиняли-
ся в середньому через 4 дня лікування. Гіпер-
емія та набряк слизистої оболонки порожнини 
носа зникали на 5-6 день лікування. Повторних 
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загострень в найближчому, після лікування пе-
ріоді, у хворих не було. 

Таким чином, при лікуванні хворих з гос-
трим риносинуситом, NO-терапія дозволяє шви-
дше добиватися позитивного клінічного ефекту, 
частіше призначати лише місцеві антибактеріа-
льні препарати.  

Можливість не призначати загальну анти-
бактеріальну терапію дозволяє уникнути неба-
жаних побічних ефектів, зменшити термін ліку-
вання, досягнути економічного ефекту. 

 Висновки: 
 1. NО-терапія, як високоефективний і 

безпечний метод лікування запальних процесів, 
може бути використана в ЛОР-практіці для лі-
куванні гостих риносинуситів. 

2. Призначення NO-терапії дозволяло 
зменшити терміни вживання антибіотиків при 
посиленні їх антибактеріальної дії.  

3. No-терапія може використовуватися з 
більшістю лікарських препаратів і фізіолікуван-
ням. 

 
© Г.І.Гарюк, О.П.Фураєв, 2009  
 
 
 
 
 

В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

 ПРИМЕНЕНИЕ ГАТИФЛОКСАЦИНА ПРИ СТУПЕНЧАТОЙ ТЕРАПИИ 
ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ 

 

Наиболее частым местным сопряжённым 
с острым и хроническим тонзиллитом заболева-
ниям является паратонзиллярный абсцесс. По 
данным А.И.Крюкова и соавт. (2005), количест-
во паратонзиллярных абсцессов в структуре за-
болеваемости ЛОР-органов составляет сейчас 
12,1%.  

Основной принцип эмпирической анти-
бактериальной терапии паратонзиллитов состоит 
в назначении антибиотиков, спектр действия ко-
торых охватывает предполагаемые респиратор-
ные патогены. В настоящее время фторхинолоны 
заняли достойное место в списке рекомендуемых 
антибиотиков (С.Н. Козлов и соавт., 2004). Кли-
нические исследования эффективности новых 
фторхинолонов доказали высокую степень их 
бактерицидной активности, широкий спектр ан-
тимикробного действия, минимальную рези-
стентность бактерий к ним, высокую биодоступ-
ность и минимальные побочные эффекты.  

Целью данного исследования явилось 
изучение эффективности гатифлоксацина в ре-
жиме ступенчатой терапии при паратонзилляр-
ных абсцессах.  

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 42 больных паратонзиллярными 
абсцессами в возрасте от 19 до 38 лет. Мужчин 
было 23 (54,8 %), женщин – 19 (45,2 %). Всем 
больным в день госпитализации производились 
бактериологические посевы, выполнялось 
вскрытие и дренирование паратонзиллярного 
абсцесса. Гатифлоксацин назначался по ступен-
чатой схеме: в течение 3-х суток пациент полу-
чал внутривенные инфузии 400 мг препарата на 

изотоническом растворе натрия хлорида ка-
пельно один раз в сутки, а затем – перорально 
по 400 мг в один приём ещё в течение 4-5 дней. 

Клиническая эффективность препарата 
оценивалась на основании динамики изменения 
выраженности клинических симптомов заболе-
вания и фарингоскопической картины. При этом 
оценивали сроки снижения и стабилизации тем-
пературы тела, уменьшения болевого синдрома 
и саливации, исчезновения тризма и дисфагии, 
улучшения самочувствия, нормализации фарин-
госкопической картины и показателей клиниче-
ского анализа крови. Как правило, лечение га-
тифлоксацином продолжали ещё в течение 3-х 
дней после нормализации температуры тела и 
исчезновения клинических признаков заболева-
ния. 

Помимо клинических симптомов, оцени-
вали характер и количество отделяемого полу-
ченного при вскрытии абсцесса, проводили обя-
зательный бактериологический анализ отделяе-
мого из абсцесса (характер флоры и её чувстви-
тельность к антибиотикам).  

Результаты и их обсуждение. При бак-
териологическом исследовании у 21,4% пациен-
тов был высеян Streptococcus pyogenes, у 19,1% 
– Staphylococcus aureus, у 11,9% – Staphylococ-
cus epidermidis, у 7,1% – Pseudomonas 
aeruginosa, у 4,8 % – Proteus mirabilis. У 15 бо-
льных (35,7 %) посев из глотки роста не дал.  

Значительное клиническое улучшение 
было констатировано у 16 больных (38,1 %) на 
вторые, а у 18 (42,9 %) – на третьи сутки. Пол-
ное выздоровление к шестому дню лечения на-
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блюдалось у 32 (76,2 %) больных, к седьмому – 
ещё у 9 пациентов. Только у одного больного 
заболевание длилось 8 дней.  

Нежелательные побочные явления (тош-
нота и диарея) наблюдались у троих пациентов, 
были слабо выражены и прошли самостоятель-
но. 

Выводы. Высокая антибактериальная эф-
фективность и хороший профиль безопасности 
гатифлоксацина при ступенчатом использова-
нии у пациентов с паратонзиллярными абсцес-
сами позволяют рекомендовать его в качестве 
препарата выбора для лечения больных с этой 
патологией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 

 

Основанием для широкого применения 
фторхинолонов с улучшенной антипневмокок-
ковой активностью при острых средних отитах 
является, прежде всего, наиболее адекватный 
спектр антимикробной активности, «накры-
вающий» практически все основные возбудите-
ли остром воспалении среднего уха: грамполо-
жительные и грамотрицательные, внеклеточные 
и внутриклеточные. С другой стороны, новые 
фторхинолонов имеют преимущества и перед 
традиционными препаратами выбора при ост-
рых средних отитах – бета-лактамами и макро-
лидами, поскольку они действуют и на грамот-
рицательные микроорганизмы (как при моно-
инфекции, так и в ассоциации с грамположи-
тельными возбудителями). При эмпирической 
терапии патологии верхних дыхательных путей 
левофлоксацин по клинической эффективности 
(98%) не уступает антибиотикам других групп 
или превосходит таковые – кларитромицин 
(65%), рокситромицин (96%), амоксициллин/ 
клавуланат (91%), цефтриаксон (90%) (В.П. 
Яковлев, К.В. Литовченко, 2001; Е.А. Ушкалова, 
2007). 

Целью нашего исследования являлось изу-
чение клинической эффективности левофлокса-
цина при лечении острого среднего отита. 

 
Материалы и методы исследования 
В исследование включали пациентов 

обоего пола в возрасте 19 лет и старше с диаг-
нозом острый средний отит, лечившихся как 
амбулаторно, так и в стационаре. В исследова-
ние было включено примерно равное число 
мужчин и женщин (38 и 36). Средний возраст 
пациентов составил 29,0±7,3 года. 

У всех больных изучали анамнез, сопут-
ствующие заболевания, предшествующую анти-

бактериальную терапию (препараты, дозы и 
длительность лечения), данные отоскопии, ау-
диометрического и бактериологического обсле-
дования. Пациенты получали секретолитики, 
противовоспалительные средства, местные ан-
тисептики. При необходимости выполняли тим-
пнопункцию или накладывали парацентез. 

Динамику основных симптомов заболева-
ния регистрировали в процессе лечения лево-
флоксацином. Препарат назначали внутрь в дозе 
500 мг 1 раз в сутки. Длительность применения 
составляла 7 дней. Левофлоксацин назначался 
чаще в качестве средства стартовой терапии, 
реже – при неэффективности предшествующего 
антибактериального лечения.  

Эффективность лечения оценивали по 
клиническим показателям: снижению и стаби-
лизации температуры тела, уменьшению боле-
вого синдрома, улучшению самочувствия, ис-
чезновению ушных шумов, прекращению ото-
реи, нормализации слуха, отоскопической кар-
тины и показателей крови. В конце лечения вы-
полняли контрольное аудиометрическое обсле-
дование. Кроме того, регистрировали нежела-
тельные явления, связанные с приёмом препара-
та.  

Полученные результаты  
и их обсуждение 
При микробиологическом исследовании 

отделяемого из уха Streptococcus pyogenes был 
обнаружен у 10 (13,5 %), Staphylococcus aureus – 
у 8 (10,8 %) пациентов, S. epidermidis высеян у 5 
(6,8 %), Pseudomonas aeruginosa у 4 (5,4 %), Pro-
teus mirabilis – у 2 (2,7 %). У 45 (60,8 %) пациен-
тов посев роста не дал. 

На фоне применения левофлоксацина у 
большинства пациентов отмечено быстрое ис-
чезновение основных симптомов заболевания. 
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Так, средние сроки нормализации температуры 
составили 2,1±0,7 дня. Прекращение гноетече-
ния из уха, исчезновение заложенности уха и 
восстановление слуха отмечены на 3,4±1,4, 
4,0±1,3 и 5,2±1,5 день соответственно.  

В целом эффективность лечения под-
тверждена достоверной статистической эквива-
лентностью (р<0,05): полное клиническое вы-
здоровление к 7-му дню отмечено у 97,3% боль-
ных. Бактериологическая эффективность соста-
вила 100 %.  

Нежелательные явления на фоне приме-
нения левофлоксацина наблюдали у 2 (2,7%) 
пациентов: нарушения со стороны желудочно-
кишечного тракта – диарея и тошнота. Они про-
текали в лёгкой форме, поэтому не требовали 
отмены препарата или корригирующей терапии.  

Вывод 
Левофлоксацин является высокоэффек-

тивным и безопасным препаратом при перо-
ральном применении у пациентов с острой 
гнойной патологией среднего уха.  
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КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ХРОНІЧНИХ СИНУЇТІВ 
 

Запальні захворювання приносових пазух 
є однією з найбільш актуальних проблем в су-
часній оториноларингології в зв’язку з їх часто-
тою та несприятливими наслідками для всієї 
дихальної системи. В науковій літературі триває 
дискусія стосовно проблеми вибору лікування 
при хронічних синуїтах в різному віці. Місце-
вими причинами рецидивування синуїта є по-
рушення аерації пазухи за рахунок структурних 
змін порожнини носа або самого вивідного 
отвору приносового синуса; порушення функції 
миготливого епітелію слизової оболонки пазу-
хи; порушення імунного неспецифічного 
бар’єру та алергічний компонент.  

Спираючись на дані літератури та влас-
ний досвід необхідно зауважити, що отримати 
позитивний результат від терапії зазначеної па-
тології, використовуючи виключно консервати-
вні методи, в більшості випадків, не вдається, 
хоча медикаментозний компонент лікування є 

невід’ємним практично в усіх випадках – плану-
ється оперативне втручання чи ні. Так, імунні та 
алергічні проблеми потребують обов’язкової 
консервативної корекції. Методом вибору є 
оперативне лікування, при чому, якщо в 70-80 
роках перевага надавалася класичним радикаль-
ним оперативним втручанням, то починаючи з 
90-х років абсолютну перевагу отримали ендо-
скопічні ощадливі методики оперування. Мета 
операцій – накладання співустя між порожни-
ною носа та враженою пазухою, а також вида-
лення всього патологічного з пазухи. Всі типи 
операцій, які виконуються при хронічних синуї-
тах, можна умовно розділити на три типи: 1) 
спрямовані на розширення вивідного отвору 
пазухи або формування нового співустя з поро-
жниною носа; 2) спрямовані на реконструкцію 
патологічно змінених внутрішньоносових стру-
ктур; 3) спрямовані на видалення патологічно 
зміненої слизової оболонки пазухи.  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
БАРОТРАВМЫ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА  

 

Судебно-медицинская экспертиза повре-
ждений органа слуха, составляет 3,1% от обще-
го количества экспертиз живых лиц по поводу 

телесных повреждений и относиться к катего-
рии сложных. Вместе с тем в научной литерату-
ре вопрос судебно-медицинской диагностики 
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травмы органа слуха, в частности баротравмы 
(БТ), баро-механической травмы (БМТ), осо-
бенно сопровождающейся развитием посттрав-
матического кохлеарного неврита (ПКН), осве-
щен в малом объеме. В судебно-медицинской 
практике, такие повреждения чаще всего возни-
кают при бытовых травмах, в результате вне-
запного удара ладонью или кулаком в область 
ушной раковины, скуловую область. При БТ и 
БМТ, прежде всего повреждения внутреннего 
уха обуславливают длительное расстройство 
здоровья или вызывают значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, а поэтому пре-
дусматривают уголовную ответственность. В 
связи с выше сказанным, целью исследование 
явилось выявление диагностических критериев 
определения степени тяжести телесных повреж-
дений у лиц с БТ и БМТ, осложненной развити-
ем ПКН.  

Нами проанализированы с судебно-
медицинских позиций 27 историй болезни паци-
ентов с ПКН вследствие БТ и БМТ, которые 
находились на лечении в Харьковской город-
ской клинической отоларингологической боль-
нице №30 за 5 лет. Пациентам была проведена 
тональная пороговая, надпороговая аудиомет-
рии, импедансометрия. Посттравматический 
средний отит имел место в 26 случаях, который 
в 23 случаях был перфоративным. Наблюдения 
в зависимости от динамики изменения слуховой 
функции и исходов БТ и БМТ разделены на 4 
группы: 1) полное восстановление слуха (5 на-
блюдений); 2) положительная динамика изме-
нения слуха, без полного его восстановления (9 
наблюдений); 3) стойкое снижение слуха без 
динамики (11 наблюдений); отрицательная ди-
намика изменения слуха (2 наблюдения). Для 
определения сроков исходов БТ и БМТ, пациен-
тов распределили по стадиям течения ПКН (ос-
трая, подострая, хроническая).  

Провели судебно-медицинскую оценку 
клинических наблюдений. При этом основыва-

лись на «Правила судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (наказ 
МОЗ України №6 от 17.01.95). Стойкую утрату 
общей трудоспособности определяли исходя их 
«Инструкции о порядке организации и проведе-
ния врачебно-страховой экспертизы» (1986 г.). 
У 3 пациентов БМТ, осложненная развитием 
острого ПКН, с полным восстановлением слуха 
до 21 дня, оценена нами как легкие телесные 
повреждения, повлекшие за собой кратковре-
менное расстройство здоровья. У 2 лиц, БТ ос-
ложненная развитием хронического ПКН, оце-
нена как легкие телесные повреждения, по-
влекшие за собой незначительную стойкую ут-
рату трудоспособности. У остальных пациентов 
БТ и БМТ оценена как повреждения средней 
тяжести. При этом критерий «тривалість розла-
ду здоров’я» «Правил…», нами использован: в 2 
случаях полного восстановления слуха спустя 
21 день; в 8 случаях острых, подострых ПКН с 
положительной динамикой слуха, без полного 
его восстановления; в 9 случаях острых, подост-
рых ПКН, со стойким снижением слуха без ди-
намики; в 2 случаях острых, подострых ПКН, с 
отрицательной динамикой изменения слуха. 
Критерий «стійка втрата працездатності менш 
ніж на одну третину» «Правил…» использован в 
одном случае оценки подострого ПКН со стой-
ким снижение слуха без динамики.  

Таким образом, мы пришли к выводам, 
что диагностическими критериями при оценке 
степени тяжести телесных повреждений у лиц с 
БТ и БМТ, сопровождающейся развитием ПКН, 
необходимо считать: степень снижения слухо-
вой функции (на 16-90 дБ и выше), наличие и 
продолжительность (до 21 дня включительно, 
свыше 21 дня, до 3 мес., свыше 3 мес.) динами-
ки изменения слуховой функции от момента 
травмы (положительной динамики – с полным 
восстановлением слуха, или без полного его 
восстановления; отрицательной динамики – с 
полной или неполной утратой слуха).  
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ ЛИЦ  
С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНОВ ШЕИ 

 

Травмы шеи, особенно с повреждением 
гортани, трахеи, сосудисто-нервных пучков, 

нередко сопровождаются опасными для жизни 
явлениями или приводят к стойкой утрате об-
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щей трудоспособности (А.Г. Волков, В.В. Кисе-
лев, 2004). По отдельным наблюдениям огне-
стрельные ранения шеи, диагностируются в 47,9 
% случаях (Деменков В.Р., 2006). Вместе с тем 
пострадавшие с повреждениями шеи могут 
стать объектом судебно-медицинской эксперти-
зы, которая проводится в ходе судебного и до-
судебного следствия. В доступной судебно-
медицинской литературе мы не встретили, ди-
агностические критерии позволяющие объек-
тивно определить степень тяжести травм ЛОР-
органов шеи. Не определен оптимальный объем 
диагностических исследований для оценки ис-
ходов такой травмы. Целью нашей работы яви-
лось установление особенностей проведения 
судебно-медицинской экспертизы живых лиц с 
повреждениями ЛОР-органов шеи. Для этого 
решались следующие задачи: 1) определить час-
тоту и характер повреждений шеи; 2) просле-
дить как в случаях травм ЛОР-органов шеи оп-
ределялась степень тяжести телесных повреж-
дений; 3) какие судебно-медицинские диагно-
стические критерии при этом использовались;  
4) провести судебно-медицинские и клиниче-
ские параллели в случаях травм ЛОР-органов 
шеи.  

Было проанализировано 672 заключения 
(акта) судебно-медицинской экспертизы за год, 
проведенной в отделе экспертизы потерпевших, 
обвиняемых и других лиц Харьковского област-
ного бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Анализ материала показал, что экспертизы (ос-
видетельствования) по поводу травм органов 
шеи составляют 8% от ежегодного их количест-
ва. Среди причин возникновения на первом мес-
те стоят – бытовые травмы. Преобладают в 
структуре травм шеи повреждения мягких тка-
ней – ссадины, кровоподтеки, раны – 93% на-
блюдений. В отдельную категорию отнесены 
повреждения шейного отдела позвоночника 
(5,7% наблюдений). На повреждения ЛОР-
органов шеи пришлось 1,3% наблюдений. Это 
были 6 экспертиз (освидетельствований) по-
страдавших с развитием острого посттравмати-
ческого ларингита. При этом у 1 пострадавшего 
было нарушение целостности щитоподъязычной 
мембраны, перелом щитовидного хряща. У всех 
пострадавших отмечены кровоизлияния в голо-

совые связки, их отечность, нарушение их под-
вижности, нарушение фонации. В одном случае 
отмечены кровоизлияния и отек мягких тканей в 
области черпаловидных хрящей. По механизму 
травмы в 2 наблюдениях – это было ударное 
воздействие тупых предметов на шею, в осталь-
ных наблюдениях – сдавливание шеи руками. 
Обращает на себя внимание, что только одному 
пострадавшему проведена компьютерная томо-
графия, позволяющая выявить повреждения 
хрящей гортани. В одном наблюдении проведе-
на рентгенография, которая не установила ка-
ких-либо повреждений. В остальных наблюде-
ниях, дополнительных исследований не прове-
дено. Консультант-отоларинголог при проведе-
нии экспертизы привлечен лишь в одном на-
блюдении. При судебно-медицинской оценке в 
2 наблюдениях экспертами повреждения оцене-
ны как средней тяжести, при длительности ле-
чения свыше, чем 21 день, в остальных наблю-
дениях как легкие телесные повреждения, по-
влекшие за собой кратковременное расстрой-
ство здоровья. При этом один пострадавший с 
легкими телесными повреждениями находился 
на лечении свыше, чем 21 день. Обращает на 
себя внимание, что в тех случаях, когда у по-
страдавших имеются повреждения только мяг-
ких тканей шеи, и они не находились на лече-
нии, эксперты не направляют их на консульта-
цию к отоларингологу. Не проводятся дополни-
тельные исследования, даже в тех случаях, ко-
гда пострадавшие предъявляют соответствую-
щие жалобы.  

Анализ проведенных наблюдений пока-
зывает, что современная судебно-медицинская 
диагностика повреждений ЛОР-органов шеи 
требует совершенствования. Необходимо опре-
деление четких диагностических критериев 
оценки степени тяжести такой травмы, установ-
ления обязательного объема диагностических 
исследований, перечня специалистов необходи-
мых для проведения экспертизы. Следует вывод 
о необходимости анализа всех возможных мор-
фо-клинических проявлений травм шеи в соот-
ветствии с критериями определения степени 
тяжести телесных повреждений, их системати-
зации и разработки стройной системы судебно-
медицинской диагностики. 

 
© Н.В. Губин, Г.И. Гарюк, В.А. Ольховский, В.Н. Губин, 2009  
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Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

МУКОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА  
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ 

 
Заболеваемость острым риносинуситом 

растет с каждым годом и занимает первое место, 
как в структуре госпитализируемой заболевае-
мости, так и на амбулаторном приеме. В основе 
патогенеза острых и хронических ринитов ле-
жит нарушение работы мукоцилиарной систе-
мы.  

Хронический секреторный отит – заболе-
вание, наиболее часто встречающееся у детей, 
является одной из главных причин тугоухости. 
В патогенезе этого заболевания основная роль 
принадлежит задержке секрета в барабанной 
полости, особенно при различных вариантах 
обструктивной тубарной дисфункции (гипер-
трофия аденоидных вегетаций, трубных минда-
лин, вазомоторная риносальпингопатия и др.). 
Другая причина этого заболевания связана с 
нарушением оттока носового секрета через 
устье слуховых труб.  

Основная стратегия в лечении воспали-
тельных заболеваний носа и околоносовых па-
зух, секреторных средних отитов заключается в 
восстановлении вентиляции и дренажа околоно-
совых пазух, барабанной полости, налаживание 
адекватной моторики мерцательного эпителия, 
оптимизации процесса мукорегуляции. И если 
противоотечная, антибактериальная, противо-
воспалительная терапия являются неотъемлемой 
частью стандартов и протоколов лечения, то 
назначение адекватных мукорегулирующих 
препаратов встречается не часто. 

Мукоактивные препараты разжижают вяз-
кий, густой секрет, который играет роль ино-
родного тела, активизируют моторику мерца-
тельного эпителия полости носа, околоносовых 
пазух, слуховой трубы. Лекарственные средст-
ва, оказывающие подобный терапевтический 
эффект объединены в группу муколитических, 
секретомоторных и секретолитических препара-
тов. Требования, предъявляемые к мукомоди-
фикаторам, преследуют 2 главные цели: 1) ос-
вободить от патологически измененного секрета 
синусы и барабанную полость, которым они 
заполнены; 2) облегчить синтез физиологиче-
ской слизи и помочь реструктуризации слизи-
стой, которая обеспечивает изменение секреции. 

Но не все мукорегулирующие препараты 
всегда положительно влияют на мукоцилиард-
ный клиренс.  

Значительное место в группе секретоли-
тических препаратов занимают производные 

цистеинов – каробоцистеины. Из всей многооб-
разной гаммы препаратов на основе карбоци-
стеинов, опыт использование в отоларингологии 
имеет «Флюдитек». Благодаря возможности 
стимулировать сиалилтрансферразу, карбоци-
стеин делает возможным замещение патологи-
чески измененной слизи на слизь, имеющую 
физиологический состав и реологические свой-
ства. Препарат так же восстанавливает секре-
цию активного иммуноглобулина А, потенциру-
ет деятельность реснитчатых клеток, являясь не 
только муколитиком, но и мукорегулятором. 

Несмотря на то, что в отоларингологиче-
ской практике пока еще недостаточно широко 
разработано назначение адекватных муколити-
ческих препаратов, в ЛОР – отделении Респуб-
ликанской детской клинической больнице АР 
Крым более трех лет в протокол лечения рино-
синуситов, хронических секреторных и гнойных 
отитов включен мукорегулятор «Флюдитек». 
Препарат производит лаборатория «Иннотек 
Интернасиональ», Франция, в виде сиропа 2% и 
5% концентрации. «Флюдитек» не только раз-
режает, а регулирует реологические свойства 
слизи, облегчает ее удаление, а так же значи-
тельно снижает риск чрезмерного разжижения 
секрета и ухудшение мукоцилиарного клиренса. 
«Флюдитек» так же имеет умеренное противо-
воспалительное действие и облегчает проникно-
вение антибиотиков в секрет синусов и бара-
банной полости. 

«Флюдитек» в зависимости от возраста 
назначаем внутрь 3 раза в день перед едой на 
курс от 3-х до 10 дней в комплексном лечении 
риносинуситов, гнойных отитов, и как моноте-
рапия при экссудативных отитах. Аллергиче-
ских реакций, индивидуальной непереносимо-
сти у больных не было. 

Критериями эффективности препарата 
была положительная динамика изменения кли-
нической симптоматики уже к 5-7-му дню лече-
ния (по сравнению с 10-12 днями без примене-
ния препарата).  

Мукоциллиарный транспорт нормализу-
ется. Мукоциллиарный аппарат вновь может 
выполнять свою основную функцию: защита 
слизистой от внешних патогенных агентов. 

Наш опыт применения препарата «Флю-
дитек» позволяет рекомендовать его в практи-
ку отоларингологов, педиатров и семейных 
врачей.  

 
© Л.В. Гуляєва, 2009 
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Л.И. СЕМЕНОВА, Т.М. ИМАНОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РИНОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
В ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

(по материалам ЛОР-клиники Крымского республиканского учреждения  
«Детская клиническая больница» за 20 лет) 

 

Риногенные орбитальные осложнения 
(РОО) являются актуальной проблемой отори-
ноларингологии ввиду их распространенности и 
опасности для жизни. По данным ряда авторов, 
заболевания околоносовых пазух осложняются 
вовлечением в патологический процесс орбиты 
в 10-20 % cлучаев (М.Р. Богомильский, В.Р. 
Чистякова), что обусловлено топографоанато-
мическими взаимоотношениями. Риногенные 
поражения орбиты у детей возникают чаще, чем 
у взрослых. Учитывая преобладание острых 
процессов в педиатрической практике, одни ав-
торы считают возможным консервативное лече-
ние (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн), другие за-
нимают промежуточную позицию и считают 
допустимым в стадии негнойного воспаления в 
орбите проводить консервативное лечение, а в 
стадии нагноения – хирургическое с примене-
нием эндоназальных (И.Б. Солдатов, В.Р. Гоф-
ман) или экстраназальных вмешательств (Б.В. 
Шеврыгин, Б.И. Керчев). Существует мнение и 
о необходимости срочного оперативного лече-
ния, с наружным доступом к синусу и орбите 
(И.Б. Солдатов, В.Р. Гофман). 

За 20 лет, существования ЛОР-отделения 
КРУ «ДКБ» зарегистрировано 282 случая вос-
палительных заболеваний околоносовых пазух 
осложнившихся внутричерепными и орбиталь-
ными осложнениями. Среди них в 247 отмеча-
лись орбитальные и лишь в 35 наблюдений – 
внутричерепные осложнения. При анализе на-
ших данных у 96 больных (34,1% случаях), ди-
агностировалось поражение гайморовых и 
фронтальных пазух, а поражение клеток решет-
чатой кости имел место в 100% случаях. 

По возрастным группам РОО встречались 
в следующем соотношении: 

до 5 лет – 96 (34%); 
от 5 лет до 10 лет – 73 (25,9%); 
от 10 до 16 лет – 113 (40,1%). 
Чаще во всех возрастных группах болеют 

мальчики – 65,2% (184 ребенка). Данная осо-
бенность, видимо, связана с иммунологическим 
статусом. В периоде становления иммуногенеза 
содержание иммуноглобулина А ниже у маль-
чиков, а пенетрантность генов к гнойно-
воспалительным заболеваниям выше. А так же 

имеет место и поведенческий характер мальчи-
ков, обусловленный повышенной двигательной 
активностью, что приводит к частым тупым тра-
вмам носа и лица, чрезмерному купанию и ны-
рянию особенно в летний период, что предше-
ствует гнойным синуситам.  

С первых минут нахождения ребенка в 
стационаре КРУ «ДКБ» проводится экстренное 
комплексное расширенное обследование, вклю-
чающее консультации окулиста и невролога, по 
возможности КТ, МРТ – это помогает опреде-
лить более точно поражение околоносовых па-
зух и видов орбитального осложнения. Слож-
ность диагностики у детей грудного возраста и 
первых лет жизни представляется тем, что они 
не могут предъявить субъективных жалоб и 
приходится дифференцировать их с другими 
возможными причинами. Например, причиной 
отека век и щеки может являться остеомиелит 
верхней челюсти, а так же острый дакриоци-
стит, дакриоаденит. Все имеющиеся случаи 
РОО нами были классифицированы и распреде-
лены следующим образом: 

реактивный отек век – 159 детей (56,4%);  
остеопериостит стенок орбиты – 12 

(4,2%); 
субпериостальный абсцесс – 46 (16,4%);  
ретробульбарный абсцесс – 25 (8,9%); 
флегмона орбиты – 14 (4,9%);  
тромбоз вен орбиты – 4 (1,4%); 
диффузное негнойное воспаление клет-

чатки глазницы – 22 (7,8%). 
В нашей клинике мы придерживаемся 

тактики, что возможно в первые сутки нахожде-
ния больного консервативное лечение РОО та-
ких как: реактивный отек век, периостит стенок 
глазницы, диффузное негнойное воспаление 
ретробульбарной клетчатки. При неэффектив-
ности консервативной терапии проводится опе-
ративное вмешательство. Особенность, которо-
го это радикальное вскрытие и дренирование 
всех пораженных околоносовых пазух с форми-
рованием лобно-носового соустья и одномо-
ментным вскрытием очага в орбите. Орбиталь-
ную часть операции обычно производит также 
отоларинголог, в редких случаях при особенно 
глубоком расположении гнойного очага в орби-
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те, к участию в оперативном вмешательстве 
привлекается окулист.  

Все пролеченные нами больные были вы-
писаны с выздоровлением. Летальных исходов 
не отмечалось. Однако зарегистрирован случай 
снижения зрения у одного ребенка. В после-
дующем у 23 пациентов наблюдались рецидивы 
синуситов, но уже без РОО. Так же у ребенка 
имеющего различные аномалии развития, такие 
как частичная атрезия хоан и врожденная узость 

носовых ходов через 7 месяцев возник рецидив 
синусита с субпериостальным абсцессом. Про-
веденный анализ свидетельствует о том, что 
РОО требуют адекватного комплексного лече-
ния. Отсутствие в течение 1 суток положитель-
ной динамики от консервативной терапии, а так 
же выявление симптомов поражения органа 
зрения являются показанием к срочному опера-
тивному лечению, с одновременной общей ме-
дикаментозной терапией. 

 
© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, А.И. Русакова, А.А. Бондаренко, О.М. Ляшенко, Л.И. Семенова,  
Т.М. Лиманова, 2009 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛУХА У ДЕТЕЙ АР КРЫМ 
 

Объективные методы оценки слуховой 
функции заняли прочное место в протоколах 
диагностики слуха у детей. Они позволяют в 
ранние сроки, начиная с периода новорожден-
ности, не только выявить нарушение слуховой 
функции, но и поставить точный диагноз, а так-
же зарегистрировать пороги слуха на различных 
частотах, что особенно важно для правильной 
настройки слуховых аппаратов.  

С августа 2008 года, благодаря помощи 
фонда «Украина 3000» и главного детского ото-
ларинголога МОЗ Украины профессора Коса-
ковского Анатолия Лукьяновича, сурдологиче-
ская служба АР Крым оснащена комплексом 
аудиологического оборудования, позволяющего 
полноценно произвести объективную диагно-
стику слуха у детей, начиная с периода новоро-
жденности. 

Перед проведением объективного обсле-
дования тщательно анализируются жалобы ма-
тери, история протекания беременности и ро-
дов, наличие факторов риска, семейный анам-
нез, история развития ребенка, производится 
ЛОР-осмотр.  

Оценка слуховой функции начинается с 
анализа поведенческих реакций на звуки раз-
ной интенсивности, регистрации безусловно-
рефлекторных реакций на звук, по возможно-
сти выполняется условно-рефлекторноая ау-
диометрия со зрительным подкреплением, иг-
ровая аудиометрия. Анализируется речевое 
развитие ребенка. 

Нами используется следующий алгоритм 
объективного исследования слуха:  

1) тимпанометрия;  

2) регистрация отоакустической эмиссии 
на частоте продукта искажения (ОАЭПИ, 
DPOAE);  

3) регистрация коротколатентных слу-
ховых вызванных потенциалов (КСВП,  
AEP);  

4) регистрация стационарных слуховых 
вызванных потенциалов на постоянный моду-
лированный тон (ASSR). 

Тимпанометрия производится для исклю-
чения патологии среднего уха, в связи с тем, что 
она существенно влияет на результат регистра-
ции ОАЭПИ и слуховых вызванных потенциа-
лов. Детям до 7-ми месяцев производится высо-
кочастотная тимпанометрия (1000 Hz).  

Для оценки состояния рецепторного ап-
парата улитки используется регистрация 
ОАЭПИ. Чаще всего применяются стимулы 
70/70 дБ. 

В качестве стимулов для регистрации 
КСВП используются короткие широкополосные 
акустические щелчки альтернирующей полярно-
сти, с частотой предъявления 33,1 Гц. Количество 
предъявляемых стимулов – 2000. 

Регистрация ASSR производится на основ-
ных речевых частотах – 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 
4000 Гц. 

За 4 месяца произведено объективное ис-
следование слуха 38 детям (76 ушей).   

Возрастная характеристика обследованной 
группы детей: до 1 года – 11 детей, 1-4 год – 25 
детей, 5-7 лет – 2 ребенка. 

В результате использования диагностиче-
ского алгоритма объективного исследования у 6 
детей (15,8%) зарегистрирована норма слуха, у 
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32 (84,2%) детей выявлены различные степени 
его нарушения. Структура зарегистрированных 
нарушений слуха следующая: тугоухость III 
степени – 8 ушей (12,5%), тугоухость IV степе-
ни – 24 уха (37,5%), глухота – 30 ушей (46,9%). 
У одного ребенка в возрасте 2 лет диагностиро-
вана слуховая нейропатия. 

Применение объективных методов иссле-
дования позволяет выявить нарушение слуховой 
функции в ранние сроки, определить пороги 
слуха на нескольких частотах и соответственно 
оптимально настроить слуховые аппараты, ди-
агностировать такую редкую патологию как 
слуховая нейропатия. 

 
© Л.В. Гуляева, К.Е. Никифоров, М.А. Золотарева, Т.А. Крылова, 2009  
 
 
 
 

В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ВЫБОР АДЕКВАТНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ  
ПРИ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Операция подслизистой резекции носовой 
перегородки выполняется достаточно часто, по 
нашим данным эта категория дольных в послед-
ние пять лет составила 14,9-15,6% от общего 
числа госпитализированных. Основная цель 
проведения ее, является восстановление носово-
го дыхания, но в 3,5-4,2% это не удается сде-
лать. Кроме того, в отдаленном послеопераци-
онном периоде у 24,6% пациентов возникали 
перфорации носовой перегородки, преимущест-
венно в хрящевом отделе. 

Анализируя причины нарушения носово-
го дыхания после операции, мы пришли к выво-
ду, что основными из них было недостаточно 
полное удаление шипов и гребней, идущих 
вдоль дна полости носа. Другой причиной явля-
лось то, что при подслизистой резекции носовой 
перегородки у этих больных не всегда произво-
дилась вазотомия и латерофиксация нижних 
носовых раковин. Оперируя этих больных, мы 
убедились, что этот надо делать, так как у 92,3% 
пациентов с искривлением носовой перегородки 
на вогнутой стороне ее определялось выражен-
ная гипертрофия нижних носовых раковин. По-
сле перемещения носовой перегородки в сре-
динное положение нарушение носового дыха-
ния возникало после операции на стороне про-
тивоположной искривлению, пациенты после 
выписки из больницы начинали пользоваться 
сосудосуживающими каплями для улучшения 
дыхания. Ожидать самопроизвольного умень-
шения объема нижних носовых раковин не при-
ходилось. Мы убеждены, что после подслизи-
стой резекции носовой перегородки нужно про-
изводить вазотомию и латерофиксацию нижних 
носовых раковин с обеих сторон. 

Анализируя причины высокой частоты 
перфораций носовой перегородки в послеопера-

ционном периоде, мы отмечали, что до настоя-
щего времени многие отоларингологи проводят 
подслизистую резекцию носовой перегородки по 
методике Киллиана. При этом они стараются 
максимально удалить костный и хрящевой отде-
лы носовой перегородки, не ушивают возникшие 
дефекты слизистой оболочки, не проводят реим-
плантацию ауто- и гомохряща. В то же время 
пластическое закрытие перфораций носовой пе-
регородки в отдаленном периоде представляет 
сложную задачу. Для уменьшения частоты этих 
осложнений мы много лет выполняем щадящие 
варианты подслизистой резекции. В случаях воз-
никновения перфораций слизистой оболочки в 
хрящевом отделе под дефект подводим фрагмент 
четырехугольного аутохряща или гомохряща 
размером 1,0х2,0 см. (гомохрящ выдерживается 
нами в 0,5% растворе формалина не менее одно-
го месяца), а чтобы он не сместился, удерживаем 
его во время тампонады носа кетгутовой петлей. 
Во избежание возникновения перфораций в ко-
стном отделе носовой перегородки мы стараемся 
подслизисто мобилизовать деформированный 
костный отдел, фрагментировать узкими долота-
ми, раздавить специальным зажимом или произ-
вести редрессацию его.  

Пластическое закрытие перфораций носо-
вой перегородки в хрящевом отделе мы выпол-
няли модифицированным нами методом Галле 
нескольким больным. У половины из них уда-
лось получить удовлетворительный результат, 
однако только в том случае, если перфорации 
были диаметром не более 1,0 см. 

Следует отметить, что возникающие пер-
форации носовой перегородки в костном отделе 
не вызывают жалоб у больных, и пациенты мно-
го лет не знают об этом, пока какой-нибудь ото-
ларинголог при осмотре не расскажет им.  

 
© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, 2009 
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М.І. ДЕРЕВ’ЯНКО, І.В. БАЧИНСЬКИЙ, М.А. МАЗЕПА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ЕКОЛОГО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ АЛЕРГІЙНОГО РИНІТУ  
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Хворі на алергійний риніт (АР) складають 
значну частку в структурі арергічних та отори-
ноларингологічних захворювань. За даними ме-
дичної статистики різних країн світу АР – одне з 
найбільш поширених захворювань людини, на 
яке хворіє близько 20-30% населення. Встанов-
лений тісний зв’язок між АР та бронхіальною 
астмою (БА), алергодерматозвми. 

Дані про захворюваність на АР не відо-
бражають істинної поширеності цього захворю-
вання. Лише 18% хворих скеровуються до алер-
голога чи ЛОР-спеціаліста на протязі першого 
року після появи першого симптому, в 30-40% 
діагноз АР виставляється через 3-4 роки. В на-
шій країні реєструється лише 1 з 60 хворих на 
АР. 

Вивчення ролі важких металів в індукції 
та підтриманні АР представляє великий інтерес, 
так як важкі метали, накопичуючись в рослин-
них, харчових та побутових алергенах, можуть 
посилювати їх алергенні властивості, а в органі-
змі людини можуть модифікувати імунну відпо-
відь, спричиняючи гіперсенсибілізацію. На дум-
ку провідних вчених в галузі алергології за ан-
тигенним складом рослинний світ, побутові 
алергени в різних клімато-географічних зонах 
мають певні антигенні властивості. Роль важких 
металів в різноманітності антигенів вивчається в 
багатьох наукових центрах.  

В Україні повідомляється про високі по-
казники поширеності АР в екологічно несприя-
тливих регіонах, однак достовірні дані про ура-
ження населення АР в залежності від стану за-
бруднення довкілля відсутні. 

Метою нашого дослідження було проана-
лізувати статистичні дані щодо захворюваності 
та поширеності населення районів Івано-
Франківської області на АР і співставили їх (на 
першому етапі) з даними про вміст важких ме-
талів в ґрунтах. 

Матеріал і методи дослідження. Матері-
алом дослідження слугували статистичні дані 
щодо захворюваності та поширеності населення 
районів Івано-Франківської області на АР за 3 
роки (2006 – 2008) – звіти обласних фахівців з 
алергології та оториноларингології. Дані, що 
наведені в звітах співставили з даними про вміст 
важких металів в ґрунтах території Івано-
Франківської області, отриманими працівника-
ми Івано-Франківського науково-дослідного 
інституту гірського лісівництва. Забір проб ґру-

нтів здійснювався згідно Європейської растро-
вої системи. Вміст важких металів в зразках 
ґрунтів визначали атомно-адсорбційним мето-
дом. При інтерпретації гранично допустимих 
концентрації важких металів в ґрунтах користу-
вались даними И. М. Трахтенберга (1994). 

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Згідно статистичних даних щодо показ-
ників захворюваності АР серед населення по 
районах Івано-Франківської області. 

Видно, що кількість зареєстрованих хво-
рих з кожним роком зростає і на кінець 2008 
року їх кількість становить 2331. Кількість впе-
рше виявлених хворих за 3 роки – 2506 осіб, при 
розгляді по роках: у 2006 р. – 778, у 2007 р. – 
742, у 2008 р. – 986.  

При аналізі показників поширеності АР 
серед населення Івано-Франківс ької області 
звертає на себе увагу зростання цих показників з 
192,4 до 215, 6 на 100000 населення. 

При порівнянні показників захворюванос-
ті та поширеності АР по Івано-Франківській об-
ласті з аналогічними показниками по Україні та 
по деяких регіонах України з високим ступенем 
антропогенного навантаження встановлено, що 
ці показники загалом по Івано-Франківській об-
ласті є нижчими від загальних по Україні та в 
порівнянні з Луганською, Дніпропетровською та 
Донецькою областями.  

Виходячи з цього нами проаналізовано ці 
показники з врахуванням особливостей «хіміч-
ного навантаження» на імунну систему насе-
лення по районах Івано-Франківської області. 

Найвищими ці показники реєструються 
по Коломийському, Надвірнянському районах 
та м. Івано-Франківську, найнижчі – по Верхо-
винському району та містах Болехів і Яремче.  

Вміст важких металів в ґрунтах Верхо-
винського району та містах Болехів і Яремче не 
перевищував гранично допустимі концентрації 
по жодному з досліджуваних: Ni, Mo, Hg, Fe, 
Zn, Al, Cd, Co, Cr-VI, Cu, Se, Pb. Вміст важких 
металів в ґрунтах Надвірнянського району (ІІ 
місце за показником поширеності АР) в 30 ра-
зів перевищував ГДК по Cr-VI, в 2 рази по Pb 
та Zn, в 1,5 рази по Ni та Se. Для м. Івано-
Франківська характерне перевищення ГДК в 2 
рази по Al, Pb та Zn, помірне перевищення ГДК 
по Fe, Co, Hg, Ni та Cr-VI.  

Найбільше «хімічне навантаження» фік-
сується на території Калуського та Долинського 
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району, особливо за вмістом Mo, Ni, Cu, Cd, Co, 
Hg, Fe та Pb.  

Таким чином, проведені орієнтовні співс-
тавлення показників захворюваності та пошире-

ності АР в окремих районах Івано-Франківської 
області з вмістом важких металів в ґрунтах до-
зволили висунути думку про можливий зв’язок 
між поширеністю АР та вмістом по Pb, Zn, Ni.  

 
© М.І. Дерев’янко, І.В. Бачинський, М.А. Мазепа, 2009 
 
 
 
 
 
Г.М. ДЖАНУМОВА, Г.Д. ТАРАСОВА, Л.Б. ИВАНОВ, А.В. БУДКЕВИЧ (МОСКВА, РОССИЯ) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИМОЗГОВО ИНТЕГРАЦИИ 
У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 
Ранняя диагностика нейросенсорной ту-

гоухости в детском возрасте особенно актуаль-
на, так как дает возможность своевременно ока-
зать лечебную помощь таким больным. Это в 
свою очередь решает проблемы развития речи, 
формирования когнитивных функций, социаль-
ной адаптации и коммуникативных возможно-
стей у детей с нейросенсорной тугоухостью. 
Известно, что нередко причиной развития этой 
формы снижения слуха являются неблагоприят-
ное течение беременности и родов, так как 
именно ишемически-гипоксические расстрой-
ства, возникающие в центральной нервной сис-
теме, могут обуславливать поражение корковых 
отделов звукового анализатора и регуляции ре-
чи. У таких детей в связи с тем, что постнаталь-
ное развитие психоневрологических функций 
ребенка происходит не одновременно, возможна 
ошибочная гипо- и гипердиагностика. Гиподи-
агностика обусловлена тем, что в этот период 
поврежденный участок коры (и расположенные 
в нем центры) ещё не задействованы на этом 
этапе развития ребенка. А гипердиагностика 
основана на том, что при функциональном ис-
следовании коркового центра, например отве-
чающего за слух, мы получаем результаты, сви-
детельствующие о неполноценности его работы. 
В этой ситуации устанавливают диагноз туго-
ухости и осуществляют коррекцию слуха, кото-
рая в данном случае не является показанной. На 
основании этого необходимо в процессе диагно-
стики не ограничиваться лишь изучением уров-
ня снижения слуха, а оценивать работу звуково-
го анализатора в целом. Одним из доступных в 
этом отношении методов диагностики является 
когерентный анализ ЭЭГ, позволяющий оценить 
взаимосвязанность различных участков коры. 

Цель – изучить особенности состояния 
внутримозговых связей методом когерентного 
анализа электроэнцефалограммы у детей с сен-
соневральной тугоухостью. 

Материалы и методы. Регистрацию био-
электрической активности головного мозга осу-

ществляли, используя компьютерный комплекс 
«МНБ-Нейрокартограф» и 4-ю программу в сре-
де Windows. Нативная запись, спектральный 
анализ мощности выполнялся при варианте 
ЭЭГ, зарегистрированной в монополярной сис-
теме отведений в режиме с числом точек для 
БПФ (быстрого преобразования Фурье) 1024. 
Суммарная длительность эпох, включенных в 
количественный анализ, составляла не менее 45 
секунд. О состоянии внутримозговых связей 
судили по формированию величин когерентного 
анализа ЭЭГ в меж- и внутриполушарных парах. 

 Было обследовано 23 ребенка в возрасте 
от 2 до 14 лет, в анамнезе которых были ослож-
ненное течение беременности (угроза выкиды-
ша, анемия, гестоз и т.п.), периода родов (дли-
тельный безводных период, затяжные роды, об-
витие пуповины и др.). В постнатальном перио-
де 85,7% из них состояли на учете у невролога 
по поводу перинатального поражения ЦНС, у 
78,6% были выявлены изменения в нейросоно-
грамме (расширение межполушарной щели, 
вентрикуломегалия, псевдокисты, внутрижелу-
дочковые кровоизлияния и др.). 

 Результаты. Разнообразные изменения 
ЭЭГ зарегистрированы у 82% больных, дезорга-
низация коркового ритма – у 56 %. В целом 
оценка нативной ЭЭГ и данные спектрального 
анализа с последующим топографическим кар-
тированием не выявила каких-либо специфиче-
ских изменений, характерных для нейросенсор-
ной тугоухости.  

Изменения внутримозговой интеграции 
выявлены у 96% пациентов. При исследовании 
уровня когерентности по внутриполушарным 
парам у 22% детей установлена асимметрия по-
казателей средней когерентности между парами 
Fp1-T3 и Fp2-T4. Также у большинства больных 
(у 65%) было обнаружено нарушение передне-
заднего соотношения величин когерентности. 
При исследовании уровня внутримозговой инте-
грации по межполушарным связям у больных с 
нарушением слуха изменения выявлены у 19 
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больных. Из них у 17 (74%) больных отмечено 
снижение уровня когерентности в межвисочных 
парах. Отмечено также, что у детей с нейросен-
сорной тугоухостью наблюдается снижение 
уровня взаимоотношений в других отделах моз-
га, но в меньшей степени выраженности и с 
меньшей повторяемостью. Причем более выра-
женное снижение показателей межполушарной 
когерентности в височных отделах отмечено у 
детей в возрасте то 2 до 7 лет, 

Полученные данные в виде снижения ко-
герентных связей в височных отведениях у детей 

с нейросенсорной тугоухостью, по-видимому, 
связано не только с самим фактом нарушения 
слуха. Выявленное снижение уровня взаимосвязи 
в межвисочных отведениях по-видимому обу-
словлены также, имеющим место у обследован-
ных детей задержкой речевого развития. Этот 
факт объясняется особенностями топографиче-
ской анатомии слухового анализатора и центров 
регуляции речи. Однако отсутствие подобных 
характерных изменений у ряда больных из об-
следованной группы возможно указывает на раз-
нородность этиологии тугоухости.  

 
© Г.М. Джанумова, Г.Д. Тарасова, Л.Б. Иванов, А.В. Буткевич, 2009 
 
 
 
 
 

А.В. ДОВЖЕНКО, И.В. ДЕДИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

 ОЦЕНКА НАЗАЛЬНОЙ ПРОВОКАЦИОННОЙ ПРОБЫ  
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТАХ НА ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБКИ 

 

Основным методом диагностики мико-
генной аллергии является проведение кожных 
проб с аллергенами (АГ) грибов и проведение 
тестов in vitro – определение специфического 
IgE. Однако при проецировании аллергического 
процесса на определенный «шоковый орган», 
например, слизистую оболочку полости носа, 
наряду с данными методами диагностики, обос-
нованным является проведение аллергенспеци-
фических назальных провокационных проб 
(НПП).  

Традиционным объективным способом 
оценки назальных проб при аллергическом ри-
ните (АР) является риноманометрия. Основой к 
такому подходу служит один из четырёх клас-
сических симптомов АР – заложенность носа, 
который манифестирует при введении причин-
ного аллергена. 

Для нашей группы исследователей толч-
ком к поиску иного метода объективной оценки 
НПП при АР с сенсибилизацией к плесневым 
грибкам (ПГ) послужили наблюдения, в резуль-
тате которых выяснилось превалирование в 
клиническом течении данного ринита не сим-
птомов заложенности носа, а ринореи. Так, из 
96 больных АР на ПГ 46 (47,92%) отмечали 
главной причиной обращения к отоларингологу 
именно выделения из носа. Только 14 (14,58%) 
пациентов в большей степени беспокоила зало-
женность носа (у 7 из них был выявлен поли-
поз). Остальные пациенты 36 (37,5%) не смогли 
определиться, какие симптомы являются доми-
нирующими.  

Целью нашего исследования было опре-
делить информативность НПП с помощью изу-
чения функции мерцательного эпителия (ФМЭ) 
до и после провокации смесями ПГ у пациентов 
с АР на ПГ.  

Основную группу составили 36 пациентов 
с АР на ПГ, которым НПП оценивалась с помо-
щью изучения ФМЭ. Контрольную группу – 20 
пациентов с АР на ПГ, которым НПП оценива-
лась с помощью риноманометрии аппаратом 
Rinospir-124 (Германия). В основной группе при 
проведении НПП в одной половине носа заме-
рялось время прохождения метиленового синего 
(МС) на желатиновом носителе 1-го см слизи-
стой оболочки носа после введения контрольной 
жидкости (0,2 мл). В другой половине носа до и 
через 20 минут после введения смеси из 6 АГ 
ПГ: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladospo-
rium, Monilia, Penicillium в концентрации 1 PNU 
(1:1 000) в 1 мл. Уменьшение скорости движе-
ния мерцательного эпителия после введения 
смеси ПГ в 2 раза мы оценивали как положи-
тельную НПП. В контрольной группе ринома-
нометрия проводилась после введения кон-
трольной жидкости в одну половину носа и до и 
после провокации смесью ПГ в другой половине 
носа. Уменьшение суммарного общего потока 
(СОП) на 20% даёт основания утверждать о по-
ложительных результатах провокации. 

У 22 (61,11%) основной группы время 
прохождения МС после введения смеси АГ за-
медлялось на 2±0,5минут, что при норме про-
хождения 1 см слизистой за 2,5-3 минуты, яви-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 56 

лось снижением более чем на 50% и дает воз-
можность оценивать пробу как положительную. 
У остальных пациентов замедление скорости 
движения МС было не столь выраженным и 
считалось недостоверным. У 11 (55%) предста-
вителей контрольной группы при введении сме-
си АГ СОП при риноманометрии уменьшался на 
20% и более, у 8 (45%) не уменьшался, либо 
уменьшался незначительно (менее чем на 20%). 

Выводы: 1) применение МС на желатино-
вой основе при оценке НПП позволяет уточнить 
диагноз АР на ПГ в 61,11% случаев, а при ис-
пользовании риноманометрии в 55% случаев, 
хотя разница не достоверна; 2) использование 
оценки НПП с помощью изучения изменений 
ФМЭ до и после провокации ПГ при АР наибо-
лее ценно в лечебных учреждениях не оснащен-
ных риноманометрами. 

 
© А.В. Довженко, И.В. Дедикова, 2009  
 
 
 
 
 
 

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З РУБЦЕВИМИ ЗВУЖЕННЯМИ CТРАВОХОДУ 
 

В дитячому віці побутові отруєння та опі-
ки стравоходу їдкими корозивними речовинами 
зустрічаються досить часто. Несвоєчасне звер-
нення дітей за допомогою, неповне та недостат-
ньо кваліфіковане їх лікування, відсутність на-
стороженості приводить до розвитку рубцевого 
звуження стравоходу. Лікування цих хворих має 
багато труднощів, особливо у дітей молодшого 
віку, залишається актуальним і до сьогодніш-
нього часу. 

Під нашим спостереженням знаходилося 
23 дітей (дівчат 13, хлопців 10) із стійко сфор-
мованими рубцевими стриктурами стравоходу. 
Вік хворих був від 2 до 10 років (частіше 3-5). 
Тривалість захворювання від 5 місяців до 1,5 
років. Опік стравоходу був викликаний у 14 ді-
тей лугом, у 9 – кислотою. У 2 випадках батьки 
відкидали можливість опіку стравоходу хіміч-
ними речовинами. Діти поступали в ЛОР-
відділення із скаргами на значне затруднення в 
прийманні їжі, часте вибльовування під час їди, 
салівацію, болі за грудиною, схуднення.. У 3 
випадках за декілька днів до госпіталізації на-
ступила повна непрохідність стравоходу, навіть 
для рідини.  

Всім хворим проведена контрасна рентге-
нографія стравоходу з послідуючою піднаркоз-
ною езофаго- чи фіброезофагогастроскопією з 
метою візуального визначення стану стравохо-
ду, місця звуження, його протяжність та ство-
рення плану лікування. У 10 дітей просвіт стра-
воходу в ділянці рубцевого звуження був менше 
5 мм (непрохідність II-III ст.), із них у 4 – в ме-

жах 1,5-2 мм, у інших – від 5 до 10 мм. У поло-
вині випадків (11 дітей) виявлялось рентгеноло-
гічно та ендоскопічно деформація стравоходу та 
його розширення над звуженням в вигляді пісо-
чного годинника. 

Всім хворим виконувалося комбіноване 
медикаментозне лікування (кортикостероїдні 
препарати, протеолітичні ферменти, електрофо-
рез з лідазою на проекцію стравоходу і ендоезо-
фагально, вітаміни) та ощадливе, індивідуально 
виважене, механічне розтягування просвіту 
стравоходу з допомогою бужів різного розміру, 
починаючи з NN 8-10, кожний день або через 
день з поступовим збільшенням його розміру до 
вікової норми. У хворих з деформацією страво-
ходу та значним його звуженням (1,5-2 мм) бу-
жування стравоходу проводилося під наркозом. 
Ускладнень ми не спостерігали. На хірургічну 
пластику стравоходу дітей ми не направляли. . 

Віддалені результати спостереження за 
даними дітьми проводилося на протязі 3 років і 
лише у 2 випадках необхідно було повторити 
бужування стравоходу через 7 і 9 місяців, три-
валістю 2 місяці. 

Таким чином, в результаті проведеного 
нами комплексного лікування досягнута вільна 
прохідність стравоходу у всіх хворих дітей та їх 
повне виздоровлення. Діти з опіками стравохо-
ду, навіть легкої форми, повинні знаходитися на 
диспансерному нагляді на протязі 3 років, що 
забезпечить своєчасне виявлення можливих 
змін захворювання та недопустить до стійкого 
розвитку рубцевого його звуження. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009  
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІМІЧНИМИ ОПІКАМИ СТРАВОХОДУ 
 

Широке використання в побуті різних хі-
мічних речовин являється основною причиною 
частих випадків отруєнь та опіків стравоходу у 
дітей. Даному питанню присвячено достатньо 
багато досліджень, що вказує на актуальність 
проблеми. 

За 30 років (1979-2008) на лікуванні в 
ЛОР-відділені ОДЛ знаходилося 378 дітей з хі-
мічними опіками стравоходу в гострій стадії 
захворювання. Дівчат було 176, хлопців – 202. 
Частіше травми спостерігалися в віці від 2 до 7 
років. Опіки стравоходу були отримані через 
недотримання правил безпеки: помилкове вжи-
вання їдких корозивних хімічних речовин, їх 
недбале зберігання, доступність та недогляд за 
дітьми. Найчастіше (24,3-64,2%) опіки страво-
ходу були викликані лужними хімічними речо-
винами, які утворюють, як відомо, коліквацій-
ний некроз і глибоке проникнення корозивного 
агенту в тканини. При хімічних опіках кислота-
ми виникав коагуляційний некроз-струп, який 
захищав тканини від їх більш глибокого ушко-
дження. Хворі спочатку поступали в реаніма-
цію, а через 3-6 днів переводилися в ЛОР-
відділення. 

В залежності від клінічних проявів і да-
них ендоскопічного дослідження виділяли: лег-
ку (174), середню (132) і важку (72) форми за-
хворювання.  

В клінічній картині захворювання спосте-
рігалася блювота, інколи з прожилками крові, 
підвищена салівація, неспокій, збудливість, по-
вна відмова від вживання їжі та пиття. Діти ска-
ржилися на сильну біль в ротовій порожнині, 
глотці, за грудиною, інколи в шлунку. При огляді 
ротової порожнини виявлялася вогнищево чи 
дифузно гіперемія слизової оболонки, її набряк 
та наявність фібринозних нальотів. Часом було 
ураження губ та інших ділянок. У 7 хворих одно-
часно було ушкодження хімічною речовиною 
слизової дихальних шляхів з відповідною симп-
томатикою: затрудненням дихання, засипнутістю 
голосу, кашлем. У 3 із них в екстренному поряд-
ку була виконана інтубація трахеї. 

В схемі лікування враховувалася ступінь 
важкості хворого, стадія, характер хімічної тра-
вми та розповсюдженість місцевих уражень 
стравоходу. Всім хворим в план лікування 
включалися (незалежно від важкості травми) 
кортикостероїдні препарати, при легкій формі 2-
3 дні, а при середній і важкій – 3-4 тижні. Одно-

часно хворі отримували знеболюючі, спазмолі-
тичні, протизапальні, дезінтоксикаційні, холіно-
літичні та ранозаживаючі препарати на протязі 
1-2 тижнів при опіках кислотами, а при уражен-
ні лугами – біля 3-4 тижнів. З метою визначення 
ступеня опіку та плану дальнійшого лікування 
всім хворим в кінці 1-го чи на 2-му тижні захво-
рювання проводилась піднаркозна езофагоско-
пія або фіброезофагогастроскопія. В процесі 
лікування, для уточнення його ефективності, 
виконувалось ендоскопічне контрольне обсте-
ження стравоходу. У 204 хворих з середньою та 
важкою формами захворювання проводилося 
раннє бужування стравоходу, але тільки після 
стихання загальних та місцевих запальних про-
цесів (відсутності вираженої гіперемії, фібрино-
зних нальотів та контактної кровоточивості сли-
зової), що попереджало виникнення ускладнень 
(езофагіту, травматичного розриву стравоходу, 
медіастиніту тощо). Дітям з легкими формами 
захворювання бужування не проводилося. Бу-
жування стравоходу починалося з 2-го тижня 
захворювання хлорвініловими бужами відповід-
ного розміру, згідно віку, строго індивідуально. 
У 103 дітей тривалість бужування була достат-
ньою 2 місяці, у 61 – три місяці і лише у 37 хво-
рих бужування проводилось 6 місяців в зв’язку з 
розвитком більш стійкого рубцевого звуження 
стравоходу. У 3 хворих бужування тривало 1 
рік. У 2 випадках розвилось помірне звуження 
пілоричного відділу шлунку, у 1 – шлункова 
кровотеча. Померло 4 дітей в перші дні захво-
рювання. У 2 хворих проведена гастростома і 
послідуюче ретроградне бужування стравоходу 
по нитці. Потрібно мати на увазі, що навіть лег-
ка ступінь опіку стравоходу не виключає мож-
ливість ураження шлунку і кишечника. 

Віддалені результати лікування опіків 
стравоходу вивчено у 57 хворих в строк від 6 
міс. до 5 років. У 2 дітей виявлено помірне руб-
цеве звуження стравоходу, яке було ліквідовано 
бужуванням на протязі 2 місяців. 

Отже, лікування хворих з хімічними опі-
ками стравоходу повинно проводитися компле-
ксно, строго індивідуально та диференційовано, 
з врахуванням загальних клінічних проявів за-
хворювання, ступеня і характеру ураження, ен-
доскопічних даних, передбачення можливих 
ускладнень, що дозволяє попередити розвиток 
стійких рубцевих звужень стравоходу і привес-
ти до повного виздоровлення дітей. 
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 ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ 

 
Не дивлячись на фундаментальні дослі-

дження та успіхи в розвитку біології і медицини, 
в світі спостерігається ріст алергічних захворю-
вань верхніх дихальних шляхів. За даними ряду 
авторів вони зустрічаються від 10 до 25% випад-
ків. Частота алергічного риніту (АР) повязана з 
дуже багатьма негативними факторами впливу на 
весь комплекс біологічного захисту організму. 
Існує велика кількість різних методів лікування 
АР, які часто залишаються недостатньо ефектив-
ними, тому це питання залишається актуальним. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня впливу загальних холодних водних процедур 
на функціональний стан порожнин носа при АР. 
Порушення в порожнинах носа при АР розгля-
даються, як місцеві зміни в тканинах і обумов-
лені розладами кровообігу, нервових та обмін-
них процесів на розвиток яких суттєво впливає 
стан загальної реактивності організму. Під дією 
холодових подразників малої інтенсивності від-
бувається загальна неспецифічна адаптаційна 
реакція організму та перебудова цілого ряду 
фізіологічних його функцій, направлених на 
стабілізацію цієї реактивності. Холодовий вплив 
на організм має глибоку біологічну основу і 
безпосередньо впливає на функціонування всієї 
імуномодулюючої системи захисних реакцій 
клітинної структури тканин організму. 

Суть методу полягає в щоденному зану-
ренні всього тіла в холодну річкову воду, тем-
ператури 4-8°С на 15-20 секунд, починаючи з 
грудня місяця. Дана методика застосовується 
вже біля 15 років в спецгрупі на р. Латориця, м. 
Мукачево, Закарпатської області. 

 Нами проведено в 2000-2008 рр. поглиб-
лене клініко-лабораторне, інструментальне, рен-
тгенологічне, алергологічне та імунологічне об-
стеження 58 дорослих і 16 дітей віком від 12 до 
17 років з сезонним чи цілорічним АР. Контро-
льну групу склали 15 здорових людей. Визнача-
лася також дихальна, секреторна, нюхова, 
транспортна функція носа, чутливість слизової 
оболонки. Враховувалася також термореактив-
ність організму до охолодження. Показники до-
сліджувалися перед початком лікування, а та-
кож кожні 20 днів. Діагноз встановлювався на 
підставі характерних скарг хворих, даних ЛОР-
огляду і лабораторних обстежень. Тривалість 
захворювання коливалася від 3 до 8 років. 

Хворі були розділені на 2 клінічні групи: I 
– (39 хворих) отримували неспецифічну гіпосе-

нсибілізацію, ендоназально електрофорез з хло-
ристим кальцієм і дімедролом, фонофорез, де-
конгестанти, топічні кортикостероїди тощо; II – 
(35 хворих), із них 25 дорослих і 10 дітей, які 
щоденно занурювались в холодну річкову воду і 
не отримували медикаментів. 

Ефективність лікування оцінювалась за 4-
х бальною шкалою клінічної динаміки симпто-
мів АР через 3, 6, 12 місяців і через 1, 2 та 3 ро-
ки від початку лікування (добрий результат, за-
довільний, незначне покращення і незадовіль-
ний). 

У 16 хворих першої групи спостерігався 
короткотривалий (3-4 міс) позитивний резуль-
тат, у 11 ремісія тривала до 6-7 місяців, незнач-
не покращення було у 8 хворих і незадовільне у 
3. Рецидив захворювання був у всіх хворих. По-
вного одужання не наступало. У всіх хворих 
другої групи констатовано довготривалий пози-
тивний результат (більше 3 років). Лише у 7 
хворих в весняно-літній період виникали легкі 
прояви АР. Одужання було в 28 хворих. Тобто 
кращі результати ми отримали при комбінова-
ному лікуванні, коли поєднували недостатньо 
ефективну попередню медикаментозну терапію 
з послідуючим холодовим навантаження на ор-
ганізм. В цій групі пацієнти перестали хворіти 
на простудні захворювання, наступало 
суб’єктивне і об’єктивне покращення загального 
стану та функції носа. 

Під впливом холодних водних процедур в 
організмі виникають позитивні загальні струк-
турно-функціональні зміни, покращується кро-
во- та лімфообіг, активізуються окислювально-
відновні процеси, виводяться з організму недо-
окислені продукти метаболізму, відновлюється 
імунологічний дисбаланс, забезпечуються адек-
ватні довготривалі адаптаційно-компенсаторні 
реакції організму на неблагоприємні негативні 
фактори навколишнього середовища. 

Таким чином, при лікуванні хворих з АР 
при недостатньо ефективній медикаментозній 
терапії доцільно використовувати в комбінації і 
фізичні методи – холодні водні процедури малої 
інтенсивності, що значно покращує перебіг за-
хворювання, сприяє попередженню рецидивів, 
подовжує ремісію та веде до повного видужання 
хворих. Дана методика може бути успішно ви-
користана для широкого застосування, як для 
лікування, загального оздоровлення, реабілітації 
так і з профілактичною метою. 
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РЕПРИЗИ КОКЛЮША, ЩО СИМУЛЮВАЛИ СТОРОННЄ ТІЛО  
ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Коклюш являється гострим інфекційним 
захворюванням дитячого віку і характеризується 
своєрідними приступами спазматичного кашлю 
та утрудненням при цьому дихання. Симптома-
тика кашлевих приступів інколи може нагадува-
ти картину стороннього тіла нижніх дихальних 
шляхів. 

Під нашим спостереженням було двоє дітей 
віком 4 і 5 років (дівчата), які в ургентному поряд-
ку госпіталізовані в ЛОР-відділення ОДЛ з підо-
зрою на сторонні тіла гортані і трахеї. Захворю-
вання починалося з кашлю. Проводилося відпові-
дне лікування в ЦРЛ, але стан дітей не покращу-
вався. Появилися приступи нестерпного кашлю, 
задишка. Рентгенографія органів грудної клітки 
без особливостей. У 4-х річної дитини під час при-
ступу кашлю різко погіршилося дихання, була 
проведена інтубація трахеї та доставлена в ЛОР-
віддідення ОДЛ. При госпіталізації стан дитини 
дуже важкий. Дихання поверхневе, послаблене з 
частими позивами на кашель, що сприйнято як 
реакція на інтубаційну трубку. Шкірні покрови 
бліді, губи з синюшним відтінком. Екскурсія гру-
дної клітки знижена. Перкуторно звук над легеня-
ми з коробковим відтінком. Аускультативно – по-
слаблене дихання та сухі хрипи. Тони серця при-
глушені. Пульс слабого наповнення, ритмічний 
126 в хв. Живіт мягкий, не болючий. Слизова обо-
лонка носа, глотки з синюшним відтінком. 

Під загальним знеболенням з міорелакса-
нтами проведена верхня трахеобронхоскопія з 
використанням оптики. Слизова оболонка гор-
тані, трахеї, бронхів яскраво червона з наявніс-
тю на стінках клейкої мокроти. Стороннього 
тіла не виявлено. Після трахеобронхоскопії стан 
дитини погіршився, виник тотальний бронхос-
пазм. ШВЛ не допомагала. Тільки після дезін-
тубації з великими труднощами дитина виведе-
на з цього стану.  

У п’ятирічної дитини під час приступу 
кашлю було запідозрено стороннє тіло гортані. 

Дитина госпіталізована в ЛОР-відділення ОДЛ, 
де була проведена пряма діагностична ларинго-
скопія. Стороннього тіла не виявлено, але зразу 
різко погіршилося дихання, виник приступ бро-
нхоспазму, що потребувало активного лікування 
в реанімації. 

При коклюші спостерігаються приступи 
спазматичного чи конвульсивного кашлю, які 
часто повторяються з глибоким свистячим звуч-
ним вдихом – репризом. При цьому обличчя 
дитини сильно червоніє, може навіть синіти. 
Інколи відмічається зупинка дихання (апное). 
Через розлади кровообігу в легенях порушуєть-
ся вентиляція, що приводить до гіпоксії та гіпо-
ксемії.  

В патогенезі виникнення судомного каш-
лю при коклюші вважається подразнення запа-
льним процесом, збудником інфекції оголених 
нервових рецепторів аферентних волокон сли-
зової гортані, трахеї, бронхів, які входять до 
складу блукаючого нерва, а також наявністю 
там в’язкої клейкої мокроти. Безперервний потік 
імпульсів, які надходять з боку найбільшого 
скупчення нервових рецепторів слизової оболо-
нки дихальних шляхів приводить до виникнення 
в ЦНС домінантного вогнища стійкого збу-
дження дихального центру, що проявляється 
спазматичним кашлем, порушенням ритму ди-
хання з інспіраторними паузами. Все це явилося 
помилковою думкою при встановленні попере-
днього діагнозу. 

Отже, особливості даного спостереження 
полягають в симуляції коклюшних приступів 
спазматичного кашлю клініки сторонніх тіл ни-
жніх дихальних шляхів. Встановлено також, що 
при коклюші не показано проводити пряму ла-
рингоскопію, інтубацію чи трахеобронхоскопію 
через механічне переподразнення оголених за-
пальним процесом периферійних рецепторів 
нервових волокон, що провокує виникнення 
приступів кашлю та бронхоспазм.  
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СТАН ПОРОЖНИН НОСА І ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ДІТЕЙ З ХВОРОБОЮ ДАУНА 
 

Хвороба Дауна є однією з форм вродже-
ної олігофренії, яка проявляється численними 
фізичними вадами та своєрідним зовнішнім ви-
глядом обличчя дитини (незалежно від нації та 
раси). Це пов’язано із змінами генетичного коду 
в хромосомах. Частіше визначається трисомія 
по 21 парі хромосом, транслокація, мозаїцизм 
або поєднання з іншими абераціями. Хвороба 
Дауна зустрічається досить часто. По даним різ-
них авторів на 600-900 родів виявляється одна 
дитина з хворобою Дауна, що складає 0,14-0,2%. 
В період новонародженності летальність цих 
дітей досить висока – 68,8%, в подальшому – 
38,4%. 

Метою нашого дослідження було вияс-
нення частоти уражень носа і приносових пазух 
у дітей з хворобою Дауна в сучасних умовах 
нашого регіону. В літературі існують лише по-
одинокі про це повідомлення. 

Під нашим спостереженням було 34 дітей 
в віці від 6 до 18 років з хворобою Дауна, із них 
16 дівчат і 18 хлопців. 

Всім хворим проведено поглиблене кліні-
чне, інструментальне, лабораторне та рентгено-
логічне обстеження. Одночасно вивчали основні 
функціональні показники порожнин носа, його 
дихання, секрецію слизової оболонки, рН-
метрію, мукоциліарний кліренс, калориферний 
стан та нюх. 

У всіх дітей уже з періоду новонароджен-
ності, крім специфічного вигляду обличчя та 
сукупності великої кількості типових ознак хво-
роби спостерігалась своєрідна будова зовніш-
нього носа: короткий, кирпатий, широка пере-
нісся, широкі ніздрі, які відкриті в сторони. Но-
сове дихання лише у 13 дітей було нормальним, 
у 21 – затрудненим. При передній риноскопії 

часто виявлялося слизово-гнійне виділення в 
загальному носовому ході. Слизова оболонка 
рожева, дещо набрякла. Носові ходи помірно 
звужені. Нижні носові раковини незначно збі-
льшені. Носова перегородка в сагітальній пло-
щині, у 4 – відхилена в сторону. Носоглотка 
широка, по ній стікало слизово-гнійне виділен-
ня, що приводило до інфікування нижніх диха-
льних шляхів. З віком існуючі стигми хвороби 
краще виділялися. 

В результаті проведеного дослідження 
встановлено, що в більшості дітей з хворобою 
Дауна функціональні показники порожнин носа 
були порушеними. Так, секреторний стан під-
вищувався через зміну в цих хворих вегетатив-
ного відділу нервової системи, калориферна 
проба – 30,3±0,1°С, рН – 7,8, транспортна акти-
вність миготливого епітелію – 46,3±1,2 хв. Зни-
жена нюхова чутливість виявлена у 4 дітей.  

Із 18 дітей віком від 10 до 18 років, об-
стежених рентгенологічно, у 13 (72,2%) лобні 
пазухи були відсутні, у 5 (27,8%) недорозвинені. 
Верхньощелепні пазухи в більшості випадків 
були інтенсивно затемнені, етмоїдальні та сфе-
ноїдальна – недорозвинені, прозорість їх також 
знижена. При пункції верхньощелепних пазух 
(12 дітей) в половини випадків виявлено незна-
чні слизово-гнійні виділення, їх ємкість була 
зменшеною.  

Отже, у дітей з хворобою Дауна спостері-
гається висока частота ураження носа та прино-
сових пазух, як анатомічного так і функціональ-
ного характеру, а також виявляється виражений 
запальний процес, який має тенденцію до реци-
дивування та переходу в хронічні форми, що 
необхідно враховувати при проведенні лікуван-
ня цих хворих. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2009 
 
 
 
 

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ВАРЕШКИНА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И РЕНТГЕНКОМПЬЮТЕРНАЯ СЕМИОТИКА  
БОКОВЫХ КИСТ ШЕИ 

 

В современной медицине наметилась тен-
денция к технизации процесса обследования 
больного, когда прессинг информации, добытой 
инструментальным путем, ставит под сомнение 

заключение врача, сделанные им на основании 
личного опыта и базирующиеся на установоч-
ных методах диагностики (осмотр, пальпации и 
пункционной биопсии). 
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По данным литературы использование 
параклинических (уточняющих) методов диаг-
ностики новообразований шеи, выполняемые 
при помощи ультразвуковой (УЗД) и рентген-
компьютерной (РКТ) диагностики, позволяют 
наиболее точно определить топографо-
анатомические взаимоотношения различных 
слоев тканей и поставить клинический диагноз.  

К диагностическим трудностям РКТ и УЗ 
визуализации боковых кист шеи следует отнес-
ти ассиметрия больших слюнных желез, щито-
видной железы, щитовидного хряща и рожков 
подъязычной кости и измененный тонус мышц 
шеи, так как они могут имитируют наличие но-
вообразований. По данным литературы точ-
ность УЗИ диагностики боковых кист шеи сос-
тавляет 45-50%.  

Мы использовали следующие диагности-
ческие критерии у 50 больных для оценки эхо и 
томограмм кистозных образований: размеры, 
контуры, форму, эхогенность, взаимоотношение 
(спаенность) с магистральными сосудами, сос-
тояние паренхимы, а также, длину и плотность 
образований.  

Всем больным произведено хирургичес-
кое лечение, операционная находка заключалась 
в несоответствии полученных данных у 20% 
при УЗИ и у 22% при РКТ диагностики. 

Используемый комплекс эхографических 
характеристик, позволил отдифференцировать 
боковую кисту от шейного лимфаденита и рако-
вого метастазирования с перифокальным воспа-
лением у 80% больных при УЗИ и у 78% случа-
ев при РКТ.  

 
© Ф.Д.Евчев, М.А.Варешкина, 2009  
 
 
 
 
 
 

Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Постоянное совершенствование методов 
диагностики позволяет визуализировать неопла-
стический процесс, провести прогнозирование 
результатов лечения на более поздних стадиях. 
Проблема диагностики «carcinoma in situ» и рака 
гортани Т1 до настоящего времени является на-
иболее сложной и остается актуальной. Отсут-
ствуют клинические приемы диагностики после 
лечения. Решение данной проблемы достигается 
внедрением в клиническую практику современ-
ных информационных технологий – методы 
уточняющей диагностики, в частности исполь-
зование флуоресцентной эндоскопии.  

Мы использовали 2% толуидиновый си-
ний в виде аппликации на слизистую оболочку 
исследуемой зоны. У больных с повышенным 
рвотным рефлексом аппликация проводилась 
после местной анестезии слизистой оболочки. 

Эта методика использована у 20 больных 
с хроническим гипертрофическим (очаговым) 
ларингитом. Диагностика проводилась до лече-
ния и через 10 дней после лечения. Ведущим 
моментом нашей технологии является накопле-

ние препарата 2%-толуидинового синего в ги-
пертрофированной ткани с четкой визуализаци-
ей пораженного участка. 

 Больные получали лечение в виде инга-
ляции противовоспалительной смеси в течение 
10 минут и через 30 минут масляное орошение 
слизистой оболочки гортани в течение 2 минут.  

До лечения препарат накапливался даже 
при небольших кератозах, и поэтому флуорес-
ценция наблюдалась у всех обследуемых боль-
ных. Из 20 больных после проведенного лече-
ния визуализировалась флуоресценция только у 
6 больных. Из них у 4 пациентов диагностиро-
вана «carcinoma in situ». 

И так, клиническое наблюдение позволяет 
сделать заключение о том, что сохранение и на-
копления препарата в слизистой оболочке при 
эндоскопической флуоресценции после прове-
денного лечения должно вызывать повышенную 
онконастороженность у клиницистов. Эту техно-
логию можно использовать у всех больных с 
хроническими воспалительными заболеваниями 
верхних дыхательных и пищеварительных путей. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, И.Э. Чернышева, 2009 
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ДЕТОКСИКАНТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ  
ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ  

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
 

Исследования последних лет выявили от-
рицательное действие множества экзо- и эндо-
генных факторов, которые проявляются у боль-
ных раком ЛОР-органов в виде выраженной 
смешанной интоксикации (раковая, лекарствен-
ная, лучевая). Проводимые общеклинические 
(СОЭ повышена, анемия) и биохимические ис-
следования сыворотки крови (уровень билируби-
на, креатинина и церулоплазмина повышен, а 
аргиназы, орнитиндекарбоксилазы снижены) по-
казали нарушение гомеостаза. Лазерная корреля-
ционная спектроскопия (ЛКС) сыворотки крови 
подтверждает наличие выраженных метаболиче-
ских нарушений у пациентов со злокачественны-
ми опухолями верхних дыхательных путей и на-
чального отдела пищеварительного тракта. 

В ходе комплексного и комбинированно-
го лечения 30 больных мы использовали лакто-
фильтрум и овесол в качестве сорбента и деток-
сиканта. Больные распределены на две группы 
по 15 пациентов в зависимости от назначаемого 
препарата. I-я группа получала лактофильтрум 

по 3 таблетки 3 раза в день в течение 3 недель. 
Во II-й группе назначали овесол по 1 таблетке 3 
раза в день в течение месяца. 

Изучение показателей интоксикации в 
динамике показало их нормализацию у больных 
принимавших лактофильтрум. У этих больных 
отмечалось снижение уровня билирубина, креа-
тинина и церулоплазмина в сыворотке крови, 
повышалась активность аргиназы и орнитинде-
карбоксилазы. Следует особо подчеркнуть, что 
применение лактофильтрума позволило у всех 
больных провести лечения без осложнений. 
Кроме того, больные отмечали значительное 
улучшение общего состояния в процессе лече-
ния. У больных II группы эти показатели незна-
чительно улучшились в отдаленном периоде 
(через 3 месяца). 

Проводимая ЛКС через месяц после лече-
ния подтвердила непосредственную эффектив-
ность лактофильтрума (признаки снижения ин-
токсикации и катаболических процессов в сы-
воротке крови). 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, И.Э. Чернышева, 2009 
 
 
 
 
 
А.С. ЖУРАВЛЁВ, И.А. ВЕДЕРНИКОВА, М.И. ЯЩЕНКО, МАНИ ХАНС (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНЫХ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
В ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Сегодня накоплен значительный опыт ис-
пользования магнитного поля в медицине для 
лечения целого ряда заболеваний. Новым шагом 
в развитии магнитотерапии есть использование 
лекарственных средств, которые в своем составе 
содержат магнитный компонент. Такие средства 
обладают магнитными свойствами и способны 
управляться внешним магнитным полем, т.е. 
являются магнитоуправляемыми.  

Как магнитный компонент наиболее под-
ходящими являются синтетические мелкодис-
персные частицы ферритов. Магнетит – магнит-
ный материал, относится к классу ферритов, 
имеет высокие магнитные характеристики, лег-
ко может быть получен синтетическим путем 
очень малого размера, разрешен к применению 
в медицине (ТУ У 24.1-02010936-006:2008).  

Нами проведены исследования по приме-
нению лекарственных средств с магнититом для 
лечения заболеваний ЛОР-органов. Получены 
приоритеты на патенты по способу лечения тон-
зиллитов и на лекарственное средство с магне-
титом. При лечении заболеваний глотки и мин-
далин магнитными средствами используется 
источник магнитного поля для удержания ле-
карственного средства. Магнитное лекарствен-
ное средство наносят на поверхность миндалин 
и стенки глотки. После этого на внешнюю зону 
проекции накладывается постоянный магнит.  

Из 23 обследованных с хроническим тон-
зиллитом у 16 пациентов получены клинические 
улучшения. Положительный клинический эф-
фект достигнут в комплексном лечении 32 
больных острым и хроническим гнойным гай-
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моритом благодаря использованию внутрипа-
зушного введения препаратов, содержащих маг-
нитный компонент с последующим расположе-
нием магнита на коже лица в области передней 
стенки верхечелюстной пазухи.  

Таким образом, происходит удерживание 
лекарственного средства в зоне воспаления, при 
этом за счет сил магнитного притяжения проис-
ходит проникновение средства с активными ве-

ществами в лакуны миндалин и слизистую обо-
лочку верхнечелюстной пазухи. 

Этот подход в решении доставки и фик-
сации лекарственного вещества на зоне воспа-
ления открывает новые перспективы в оторино-
ларингологии, расширяет возможности местно-
го консервативного лечения, которое в ряде 
случаев является наиболее оптимальным и ра-
циональным. 

 
© А.С. Журавлёв, И.А. Ведерникова, М.И. Ященко, Мани Ханс, 2009 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЁВ, Ю.М. КАЛАШНИК, Т.И. КОЛЯДА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ НА ФОНЕ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ 
 

Воспалительные заболевания ротоглотки 
до настоящего времени остаются актуальной 
проблемой оториноларингологии (Кікоть Ю.В., 
2003; Плужников М.С., 2006).  

Особое значение в патогенезе хрониче-
ских фарингитов приобретает гастроэзофаге-
альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), как один из 
факторов прогрессирования и хронизации вос-
палительной реакции слизистой оболочки глот-
ки (О.Я. Бабак и соавт., 2000; П.Я. Григорьева, 
А.В. Яковенко 2001; О.О. Кіцера та співавт., 
2003; В.Т. Ивашкин и соавт., 2005; А.Г. Бала-
банцев и соавт., 2005). Однако до настоящего 
времени отсутствуют данные относительно из-
менений в иммунологической системе у боль-
ных с рефлюкс-ассоциированным фарингитом. 
Это свидетельствует об актуальности исследо-
ваний, посвященных изучению особенностей 
иммунологического гомеостаза у больных с 
данной патологией.  

Целью нашей работы было изучение уро-
вня цитокинов в сыворотке крови у больных с 
хроническим гипертрофическим фарингитом 
(ХГФ) и сопутствующей ГЭРБ в период обост-
рения. 

В данной работе представлены результа-
ты исследования цитокинового профиля 56 бо-
льных с хроническим гипертрофическим фарин-
гитом на фоне гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезни. Группу сравнения составили 26 
человек с хроническим гипертрофическим фа-
рингитом без видимой клинической манифеста-
ции и анамнестических данных, характерных 
для соответствующих проявлений поражения 
пищеварительного тракта.  

Концентрации цитокинов оценивали с 
помощью иммуноферментных тест-систем «Ве-
ктор-Бест», «Цитокины» (Россия). 

Установлено, что показатели иммунного 
ответа больных с хроническим гипертрофиче-
ским фарингитом обеих групп в период обост-
рения заболевания характеризуются высокой 
концентрацией всех исследованных цитокинов 
сыворотки крови (IL-1, IL-8, IL-4, IL-10, IL-6, 
TNF-α). 

Однако, полученные нами результаты де-
монстрируют, что особенно выраженные нару-
шения наблюдаются у пациентов с сочетанием 
ХГФ и ГЭРБ. Их характеристика в сравнении с 
данными, полученными от здоровых доноров, 
свидетельствует о резком повышении уровня 
всех цитокинов: наблюдается нарастание кон-
центрации IL-8 почти в 12 раз и IL-1 в 15 раз. 

У больных с изолированной формой хро-
нического гипертрофического фарингита уров-
ни всех цитокинов были значительно ниже, чем 
у больных основной группы с рефлюкс-
ассоциированным фарингитом и, соответствен-
но, их нарастание составляло: IL-8 – 7 – крат-
ное, а IL-1 – 9 – кратное по сравнению с данны-
ми, полученными от клинически здоровых лю-
дей.  

Таким образом, проведенное исследова-
ние установило, что у больных с разными фор-
мами хронического гипертрофического фарин-
гита в стадии обострения отмечается нарушение 
цитокинового профиля, в сторону увеличения 
уровня всех показателей. Также можно предпо-
ложить, что наличие гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни приводит к потенцированию 
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нарушений иммунного ответа и выступает в ка-
честве индуктора иммунных поломок организ-
ма.  

Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что уменьшение или нейтрализация про-

явлений ГЭРБ позволяет ослабить отрицатель-
ную роль данного патогенетического воздейст-
вия. Это в дальнейшем положительно отражает-
ся на течении саногенетических процессов в 
организме больного с хроническим фарингитом.  

 
© А.С. Журавлёв, Ю.М. Калашник, Т.И. Коляда, 2009 
 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, И.В. КРЫЛОВА, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 

Проблема успешного лечения хрониче-
ской сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) со-
храняет свою актуальность. По данным Т.В. 
Шидловской (1991), Ю.М. Овчинникова и соав-
торов (1996), у большинства больных ведущим 
фактором в развитии ХСНТ являются сосуди-
стые нарушения. 

В ЛОР-клинике ХНМУ для лечения 32 па-
циентов ХСНТ предложен и апробирован новый 
комплексный метод лечения. Он включает при-
менение внутрисосудистого лазерного облучения 
крови (ВЛОК) в сочетании с введением вазоак-
тивного препарата трентала (1-я клиническая 
группа). 2-ю клиническую группу составляли 24 
пациента, которым проводили исключительно 
ВЛОК без введения сосудистых препаратов. В 3-
ю клиническую группу (группа сравнения) во-
шли 25 пациентов, получавшие, так называемую, 
«традиционную» терапию в адекватных дозах. 

У больных I клинической группы у 19 че-
ловек (59,4%) отмечался прирост слуха до 20 дБ 
в речевом диапазоне, разговорная речь достигла 
6 м. У 5 пациентов (15,6%) слух улучшился на 
12-15 дБ, а у 4 человек (12,5%) повышение уро-
вня костно-воздушной проводимости составило 
не более 10 дБ, что сочеталось с улучшением 
разборчивости речи.  

Во 2-й клинической группе значительное 
повышение слуховой функции до 20 дБ отмеча-
лось лишь у 1 больного (4,16%) с тугоухостью I 
степени и давностью заболевания до 1 года. 
Прирост слуха до 15 дБ зарегистрирован у 11 
человек (45,8%), до 10 дБ – у 5 пациентов 
(20,8%). У 3-х пациентов (12,5%) отмечалось 
улучшение слуховой функции на 5 дБ, измене-
ния слуха не отмечено у 4 пациентов (16,6%). 
Причем, это были лица с тяжелым и глубоким 
нарушением слуха.  

В 3-й клинической группе («традицион-
ное» лечение) выявлены наихудшие результаты. 
Максимальный прирост слуха до 15 дБ был от-
мечен у 2-х больных (8%) с I степенью тугоухо-
сти и давностью заболевания до 1 года. Повы-
шение уровня костно-воздушной проводимости 
до 10 дБ отмечалось только у 4 больных (16%) с 
тугоухостью I-II степени и давностью заболева-
ния до 1 года. Минимальный прирост слуха до 5 
дБ зарегистрирован у 2-х больных (8%), без из-
менений – у 17 пациентов (68%).  

Таким образом, предварительные резуль-
таты исследований свидетельствуют о доста-
точно высокой эффективности применения 
ВЛОК в сочетании с тренталом при лечении 
больных с ХСНТ. 

 
© А.С. Журавлев, И.В. Крылова, М.В. Калашник, 2009 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВТОРИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА  
ЛОР-ОРГАНОВ ПО ДАННЫМ ХАРЬКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА 
 

Туберкулезный процесс, развивающийся 
в организме, изменяет его реактивность и на-
кладывает определенный отпечаток на частоту 
возникновения и течения оториноларингологи-
ческих заболеваний. Из распространенных по-
ражений вторичным туберкулезом ЛОР-органов 
оказались заболевания гортаноглотки и уха, 
удельный вес которых превалировал у лиц мо-
лодого и среднего возраста, включая наиболее 
ранимые прослойки населения (асоциальные 
группы). Этот процесс охватывает также трудо-
способный контингент, преимущественно муж-
чин в возрасте от 20-50 лет. 25 больных с пора-
жением гортани, глотки и уха туберкулезного 
генеза обследованы клинико-лабораторно и эн-
доскопически в течение 9 месяцев. Изучались 
показатели острофазовых белков и протеино-
граммы, а также данные фиброларингоскопии. 
С целью установления диагностической ценно-
сти лабораторных исследований были опреде-
лены границы доверительного интервала, т.е. 
нормы для каждого отдельного теста. Отклоне-
ние их от границы доверительного интервала на 
+1,96σ расценивали, как положительные тесты, 
свидетельствующие об активности туберкулеза 
вторичного генеза. Достоверность заключений 
подтверждалась клинико-рентгенологической и 
бактериологической динамикой специфического 
процесса. 

Из обследованных больных у 5-и диагно-
стирован туберкулез глотки, у 18-ти пациентов – 
туберкулез гортани (1-я группа) и у 2-х лиц – ту-
беркулезное поражение уха (2-я группа). В груп-
пу сравнения вошло 20 здоровых лиц. У больных 
1-й группы отмечали лейкопению (в 43%), лим-
фопению (в 13,2%), анэозинофилию (в 14,9%), 
эозинофилию (в 15,5%); ускоренное СОЭ 
(67,4%). У больных 2-й группы – в 23,5; 4,8; 10,8 
и 54,3% соответственно. Следовательно, показа-
тели крови у большинства больных вторичным 
туберкулезом свидетельствовали о выраженно-

сти специфического воспалительного процесса. 
Также отмечено достоверное увеличение уровня 
острофазовых белков (С-реакивный белок, серо-
мукоид, и др.) сыворотки крови по сравнению с 
таковыми у здоровых. У обследуемых больных 2-
ой группы они были менее выраженными, чем в 
1-ой. Значительное увеличение уровня белков 
острой фазы констатировано при развитии дест-
руктивных процессов в глотки. Исследование 
протеинограммы свидетельствовало о снижении 
альбуминов и повышении гамма-глобулинов в 
обеих группах, как проявление напряженности 
иммунологических реакций.  

При проведении фиброларингоскопии 
гортани основным элементом является пораже-
ние слизистой оболочки в виде специфической 
инфильтрации надгортанника, который выгля-
дел ригидным. Черпаловидные хрящи, стано-
вясь округлыми или бугристыми, одновременно 
с инфильтрированными черпалонадгортанными 
складками, принимают грушевидную форму. 
Голосовые складки инфильтрированы. Причем 
такое утолщение их может быть двухсторонним 
или локальным, принимая вид опухоли.  

Поражения глотки характеризуются ги-
перплазией миндалин. Туберкулезное пораже-
ние уха характеризуется гнойным отитом, но 
может быть экссудативное или адгезивное его 
проявление.  

Таким образом, высокий удельный вес 
туберкулезного поражения глотки и гортани 
(20% и 72% соответственно) проявляется хро-
ническим тонзиллитом и хроническим неспеци-
фическим фаринголарингиитом. Заболевания 
уха при вторичном туберкулезе выявлено у 4% 
больных. В результате лабораторных и биохи-
мических исследований установлены особенно-
сти вторичного туберкулеза в зависимости от 
специфического генеза поражения глотки, гор-
тани и патологии уха, дающие возможность ди-
агностировать заболевание в ранние сроки. 

 
© А.С. Журавлев, Н.О. Шушляпина, М.В Калашник, С.А. Смирнов, М.И. Ященко, 2009  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСПЕРГИЛЛЕЗНОГО СИНУИТА 
 

Цель настоящего фрагмента собственных 
исследований состоялся в определении частоты 
выявления грибов рода Aspergillus (fumigatus et 
niger) у больных хроническим синуситом с 
оценкой влияния факторов внешней среды. 

Материал и методы.  
Нами проводились бактериологические и 

микологические исследования содержимого па-
зух, полученного при пункционном лечении 
больных хроническим синуситом, находивших-
ся под нашим наблюдением в ЛОР-отделении 1-
ой городской клинической больницы г. Астана. 
Всего было обследовано 2138 больных. В 146 
случаях получен рост культуры Aspergillus 
(6,8%). Больным, вошедшим в состав данной 
группы, проводилась компьютерная томография 
и комплекс лабораторных исследований, вклю-
чавший в себя постановку кожно-
аллергологических и иммуноферментных тес-
тов. 

Собственные результаты и обсуждение.  
Проведенные исследования показали, что 

наличие аспергиллезной микрофлоры в носовых 
пазухах определялось в основном тремя момен-
тами – во-первых, степенью исходного уровня 
сенсибилизации; во-вторых, выраженностью 
сопутствующего иммунодефицита (проявлявше-
гося в исходной частоте респираторных инфек-
ций), и в третьих, условиями проживания. 

Так, если у больных с хроническим сину-
ситом, имевших более 3 положительных резуль-
татов кожно-аллергологического тестирования 

со стандартным набором атопических аллерге-
нов (по 3 наименования бытовых аллергенов, 3 
наименования пищевых аллергенов и 4 наиме-
нования пыльцевых аллергенов), частота высева 
грибов рода Aspergillus составила 16 случаев из 
89 (17,9%), то у больных без атопической сен-
сибилизации эти грибы высевались лишь в 4 
случаях из 106 (3,8%), что было в 4,7 раза более 
редким (P<0,01). 

Если у больных с хроническим синуси-
том, имевших исходную частоту эпизодов рес-
пираторной инфекции менее 3-х случаев в тече-
ние года, частота высева грибов рода Aspergillus 
составила 4,9%, то у таких же больных c часто-
той острых или обострений хронической респи-
раторной инфекции более 6 эпизодов в течение 
года она составила 11,7%, что было реже в 2,4 
раза (P<0,05). Прожиточный уровень менее 100 
у.е. в месяц на человека выявлен у 38 из 146 
больных с положительным высевом грибов рода 
Aspergillus (26% случаев), что было в 1,6 раза 
чаще, чем у больных с отрицательным высевом 
(16,3% случаев). Кроме того, у больных с поло-
жительным высевом существенно чаще отмеча-
лось наличие таких неблагоприятных факторов, 
как проживание в старых зданиях (86 случаев из 
146, или 58,9%), источники роста плесневых 
грибов в подъезде (37,7%). 

Мы заключили, что при формировании 
аспергиллеза в носовой полости важнейшее зна-
чение имеют неблагоприятные условия прожи-
вания. 

 
© Б.З. Жусупов, 2009  
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ  
АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО ПЛІСНЯВИХ ГРИБІВ 

 

Відомо, що окремі умовно-патогенні гри-
би здатні сенсибілізувати організм людини та 
бути етіологічним фактором хронічних алергіч-
них ринітів (ХАР). Але багато питань, які 
пов’язані з вивченням ролі імунних механізмів у 
ґенезі ХАР з сенсибілізацією до пліснявих гри-
бів (СПГ), залишаються невирішеними. В 
зв`язку с цим, метою досліджень було визна-

чення рівня основних клітин імунітету, вмісту 
імуноглобулінів класів М, G,А у сироватці хво-
рих та секреторного IgA у ротоглотковому сек-
реті ( РС) у хворих на ХАР з СПГ при визначен-
ні стану Т-, В- та фагоцитарного ланцюгів іму-
нітету. Також вважали доцільним дослідити фа-
гоцитарну активність клітин крові та їх метабо-
лічну активність.  
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Всього було обстежено 89 хворих на ХАР 
з СПГ та 20 пацієнтів контрольної групи. Наяв-
ність сенсибілізації до пліснявих грибів визна-
чали за допомогою метода шкіряних проб та 
наборів алергенів цих грибів. Кількісний вміст 
Т-лімфоцитів (CD3+), їх субпопуляцій (CD4+ и 
CD8+) та В-лімфоцитів (СD19+) визначали ме-
тодом непрямої мембранної імунофлюоресцен-
ції за допомогою моноклональних антитіл (НПЦ 
''МедБиоСпектр'', Москва) із застосуванням лю-
мінесцентної мікроскопічної техніки. Стан сис-
теми мононуклеарних фагоцитів оцінювали за 
рівнем фагоцитарній та метаболічній активності 
нейтрофілів крові. Результати оброблені статис-
тично, в процесі їх аналізу застосовано принци-
пи та методи варіаційної статистики на основі 
непараметричних критеріїв.  

При сенсибілізації до пліснявих грибів Т-
субпопуляційний склад імунітету хворих на 
ХАР характеризується зменшенням питомої ва-
ги Т-активних, CD3+, СD4+ лімфоцитів на тлі 
зниження їх функціональної активності, можли-
во, за рахунок достовірного зменшення абсолю-
тної кількості Т-активних CD3+, СD4+ лімфо-

цитів. Кількість лімфоцитів з фенотипічними 
ознаками В – клітин у хворих на ХАР з СПГ 
збільшується, але при цьому спостерігається 
зменшення вмісту сироваткових IgА, IgМ та 
секреторного IgА у РС. Фагоцитарна активність 
у хворих на ХАР з СПГ характеризується досто-
вірним (р<0,05) зменшенням фагоцитарного чи-
сла та фагоцитарного індексу клітин 
(44,32±1,32)% та (4,78±0,15) проти 
(62,03±1,90)% та (7,00±0,30) в контролі, відпові-
дно). При дослідженні рівнів киснезалежної ме-
таболічної активності лейкоцитів з’ясовано, що 
зміни цього показника визначаються наявністю 
сенсибілізації до пліснявих грибів.  

Отримані дані дозволяють дійти виснов-
ку, що у хворих на ХАР за СПГ має місце дис-
баланс у системі імунітету, якій пов'язаний з 
розладами серед факторів системного гумора-
льного та вродженого імунітету, тому оцінку 
клінічної ефективності лікування хворих на 
ХАР з СПГ доцільно виконувати із урахуванням 
інформативних показників функціонального 
стану Т-, В- та фагоцитарного ланцюга імунної 
системи.  

 
© Д.І. Заболотний, Н.О. Юревич, 2009 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУРФАКТАНТ-
СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО СИНУСИТА 

 

Синуситы занимают одно из ведущих 
мест в патологии ЛОР-органов. В настоящее 
время, в связи с увеличением частоты эпидемий 
острых респираторных заболеваний, заболевае-
мость синуситами имеет устойчивую тенденцию 
к росту. Поэтому существует необходимость 
поиска новых методов их лечения. 

В патогенезе синусита значительную 
роль играет нарушение работы мукоцилиарной 
транспортной системы (МЦТС), для полноцен-
ного функционирования которой необходим 
нормальный химический состав и физические 
параметры секрета слизистой оболочки около-
носовых пазух (ОНП). Учитывая близость со-
става сурфактанта легких и секрета ОНП, а так 
же значительную роль сурфактанта в работе 
МЦТС в бронхах, представляется целесообраз-
ным применение сурфактант-содержащих пре-
паратов (ССП) при лечении синуситов в каче-
стве патогенетической терапии для нормализа-

ции состава и свойств секрета ОНП и работы 
МЦТС. 

Цель работы – обосновать целесообраз-
ность применения ССП при лечении синуситов 
с целью повышения его эффективности. Опре-
делить рациональную концентрацию бронхо-
альвеолярного защитного комплекса (БАЗК) для 
лечения острого синусита в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследование 
проведено на 30 кролях породы “Бабочка”. Жи-
вотные были разделены на 3 группы по 10 жи-
вотных: 1-я группа (контрольная) получала ле-
чение в виде промывания верхнечелюстных па-
зух 0,9% раствором натрия хлорида, 2-я полу-
чавшая 1% БАЗК внутрипазушно, 3-я – 0,5%. 
Лечение проводилось в течение 10 дней. Взятие 
образцов слизистой оболочки производилось на 
5-й и 10-й дни лечения. В полученных образцах 
иммуногистохимическим методом определяли 
сурфактант-ассоцииорованные белки (САБ) SP-
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A и SP-B, количество которых оценивалось в 
баллах. 

Результаты исследования. При развитии 
острого гнойного верхнечелюстного синусита 
количество САБ в слизистой оболочке ОНП 1-й 
группы изменяется: содержание SP-A повыша-
ется, а в дальнейшем прогрессивно снижается к 
10-му дню до уровня в среднем в 4 раза ниже 
нормы. Содержание SP-B снижается с первых 
дней развития синусита и к 10-му дню не выяв-
ляется. При местном применении препарата 
БАЗК во 2-й и 3-й группах количество САБ в 
слизистой оболочке ОНП постепенно восста-
навливается. При этом у животных 2-й группы 

количество САБ достигало нормального уровня 
уже к 5-му дню лечения, в то время как у 3-й 
группы животных достоверно отличалось от 
нормы. К 10-му дню лечения количество SP-A и 
SP-B в обеих группах достигает нормальных 
значений. 

Таким образом, местное применение пре-
парата БАЗК способствует восстановлению но-
рмального уровня САБ в слизистой оболочке 
ОНП. Применение 1% раствора данного препа-
рата нормализует количество САБ в более ко-
роткие сроки и является наиболее оптимальной 
для лечения синусита, сокращая продолжитель-
ность его лечения. 

 
© М.А.Завалий, А.Г.Балабанцев, А.К.Загорулько, С.В.Шапран, А.Н.Орел, А.А.Завалий, 2009  
 
 
 
 
 

М.А.ЗАВАЛИЙ, А.Г.БАЛАБАНЦЕВ, А.К.ЗАГОРУЛЬКО, А.Н.ОРЕЛ, С.В.ШАПРАН,  
А.А.ЗАВАЛИЙ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ СУРФАКТАНТ-СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ 
МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СИНУСИТЕ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Острый синусит является наиболее часто 
встречающимся заболеванием в практике отола-
ринголога среди госпитализированных больных 
с синуситами и составляет 36-59%. В связи с 
этим актуальными остаются вопросы патогенеза 
воспалительных процессов в околоносовых па-
зухах и поиска новых методов этиопатогенети-
ческого лечения синуситов. 

Цель работы – изучить влияния бронхо-
альвеолярного защитного комплекса (БАЗК) на 
ультраструктуру мерцательного эпителия при 
остром гнойном верхнечелюстном синусите у 
экспериментальных животных. 

Материалы и методы. Острый гнойный 
верхнечелюстной синусит моделировался у 35 
кролей породы «Бабочка», возрастом 10 меся-
цев, весом 3 кг. В качестве возбудителя исполь-
зовали взвесь St. aureus 106 КОЕ/мл. Норму изу-
чали у 5 здоровых животных. Эксперименталь-
ные животные были разделены на 4 группы. 
Контрольную группу составили 5 кролей, не 
получавших лечение. В группе сравнения (10 
животных) промывание верхнечелюстных пазух 
проводили 0,9% раствором хлорида натрия. В 
двух группах наблюдения БАЗК вводился в 
концентрации 0,5% и 1% по 1 мл после предва-
рительного промывания верхнечелюстных пазух 
0,9% раствором NaCl. Взятие слизистой оболоч-
ки околоносовых пазух для электронной микро-

скопии проводили на 5-й и 10-й дни лечения. 
Полученные результаты сравнивали с нормой. 

В результате проведенного исследования 
на 5-й день лечения в группе животных с при-
менением 1% раствора БАЗК наблюдались не-
существенные изменения в слизистой оболочке 
пазух в виде периферического расположения 
гетерохроматина в кариоплазме. Ядрышко было 
хорошо различимо. Ядерная мембрана ровная, 
без инвагинаций. В цитоплазме определялись 
незначительно расширенные канальцы эндопла-
зматической сети. Межклеточные контакты 
плотные. Реснички сохранены, расположены 
упорядоченно, однонаправлено. При использо-
вании 0,5% раствора БАЗК, в сравнении с нор-
мой, сохранялись следующие изменения: пери-
ферическое расположение гетерохроматина 
ядер реснитчатых клеток в кариоплазме, в цито-
плазме определялись множественные вакуоли, 
расширенные структуры эндоплазматической 
сети. Реснички апикальной части эпителиоцитов 
были разобщены, по апикальной части плазмо-
леммы расположены неравномерно, частично 
утрачены. Межклеточные контакты плотные, 
хорошо визуализировались. В отличие от груп-
пы сравнения, где изменения на электронограм-
мах были значительными: клетки реснитчатого 
эпителия расположены рыхло, межклеточные 
контакты на многих участка и большом протя-
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жении утрачены, цитоплазма эпителиоцитов 
была просветленная, канальцы эндоплазматиче-
ской сети расширена. Реснитчатые клетки при 
этом утратили большую часть ресничек, у части 
из них произошло разрушение цитолеммы и 
фрагментация цитоплазмы. На 10-й день лече-
ния в группе с 1% раствором БАЗК найдены 
единичные изменения, незначительные по срав-
нению с нормой; в группе с применением 0,5% 
раствора БАЗК в ультраструктуре мерцательно-
го эпителия были выявлены такие изменения: 
ядра эпителиоцитов содержали периферически 
ориентированный гетерохроматин, ядрышки. 
Ядерная мембрана ровная. Цитоплазма содер-
жала значительное количество цистерн эндопла-

зматической сети с рибосомами, которые были 
расположены преимущественно вблизи ядра. В 
апикальной части цитоплазмы находилось бо-
льшое число митохондрий. Количество ресни-
чек по сравнению с нормой было несколько 
уменьшено, распределение ресничек по апика-
льной части цитолеммы равномерное. В группе 
сравнения сохранялись выраженные изменения, 
соответствующие 5-му дню лечения.  

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о выраженной положительной 
динамике при лечении экспериментального ост-
рого гнойного синусита с использованием 0,5% 
БАЗК и нормализации ультраструктуры мерца-
тельного эпителия в группе с 1% БАЗК. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ СУРФАКТАНТ-АССОЦИИРОВАННЫХ БЕЛКОВ  
В МЕРЦАТЕЛЬЕНОМ ЭПИТЕЛИИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СИНУСИТЕ 

 

Синуситы относятся к наиболее распро-
страненным заболеваниям и занимают одно из 
ведущих мест в патологии ЛОР-органов. Одним 
из ведущих звеньев патогенеза синуситов явля-
ется нарушение работы мукоцилиарной транс-
портной системы (МЦТС) в околоносовых пазу-
хах (ОНП). Для нормальной работы МЦТС 
крайне важным является нормальный химиче-
ский состав секрета слизистой оболочки, кото-
рый определяет его физические свойства, веду-
щим из которых является поверхностная актив-
ность. Состав фосфолипидов, присутствие кото-
рых в основном и определяет поверхностную 
активность, как в секрете ОНП, так и в сурфак-
танте легких сходен. Для полной реализации 
поверхностно активных свойств фосфолипидов 
необходимо присутствие специфических сур-
фактант-ассоциированных белков (САБ), вы-
полняющих помимо этого ряд важных функций. 
На сегодняшний день состав САБ присутст-
вующих в слизистой оболочке ОНП, их количе-
ство, а также функциональная роль являются 
недостаточно изученными и требуют углублен-
ного изучения. 

Цель работы – определить состав и ко-
личество САБ в мерцательном эпителии ОНП в 
норме и при остром гнойном воспалении, вы-
явить наличие связи между поверхностной ак-
тивностью секрета и содержанием САБ. 

Материалы и методы. Исследование 
проведено на 20 кролях породы “Бабочка”. Жи-
вотные были разделены на 2 группы: 1-я – 5 
здоровых животных, 2-я – 15 с эксперименталь-
ным острым гнойным верхнечелюстным сину-
ситом, не получавших лечения. 

Взятие образцов слизистой оболочки 
производилось во 2-й группе на 1-й, 5-й и 10-й 
дни течения синусита. В полученных образцах 
иммуногистохимическим методом определяли 
САБ SP-A и SP-B, количество которых оценива-
лось по шкале в баллах. 

Результаты исследования. В мерцатель-
ном эпителии ОНП животных 1-й группы были 
выявлены САБ SP-A и SP-B. При развитии ост-
рого гнойного верхнечелюстного синусита от-
мечено изменение количества САБ: количество 
SP-A повышалось, а в дальнейшем прогрессив-
но снижалось к 10-му дню до уровней в среднем 
в 4 раза ниже нормы. Количество SP-B снижа-
лось с первых дней развития острого гнойного 
синусита и к 10-му дню не выявлялось. При оп-
ределении корреляции между величиной по-
верхностной активности и количеством САБ в 
мерцательном эпителии ОНП была выявлена 
прямая сильная связь для SP-A и полная для SP-
B. 

Таким образом, в мерцательном эпителии 
ОНП присутствуют САБ SP-A и SP-B. При раз-
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витии острого гнойного синусита количество 
САБ в слизистой оболочке ОПН изменяется в 
зависимости от вида белка и стадии воспаления. 
Между поверхностной активностью секрета му-

коцилиарной транспортной системы и количе-
ством САБ в мерцательном эпителии ОПН су-
ществует прямая корреляционная связь, сильная 
для SP-A и полная для SP-B. 
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ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ И АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Острый риносинусит (ОРС) относится к 
числу самых распространенных заболеваний и 
является наиболее частым осложнением острой 
респираторно-вирусной инфекции (5-10%) как у 
взрослых, так и в детской популяции (Т.И. Га-
ращенко, М.Р. Богомильский, 2001). Среди ОРС 
в детском возрасте особое внимание уделяется 
этмоидиту, поскольку ячейки решетчатой кости 
достаточно хорошо развиты уже к моменту ро-
ждения, в то время как верхнечелюстные пазухи 
постепенно увеличиваются в объеме по мере 
роста ребенка и становятся относительно разви-
тыми только к 5-7-летнему возрасту. Е.А. Ев-
дощенко и соавт. (1976) среди детей с ОРС в 
возрасте до 3 лет диагностировали в основном 
этмоидит, а в более старшей возрастной группе 
отмечали сочетание этмоидита и гайморита. 

Патологический секрет из околоносовых 
пазух (ОНП) первоначально скапливается в но-
совых ходах, откуда транспортируется в носо-
глотку, вступая в контакт с лимфоидной тканью 
глоточной миндалины. Последняя реагирует на 
агрессию адекватным воспалением – развитием 
аденоидита, который вызывая блок носоглотки 
отечной лимфоидной тканью приводит к еще 
большему ухудшению носового дыхания, уси-
лению застойных явлений в носовых ходах, на-
рушению вентиляции ОНП. Наряду с этим вос-
паление глоточной миндалины, как иммуноком-
петентного органа, сопровождается нарушением 
мукозального иммунитета, ослабляя местные 
защитные реакции слизистой оболочки носа и 
ОНП (О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2003). 
Таким образом, формируется порочный круг 
взаимоиндуцирующих очагов воспаления. 

Лечение детей с ОРС и аденоидитом дол-
жно включать не только этиопатогенетическое 
влияние на воспалительный процесс и устране-
ние симптомов интоксикации, но и местное эф-
фективное воздействие, направленное на раз-
жижение вязкого секрета в носовых ходах, ак-

тивацию моторики мерцательного эпителия. С 
этой целью в комплекс лечебных мероприятий 
при ОРС и аденоидитах включаются различные 
элиминационные препараты. 

Целью нашего исследования явилась сра-
внительная оценка эффективности применения 
в качестве элиминационных препаратов назаль-
ного спрея «Хюмер-150» (производитель – 
Laboratories URGO, Франция) и изотонического 
(0,9%) раствора хлорида натрия в комплексном 
лечении ОРС и аденоидитов у детей. Исследо-
вание проведено в ЛОР-кабинете Научно-
медицинского центра «Клиника семейной меди-
цины». Нами обследовано 29 детей (17 мальчи-
ков и 12 девочек) в возрасте от 3 до 14 лет, у 
которых были диагностированы ОРС и аденои-
дит. Наряду с общеклиническим обследованием 
всем детям проводилось динамическое риноло-
гическое исследование носа и носоглотки, лабо-
раторное обследование, рентгенография ОНП в 
прямой проекции у детей 10-летнего и старше 
возраста, назначалась консультация педиатра. 
При этом у 15 пациентов (51,7%), среди кото-
рых были преимущественно дети в возрасте до 6 
лет, было отмечено сочетание ОРС и аденоиди-
та и лишь у 3 детей (10,3%) последний выявлял-
ся как самостоятельное заболевание. У осталь-
ных детей были диагностированы: у 5 (17,2%) – 
катаральный гаймороэтмоидит, у 4 (13,8%) – 
гнойный гаймороэтмоидит и у 2 (6,9%) – гной-
ный гайморит. 

Все дети были разделены на две группы, 
сформированные по случайному признаку, сос-
тав которых по полу и возрасту был идентич-
ным. Первую группу составили 15 детей, кото-
рым назначался элиминационный препарат 
«Хюмер-150» по 1 впрыскиванию в каждую по-
ловину носа 3 раза в день в течение 5-7 дней. 
Кроме того пациентам разрешали в случае не-
обходимости дополнительно самостоятельно 
применять препарат. Во второй группе, состоя-
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щей из 14 детей, в качестве элиминационного 
препарата использовался изотонический (0,9%) 
раствор хлорида натрия, который вливался в 
носовые ходы с помощью ирригатора или одно-
разовых шприцев с аналогичной периодичнос-
тью и продолжительностью курса. 

В обеих группах детей с ОРС и аденоиди-
том проводилась базисная этиотропная и пато-
генетическая терапия в соответствии с требова-
ниями медицинских стандартов. Она включала в 
себя антибиотики, антигистаминные препараты, 
назальные деконгестанты, мукорегулирующие 
средства, которые назначались по общеприня-
тым схемам в возрастных дозировках. При экс-
судативных (гнойных) формах ОРС у 12 детей 
санация ОНП производилась перемещением 
жидкости по методу Proetz, а у 3 – с использо-
ванием синус-катетера ЯМИК. 

Клиническую эффективность лечения 
оценивали на основании динамики выраженнос-
ти основных симптомов заболевания: затрудне-
ния носового дыхания, наличия патологическо-
го отделяемого в просвете носовых ходов, отеч-
ности слизистой оболочки носа и лимфоидной 
ткани глоточной миндалины. С учетом перечис-
ленных критериев в обеих группах больных яв-
ная положительная динамика отмечалась в сре-
днем на третий день с интервалом от 2 до 4 
дней. При риноскопическом исследовании к 5-7 
дню у 23 детей (79,3%) было отмечено умень-
шение отечности слизистой оболочки носа и 
лимфоидной ткани глоточной миндалины, нор-
мализация их цвета, отсутствие отделяемого в 

просвете носовых ходов, что свидетельствовало 
о восстановлении мукоцилиарного транспорта. 
Наряду с этим субъективно все дети или их ро-
дители отмечали улучшение носового дыхания, 
прекращение выделений из носа, ослабление 
гнусавости и исчезновение храпа во время сна. 
При этом регрессия клинических проявлений 
ОРС и аденоидита была несколько активнее в 
группе детей, получавших «Хюмер-150», однако 
временные различия в достижении положитель-
ного эффекта в группах не были статистически 
значимыми (p>0,05). У остальных 6 детей 
(20,7%) с сочетанием экссудативных форм ОРС 
и аденоидита для достижения клинического эф-
фекта понадобилось продление курса элимина-
ционной терапии параллельно со стандартным 
лечением до 10-12 дней. 

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о целесообразности и обос-
нованности включения в комплексное лечение 
детей с ОРС и аденоидитом элиминационных 
препаратов «Хюмер-150» и изотонического 
(0,9%) раствора хлорида натрия. Следует так-
же отметить хорошую переносимость, легко-
сть и простоту выполнения процедур, а также 
отсутствие каких-либо побочных проявлений, 
требующих отмены препаратов. Невысокая 
стоимость изотонического (0,9%) раствора 
хлорида натрия, практически не уступающего 
в эффективности препарату «Хюмер-150», 
расширяет доступность элиминационной те-
рапии в комплексном лечении ОРС и аденои-
дитов у детей. 
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Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦЬ (ЛУГАНСЬК, УКРАЇНА) 

СТАН МАКРОФАГАЛЬНО-МОНОЦИТАРНОЇ СИСТЕМИ КРОВІ  
У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ ЕТМОЇДИТ 

 

Проблема своєчасної діагностики та ліку-
вання поліпозних риносинуситів, не дивлячись 
на чисельні дослідження, не вирішена. Останнім 
часом спостерігається негативна тенденція до 
хронізації, затяжному перебігу та ре-
цидивуванню запальних захворювань ЛОР-
органів. Аналіз результатів проведених дослі-
джень стану загального імунітету у хворих на 
поліпозний етмоїдит (ПЕ) показали пригнічення 
кількісної та функціональної активності (по ре-
зультатам РБТЛ) клітинної ланки імунітету, 

зниження фагоцитозу, а також зменшення кіль-
кості популяцій В-лімфоцитів. За нашими попе-
редніми даними встановлено, що саме пору-
шення з боку імунітету мають при ПЕ провідну 
роль в пригніченні резистентності, що і обумов-
лює тяжкість клінічного перебігу з частотою 
розвитку рецидивів захворювання. В результаті 
проведених імунологічних досліджень встанов-
лено, що у хворих на ПЕ мають місце суттєві 
порушення з боку стану природної неспецифіч-
ної резистентності. При цьому виявилося, що у 
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хворих на ПЕ істотно страждає ФАМ. У всіх 
хворих з наявністю рецидивів захворювання 
відзначалось зниження ФІ в середньому в 2,0 
рази та ФЧ – в 1,8 рази (при відповідних нормах 
28,6±1,9 і 4,00±0,35; при Р<0,05) та у більшості 
обстежених вперше виявленим ПЕ (28 осіб - 
74,5%) було зареєстровано зниження вивчених 
показників ФАМ, а саме ФІ в 1,6 і ФЧ – 1,4 рази. 
В низці випадків (18,3%) у хворих в цій групі 
мала місце тенденція до зростання даних індек-
сів (при цьому кратність різниці від норми дорі-
внювала в середньому 1,2 для ФІ й 1,4 рази – 
для ФЧ; Р<0,05). Так, у пацієнтів виникненням 
рецидиву протягом 6-8 місяців після оператив-
ного втручання ФІ складали в середньому 
12,6±0,7 (Р<0,01) і ФЧ –1,61±0,15 (Р<0,01), тоб-
то відмічалося максимальне зменшення цих ін-
дексів. У переважної більшості обстежених 
хворих всіх груп ІА, який зменшувався в сере-
дньому 1,4 рази при вперше виявленому ПЕ, в 
1,9 рази – при рецидивуванні поліпів через 3-5 
років після поліпектомії, а при розвитку ран-
нього рецидиву поліпозу його значне зниження 
було відзначено у хворих в 2,6 рази (при нормі 
17,6±1,1; P<0,01). У всіх хворих на ПЕ найбі-
льшого пригнічення зазнавала фаза перетрав-
лення ФАМ. При цьому середнє арифметичне 
індексу перетравлення (ІП) було менше норми 
в 1,4 рази у хворих із вперше виявленим ПЕ, 
майже в двічі менше у хворих з рецидивним 
перебігом хвороби та в 3,4 рази у хворих з ран-

нім рецидивом полі позу. Отже, можна вважа-
ти, що у хворих з рецидивними формами ПЕ 
страждає як перша фаза фагоцитозу (набли-
жання та атракція), так й процес перетравлення 
вже поглиблених мікроорганізмів. Це вказува-
ло на те, що зростання незавершеності фаго-
цитозу сприяє посиленню імунологічних роз-
ладів і, ймовірно, відіграє певну патогенетичну 
роль у виникненні рецидивів.  

Проведений також аналіз градації показ-
ників ФАМ у хворих на ПЕ. При цьому встано-
влено практично однакове розповсюдження ви-
вчених показників у всіх трьох групах обстеже-
них. Так, ФІ в межах від 10,9 до 14,4 відмічено у 
25 (73,5%) хворих із вперше виявленим ПЕ (І 
групи), 32 (80%) хворих з пізніми рецидивами 
(ІІ групи) та 35 (92,1%) пацієнтів з виникненням 
рецидиву поліпозу протягом 6 місяців (ІІІ гру-
пи); ФЧ в межах 1,1-2,0 було також у 23 (%) 
хворих І групи, 32 (80%) хворих П групи ПЕ та 
36 (90%) пацієнтів Ш групи, ІА в межах 5,4-12,9 
– у 18 (52,9%) осіб І групи, 33 (82,5%) ІІ групи й 
34 (89,5%) хворих ІІІ групи. Щодо ІП, у 28 
(82,4%) хворих І групи, 36 (90%) хворих ІІ гру-
пи і у 37 (97,4%) пацієнтів ІІІ групи даний пока-
зник ФАМ був у межах 7,6-13,5. 

Таким чином, можна узагальнити, що у 
хворих на ПЕ мають місце суттєві порушення в 
системі неспецифічної резистентності, які зале-
жать від клінічного перебігу захворювання та 
терміну розвитку рецидивів. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «НИТРОФУНГИН-НЕО»  
И «ДИОКСИЗОЛЬ» В ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ 

 

Роль грибковой инфекции в развитии 
ЛОР-заболеваний все больше приобретает свою 
актуальность (В. Я. Кунельская, Г.Б. Шадрин, 
2004г; М. М. Сергеев, Е. К. Гетьманский и др., 
1999). Отомикозы занимают первое место среди 
всех диагностированных больных с микозами 
ЛОР органов, причем принято различать наруж-
ный грибковый отит (58-60%), грибковый ми-
рингит (18%), грибковый средний отит (13-
15%), грибковый средний послеоперационный 
отит (9%). (В. Я. Кунельская, 2001; В. Я. Ку-
нельская, Г. Б. Шадрин, 2004; Ю. В. Сергеев и 
др., 2001). По данным многолетних исследова-
ний основными возбудителями микозов являют-

ся Aspergillus, Candida, Penicillium, преимуще-
ственно встречаются их микст формы (В. П. Не-
чипоренко, В. И. Лозицкая, О. Н. Коваль, 2002; 
В. Я. Кунельская, 2001). 

Целью нашего исследования было уста-
новить эффективность сочетанного применения 
препаратов "Нитрофунгин-НЕО" (тридеканами-
на ундецилен) и "Диоксизоля" (диоксидин, ли-
докаин) при лечении наружных отитов. Основ-
ной упор был направлен на то, чтобы подтвер-
дить эффективность местной антифунгальной 
терапии в сочетании с нестероидными противо-
воспалительными препаратами без облигатного 
использования антибактериальной схемы лече-
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ния, так как было установлено, что антибиоти-
ческие субстанции, выделяемые грибами рода 
Aspergillus, Candida, Penicillium производят са-
нацию первичной бактериальной инфекции (В. 
Я. Кунельская, 2004). 

На базе ЛОР-отделения ЛГКМБ 1 за 2006-
2008 гг. было пролечено 143 больных с наруж-
ным отитом. У всех пациентов брали посевы на 
флору и чувствительность к антибиотикам. В 
результате посевов превалировали плесневые 
грибы рода Aspergillus (42%), дрожжеподобные 
грибы рода Candida (48%), в небольшом про-
центе случаев встречались плесневые грибы 
рода Penicillium (10%). С момента клинической 
диагностики наружного отита назначалась эм-
пирическая терапия, включающая использова-
ние препаратов "Нитрофунгин-НЕО" и "Диокси-
золь" по следующей схеме. Учитывая выражен-
ную клиническую симптоматику в первые трое 
суток: отек, боль, отделяемое из наружного слу-
хового прохода, - производилось аппликацион-
ное применение "Диоксизоля" (после предвари-
тельной санации наружного слухового прохода 
микроэлетроотсосом). После купирования боле-
вого синдрома и выраженного отека слухового 
прохода лечение усиливалось применением 
препарата "Нитрофунгин-НЕО". В первые 2-3 
суток в раздедении с "Диоксизолем" 1:3 с тен-
денцией к повышению концентрации "Нитро-

фунгина-НЕО", достигая пропорции 1:1 до пол-
ного клинического выздоровления. Затем назна-
чали длительное применение препаратов "Нит-
рофунгин-НЕО" и "Диоксизоль" в разведении 
3:2 соответственно. Одновременно проводилась 
общеукрепляющая терапия и лечение сопутст-
вующих заболеваний. На момент получения ла-
бораторных исследований (6-9-е сутки) дости-
галась положительная динамика. Результат по-
севов подтверждал высокую чувствительность к 
"Нитрофунгин-НЕО", высеваемой микотической 
флоры. При контрольных осмотрах через 1,3, 6 
месяцев достигался стойкий положительный 
эффект. 

Таким образом, проведенные лаборатор-
ные исследования подтвердили высокую чувст-
вительность наиболее высеваемой микотиче-
ской флоры к "Нитрофунгин-НЕО". Применение 
препарата "Диоксизоль" позволяет уменьшить 
выраженные болевой синдром и отек при по-
ступлении, а также дает возможность более 
раннего подключения к лечению "Нитрофунги-
на-НЕО" (смягчая его агрессивное действие на 
мацерированные кожные покровы слухового 
прохода). Соответственно, такое сочетанное 
применение препаратов "Нитрофунгин-НЕО" и 
"Диоксизоль" позволили нам получить стойкий 
положительный эффект при лечении наружных 
отитов. 
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Н.А. СТАДНИЧУК (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ЗНАЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА  
В ДЕТСКОЙ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В детской отоларингологической практи-
ке особого внимания заслуживают дети с часто 
рецидивирующими гнойными средними отита-
ми. Заболевание наблюдается у детей первых 
лет жизни. Ввиду частого повторения отитов (от 
3 до 8 раз в год) наблюдается довольно легко-
мысленное отношение к этому заболеванию, как 
со стороны детских врачей, так и со стороны 
родителей. Нередко при очередном рецидиве 
отита родители не обращается к врачу, а прово-
дит лечение самостоятельно известными им 
средствами, не всегда соответствующими со-
стоянию ребенка.  

Многократно повторяющиеся отиты да-
леко не безобидны для дальнейшей судьбы ре-

бенка, так как могут приводить к хронизации 
процесса и значительному снижению слуховой 
функции. Рецидивирующий средний гнойный 
отит составляет примерно 25-30% среди всех 
заболеваний уха.  

Так, по данным отоларингологического 
отделения Крымского республиканского учреж-
дения «Детская клиническая больница» за пери-
од с 2001 по 2008 гг. было стационарно пролече-
но 74 ребенка. У 52 детей (что составляет 70 %) 
процесс был двусторонним, количество рециди-
вов заболевания уха достигало от 2-3 до 6 раз в 
год, длительность рецидивирования – не менее 2 
лет, в среднем продолжительность нахождения в 
стационаре составляла 12 койко-дней. 
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Наиболее важными причинами рецидиви-
рующего течения заболевания у детей являются: 

- текущий процесс пневматизации височ-
ной кости, особенно первый период распада и 
рассасывания миксоидной ткани;  

- наличие аллергических диатезов, за час-
тую, генетически обусловленных; 

- формирование собственных факторов 
неспецифической защиты и иммунитета;  

- острые и хронические воспалительные 
заболевания верхних дыхательных путей.  

Большое значение так же имеют не свое-
временное выполнение тимпанотомии, позднее 
развитие перфорации барабанной перепонки, 
недостаточная функция слуховой трубы, блок 
входа в пещеру. Часто, постоянным источником 
инфекции у детей являются аденоидные вегета-
ции. Имеет значение и неумение ребенка опо-
рожнять нос от накопившейся слизи и, конечно, 
длительно проводимая нерациональная анти-
биотикотерапия. По данным бактериологиче-
ского исследования у таких больных часто 
встречаются атипичные возбудители (хламидии, 
микоплазма), а также вирусы и грибки.  

Диагностика рецидивирующего среднего 
гнойного отита обычно не представляла за-
труднений. Однако у детей грудного возраста 
клиническая картина имела ряд особенностей. 
Были резко выражены симптомы интоксика-
ции, иногда имели место судороги, затормо-
женность, тошнота, рвота. Ребенок хватался за 
больное ухо, тер его, при кормлении предпочи-
тал сосать грудь матери, противоположную 
заболевшему уху. При надавливании на козе-
лок боли усиливались, так как костная часть 
наружного слухового прохода в этом возрасте 
еще не сформирована. Трудность диагноза свя-
зана и с неопределенной отоскопической кар-

тиной, поскольку барабанная перепонка у 
грудных детей лежит под острым углом к на-
ружному слуховому проходу, часто она утол-
щена и плохо обозрима.  

Тяжесть заболевания усиливалась недо-
ношенностью, гипотрофией, искусственным 
вскармливанием, ранним докормом, алиментар-
ными диатезами, несформированностью им-
мунной системы и неспецифических факторов 
защиты, ввиду чего возникала необходимость 
комплексной терапии. 

Важным этапом в профилактике кондук-
тивной тугоухости у детей являлся обязательный 
осмотр сурдолога и проведение аудиологическо-
го исследования с импедансометрией. Данные 
импедансометрии в динамике использовались 
нами в диагностике состояния структур среднего 
уха и в качестве объективного контроля за эф-
фективностью лечения тубарной дисфункции. 
Это предупреждение возможности развития адге-
зивного или экссудативного процессов в бара-
банной полости. Игнорирование этого, из-за ка-
жущегося выздоровления, ведет к образованию 
рубцов в барабанной полости, фиксирующих ба-
рабанную перепонку и цепь слуховых косточек. 
Следствие этого – нарушение слуховой функции, 
то есть поражение звукопроводящего аппарата и 
развитие кондуктивной тугоухости. Рубцевание в 
окнах преддверия и улитки ведет так же к разви-
тию сенсоневральной тугоухости. 

Только применяя передовые методы об-
следования, комплексную рациональную тера-
пию, включающую новые лекарственные препа-
раты, динамический аудиологический контроль 
позволяет нам добиваться хороших результатов 
в лечении и предупреждении нарушения слухо-
вой функции у детей с рецидивирующими сред-
ними гнойными отитами.  

 
© М.А. Золотарева, Л.В. Гуляева, Н.В. Завадский, А.В. Завадский, В.В. Муранова, Н.А. Стадничук, 2009  
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(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СЕМИОТИКА ГЕРПЕТИЧЕСКИХ АНГИН 
 

В Крымском республиканском учрежде-
нии «Детская клиническая больница» функцио-
нирует 410 коек, из них 230 – соматического 
профиля, 180 – хирургического профиля. Цен-
тральным звеном в оказании квалифицирован-

ной медицинской помощи детям с рождения до 
16 лет из всех городов и районов АР Крым явля-
ется приемное отделение, где развернуто два 
поста – экстренный и плановый, 5 смотровых, 
круглосуточная лаборатория (клиническая, бак-
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териологическая, биохимическая), рентген-
кабинет, травмпункт, малая гнойная хирургиче-
ская перевязочная для манипуляций хирургиче-
ского профиля. Помощь в круглосуточном ре-
жиме оказывается узкими специалистами по 10 
специальностям. Большое количество обраще-
ний приходится на детей младшей возрастной 
группы. Среди превалирующих нозологических 
форм – это гнойно-воспалительные и вирусные 
заболевания верхних дыхательных путей и уха. 

Так за период с 2006-2008 гг. было заре-
гистрировано 1402 случая ангин (2006 г. – 435; 
2007 г. – 475; 2008 г. – 492). Нельзя забывать, 
что ангина может являться не самостоятельной 
болезнью, а симптомом более сложного и опас-
ного заболевания. С дифференциальной диагно-
стикой в своей работе отоларингологи сталки-
ваются ежедневно. Большинство, диагностиро-
ванных случаев, относились к бактериальным 
ангинам вызванных обыкновенной стрептокок-
ковой или стафилококковой инфекцией. Другие 
типы ангин, хотя и встречались реже, протекали 
достаточно неблагоприятно и вызывали опреде-
ленные трудности в диагностике. До 10% случа-
ев от всех острых тонзиллитов приходилось на 
герпетические ангины, которые зачастую пере-
растают в такие серьезные заболевания как пне-
вмония, ревматизм, нефрит, серозный менингит. 
По нашим наблюдениям чаще носят спорадиче-
ский характер зимой и весной и эпидемический 
летом и осенью. Наиболее часто отмечались у 
детей младшего возраста, что связано, скорее 
всего с тем, что в этом периоде исчезают анти-
тела, полученные от матери интерплацентарно, 
отсутствуют зрелые системы специфического 
иммунитета и ведущая роль принадлежит не-
специфической защите. Наибольшая распро-
страненность заболевания в период до 3 лет мо-
жет быть обусловлена и возрастно-
морфологическими показателями. Высокая про-
ницаемость в этот период гистогематических 
барьеров и пониженная морфологическая реак-
ция иммунитета: тонкий эпителиальный покров 
с низким уровнем гликогена и рибонуклеиновых 
кислот, рыхлая и низкая дифференцировка ба-
зальной мембраны и волокнистых структур со-
единительной ткани (обильная васкуляризация, 
высокий уровень содержания тучных клеток с 
их низкой функциональной активностью).  

Протекает заболевание в легкой, средне-
тяжелой и тяжелой формах. Тяжесть нами оце-
нивалась по выраженности и характеру симпто-
мов токсикоза, а так же местных симптома по-

ражения глотки. В развитии болезни условно 
можно выделить четыре периода: продромаль-
ный, клинических проявлений, угасания и ре-
конвалесценции. Для периода клинических про-
явлений характерны две фазы – катаральная и 
высыпания элементов поражения. Клиническая 
картина зачастую проявлялась выраженными 
явлениями интоксикации, лихорадкой, кожной и 
мышечной гиперестезией, бледностью кожных 
покровов, отсутствием аппетита, увеличением 
лимфатических узлов, особенно характерна дву-
сторонняя переднешейная лимфаденопатия. 
Лимфаденит практически всегда предшествует 
высыпаниям элементов поражения в полости 
рта, сопутствует болезни и остается в течение 7-
10 дней после полной эпителизации везикулов. 
Обращали на себя внимание головная, абдоми-
нальная боли, рвота, диарея, а так же интенсив-
ная боль в глотке при глотании. Обязательным 
симптомом являлась гиперсаливация. Слюна 
становилась вязкой и тягучей, отмечался непри-
ятный, гнилостный запах изо рта. При фаринго-
скопии – слизистая оболочка глотки гипереми-
рована, с везикулярно-геморрагическими высы-
паниями на задней стенки глотки, миндалинах, 
мягком нёбе, иногда на языке и слизистой щек, 
в углах рта мацерация. Везикулы содержат се-
розное содержимое, окружены венчиком гипе-
ремии, напоминают герпетические поражения. 
Элементы постепенно подсыхают с образовани-
ем корочек, иногда пузырьки могут изъязвлять-
ся либо нагнаиваться (присоединение бактери-
альных инфекций). Ребенок отказывается от 
еды, плохо спит. В развернутом анализе крови 
отмечается умеренный лейкоцитоз, палочкоя-
дерные и моноциты в пределах высших границ 
нормы, лимфоцитоз и плазмоцитоз. Герпетиче-
ские ангины носят вирусно-бактериальный ха-
рактер. По этой причине и лечение, проводимое 
нами комбинированное, параллельно с противо-
вирусными препаратами назначаем антибакте-
риальную терапию. При неадекватности тера-
пии достаточно часто возникает рецидив, кото-
рый сопровождается не только дальнейшим по-
вышением температуры, но и появлением на 
небе красной сыпи. В своем сообщении мы дали 
анализ одной из форм острых тонзиллитов, ха-
рактерные особенности клинического течения, 
позволяющие правильно и своевременно диаг-
ностировать герпетические ангины, что, несо-
мненно, поможет в практике отоларинголога 
при проведении дифференциальной диагности-
ки ангин. 

 
© М.А. Золотарева, Л.В. Гуляева, А.М. Михальченко, А.А. Бондаренко, Т.И. Коровайко, О.М. Ляшенко,  
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Б.Г. ІСЬКІВ, В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МІКРОХІРУРГІЯ ВУХА У ДІТЕЙ 
 

Мікрохірургію вуха в дітей почали розроб-
ляти в кінці 60-их і на початку 70-их років мину-
лого століття. У дітей так як і в дорослих застосо-
вують такі ж типи і способи тимпанопластики, 
зокрема тимпанопластика за відкритою методи-

кою, тимпанопластика з мастоїдопластикою, тим-
панопластика за закритою методикою. Важливе 
значення має визначення віку, в якому слід прово-
дити тимпанопластику у дітей. Розроблені насту-
пні показання до тимпанопластики у дітей. 

 
 

Форма захворювання Ступінь приглухуватості Вік, в якому рекомендується  
виконання тимпанопластики 

Одно-, двобічний хронічний епітимпаніт 
з холестеатомою 

Легкий 
Середній 
Важкий 

В будь-якому віці 

Двобічний хронічний 
гнійний мезотимпаніт 

Легкий 
Середній 
Важкий 

Після 10 років 
До 7 років 

-- 

Однобічний хронічний мезотимпаніт 
Легкий 
Середній 
Важкий 

Після 14 років 
Після 10 років 

-- 

Двобічна природжена аномалія розвитку 
зовнішнього і середнього вуха 

Легкий 
Середній 
Важкий 

Після 10 років 
До 7 років 

-- 
 
 
Різні способи тимпанопластики не є рів-

нозначними за своїми анатомічними і функціо-
нальними результатами. Тому операцію в ряді 
випадків слід провести до початку навчання в 
школі, що в подальшому створює ліпші умови 
для розвитку дитини. На кафедрі дитячої отола-
рингології розроблено спосіб закритої тимпано-
пластики – меатотимпанопластику. Суть цього 
способу полягає в тому, що поряд з тим що від-
новлюється барабанна перетинка, здійснюється 
за показаннями осикулопластика, проводиться 
відновлення задньої стінки зовнішнього слухо-
вого ходу. Цей спосіб вперше опублікований у 
1974 році (Е.А.Евдощенко, Б.Г.Иськив,1974). 
При цьому для відновлення задньої кісткової 

стінки використано періостальний клапоть на 
ніжці.  

Застосування меатотимпанопластики до-
зволило скоротити термін післяопераційного 
лікування в 2-3 рази порівнюючи з методикою 
відкритої тимпанопластики і досягнути поліп-
шення слуху по всьому діапазоні частот. В по-
дальшому для відновлення задньої кісткової 
стінки ми використовували кістково-
періостальний клапоть на ніжці.  

Розроблена методика формування задньої 
кісткової стінки з допомогою пластинки остео-
апатиту, а також методика мастоїдопластики з 
допомогою подрібленої маси остеоапатиту ке-
рамічного. 

 
© Б.Г. Іськів, В.В. Кривша, 2009  
 
 
 
 
 

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НАШЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНОЮ РАНДЮ-ОСЛЕРА 
 

Известно, что это заболевание впервые 
описано Рандю в 1896 г. и более детально изуче-
но Ослером в 1901 г. Авторы характеризовали 
болезнь Рандю-Ослера как наследственное стра-

дание, наиболее постоянными проявлениями, 
которого были множественные телеангиоэктазии 
и часто повторяющиеся носовые кровотечения. 
Кровоточивость при этой болезни обусловлива-
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ется анатомической неполноценностью стенок 
мелких кровеносных сосудов – артериол. В связи 
с этим даже незначительные механические и 
термические факторы могут способствовать воз-
никновению обильного кровотечения из носа. 

В ноябре 1988 г. к нам обратилась за мед-
помощью 9-летняя пациентка В. Со слов ба-
бушки – девочка длительное время страдает пе-
риодическими носовыми кровотечениями. При 
осмотре полости носа на фоне выраженной ги-
перемии слизистой оболочки носовой перего-
родки, раковин отмечались множественные, си-
гарообразные расширенные сосудики ярко-
красного цвета. Множественные красные точки 
наблюдались также на слизистой оболочке по-
лости рта, на коже кончика носа. 

При исследовании крови – на фоне выра-
женной гипохромной анемии процент гемогло-
бина был низким, СОЭ – 30 мм в час. Количест-
во лейкоцитов было нормальным. Свертывае-
мость, время кровотечения не отличались от 
нормы. Отсутствовал симптом щипка. 

По рекомендации гематолога назначались 
препараты железа и средства, укрепляющие со-
судистую систему – витамин Р, аскорбиновая 

кислота и др. В комплекс лечения нами приме-
нено и криовоздействие полости носа. После 
анестезии слизистой 1% раствором дикаина 
производилось криоорошение передних отделов 
перегородки и полости носа. Длительность 
орошения 50-60 секунд. Через неделю было 
проведено повторное криоорошение в основном 
в пределах зоны Киссельбаха. 

При контрольном осмотре через 6 меся-
цев признаков рецидива носового кровотечения 
у девочки не наблюдалось. А в октябре 2008 г. 
(через 20 лет) – 29-летняя пациентка мама обра-
тилась за медпомощью по поводу частых носо-
вых кровотечений у своей 9-летней дочери К. 
Девочке также был выставлен диагноз болезнь 
Рандю-Ослера и применен вышеописанный спо-
соб лечения. Носовое кровотечение остановле-
но. При повторном осмотре через 3 месяца при-
знаков рецидива носового кровотечения также 
не наблюдалось. 

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что комплексное лечение 
при болезни Рандю-Ослера с применением 
криохирургического метода оказалось доста-
точно эффективным. 

 
© Р.Д. Карал-оглы, 2009 
 
 
 
 
 

В.В. КИЗИМ, С.К. БОЕНКО, Н.С. ПАВЛЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ГЭРБ И ЛФР АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Гастро-эзофагальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) либо ларинго-фарингеальный рефлюкс 
(ЛФР) могут проявляться в широком спектре 
заболеваний ЛОР-органов.  

В оториноларингологической практике 
ГЭРБ и ЛФР наиболее часто ассоциируются с 
длительно протекающим синуситом, тонзилли-
том, фарингитом, хроническим ларингитом, 
гранулемами гортани и другими патологиче-
скими состояниями верхних дыхательных пу-
тей.  

Развитие данных патологических состоя-
ний обусловлено воздействием агрессивного 
содержимого желудка и двенадцатиперстной 
кишки на слизистую оболочку гортани и глотки 
вследствии структурной либо функциональной 
несостоятельностью нижнего пищеводного 
сфинктера (НПС).  

Целью нашего исследования явилась 
разработка схемы комплексной терапии боль-

ных с ГЭРБ- и ЛФР-ассоциированными заболе-
ваниями ЛОР-органов.  

Материалы и методы. В 2005-2008 гг. в 
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 239 пациен-
тов с воспалительными заболеваниями глотки и 
гортани на фоне ГЭРБ и ЛФР. Женщин было – 
127 (53,1%), мужчин – 112 (46,9%). Возраст бо-
льных варьировал от 21 до 76 лет, в среднем 
составляя 43 года. Учитывались жалобы, анам-
нез, гастроэнтерологические данные.  

Всем больным проводилось стандартное 
исследование ЛОР-органов, по показаниям – 
прямая ларингоскопия, фиброларингоскопия, 
гастродуоденоэзофагоскопия. Учитывались 
клинические проявления ГЭРБ и ЛФР, а также 
характер и локализация патологических прояв-
лений в глотке и гортани. 

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Клинические проявления ГЭРБ и ЛФР впе-
рвые были выявлены у 154 (64,0%) больных и 
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характеризовались в различных комбинациях 
следующими жалобами: постоянный кашель 
отмечался у 62 пациентов (25,9%), ощущение 
комка в глотке – у 123 (51,5%), дисфагия – у 48 
(20,0%), дисфония различной степени выражен-
ности – у 82 (34,3%). При фарингоскопии изме-
нения слизистой оболочки глотки атрофическо-
го характера были зарегистрированы у 127 
(53,1%) пациентов, гипертрофия боковых вали-
ков глотки наблюдалась у 48 (20,0%). При ла-
рингоскопии гиперемия и отек слизистой обо-
лочки межчерпаловидного пространства обна-
ружены у 63 (26,4%) больных, полипозное из-
менение голосовых складок (ларингит Рейнке) – 
у 27 (11,3%). Гранулемы были диагностированы 
у 24 (10,0%) больных. 

Всем больным проводилась стандартная 
противовоспалительная терапия. Наличие ги-
перплазии слизистой оболочки и гранулем гор-
тани служило основанием для эндоларингеаль-
ного удаления новообразований. В комплекс-

ную терапию включали прокинетики (мотори-
кум 40 мг в сутки), ингибиторы протонной пом-
пы (омепрозол 20 мг в сутки), антацидные пре-
параты (фосфалюгель по 1 дозе 2 раза в сутки). 
Всем пациентам была рекомендована соответст-
вующая диета, даны рекомендации по правиль-
ному образу жизни (отказ от курения, снижения 
массы тела и т.д.). 

Выводы.  
Проявления ГЭРБ и ЛФР наблюдаются у 

35% больных, обратившихся за помощью к ото-
риноларингологу. Проведение этиопатогенети-
ческой терапии, включая назначение прокине-
тиков, антацидных препаратов, соблюдение 
диеты и правильного образа жизни, позволяет 
значительно сократить сроки лечения, умень-
шить число рецидивов. Игнорирование ГЭРБ и 
ЛФР как причинных факторов в развитии пато-
логии глотки и гортани приводит к длительному 
и неэффективному лечению пациентов данной 
группы. 

 
© В.В. Кизим, С.К. Боенко, Н.С. Павленко, 2009  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НИКЕЛИДА ТИТАНА  
В РЕКОНСТРУКЦИИ УХА 

 

Проблема хирургического лечения боль-
ных с врожденными пороками уха по-прежнему 
является актуальной в связи с резким увеличе-
нием количества больных с пороками развития 
уха. На основании скринингового исследования 
патология органа слуха, связанная с врожден-
ными пороками уха до начала 80-х годов встре-
чалась у 0,5-0,6 человек из 100000 населения 
(Кузнецов В.С., 1966; Лапченко С.Н., 1967; За-
лещанская И.А., 1972; Березин Н.А., 1976). В 
настоящее время эта аномалия выявляется от 
1% до 6% от всего населения (Балясинская Г.Л., 
1996; Иваненко А.М., 2001; Милешина Н.А., 
2003, Загорянская М.Е., Румянцева М.Г., 2003; 
Панахиан В.М., 2004). 

Известно, что снижение слуха влечет за 
собой задержку развития речи, обуславливает 
возникновение дефектов произношения, оказы-
вает отрицательное влияние на развитие мыш-
ления и вызывает постоянное состояние депрес-
сии, которое приводит к психическим расстрой-
ствам и к снижению интеллектуального разви-
тия детей и подростков. 

Цель исследования. В связи со снижени-
ем качества жизни пациентов, связанным с вро-
жденными пороками уха, очень важным являет-
ся вопрос поиска современных методов рекон-
структивной реабилитационной хирургии пато-
логически измененного органа слуха. 

Материалы и методы. Для решения по-
ставленных в работе задач были изучены осо-
бенности патологии синдрома I-II жаберных дуг 
у 175 детей и подростков (мальчиков 90 и 85 
девочек) в возрасте от 4 до 15 лет с различной 
степенью выраженности врожденного порока 
развития уха. Всех детей и подростков обследо-
вали и оперировали в детском клиническом от-
делении в ФГУ НКЦО Росздрава на базе дет-
ской ГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского в период с 
1994 по 2008 г.г. Распределение пациентов в 
зависимости от вида врожденного порока разви-
тия уха было следующим: синдром жаберной 
щели – 5 пациентов, синдром 1-2 жаберной ду-
ги, гипогенезия – 95 больных (синдром Кониг-
смарка), синдром 1-2 жаберной дуги, дизгенезия 
– 57 (синдромы Гольденхара, Тричера-Колинза, 
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Клиппеля-Фейля) и синдром 1-2 жаберной дуги, 
смешанная форма – 18 пациентов. 

Достаточный опыт клинического отделе-
ния реконструктивной хирургии ЛОР-органов 
позволяет нам рекомендовать следующие мето-
дики хирургической реконструкции наружного 
слухового прохода и элементов ушной ракови-
ны при ее анотии или недоразвитии. Предвари-
тельно формировали наружный слуховой про-
ход и неотимпанальную полость среднего уха. 
Для прикрытия раневой поверхности наружного 
слухового прохода в заушной области выкраи-
вали кожный лоскут на двух сосудистых ножках 
с сохранением его перфоративной капиллярной 
сети, лоскут укладывали по спирали по стенкам 
вновь сформированного наружного слухового 
прохода. Козелок формировали за счет кожно-
хрящевого лоскута с использованием смодели-
рованного фрагмента из верхнего полюса руди-
мента ушной раковины. Рудимент ушной рако-
вины мобилизовали и переносили назад для 
придания ему естественного положения, тем 
самым формировали мочку и восходящий отдел 
ушной раковины. 

После формирования наружного слухово-
го прохода и неотимпанальной полости, для эк-
ранизации вновь созданной тимпанальной по-
лости, применяли два тимпанальных лоскута: 
первый – надкостничный лоскут, и второй – с 
использованием смоделированной барабанной 
перепонки, изготовленной из мелкопористой 
круглой пластинки никелид титана серии ТШ 

толщиной 0,8 мм для получения стойкого функ-
ционального эффекта. 

В реконструктивной хирургии уха приме-
няли следующие варианты типов слухулуч-
шающих операций с никелидом титана: аурику-
ломеатотимпанопластика с никелидом титана с 
укладкой на наковальню, аурикуломеатотимпа-
нопластика с никелидом титана с колумеллой, 
аурикуломеатотимпанопластика с никелидом 
титана с помещением его на головку стремени. 

Применение мелкопористой пластины ни-
келида титана в качестве экрана вновь созданной 
барабанной полости давало прирост слуха от 40 до 
50 дБ, что позволяет значительно уменьшить ко-
стно-воздушный интервал. Улучшение слуха от-
метили у 85% больных (70 человек), отсутствие 
улучшения слуха у 15 % (12 пациентов). 

Выводы: 
1. Использование при слухоулучшающих 

операциях металлов с памятью формы (никелид 
титана серии ТШ) позволяет обеспечить форми-
рование архитектоники нового слухового про-
хода приближенной к норме и достичь при этом 
существенного улучшения слуха. 

2. При проведении слухоулучшающих и 
реконструктивных операций с использованием 
никелида титана хорошие результаты были по-
лучены у 63% оперированных детей, удовлетво-
рительные результаты – у 25% и неудовлетво-
рительные – у 12%. Количество операций не 
вызвало каких-либо осложнений, влиявших на 
качество жизни больного. 

 
© К.А. Кириллова, А.Г. Рябинин, Н.Э. Бойкова, В.А. Рябинин, 2009  
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 К ВОПРОСУ О ДЕСТРУИРУЮЩЕЙ АДЕНОМЕ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА  
 

Одной из наименее известных причин 
развития перфорации перегородки носа является 
аденома – редкая доброкачественная опухоль 
железистого строения. Большинство аденом но-
са и околоносовых пазух описано у лиц старше 
40 лет. Локализуются они в участках слизистой 
оболочки, наиболее богатых слизисто-
белковыми железами. Если аденома латераль-
ной стенки полости носа нередко озлокачеств-
ляется и быстро растет, то аденома перегородки 
носа обычно проявляется доброкачественно, 
характеризуется медленным ростом и не мета-
стазирует. Она, локализуясь в пределах самой 
перегородки, постепенно разрушает ее, «поеда-

ет» вначале в хрящевом, а затем и в костном 
отделах.  

Микроскопически опухоль сохраняет 
структуру аденомы с экспансивным характером 
роста и признаками пролиферации клеток эпи-
телия (В.П. Быкова, 1993). Для деструирующей 
аденомы перегородки носа характерны носовые 
кровотечения и склонность к рецидивам (А.И. 
Пачес, 1983; Р.А. Абызов, 2004). 

Приведенные клинические и морфологи-
ческие особенности деструирующей аденомы 
перегородки носа позволяют рассматривать ее 
как пограничную опухоль (Н.А. Карпов, 1950) и 
тем самым требующую адекватного лечения. 
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Под нашим наблюдением находилось 
семь больных (четыре женщины и трое муж-
чин, в возрасте от 46 до 63 лет). Длительность 
заболевания колебалась от полугода до трех 
лет. Начало заболевания, отмечаемое больны-
ми, обычно связывалось с появлением в носу 
кровянистых корок и кровотечения, которые, 
со временем, стали более выраженными. Усло-
вия жизни больных и места работы – благопри-
ятные. Наследственность ни у кого не была 
отягощена.  

При обследовании общее состояние боль-
ных было удовлетворительное. Органы грудной 
клетки и брюшной полости без видимой патоло-
гии. Гемограмма и ан. мочи в пределах нормы. 
При риноскопии устанавливалось наличие де-
фекта, начинающегося на 1-1,5 см от преддве-
рия носа и продолжающегося в глубь на 2-4 см. 
По краям дефекта перегородки отмечались не-
большие кровянистые корочки. Другие ЛОР-
органы были в пределах нормы. Всем больным 
производилась биопсия, которая позволила ус-

тановить аденому с местно-деструирующим 
ростом и поставить диагноз: Деструирующая 
аденома перегородки носа.  

После установления диагноза все больные 
получали курс рентгенотерапии по расщеплен-
ной методике (суммарная доза составляла 35 
Гр.). В последующем у больных наступала ста-
билизация дефекта перегородки носа с окреп-
шим рубцом по периферии. Срок наблюдения 
после курса лучевой терапии от 4 мес. до 3,5 
лет. Рецидив у больных не наблюдался. 

Возможность пластики дефекта перего-
родки, возникшей в результате поражения ее 
деструирующей аденомой и последующей луче-
вой терапии, требует обсуждения. 

Настоящее сообщение имеет своей целью 
обратить внимание практических отоларинголо-
гов на одну из редких, но возможных причин 
перфорации перегородки носа, которой может 
быть деструирующая аденома. Эта перфорация 
неуклонно увеличивается в размере, и требует 
проведения адекватной лучевой терапии.  
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ЛІКУВАННЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ У ДІТЕЙ 
 

Серед патології вуха на сенсоневральну 
приглухуватість за даними літератури припадає 
30%. Ефективність лікування даної патології – 
відновлення або значне покращення слуху мож-
на чекати лише при гострій формі захворюван-
ня. 

Протягом 2008 року на базі отоларинго-
логічного відділення обласної дитячої лікарні 
проліковано 55 дітей та підлітків віком до 18 
років з діагнозом гостра сенсоневральна при-
глухуватість, що склало 23%, від всього контин-
генту дітей з вадами слуху, що були оздоровлені 
стаціонарно. 

По етіологічним факторам хворі були по-
ділені на чотири групи: група №1 складала діти, 
причина захворювання яких були отити – 13 
(24%); група №2, де причиною захворювання 
була вірусна інфекція – 19 (36 %); група №3, де 
причиною втрати слуху були інфекційні захво-
рювання дихальних шляхів (бронхіти, пневмо-
нії, ангіни) – 18 (33%); в групі №4 причиною 
втрати слуху була акутравма – 5 (9%). Діагнос-
тика базувалася: на скаргах на зниження слуху, 
шум та закладеність у вухах, головокружіння; 

даних тональної аудіометрії в розширеному діа-
пазоні на інтервалі частот від 125 до 16000Гц, 
даних мовної аудіометрії, враховуючи результа-
ти тимпанометрії. У виборі тактики лікування 
враховувалися консультації педіатра, невролога 
та кардіолога, результати реоенцефалограми, 
данні гемограми та результати бактеріальних 
висівів патологічного вмісту барабанної носової 
та ротової порожнини. Лікування проводилося 
згідно протоколів МОЗ №181, від 21.04.05. 

Тактика лікування, де причиною були го-
стрі отити, була наступною: забезпечення відто-
ку вмісту з барабанної порожнини (парацентез 
та фізиопроцедури, що покращують функцію 
слухової труби); антибактеріальна терапія - при 
отриманні геморагічного ексудату та визначен-
ня в гемограмі збільшення ШОЕ та зсув лейко-
цитарної формули в бік лімфоцитів, віддавалася 
перевага азітроміцину в поєднанні з гропринозі-
ном; при наявності в ексудаті гнійного вмісту та 
виявленні в гемограмі, лейкоцитозу, підвищення 
ШОЕ – перевага надавалася антибіотикам цефа-
лоспорінового ряду (за даними моніторингу ви-
сівів бактеріологічної лабораторії ). 
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При вірусних інфекціях проводилася про-
тивірусна терапія гропринозіном протягом 7 
днів. Паралельно проводилося дослідження кро-
ві на TORCH інфекції, внаслідок чого виявлено 
в 50% випадках герпетичну інфекцію та в 21% - 
цитомегаловірусну, що в подальшому потребу-
вало комплексного лікування інфекціоністом. 

При інфекційних захворюваннях дихаль-
них шляхів етіологічне лікування узгоджувалося 
інфекціоністом та пульмонологом. При акутра-
вмах лікування починалося з патогенетичної 
терапії. 

Для проведення патогенетичного ліку-
вання враховувалися показники реоенцефалог-
рами: при зниженні судинного тонусу призна-
чалися внутрішньовенно крапельно актовегін, 
для покращення обмінних процесів внутріш-
ньовенно струйно вводилися пірацетам та ко-
карбоскілаза; при підвищенні судинного тону-
су внутрішньовенно призначалися препарати, 
діючою речовиною, яких є пентоксіфілін (лат-
рен, трентал) для покращення мікро циркуляції 
та реологічних властивостей крові. Внутріш-
ньовенна терапія проводилася курсами 7-10 
днів. Лікування вміщувало також десенсибілі-
зуючу терапію (цетиризин або дезлоратадин) та 

препарати заспокійливої дії (валеріана, персен, 
магне-В6). 

Після проведення внутрішньовенного ку-
рсу для закріплення ефекту призначалося на 3 
тижні таблетовані форми – пірацетам, трентал, 
кардонат, нейровітан.  

 При контрольному огляді після проведе-
ного лікування виявлено: в першій групі хворих 
слух відновився в 77% (10 чол.), покращився в 
15% (2), стабілізувався в 8% (1); в другій групі 
слух відновився в 40% (7чол.), покращився 58% 
(11), стабілізувався – в 2% (1); в третій групі 
слух відновився у 77,8% (14), покращився – у 
16,6% (3), стабілізувався – в 5,6% (1); в четвер-
тій групі слух відновився в 60% (3), покращився 
в 40% (2). 

 За результатами проведеної роботи зроб-
лені висновки: ефективність лікування гострої 
сенсоневральної приглухуватості складає 98% 
(слух відновлюється в середньому в 64%, по-
кращується в 35%); обов’язково враховувати 
консультації сумісних спеціалістів; найгірше 
відновлюється слух при вірусних інфекціях, що 
вказує на значне порушення імунітету в даній 
групі хворих та необхідність вироблення ліку-
вальної тактики сумісно з імунологом.  
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ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ХРОНІЧНИЙ СЕКРЕТОРНИЙ ОТИТ У ДІТЕЙ 
 

Хронічний секреторний середній отит 
(ХССО) – хронічна негнійна хвороба вуха, що 
характеризується скупченням густої та клейкої 
рідини в порожнині середнього вуха. За даними 
літератури, ним хворіють 65-85% дітей віком до 
10 років. Пусковим чинником у розвитку ХССО 
є порушення функції слухової труби, що веде до 
транссудації, потім – збільшення кількості ке-
лихуватих клітин і слизових залоз та ексудації, і, 
в кінцевому результаті – до утворення спайко-
вого процесу та адгезивного отиту. 

За 2006-2008 роки в аудіологічній лабора-
торії кафедри оториноларингології Львівського 
медичного університету обстежено 185 дітей з 
хронічним секреторним отитом (106 хлопчиків, 
79 дівчаток) віком від 3 до 10 років. Отоскопіч-
но барабанна перетинка була випнута або на-
брякла (90,8%), синюватого відтінку (41,5%), з 
рівнем рідини (16,5%). При аудіометричному 
дослідженні у всіх дітей визначено кондуктивну 

приглухуватість з кістково-повітряним інтерва-
лом на всіх частотах до 25 дБ (78%) або до 40 дБ 
(22%). Кісткова крива показувала незначне зни-
ження порогів на високих та середніх частотах у 
4% дітей (лише у старших за 5 років). Тимпано-
метрія завжди показувала знижений тиск в ба-
рабанній порожнині. Реєструвалася тимпаног-
рама типу В. 

За даними обстеження ЛОР-органів вияв-
лено суміжну патологію, яка могла стати при-
чинним фактором ХССО: аденоїди (75,8%) хро-
нічний риніт (20,3%), риносинуїт (3,9%). У 
45,6% дітей секреторний отит почався після го-
строго гнійного отиту, у решти гострих отитів 
не відзначено. 

Проведено лікування: аденотомія або 
консервативна терапія аденоїдів та риніту, 
антигістамінні препарати, муколітики (АЦЦ), 
ереспал, синупрет, електрофорез лідази енда-
урально. Якщо консервативне лікування не 
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дало ефекту, з метою евакуації секрету вико-
нували широкий парацентез – міринґотомію. 
Критеріями ефективності лікування були по-
ява піку на тимпанограмі та зменшення кіст-

ково-повітряного інтервалу на аудіограмі. 
Ефективність лікування була вищою при ран-
ньому звертанні дитини та у молодшому віці 
(до 5 років). 
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ОЛ.ОМ.КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА  
ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Захворюваність на автоімунний тироїдит 
(АІТ) в Україні останніми роками залишається 
високою. Своєчасна діагностика цього захворю-
вання, а також спричиненого ним гіпотирозу мож-
лива на підставі характерних змін в ЛОР- органах. 
Це, передусім, збільшення язикового мигдалика, 
аж до його контакту з надгортанником, гіперемія з 
синюшнім відтінком його лімфоїдної тканини, 
розширення судин на поверхні цього мигдалика. 
При супутньому гіпотирозі спостерігається також 
драглистий набряк голосових складок і дисфонія, 
а при високому титрі антитироїдних антитіл 
(1:640…1:1280) – також набряк слизової оболонки 
носа та голосових складок (мікседема носа і гор-
тані). Останніми роками в тканинах гортані вияв-
лено рецептори тироїдних гормонів, що може по-
яснити досить швидке реагування цього органа на 
зміну рівня цих гормонів. 

Ці зміни і, передусім, – зміни в ділянці 
язикового мигдалика пояснюються результата-
ми паралельного дослідження рівня антитіл до 
тканини щитовидної залози, а також – до язико-
вого мигдалика і тканин м’якого піднебіння. 

Дослідженнями, що проводилися у понад 
200 хворих на АІТ та у 20 здорових осіб контро-
льної групи за допомогою тесту Бойдена (посе-
редня аглютинація еритроцитів в присутності 
специфічних антитіл), з’ясовано, що ріст рівня 
антитіл до язикового мигдалика здебільшого 
випереджує підвищення рівня антитироїдних 
антитіл, що пояснюється збереженням щитови-
дною залозою імунного зв’язку з місцем її пер-
винного розвитку.  

На підставі отриманих даних рекомен-
дується звернути особливу увагу на хворих, 
які мають «нетипові» скарги на дискомфорт, 
відчуття «клубка» в горлі. Виявлення у них 
змін, передусім в ділянці язикового мигдали-
ка, зобов’язує оториноларинголога скерувати 
хворого на обстеження до ендокринолога. Ви-
явлені ж оториноларингологом набрякові змі-
ни в ділянці голосових складок у осіб, що лі-
куються з приводу гіпотирозу, або перенесли 
операцію на щитовидній залозі часто є пер-
шою ознакою недостатності замісної гормона-
льної терапії.  
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А.П. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІКРОФЛОРА ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ І ХВОРИХ  
НА НЕСПЕЦИФІЧНУ ГРАНУЛЬОМУ ГОРТАНІ  

 

Одним із факторів, що сприяє виникнен-
ню неспецифічної гранульоми гортані після 
проведеної інтубації є запальний процес в піс-
ляопераційний період, викликаний мікрофло-
рою верхніх дихальних шляхів. Мікрофлора 
слизової оболонки гортані у здорових людей 
майже не вивчена, а у хворих на неспецифічну 
гранульому гортані не вивчена взагалі. Це пояс-

нюється, очевидно, технічними труднощами при 
заборі матеріалу з гортані для бактеріологічного 
дослідження, а також відносною рідкістю дано-
го захворювання. 

Мета роботи: вивчення загального кількі-
сного бактеріального і грибкового обсіменіння і 
видового складу автохтонної і алохтонної мік-
рофлори слизової оболонки гортані у здорових 
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людей і хворих на неспецифічну гранульому 
гортані. 

Під нашим спостереженням було 40 здо-
рових людй і 65 хворих на неспецифічну грану-
льому гортані віком від 31 до 68 років.  

Загальна щільність мікробних популяцій 
на слизовій оболонці гортані у здорових осіб 
становила 2672±614 КУО/мл, у хворих на не-
специфічну гранульому – 21514±2382 КУО/мл. 
Із отриманих даних видно, що щільність мікро-
бних популяцій на слизовій оболонці гортані у 
хворих на неспецифічну гранульому гортані 
була у 8 разів більшою, ніж у здорових людей. У 
здорових людей на слизовій оболонці гортані 
частіше всього виявлялись стафілококи, стреп-
тококи, нейсерії і значно рідше – корінебактерії, 

ентеробактерії і гриби роду Candida. У хворих 
на неспецифічну гранульому гортані виявлено 
такі ж види аеробних мікроорганізмів, що і у 
здорових людей, однак частота їх виділення бу-
ла набагато більшою. Так, загальна щільність 
нейсерій перевищувала у 10 разів, стафілококів 
– у 6, стрептококів – у 5, грибів роду Candida –  
у 3. У хворих на неспецифічну гранульому гор-
тані домінували Neisseria flava, Staph. aureus, 
Staph. epidermidis, Strept. haemoliticus и Candida 
albicans. Визначення мікробного пейзажу у 
хворих на неспецифічну гранульому гортані 
має практичне значення при проведенні профі-
лактики і лікування гнійно-септичних усклад-
нень після хірургічного видалення даної пато-
логії.  
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Д.Н.КОКОРКИН, А.Д.ГУСАКОВ, В.И.ДИДЕНКО, А.А.ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОТДАЛЕННЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ЭПИТИМПАНИТАМИ 

 
Актуальность. На сегодняшний день, на 

Украине численность детей и подростков с хро-
ническим гнойным средним отитом (ХГСО) 
превышает 13,5 тысяч. Известно, что примерно 
треть этих больных страдают отитом с недобро-
качественным течением. Санация детей и под-
ростков с ХГСО остается актуальной проблемой 
современной отохирургии. Несмотря на много-
образие предложенных методов, постоянное 
совершенствование технологии хирургического 
вмешательства, главной остается проблема 
большого числа рецидивов в отдаленном после-
операционном периоде. Одним из факторов аг-
рессивности ХГСО в детском возрасте является 
пневматизация сосцевидного отростка, которая 
«играет на руку» холестеатоме , особенно при ее 
инвазивном росте. Вместе с тем, выполнение в 
ходе санации субкортикальной мастоидэктомии 
не обещает в будущем хороших функциональ-
ных результатов, т.к. открытый лабиринт неред-
ко подвергается медленной дистрофии с дегра-
дацией сенсорного эпителия (Portman D., 2001). 
По мнению Jahnke (2004) наличие хорошо 
пневматизированного отростка у ребенка с 
ХГСО является прямым показанием к выполне-
нию т.н. «закрытого» варианта тимпанопласти-
ки. Автор настаивает на необходимости повтор-
ного (контролирующего) вмешательства через 
12-18 месяцев после первичной операции, т.к. 
процент рецидивов холестеатомы остается дос-
таточно высоким (25-35%). Вопрос о правомоч-

ности использования «закрытых» или «откры-
тых» методик реконструктивных операций при 
детской холестеатоме актуален и сегодня. На 
наш взгляд, отчасти, эту проблему позволит ре-
шить использование приема мастоидопластики 
в ходе выполнения первичного вмешательства. 

Материалы и методы. В течение 5 лет 
оперировали и наблюдали 138 детей и 155 под-
ростков. Форма заболевания – преимуществен-
но холестеатомная (86,8±3,2%). Перед операци-
ей учитывали показатели отомикроскопии, ау-
диометрии, рентгенографии височной кости и 
результаты компьютерной томографии (КТ). По 
результатам рентгенографии у подростков пре-
обладал склеротический сосцевидный отросток 
(62,5 %). В группе детей ячеистый сосцевидный 
отросток обнаружили в половине случаев. По 
данным КТ проводилась денситометрия содер-
жимого полостей среднего уха. Предварительно 
полученные данные сопоставлялись с истинным 
состоянием трепанационной полости (ТП), 
сформированной в ходе санирующего этапа 
операции. 

Результаты лечения и их обсуждение. 
«Закрытый» вариант операции (раздельная ат-
тикоантротомия с тимпанопластикой) выполнен 
у 19,6 % детей и 15,5 % подростков. Операция 
выполнялась только при ограниченной (атти-
кальной) холестеатоме. «Открытый» вариант 
операции использован у 111 детей и 130 подро-
стков. Сравнение отдаленных морфологических 
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результатов проводили в группах больных с 
различными типами выполненных операций.  

В ходе выполнения санирующего этапа 
«открытой» операции были сформированы три 
варианта ТП. Среди пациентов с компактным 
сосцевидным отростком объем ТП находился в 
пределах 1,2 - 1,5 мл, при этом соотношение 
объемов слухового прохода и ТП находилось в 
пределах 1/1 – 1/1,5. Подобное состояние назва-
но нами «малой полостью», которая была обна-
ружена у 46 % детей и 59,6 % подростков. 

Для пациентов с ячеистой структурой от-
ростка была характерной полость «среднего» 
объема (2,5-3,2 мл), при этом соотношение объ-
емов слухового прохода и самой полости нахо-
дилось пределах 1/2,5-1/3. Соответственно 
группам 34 % и 21 % случаев. 

 Наиболее объемной оказалась «большая» 
ТП (4,5-7,0 мл), при этом соотношение объемов 
находилось в пределах 1/5 – 1/9, соответственно 
19 % больных. Санация полости такого объема 
была затруднительной. Выход деструктивного 
процесса за пределы сосцевидного отростка с 
обнажением средней черепной ямки, сигмовид-
ного синуса, формирование фистулы лабиринта 
- получил название «осложненная трепанацион-
ная полость». Подобная ситуация присутствова-
ла при всех типах сосцевидного отростка и при 
различных объемах ТП. Разрушение стенок тре-
панационной полости с выходом воспалитель-
ного процесса за пределы сосцевидного отрост-
ка отмечено у 30 % детей и 15,8 % оперирован-
ных подростков.  

В ходе выполнения санирующего этапа 
операции прием мастоидопластики использова-
ли у 50 детей и 46 подростков. При планирова-
нии варианта операции учитывали размер и со-
стояние ТП, облитерацию выполняли только 
при полной уверенности в санации деструктив-
ного очага. Использованы 3 варианта операции: 
1) облитерация ТП перемещенным мышечно-
надкостничным лоскутом на верхней питающей 
ножке (Т. Раlva); 2) методика аутотраспланта-
ции губчатой кости и костного мозга (В.И. Ди-
денко, А.Д. Гусаков);  

3) модификация способа (J. Farrior) – об-
литерация ТП собственной костной стружкой с 
одновременным перемещением височного и за-
ушного мышечно-надкостничного лоскута. Эта 
методика названа нами «костно-мышечной об-
литерацией».  

Методику T. Palva использовали при на-
личии «осложненной» полости малого объема у 
25 детей и 18 подростков. При «осложненных» 
полостях среднего размера использовали способ 
«костно-мышечной облитерации»: соответст-
венно 15 детей и 16 подростков. При «ослож-

ненных» полостях с избыточным объемом ис-
пользовали методику аутотрансплантации (10 
детей и 12 подростков). У 4 детей и 5 подрост-
ков аутотрансплантация губчатой кости и кост-
ного мозга выполнялась с сохраненной задней 
стенкой наружного слухового прохода.  

Сравнивали морфологическую эффектив-
ность проведенных операций в ближайшем и 
отдаленном периоде. Через год после операции 
рецидив холестеатомы с гноетечением отметили 
у 12,7% больных после «закрытого варианта 
операции, 12,3% больных после «открытого» 
варианта операции. Послеоперационные резуль-
таты у больных с мастоидопластикой не разли-
чались: 12-13% осложнений у пациентов с мы-
шечной и костно-мышечной облитерацией и 9% 
– после костномозговой аутотрансплантации. 
Через 5 лет наблюдений результаты ухудшились 
у пациентов после санирующей операции уха с 
тимпанопластикой – 19,4% случаев и после 
тимпаномастоидопластики височным лоскутом 
– 17,8% случаев. Кроме этого, рубцовая дефор-
мация перемещенного мышечного лоскута была 
столь заметной, что ТП вернулась к своим ис-
тинным размерам у большинства оперирован-
ных больных. Отдаленные результаты «закры-
того варианта» тимпанопластики составили 
14,2% осложнений. В отдаленном послеопера-
ционном периоде лучшие результаты были у 
больных после костномозговой и костно-
мышечной мастоидопластики: 12,2±1,5% ос-
ложнений. Рубцовая деформация мышечных 
лоскутов при костно-мышечной облитерации 
мало изменила контуры трепанационной полос-
ти – этому препятствовала имеющаяся основа 
костной стружки. Частичный лизис костномоз-
гового аутотрансплантата наступил лишь у од-
ного больного, при этом контуры трепанацион-
ной полости не превышали объем слухового 
прохода.  

 
Выводы.  
1. Мастоидопластика остается востребо-

ванным приемом в реконструктивной хирургии 
уха и может быть с успехом использована у тре-
ти детей и подростков с недоброкачественными 
формами хронического гнойного среднего оти-
та.  

2. При планировании варианта операции 
необходимо учитывать объем и состояние тре-
панационной полости, но главное условие – 
полная уверенность в санации воспалительного 
очага. 

3. Эффективность мастоидопластики с 
использованием аутокости в отдаленном перио-
де дает положительные морфологические ре-
зультаты у 87-88 % оперированных больных. 

 
© Д.Н.Кокоркин, А.Д.Гусаков, В.И.Диденко, А.А.Гусакова, 2009  
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Д.Н.КОКОРКИН, А.Д.ГУСАКОВ, Г.В.КОКОРКИНА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДНИХ ОТИТОВ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. По данным ВОЗ в 2003 
году в мире насчитывалось более 250 млн. чело-
век с т.н. социально-значимыми нарушениями 
слуха, что составляет 4,2 % от всей популяции 
земного шара. В последние 3 года отмечается 
увеличение частоты поражений слуха с 6 % до 
8,5 %, особенно это заметно в ряде стран с раз-
витой индустриализацией. К примеру, в 2005 
году в Российской Федерации насчитывалось 13 
млн. лиц с социально-значимым поражением 
слуха, из них 1 млн. составляют дети и подрост-
ки (М.Р. Богомильский и соавт., 2006). Подводя 
итоги многолетних исследований лиц с наруше-
ниями слуха, исследователи пришли к выводу, 
что более половины (51,5%) случаев детской 
тугоухости обязано перцептивному поражению, 
34,7% – кондуктивному поражению, 6,6% – сме-
шанному. Среди подростков доля кондуктивно-
го компонента тугоухости составляет 51,2-
59,2% случаев. В целом по Росси, число подро-
стков и детей с социально-значимой тугоухо-
стью ежегодно увеличивается на 1,5-2%. Более 
значимые темпы прироста кондуктивной туго-
ухости отмечают зарубежные авторы. По их 
мнению, лидирующие позиции в формировании 
детской тугоухости занимают последствия хро-
нического или рецидивирующего секреторного 
отита, при этом ежегодный прирост хрониче-
ской кондуктивной тугоухости составляет 5-7% 
случаев. 

Цель работы: оценить динамику заболе-
ваемости острыми и хроническими средними 
отитами среди детей и подростков в Запорож-
ской области за последние 10 лет. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Проанализированы показатели распро-
страненности средними отитами среди детей и 
подростков Запорожской области за период 
1998-2008 гг. Учитывалась динамика распро-
страненности острого среднего (ОСО) и хрони-
ческого среднего отита (ХСО). Два этих заболе-
вания составляют большинство в группе нозо-
логий «Болезни уха и сосцевидного отростка». 
Результаты исследований сопоставлялись с ре-
зультатами «в целом по Украине». 

Несмотря на сокращение детского населе-
ния число зарегистрированных детей и подрост-
ков с «Болезнями уха и сосцевидного отростка» в 
целом по Украине выросло в полтора раза – с 27,1 
до 47,5/1000. По результатам 2008 года распро-
страненность этой группы нозологий достигает, в 

абсолютных цифрах, более 300 тысяч случаев. В 
нашем регионе, число наблюдений выросло от 
29,5 до 44,8/1000. В абсолютных цифрах, это со-
ставило 10788 случаев, из них 46,7% случаев за-
болевания зарегистрированы впервые в жизни.  

Среди подростков Украины распростра-
ненность группы нозологий «Болезни уха и сос-
цевидного отростка» превысили показатель 
367,7/10,000, при этом 67,3 % случаев зарегист-
рированы впервые в жизни. В Запорожской об-
ласти распространенность «Болезней уха…» 
существенно отстает от общереспубликанских 
показателей и составляет 289,0/10.000 (64,3% – 
впервые в жизни).  

За последние 10 лет показатель распро-
страненности ОСО среди детей Запорожской 
области существенно вырос: с 21,5 до 31,5/1000 
и на сегодняшний день превышает общереспуб-
ликанские показатели (29,2/1000). Среди подро-
стков распространенность ОСО по Украине вы-
росла с 90,8 до 138,4/10.000. В нашем регионе 
соответственно 87,6 – 110,5/10.000. 

 По итогам 2008 года, распространенность 
ХСО по Украине в целом достигает более 16400 
случаев, что в относительных цифрах составля-
ет 1,28/1000 среди детей и 35/10.000 среди под-
ростков. Число впервые выявленных заболева-
ний составляет соответственно 20,2% среди де-
тей и 16,5% среди подростков. Запорожский 
регион по показателям распространенности 
ХСО превышает общереспубликанские показа-
тели. Так, среди детей 0-14 лет этот показатель 
составляет 1,36/ 1000, а среди подростков соот-
ветственно 30,6/ 10.000. Число впервые выяв-
ленных детей с ХСО в нашем регионе достигает 
29,1%, среди подростков – 18,4%. По Украине, 
число впервые выявленных ХСО составляет 
соответственно 20,2% и 16,4% случаев. Прирост 
заболевших детей ХСО внутри самой группы 
неоднороден. Так, в нашем регионе в 2008 году 
впервые зарегистрировано 32,2% детей с ХСО в 
возрасте 0-6 лет и 28% в возрасте 7-14 лет. В 
целом по Украине тот же показатель составляет 
соответственно 28,0% и 18,1% случаев.  

Выводы. Таким образом, за последние 10 
лет, распространенность «Болезней уха и сосце-
видного отростка» среди детей и подростков 
Запорожской области имеет четкую тенденцию 
роста. Эта группа нозологий продолжает актив-
но восполняться за счет средних отитов выяв-
ленных впервые в текущем году. Наиболее су-
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щественный прирост отмечен за счет прироста 
острых средних отитов в детском возрасте и 
впервые выявленного хронического среднего 
отита среди детей и подростков. Выделенные 

нами показатели свидетельствуют о необходи-
мости своевременной хирургической реабили-
тации хронических средних отитов и их актив-
ной профилактики.  

 
© Д.Н.Кокоркин, А.Д.Гусаков, Г.В.Кокоркина, 2009  
 
 
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ, АУДІОЛОГІЇ ТА ФОНІАТРІЇ  
НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 

 

Першим кроком до створення окремої 
спеціальності – дитячої оториноларингології в 
Україні було започаткування О.С. Коломійчен-
ком у 1936 році курсу лекцій з дитячої ЛОР-
патології, який на той час працював на кафедрі 
оториноларингології в Київському інституті 
удосконалення лікарів (КІУЛ). 

У вересні 1968 року професором С.І. Мо-
стовим було відкрито при кафедрі оторинолари-
нгології КІУЛ курс дитячої оториноларингології 
на базі Київської обласної клінічної лікарні.  

В січні 1969 року була створена самостій-
на кафедра дитячої оториноларингології, чим 
завершилося повне виділення дитячої оторино-
ларингології в клінічну дисципліну. Базою ка-
федри стало ЛОР-відділення дитячої міської 
спеціалізованої лікарні № 14 на 60 ліжок. Орга-
нізатором і першим керівником кафедри (1969-
1975) була професор О.А. Євдощенко. 

У травні 1975 року кафедра була реорга-
нізована в доцентський курс, який очолив до-
цент А.А. Лайко – учень професора С.І. Мосто-
вого. В 1990 році кафедра знову отримала само-
стійний статус, якою до 2002 року завідував 
професор А.А. Лайко. 

З 2002 року кафедру очолює професор 
А.Л. Косаковський, учень проф. О.А. Євдощенко. 

В 2005 році кафедра була перейменована 
в кафедру дитячої оториноларингології, аудіо-
логії та фоніатрії. Нині кафедра дитячої отори-
ноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО 
імені П.Л. Шупика є науковим, методичним та 
лікувальним центром дитячої оториноларинго-
логії на Україні.  

Основна наукова тематика кафедри – роз-
робка і удосконалення методів діагностики та 
лікування захворювань верхніх дихальних шля-
хів та вуха у дітей, розробка методик хірургіч-
них втручань при захворюваннях ЛОР-органів з 

використанням електрозварювальних техноло-
гій біологічних тканин.  

Співробітниками кафедри опубліковано 
понад 700 наукових праць, в тому числі 10 моно-
графій, 4 підручники і 27 посібників. На кафедрі 
захищено 3 докторських і 8 кандидатських дисе-
ртацій, розроблено понад 50 винаходів і біля 230 
раціоналізаторських пропозицій, отримано 4 сві-
доцтва про реєстрацію авторського твору. Запро-
поновані співробітниками кафедри оригінальні 
методи діагностики, консервативного та хірургі-
чного лікування захворювань ЛОР-органів, нові 
інструменти, які широко застосовуються дитячи-
ми оториноларингологами в практичній діяльно-
сті як в Україні, так і за кордоном.  

На кафедрі проводяться цикли спеціаліза-
ції, тематичного удосконалення, передатеста-
ційні цикли для лікарів-курсантів з дитячої ото-
риноларингології та сурдології, навчання в ін-
тернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі. 
Кафедра здійснює післядипломну підготовку 
дитячих оториноларингологів, лікарів сурдоло-
гів, фоніатрів, педіатрів, сімейних лікарів та лі-
карів швидкої допомоги. 

Методичне забезпечення навчального 
процесу включає відповідні програми та навча-
льні плани з інтернатури з дитячої отоларинго-
логії, спеціалізації з дитячої отоларингології та 
сурдології, стажування з дитячої отоларинголо-
гії, тематичного удосконалення з дитячої отола-
рингології, сурдології та фоніатрії. 

На кафедрі розроблені еталони практич-
них навичок, алгоритми, ситуаційні задачі, тес-
тові питання з дитячої оториноларингології та 
сурдології, підготовлено лекції з мультимедій-
ним супроводженням та відеофільми, видано 4 
підручники, 27 навчально-методичних посібни-
ків та довідників, щорічно публікуються статті 
навчально-методичного характеру.  
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Кафедра є єдиною в Україні та опорною 
за двома спеціальностями: з дитячої отоларин-
гології та сурдології. Клінічні бази кафедри: 
Національна дитяча спеціалізована лікарня 
“ОХМАТДИТ” (головна клінічна база з момен-
ту створення кафедри з 1969 року), Київська 
міська дитяча клінічна лікарня №1 (з 1989 р.), 
ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломій-
ченка АМН України» (з 2004 р.).  

Кафедра активно співпрацює з науковими 
закладами як в Україні, так і за кордоном. Спів-
робітники кафедри приймають активну участь в 
міжнародних виставках. Кафедра є базою кліні-

чних випробувань медичної техніки та клініч-
них досліджень лікарських препаратів. 

Подальший розвиток дитячої оторинола-
рингології, аудіології та фоніатрії пов’язується з 
покращенням матеріальної бази кафедри і ство-
ренням необхідних умов для впровадження но-
вих сучасних технологій лікування, нових ендо-
скопічних та мікроскопічних методик хірургіч-
них втручань. Планується створення нових цик-
лів та форм (майстер-класи) навчання, розробка 
та серійне виробництво нових ЛОР-
інструментів, зокрема інструментів для електро-
зварювання біологічних тканин. 

 
© А.Л. Косаківський, 2009  
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ УКРАЇНИ ЗА 2008 РІК 
 

В 2008 році в Україні працювало 705 ди-
тячих оториноларингологів (в 2007 – 711). По-
казник забезпеченості становить 0,08 на 1000 
дитячого населення (в 2007 – 0,13). Найвищий 
показник в м. Севастополь – 0,23, м. Києві – 
0,19, Харківській області – 0,12, АР Крим – 
0,10, Запорізькій області – 0,10. Найнижча за-
безпеченість в Черкаській (0,04), Волинській 
(0,05), Закарпатській (0,05), Чернігівській 
(0,05), Рівненській (0,06), Житомирській (0,06), 
Кіровоградській (0,06) областях.  Штатних по-
сад – 838,5, зайнятих – 786,5, занятих основни-
ми працівниками 678. 52 посади є вакантними 
по Україні, 160 – зайняті не основними праців-
никами. Кваліфікаційну категорію мають 543 
(77%) дитячих оториноларингологів. Атестація 
обласних спеціалістів проводиться в МОЗ 
України. Всі лікарі перед атестацією проходять 
передатестаційні курси.  

 На кафедрі дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика, яка є опорною з дитячої оториноларинго-
логії та сурдології проводиться навчання в ін-
тернатурі, спеціалізація з дитячої оторинолари-
нгології (5 і 2 міс) та сурдології (2 міс), курси 
тематичного удосконалення з дитячої оторино-
ларингології, сурдології, фоніатрії (1 міс). В 
2008 році співробітниками кафедри було видано 
2 підручники, лекції (електронне видання) та 1 
навчально-методичний посібник. Дитячі отори-
ноларингологи брали участь в 22 Європейсько-
му конгресі ринологів, в науково-практичних 
конференціях, міжнародних виставках, в засі-

даннях Асоціації дитячих оториноларингологів 
України та Українського науково-медичного 
товариства оториноларингологів. Наукові роз-
робки відзначені дипломом та золотою медаллю 
ІУ Міжнародного салону винахідників та нових 
технологій «Новий час», орденом Шевальє 
(Бельгійська палата винахідників), почесною 
грамотою Президії Академії Медичних Наук 
України. 

 В даний час на кафедрі дитячої отори-
ноларингологїї, аудіології та фоніатрії активно 
розробляються методи хіруругічних втручань на 
ЛОР-органах з використанням технологій елек-
трозварювання біологічних тканин. 

В 2008 році за фінансової підтримки Між-
народного благодійного фонду «Україна 3000» 
та фірми «Проктер енд Гембл Україна» було 
закуплено аудіометр для об’єктивного дослі-
дження слуху, аудіометр клінічний та імпедан-
сометр для АР Крим, аудіометри клінічні та ім-
педансометри для Волинської, Запорізької і Че-
рнігівської областей. 

 Амбулаторно-поліклінічна допомога за-
безпечувалась в самостійних дитячих оторино-
ларингологічних кабінетах, а також в змішаних 
ЛОР-кабінетах районних поліклінік, де працю-
ють оториноларингологи зальної мережі. 
Останні повинні пройти курси спеціалізації з 
дитячої оториноларингології. 

В 2008 році в Україні функціонувало 
1711 дитячих ЛОР-ліжок (в 2007 р. – 1700), що 
становить 2,06 на 10000 дитячого населення. 
Найнижча забезпеченість дітей спеціалізова-
ними ліжками у Вінницькій – 1,10 на 10000 
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дітей, Одеській – 1,2, Львівській – 1,17, Івано-
Франківській – 1,17, Тернопільській – 1,12, Во-
линській – 1,27 областях. Найбільшу забезпе-
ченість дітей спеціалізованими ліжками має м. 
Севастополь – 5,87, Сумська область – 4,06, 
Луганська область – 3,18, АР Крим – 3,07, м. 
Київ – 3,25 на 10000 дітей. Середнє число ро-
боти ліжка – 325,39. В 2008 році було проведе-
но 71794 операцій, померло 2 хворих (у Луган-
ській обл.). 

Дитячі ЛОР-відділення, ЛОР-кабінети та 
слухові кабінети потребують сучасного облад-
нання і впровадження нових технологій діагнос-
тики та лікування хворих. Зокрема всі слухові 

кабінети обласних дитячих лікарень слід укомп-
лектувати клінічними аудіометрами, імпедансо-
метрами та аудіометрами для об’єктивного до-
слідження слуху. На базі ЛОР-відділень облас-
них дитячих лікарень планується створити ото-
риноларингологічні центри, оснащені операцій-
ними мікроскопами, ендоскопічною апарату-
рою, оснащенням для мікрохірургії вуха, горта-
ні, риносептопластики тощо. ЛОР-відділення 
центральних районних лікарень мають бути 
укомплектовані клінічними аудіометрами та 
імпедансометрами. Пологові будинки та відді-
лення планується оснастити апаратами для ехо-
скринінгу новонароджених. 

 
© А.Л. Косаківський, 2009 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА А-ЦЕРУМЕН В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Целью исследования являлась оценка эф-
фективности применения препарата А-церумен 
при лечении больных с серной пробкой. 

Материал и методы. Объектом клиниче-
ских исследований был современный препарат 
А-церумен производства «Лаборатории Жиль-
бер» (Франция), представлен на Украине «Ни-
комед Австрия ГмбХ», который не так давно 
появился на фармацевтическом рынке Украины. 
Препарат представляет собой прозрачный рас-
твор светло-желтого цвета, в состав которого 
входит ТЕА-кокоилгидролизированный кол-
лаген, кокобетаин, ПЕГ 120-метилглюкозо-
диолеат, а также феноксиэтанол-парабени, тет-
расодиум, очищенная вода. За счет поверхност-
но-активного действия сурфактантов, которые 
входят в состав активных веществ, препарат 
растворяет и предупреждает образование серной 
пробки в наружном слуховом проходе.  

Данное клиническое исследование прово-
дилось как открытое сравнительное и выполня-
лось в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми Государственным фармакологическим 
центром МЗ Украины к ограниченным клиниче-
ским испытаниям. Согласно протоколу ограни-
ченных клинических исследований, исследуе-
мое клиническое средство использовалось в ле-
чении больных с серной пробкой. В качестве 
контроля использовали 3% раствор перекиси 
водорода. 

В исследование были включены 61 паци-
ент детского возраста с серной пробкой основ-
ной группы и 10 пациентов с данным заболева-
нием контрольной группы. 

Результаты и их обсуждение. Количест-
во серы в наружном слуховом проходе после 
использования препарата в течение 3-4 дней 
уменьшилось у 4 (6,6%) пациентов, а у 39 
(63,9%) детей наружные слуховые проходы 
полностью очистились от серы без дополни-
тельного промывания уха физиологическим 
раствором. У 18 пациентов, у которых количе-
ство серы на 3-4 день лечения значительно 
уменьшилось, ее остатки были удалены путем 
промывания уха, а у 4 детей возникла необхо-
димость удаления серы с помощью крючка. В 
контрольной группе после использования 3% 
перекиси водорода количество серы уменьши-
лось лишь у 2 детей, т.е. у всех пациентов сера 
была удалена путем промывания наружного 
слухового прохода. 

Выводы  
1. Исследуемый препарат А-церумен при 

лечении серных пробок хорошо переносился 
больными, не вызывал побочных эффектов и 
аллергических реакций.  

2. Терапевтическая эффективность препа-
рата А-церумен при лечении больных с серными 
пробками в детском возрасте без промывания 
наружного слухового прохода составила 63,9%. 
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3. Препарат А-церумен является совре-
менной альтернативой существующим методам 
извлечения серных пробок, поскольку в боль-
шинстве случаев при его использовании серная 
пробка не только размягчается, но и самостоя-

тельно удаляется без промывания наружного 
слухового прохода.  

4. Результаты проведенного исследование 
позволяют рекомендовать А-церумен для при-
менения при лечении серных пробок у детей. 
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ВИСОКОЧАСТОТНЕ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН  
ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ЛОР-ОРГАНАХ У ДІТЕЙ 

 

Для розтину тканин під час хірургічних 
втручань традиційно використовують скальпель 
або монополярний електроніж. Недоліком їх 
застосування в першому випадку є кровотеча, а 
при використанні монополярного ножа електри-
чний струм пропускається через весь організм, 
що особливо небажано в дитячому віці. Крім 
того, при використанні монополярних електро-
інструментів зустрічаються опіки шкіри в місці 
накладання пасивного електроду. 

Перспективним напрямком, за нашим пе-
реконанням, є використання при удосконаленні 
традиційних хірургічних методик високочастот-
них електрозварювальних технологій біологіч-
них тканин. 

На кафедрі дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шу-
пика розроблено ряд хірургічних втручань на 

ЛОР-органах з використанням високочастотно-
го електрокоагулятора ЕК-300М1 та розробле-
них разом з співробітниками Інституту електро-
зварки ім. Патона НАН України біполярних ін-
струментів. 

Нами були науково обґрунтовані, розроб-
лені та апробовані в клініці з використанням 
відповідних біполярних електроінструментів 
методики видалення синехій носа, септопласти-
ка, тонзилотомія, тонзилектомія, аденотомія, 
лікування гіпертрофічного риніту, видалення 
рубців гортані, папілом гортані, видалення се-
рединної кисти та нориці шиї, гайморотомія та 
інші хірургічні втручання. 

Перевагою запропонованих оперативних 
втручань є відсутність або зведення до мінімуму 
кровотечі, зменшення тривалості операції та реци-
дивів захворювання, значний економічний ефект. 
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ДОСВІД СКРИНІНГОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ  
НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ 

 

За даними світової статистики, діти з тя-
жкими порушеннями слуху складають 0,2-0,4% 
серед новонароджених. З кожної тисячі новона-
роджених одна дитина має глухоту, а 2-3 – при-
глухуватість. Раннє виявлення порушень слуху з 
наступною реабілітацією являється вирішаль-
ним фактором подальшого мовного та психо-
емоційного розвитку дитини. В перші роки жит-
тя дитини слух є основою розвитку мови, пізна-

вальних та соціально-емоційних навичок. Це 
обумовлює виняткову важливість виявлення 
порушень слуху як можна у більш ранні строки і 
проведення подальшої реабілітації за допомо-
гою слухового апарату чи кохлеарної імпланта-
ції у випадку глухоти.  

Наявна на сьогоднішній день апаратура 
для реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ) або 
слухової реакції стовбура головного мозку 
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(ABR) дозволяє провести дослідження слуху у 
немовлят вже через 3 години після народження. 
Позитивна відповідь при реєстрації ОАЕ свід-
чить про наявність у немовляти соціального 
слуху. 

Основні причини порушень слуху можна 
об’єднати у три групи факторів в залежності від 
механізму та часу впливу: спадкові (генетично 
детерміновані, сімейні), вроджені (впливають на 
організм ембріону та плода в анте- та інтраната-
льному періодах) та набуті (впливають після 
народження дитини, в тому числі в ранньому 
неонатальному періоді). 

Факторами ризику виникнення приглуху-
ватості та глухоти у дітей є: 

− несприятливий перебіг вагітності – то-
ксикоз, загроза викидню та передчасних поло-
гів, резус-конфлікт матері та плоду, гестози, 
пухлини матки, захворювання матері під час 
вагітності (краснуха, грип, ГРВІ, цитомегало-
вірусна інфекція) та вживання ототоксичних 
антибіотиків, алкогольна та інші інтоксикації, 
вплив радіації; 

− патологічні пологи – передчасні, стрім-
кі, затяжні, накладання щипців, кесарів розтин, 
часткове відшарування плаценти, ягодичне та 
тазове передлежання плоду та інша патологія, 
яка призводить до асфіксії та внутрішньочереп-
ної травми плода; 

− патологія раннього неонатального пері-
оду – гіпербілірубінемія (рівень білірубіну ви-
щий за 200 мкмоль/л), пов’язана з гемолітичною 
хворобою новонароджених, недоношеність, ма-
са тіла до 1500 г, вроджені вади розвитку (в то-
му числі ЛОР-органів); 

− фактори ризику раннього дитинства – 
сепсис, лихорадкові хвороби після пологів, ві-

русні інфекції (краснуха, вітряна віспа, кір, па-
ротит, коклюш, скарлатина, грип), менінгоенце-
фаліт, ускладнення після щеплень, хвороби 
ЛОР-органів, черепно-мозкові травми, застосу-
вання ототоксичних антибіотиків, наркоз; 

− спадкова патологія – у 35-50 % новона-
роджених приглухуватість та глухота спадково-
го походження, у третини цих дітей вона має 
синдромальний характер (поєднується з іншими 
аномаліями).  

Протягом 2007-2008 років було обстеже-
но 263 дитини, які перебували на лікуванні у 
Неонатологічному центрі Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні “Охматдит”. Перевірка 
отоакустичної емісії проводилась за допомогою 
приладу "Ero-scan" фірми  "Maico".  Oбстежува-
лись діти відділення інтенсивної терапії новона-
роджених, відділень виходжування недоноше-
них дітей №1 та №2 та відділення хірургії ново-
народжених. При першому обстеженні у 3,2% 
дітей ОАЕ не реєструвалась. Діти, які мали не-
гативні або сумнівні результати ехоскринінгу 
після повторного обстеження, були направлені 
для більш детального обстеження (КСВП) до 
регіональних слухових центрів та ДУ “Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМН України”. 

Фактори, які впливали на отримання не-
правдивих негативних результатів: глибока не-
доношеність дитини, працююче медичне облад-
нання, яке створює перешкоди для реєстрації 
отоакустичної емісії (в т.ч. кювези, інфузомати, 
апарати ШВЛ), утруднення дихання (трахеос-
тома, стридор, механічні перешкоди – пухлини, 
набряк, викривлення перегородки носа та ін.), 
недостатня кваліфікація медперсоналу. 
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ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГЕНОМУ НАЗАЛЬНИХ 
ЕПІТЕЛІОЦИТІВ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПОЛІПОЗНОМУ РИНОСИНУЇТІ 

 

Запальні захворювання приносових пазух 
стабільно займають одне із провідних місць в 
структурі ЛОР-патології. Для цих захворювань 
характерний широкий клінічний поліморфізм з 
наявністю великої кількості варіантів перебігу, 
клінічних форм, кількістю уражених пазух, клі-
ніко-лабораторних та імунологічних параметрів. 
Таку різноманітність неможливо пояснити тіль-

ки впливом зовнішніх факторів та особливостя-
ми анатомії і імунології носової порожнини, які 
також відрізняються значним поліморфізмом. 
Це вказує, що розвиток хвороби пов'язаний з 
індивідуальними особливостями макроорганіз-
му, в детермінації яких обов'язкову участь при-
ймають генетичні фактори. Водночас відомо, 
що генетично детерміновані ознаки залежать не 
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тільки від первинної нуклеотидної послідовнос-
ті ДНК, а також від процесу експресії генів, тоб-
то від функціонального стану геному. Модифі-
кації генної активності потенційно зворотні, але 
призводять до порушень метаболізму, імунітету, 
здатності до регенерації.  

Мета роботи: покращити діагностику 
хронічних поліпозних риносинуїтів (РС) шля-
хом визначення показників функціонального 
стану геному (ФСГ). 

Завдання: 
1. Провести комплексний аналіз показни-

ків ФСГ назальних епітеліоцитів в нормі та при 
патології. 

2. Довести інформативність цих показни-
ків для діагностики хронічних РС. 

Проведено клініко-лабораторне обсте-
ження пацієнтів. ФСГ аналізували за показни-
ками інтерфазних ядер епітеліоцитів слизової 
оболонки носової порожнини: індексом хрома-
тизації (ІХ відображає активність транскрипції), 
ядерцевим індексом (ЯІ -метаболізм клітини), 
статевим хроматином (СХ, контроль експресії 
генів) та індексом морфологічно змінених ядер 
(МЗЯ, показник деструкції, апоптозу). Забір ма-
теріалу та виготовлення препаратів здійснювали 
за відповідними методиками. Препарати дослі-
джували методом світлової мікроскопії. У кож-
ному препараті вивчали по 100 інтерфазних 
ядер. 

Результати: Підчас проведення дослі-
дження отримані наступні результати. ІХ змен-
шується в порівнянні з нормою у чоловіків від 
0,91±0,03 до 0,76±0,07, у жінок від 0,89±0,02 до 
0,78±0,05. СХ зменшився у жінок від 28,39±0,83 
в нормі до 17,08±0,92 при хронічному РС, у чо-
ловіків навпаки відмічається збільшення СХ від 
2,76±0,13 в нормі до 5,82±0,51 при патології, що 
свідчить про репресію регуляторних локусів 
єдиної Х-хромосоми. ЯІ зменшився у чоловіків 
від 12,65±1,01 до 10,98±0,90, у жінок від 
10,26±0,63 до 8,95±0,76. Відмічається значне 
збільшення комплектів МЗЯ у хворих в порів-
нянні із здоровими: від 22,78±0,61 до 31,98±0,96 
у чоловіків та від 23,12±0,49 до 34,18±1,05 у 
жінок. 

 
Висновки: 
1. Проведений комплексний аналіз чоти-

рьох показників ФСГ назальних епітеліоцитів 
при хронічному поліпозному риносинуїті довів 
достовірне зменшення ІХ та ЯІ, що свідчить про 
відчутне пригнічення процесів транскрипції і 
трансляції в клітині. 

2. Значне зменшення показника СХ у жі-
нок та збільшення у чоловіків свідчить про важ-
кість процесу. 

3. Збільшення числа клітин з МЗЯ свід-
чить про пригнічення апоптозу назальних епіте-
ліоцитів.  

 
© І.В. Кошель, Р.М. Фіщук, 2009  
 
 
 
 
 

В.В. КРИВША, Ю.А. ОБОЗНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КЕФАЛОГРАФІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 
ПРИХОВАНИХ ПОРУШЕНЬ СТАТИЧНОЇ РІВНОВАГИ У ХВОРИХ З ОБМЕЖЕНИМ 

ЛАБІРИНТИТОМ 
 

В останні роки обмежений лабіринтит з 
типовими клінічними проявами зустрічається 
рідше, безсимптомний (латентний) перебіг спо-
стерігається частіше і фістула лабіринту визна-
чається тільки під час операції (клінічно – у 
8,7 %, при операції – у 20,5 % хворих). Латент-
ний перебіг обмеженого лабіринтиту за даними 
ряду авторів у 30 – 60 % хворих обумовлений 
малими розмірами фістули або її ізоляцією па-
тологічними тканинами, помірним ураженням 
лабіринту та повільним розвитком деструктив-
ного процесу в лабіринтній стінці (Яшан О.І., 
2001; Шкорботун В.О., 2004; Борисенко О.М. і 
співавт., 2002, 2004). 

Для виявлення прихованих вестибуляр-
них порушень існують ускладнені вестибулярні 
методики. Кефалографія, яка досить широко 
використовується для об’єктивної реєстрації 
стану статичної рівноваги в клінічній отоларин-
гології, є одним з цих методів. 

Кефалографія проведена 46 хворим на 
ХГСО, ускладнений обмеженим лабіринтитом. 
Дослідження виконувалось при надходженні на 
лікування до стаціонару. Кефалографічне дослі-
дження проводилось у простому варіанті та з 
вестибулярним навантаженням у вигляді 20 ак-
тивних синусоїдальних коливань голови у фро-
нтальній площині. Результати оцінювали за да-
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ними порівняльного аналізу показників кефало-
графії до і після вестибулярного навантаження. 
При якісній оцінці кефалограм визначали її фо-
рму, яку утворюють скупчення кефалографіч-
них крапок, при кількісній – визначали індекс 
кефалограми (Ркфг). Порушення статичної рів-
новаги при виконанні простої кефалографії ви-
явлено у 30 (65,2 %) хворих. Визначався асиме-
тричний тип кефалографічного зображення. Ке-
фалографічний індекс І ст. відмічався у 18 хво-
рих і становив 3,1±0,6 ум.од., ІІ ст. – у 8, серед-
нє значення якого було 4,9±1,0 ум.од, ІІІ ст. – у 
4 з показником 6,6±0,4 ум.од. У 16 осіб Ркфг був 
0 ст. з середнім значенням 2,3±0,2 ум.од. 

При проведенні кефалографії після вести-
булярного навантаження виявлено погіршення 
показників “простої” кефалографії на 0,8 – 2,0 
ум.од. від початкового індексу у 42 хворих. У 12 
осіб Ркфг з 0 ступеня змінився на І ст., Ркфг І ст. 
мали 12 осіб, ІІ ст. – 22, ІІІ ст. – 8. При цьому 
збільшилась хиткість, лінійне та кутове зміщен-
ня осі кефалограми.  

Висновки 
Використання кефалографії з вестибуляр-

ною навантажувальною пробою дає можливість 
збільшити відсоток хворих, у яких визначаються 
приховані порушення статичної рівноваги різ-
ного ступеня. 

 
© В.В. Кривша, Ю.А. Обозна, 2009  
 
 
 
 
 

Т.А. КРЫЛОВА, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 

В последние годы отмечается выражен-
ный рост аллергических заболеваний, в том 
числе и аллергического ринита (АР). Домини-
рующим симптомом АР, который ухудшает ка-
чество жизни больного, является заложенность 
носа и затруднение носового дыхания (в 96% 
случаев). Данные проявления АР трудно подда-
ются лечению. Существует множество различ-
ных способов, схем и методик лечения АР, ко-
торые, бесспорно, облегчают состояние больно-
го и частично восстанавливают носовое дыха-
ние, но, как правило, на непродолжительное 
время. Поэтому, остается актуальным поиск но-
вых способов реабилитации данной категории 
больных с учетом патофизиологических меха-
низмов, происходящих в слизистой оболочке 
носа и во всем организме каждого конкретного 
пациента.  

Наиболее эффективным методом лечения 
АР на сегодняшний день остается СИТ, влияю-
щая на все стадии патогенеза аллергии и обла-
дающая длительным профилактическим эффек-
том после завершения лечебных курсов. Однако 
при планировании объема лечения должны учи-
тываться степень тяжести и длительность забо-
левания, возраст больного, сопутствующие за-
болевания, социальные аспекты, риноскопиче-
ская картина и архитектоника полости носа. Со-
гласно нашим данным одновременно с АР в 
36% случаев регистрируются сопутствующие 

аллергические заболевания, ухудшающие каче-
ство жизни пациентов. Из них: бронхиальная 
астма (БА) – у 4% больных, хронический сину-
сит – у 5%, хронический обструктивный брон-
хит – у 5%, отит – у 2,8%, аденоиды – у 6%, по-
липы полости носа – у 9%, поражение кожи – у 
4%. 

В нашей клинике мы придерживаемся 
следующего алгоритма ведения пациентов с АР: 

1-й этап – обследование пациентов, вклю-
чающее тщательно собранный аллергологиче-
ский анамнез, ЛОР-осмотр, лучевая диагности-
ка, выявление сопутствующей патологии, кож-
ные аллергопробы методом ротационного прик-
теста, при необходимости определение специ-
фических Ig E ИФА; 2-й этап – подготовитель-
ный, целью которого является достижение кли-
нической ремиссии АР, санация очагов хрони-
ческой инфекции, восстановление носового ды-
хания с использованием щадящих хирургиче-
ских методик, стабилизация БА и других сопут-
ствующих аллергических заболеваний с помо-
щью антигистаминных препаратов, кромонов, 
топических назальных кортикостероидов; 3-й 
этап – проведение пероральной СИТ бытовыми 
и пыльцевыми драже под клиническим и аллер-
гологическим контролем врача-отоларинголога 
и своевременным купированием обострений, 
индивидуальным подбором оптимальной схемы 
лечения.  
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За последние 5 лет, согласно предложен-
ной схеме, пролечено 160 больных. Из них 
женщин 62, мужчин 75, детей 23, в возрасте от 
5 лет до 52 лет. На подготовительном этапе 
оперативное лечение проведено в 25% случаев. 
Результаты лечения оценивались как отличные 
в 31% случаев, хорошие – 50%, удовлетвори-
тельные – 14%, без изменений – 5%. На фоне 
лечения СИТ также отмечалось улучшение те-

чения сопутствующих заболеваний. Осложне-
ния СИТ наблюдались у 7 человек, что соста-
вило 4,3 % (обострение синусита – 2 человека, 
гипертермия – 1 человек, выраженные обост-
рения АР и БА – 4 человека). Однако благодаря 
фармакологическому лечению и своевремен-
ной коррекции схемы СИТ все больные про-
должили специфическое лечение с положи-
тельным эффектом.  

 
© Т.А. Крылова, А.Г. Балабанцев, 2009  
 
 
 
 
 

Л.А. КУДЬ, М.Д. ТИМЧЕНКО, С.В.ТИМЧЕНКО, О.Ф.МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ  
ПРИ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ГАЙМОРИТ  

 

Відомо, що риносинусит у дітей супрово-
джується суттєвими змінами клітинного складу 
ротоглоткового секрету (РС), які зберігаються і 
після проведеної терапії. 

Метою роботи був аналіз коливань спів-
відношення різних типів клітин у РС дітей з го-
стрим гнійним гайморитом (ГГГ) в процесі їх 
лікування, в зв’язку із станом місцевих захисних 
чинників слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів (ВДШ).  

Досліджено дві групи дітей: 13 хворих на 
ГГГ (дослідна група) та 14 здорових донорів 
(контроль). При лікуванні ГГГ використовува-
лись антибіотики цефалоспоринового ряду, або 
амоксицилін з клавулановою кислотою (аугмен-
тин), антигістамінний засіб (еріус), секретолітик 
(синупрет), інтраназальний деконгестант (рино-
залін), фізіотерапевтичні методи та пункції за-
палених верхньощелепних пазух. Проведена 
терапія сприяла покращенню загального стану у 
всіх обстежених хворих. Нестимульований на-
тивний РС від усіх пацієнтів брали зранку на-
тщесерце без попереднього чищення зубів. У 
хворих на ГГГ матеріал отримували тричі: до 
початку, в процесі та по закінченні лікування. З 
РС одержували супернатант, в якому за допомо-
гою імуноферментних методів визначали вміст 
секреторного IgA (sIgA) і лактоферину (ЛФ), та 
клітинний осад, з якого робили мазки, на яких 
підраховували співвідношення між різними ти-
пами клітин на 100 підрахованих. Статистичну 
обробку результатів проводили з використанням 
непараметричного критерію "U" Манна-Уітні.  

До складу РС в нормі входять епітеліальні 
клітини, нейтрофільні сегментоядерні лейкоци-
ти та лімфоцити. У РС хворих на ГГГ також 
можуть виявлятися еозинофіли (Еф). Проведене 
лікування ГГГ достовірно не змінює підвищено-
го відносного вмісту тих клітин, що присутні у 
РС і в нормі, однак в середньому їх співвідно-
шення під час терапії змінюється у бік нормалі-
зації. До того ж під впливом терапії у дітей з 
ГГГ з РС зазвичай зникають Еф.  

Дослідження у РС хворих на ГГГ вмісту 
ЛФ, який є фактором неспецифічного захисту 
організму, а також маркером запального процесу 
і показником гострої фази та маркера «місцевого 
імунітету» – sIgA показало, що зміни цих показ-
ників відбуваються лише на рівні тенденції. На-
разі концентрація sIgA – зменшується, а ЛФ – 
збільшується порівняно з нормою. Такі зміни 
розглянутих захисних чинників зберігаються на 
протязі усього терміну лікування. Однак концен-
трація ЛФ після лікування все ж таки стає мен-
шою, ніж до початку проведення лікувальних 
заходів. 

Таким чином, усі розглянуті лабораторні 
показники свідчать, що терапія не усуває, а ли-
ше «пом’якшує» зрушення, що відбуваються у 
РС дітей, хворих на ГГГ. Крім того, визначення 
клітинного складу РС може використовуватись 
в якості чутливого показника наявності запаль-
ного процесу у ВДШ дітей з ГГГ. При цьому 
перш за все увагу слід приділяти змінам у РС 
хворих кількості клітин гематогенного похо-
дження. 

 
© Л.А. Кудь, М.Д. Тимченко, С.В.Тимченко, О.Ф.Мельников, 2009  
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Д.Е. КУЗЬМЕНКО, Е.Я. КУЗЬМЕНКО, В.В. АНДРЮЩЕНКО, А.В. УТКИНА  
(ДОНЕЦК УКРАИНА) 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
 

Больной В., 20 лет, поступил в ЛОР-
отделение по поводу ушиба правой скуловой 
кости и глазного яблока, раны на нижнем веке. 
За день до этого он нанес себе травму ручкой, 
которой заводил автомобиль. 

При контрольной рентгенографии костей 
лицевого скелета в правой верхнечелюстнюй 
пазухе обнаружено инородное тело – игла, рас-
положенная косо в вертикальном направлении. 
Коронка 6 зуба разрушена, соседние зубы ин-
тактны. Риноскопия: слизистая, розовая, носо-
вая перегородка резко искривлена влево, в но-
совых ходах отделяемого нет, нижние носовые 
раковины незначительно гипертрофированы. По 
данным анамнеза, 4 года назад, ковыряя иглой в 
правом верхнем 6 зубе, пациент протолкнул ее 
через кариозную полость в верхнечелюстную 
пазуху, но к врачу не обращался и о наличии 
инородного тела не вспоминал. 

После ликвидации посттравматических 
изменений в мягких тканях лица и глазном яб-
локе осуществлена санация полости рта (удале-
ны корни 6 зуба). При этом сообщения с верх-
нечелюстной пазухой не выявлено.  

Под ЭТН выполнено вскрытие правой 
верхнечелюстной пазухи, удаление инородного 
тела из верхнечелюстной пазухи – удалён отло-
мок иглы размером 0,3 см. Слизистая оболочка 
ее не изменена, игла, находившаяся в свободном 
состоянии, извлечена. 

Послеоперационное течение гладкое, 
больной выписан на 7-й день после хирургиче-
ского вмешательства. 

Можно предположить, что игла проникла 
через нёбный корень зуба (особенно проходи-
мый в молодом возрасте), верхушка которого 
нередко интимно связана со слизистой оболоч-
кой дна верхнечелюстной пазухи. 

 
© Д.Е. Кузьменко, Е.Я. Кузьменко, В.В. Андрющенко, А.В. Уткина, 2009  
 
 
 
 
 
 

Т.И.КУЧЕРЕНКО, Ю.В.МИНИН, Ю.Н.КОЗАК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ РОНХОПАТИЕЙ 
 

В настоящее время храп рассматривается 
как проявление нарушенного дыхания во время 
сна. Крайним нарушением ночного дыхания 
является обструктивное апноэ. 

В связи с существованием разнообразных 
медицинских аспектов этой проблемы разраба-
тываются методы лечения больных с храпом и 
обструктивным апноэ во сне, которые можно 
разделить на консервативные и хирургические. 
Одним из новых лекарственных средств, пред-
лагаемых для лечения храпа, является «Асо-
нор». Этот препарат состоит из полисорбата 80, 
глицерина, натрия эдетата, калия сорбата, на-
трия хлорида и воды. Каждый из составляющих 
компонентов оказывает действие с целью пре-
дупреждения храпа. Так, полисорбат 80 повы-
шает упругость волокон коллагена и увеличива-
ет тонус мышц мягкого неба и глотки. Глицерин 
увеличивает эластичность и упругость мягкого 
неба, увлажняет слизистую оболочку глотки. 

Сорбат калия, образуя защитную пленку, предо-
храняет слизистую оболочку глотки и мягкого 
неба от высыхания. Эдетат натрия улучшает 
проникновение действующих веществ в слизи-
стую оболочку глотки и мягкого неба. 

С целью изучения эффективности, уточне-
ния показаний и способа его применения нами 
были проанализированы результаты лечения 30 
больных, страдающих храпом во время сна в воз-
расте от 30 до 62 лет. Из них было 23 мужчины и 
22 женщины. Все пациенты жаловались на по-
стоянный храп, который усиливался после тяже-
лой физической нагрузки или приема алкоголя. У 
10 человек храп возникал в любом положении 
тела, у 10 – только в положении на спине. Дав-
ность храпа от 1 до 3 лет отметили 6 человек, от 
4 до 5 – 21, от 6 до 8 – 13 и свыше 10 лет – 5 че-
ловек. 

При объективном оториноларингологиче-
ском обследовании у 21 пациента выявлено су-
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жение носовых ходов. При этом у 14 больных 
отмечено S или С-образное искривление, а у 7 – 
в виде гребней и шипов. У 12 человек выявлен 
гипертрофический ринит. Увеличенное мягкое 
небо выявлено у 20 человек, гипотрофичное и 
„парусное” у 10 пациентов. 

Все больные были разделены на две груп-
пы в зависимости от результатов обследования 
верхних дыхательных путей. Одну из них соста-
вили лица с гиперплазированным мягким небом 
(20) и вторую с парусным мягким небом (10). 

Методика была следующей. Через 60 минут 
после приема пищи и за 30 минут до сна во время 
неглубокого вдоха последовательно распыляли 4 
дозы препарата на слизистую ротоглотки и мягко-
го неба. Курс лечения продолжался 1 месяц. 

В первой группе клинический эффект был 
выявлен у 5 человек в виде уменьшения интен-
сивности храпа. Во второй группе храп исчез у 2 
человек. У 6 этой группы пациентов интенсив-
ность храпа уменьшилась. Немаловажным явля-
ется и то, что он стал появляться в основном на 
спине. Этот эффект сохранялся в течение меся-
ца после проведенного курса лечения.  

Таким образом, использование нового ле-
карственного средства Асонор позволило в 
43,3% случаев добиться положительного ре-
зультата. Следовательно, этот препарат может 
применяться при этой патологии, как самостоя-
тельное средство, так и при комбинированных 
методах лечения, особенно при «парусном» 
мягком небе. 

 
© Т.И.Кучеренко, Ю.В.Минин, Ю.Н.Козак, 2009  
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Ю.А. МОЛОЧЕК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕНДОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  
СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ 

 

В ЛОР-клініці НДСЛ «ОХМАТДИТ» за 
період 2007-2008 роки знаходилось 65 пацієнтів 
з основними діагнозами «запалення слухової 
труби» (21 хворий – 32,3%) та «гострий гнійний 
середній отит» (неперфоративна форма) (44 
хворих – 67,7%). 

Методи дослідження: передня, задня ен-
доскопічна епіфарингоскопія (застосовували 
оптичні ендоскопи фірми OLYMPUS діаметром 
4 мм та кутом огляду в 0, 30 та 70 градусів, ву-
шна манометрія за В.І. Воячеком, аудіометрія. 

Оцінка ендоскопічної картини стану глотко-
вого отвору слухової труби та навколишньої ділян-
ки слизової оболонки носоглотки дозволила виді-
лити у хворих із запаленням слухової труби декіль-
ка типів змін в даній області та співставити їх з 
отомікроскопічною картиною. Відмічено, що ката-
ральне запалення в ділянці глоткового отвору слу-

хової труби відповідає втягнутій барабанній пере-
тинці (42%-54% хворих даної патології), а набряко-
катаральне запалення глоткового отвору слухової 
труби відповідає отомікроскопічним ознакам вини-
клого гострого запалення (46%-58%). 

Таким чином, обстеження глоткового 
отвору слухової труби за допомогою ендовідео-
скопічної апаратури показало, що у всіх хворих 
як із запаленням слухової труби, так і з непер-
форативною формою гострого гнійного серед-
нього отиту спостерігаються патологічні зміни 
слухових труб у вигляді катарального запален-
ня, набряко-катарального запалення або зміша-
ної форми при виникненні запалення, що прояв-
ляється в характерній отомікроскопічній картині 
барабанної перетинки, аудіологічних порушен-
нях і порушеннях вентиляційної функції слухо-
вої труби за даними вушної манометрії. 

 
© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Ю.А. Молочек, 2009  
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ  
ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ 

 

3a даними літератури, запалення слухової 
труби зустрічається від 16% до 20% (Радциг 

Е.Ю., Сквира И.Е., 2001). О.О. Кіцера (2005) у 
дітей з незарощенням піднебіння і губи у 35,8%  
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діагностував сальпінгоотит і у 22,9% – дисфун-
кцію слухової труби. 

В ЛОР-клініці НДСЛ «Охматдит» обсте-
жено 27 дітей віком від 2 до 16 років (хлопчиків 
16, дівчаток 11) із запаленням слухової труби на 
тлі патології носової порожнини та носоглотки, 
а також 10 практично здорових пацієнтів віком 
від 5 до 12 років. Всім обстеженим проводилась 
передня і задня ендоскопія із забором слизу з 
ділянки глоткового отвору слухової труби. В 
секреті досліджували IgA, IgG, які визначали 
методом радіальної імунодифузії по Манчіні, 
IgЕ, лактоферин, цитокіни визначали імунофер-
ментним методом. 

 Було встановлено, що концентрація сек-
реторного імуноглобуліну класу А в секреті з 
ділянки глоткового отвору слухової труби була 
нижчою ніж у пацієнтів контрольної групи. 

Концентрація мономірної форми імуноглобулі-
ну класу А суттєвих відмінностей не мала, а рі-
вень IgG був вищим у хворих із запаленням 
слухової труби. Концентрація загального IgE в 
секреті з ділянки глоткового отвору слухової 
труби пацієнтів контрольної групи в порівнянні 
з хворими з хронічним сальпінгоотитом була 
більш ніж втричі нижчою. 

 Концентрація важного імунорегулятора 
та противірусного фактора – γ- інтерферона в 
секреті з ділянки глоткового отвору слухової 
труби дітей контрольної групи була в 7 разів 
вищою, ніж у хворих, а концентрація прозапа-
льного цитокіна – інтерлейкіна 1β була значно 
більш високою (р<0,01) у хворих дітей. Не було 
відмічено суттєвих відмінностей в рівнях проза-
пального цитокіна з властивостями хемокіна – 
інтерлейкіна-8. 

 
© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2009  
 
 
 
 
 
 

А.А.ЛАЙКО, Н.Ю.ПАВЛОВСЬКА, Ю.В.ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГІПЕРТРОФІЧНИМ РИНІТОМ 
 

Лікування хворих на хронічний гіпертро-
фічний риніт насамперед визначається клініч-
ною формою захворювання. Так, у разі папіляр-
ної гіперплазії ліпше зробити ощадливу частко-
ву конхотомію, у разі кавернозної форми – уль-
тразвукову дезінтеграцію, вазотомію, а при кіс-
тковій гіпертрофії – підслизову конхотомію. 
Протягом 2002-2008 рр. в ЛОР-клініці Націона-

льної дитячої спеціалізованої лікарні “Охмат-
дит” лікувалось 260 дітей віком від 5 до 18 ро-
ків із хронічним ринітом. 

В комплексному лікуванні хворих з хро-
нічним гіпертрофічним ринітом після хірургіч-
ного лікування необхідно усувати несприятливі 
зовнішні та внутрішні чинники, а також ширше 
застосовувати санаторно-курортне лікування. 

 
Таблиця 1 

Розподіл хворих за віком і роками 

Вік/роки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
5 – – 1 1 – 1 – 
6 – – 2 – – – – 
7 1 1 2 2 4 1 – 
8 3 2 3 2 2 2 – 
9 1 3 2 2 2 1 – 

10 3 5 2 3 2 2 2 
11 2 3 6 4 3 1 – 
12 8 4 6 4 5 6 2 
13 6 2 5 4 5 5 1 
14 12 8 7 7 5 5 5 
15 8 5 9 7 2 5 1 
16 1 1 2 1 – 4 8 
17 – 1 – 2 1 2 2 
18 1 1 1 – – – 1 

Всього 46 36 48 41 31 35 23 
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Таблиця 2 
Оперативні втручання у хворих з гіпертрофічним ринітом 

Операції Число хворих 
Ультразвукова дезінтеграція 232 
Вазотомія 24 
Ощадлива часткова конхотомія 4 
Всього 260 

 
© А.А.Лайко, Н.Ю.Павловська, Ю.В.Гавриленко, 2009  
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, В.В.СЕГАЛ, Л.А. ШУХ, О.О. ПАНЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАПІЛОМАТОЗОМ ГОРТАНІ У ДІТЕЙ 
 

Багаторічний досвід лікування папілом 
гортані свідчить про те, що проблема може бути 
вирішена в комплексному підходи до лікування. 
Насамперед необхідно їх видалити, а потім за-
стосовувати фармакотерапію. 

Класичний хірургічний метод лікування 
полягає у видаленні папілом гортані ріжучими 
інструментами здебільшого щипцями-
викусувачами, мікроножицями під загальним 
знеболенням і опорною прямою ларингоскопією 
з наступним змазуванням ранової поверхні ва-
готилом протягом 1 хв., який здатний вибірково 
коагулювати патологічну тканину, стимулює 
відновлення епітелію і зменшує кровотечу. Інші 
кислоти ми не застосовуємо.  

Трахеостомія проводиться рідко, як ви-
мушена міра.  

Застосування в післяопераційний період 
змазування поверхні гортані 15-30% спиртовим 
розчином подофіліну, екстрактом чистотілу, 
мазями колхаміну, проспедіну, оксоліну, інтер-
ферону, хіміопрепаратами із групи етиленімінів 
( іодбензотеф та ін.) на нашу думку, не дає ефе-

кту. Променева- та хіміотерапія не застосову-
ється.  

Нині в ЛОР клініці Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «Охматдит» в післяопе-
раційний період застосовуються препарати ін-
динол протягом 12 тижнів та віферон протягом 
2-6 міс. Індинол призначають в наступних до-
зах: при масі тіла до 30 кг – 100 мг на добу (1 
капсула внутрішньо після їжі); до 50 кг – 200 мг 
на добу (2 капсули); понад 50 кг – 300 мг (3 кап-
сули). Віферон призначають в перші 10 днів лі-
кування по 1 свічці 2 рази на день; потім по 1 
свічці 3 рази на тиждень.  

Попередній висновок свідчить про те, що 
у хворих з локалізованою формою папілом гор-
тані таке лікування є досить ефективним. При 
поширеному папіломатозі рецидиви спостері-
гаються через 6-8 міс після проведеного ліку-
вання. Перебіг папіломатозу гортані завжди се-
рйозний. Неліковані папіломи сприяють розвит-
ку прогресуючого стенозу гортані, можуть по-
ширюватись на слизову оболонку трахеї та бро-
нхів.  

 
© А.А. Лайко, В.В.Сегал, Л.А. Шух, О.О. Панченко, 2009  
 
 
 
 
 

А.А.ЛАЙКО, Л.А.ШУХ, В.В. СИНЯЧЕНКО, Ю.А. МОЛОЧЕК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ  
НА ЛІМФАДЕНОЇДНОМУ КІЛЬЦІ ГЛОТКИ ПІД НАРКОЗОМ 

 

Найчастішим ускладненням при операти-
вних втручаннях на лімфаденоїдному кільці 
глотки під наркозом є кровотеча, яка може ви-

никати під час операції – (первинна), в перші 6 
год після операції (рання), в перші 3-4 дні і рід-
ко – пізніше (пізня). Під час аденотомії кровоте-
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ча наступає внаслідок травми м’яких тканин 
глотки, м’якого піднебіння, трубних валиків, 
лемеша. Якщо кровотеча виникла на тлі залиш-
ків аденоїдних вегетацій, необхідно їх видалити 
за допомогою аденотома або конхотома. Зазви-
чай кровотеча зупиняється, а коли продовжуєть-
ся - необхідно зробити тампонаду носової час-
тини глотки на 3-5 хв. Якщо кровотеча не зупи-
няється, треба провести класичну задню тампо-
наду або її різновид. Тампон з носової частини 
глотки видаляють наступного дня. 

Найпоширенішими ускладненнями під 
час тонзилектомії та тонзилотомії є кровотечі з 
операційної рани. Вони бувають артеріальні, 
венозні і капілярні. Діагностика кровотеч під 
час операцій нескладна. При прихованій крово-
течі доцільно обережно відтягувати передню 
дужку ніші, бо грубі маніпуляції призводять до 
зупинки кровотечі, яка згодом відновлюється. 
Зазвичай кровотеча буває у 5 місцях ніші: верх-
ній кут ніші мигдалика, на межі середньої і ни-
жньої третини ніші, на середині передньої пове-
рхні задньої дужки, на середині задньої поверх-
ні передньої дужки, нижня третина ніші. Травма 
судин великого калібру буває у разі їх аномаль-
ного розміщення. Часто вони містяться за зад-
ньою дужкою або прилягають до нижнього по-
люса і навіть проходять у товщі мигдалика. Для 
зупинки такої кровотечі потрібна перев'язка зо-
внішньої сонної артерії з одного або з обох бо-
ків. Під час паренхіматозної кровотечі достат-
ньо в ніші вставити марлеві, а ліпше ватно-
марлеві, кульки сухі або просочені різними ге-
мостатичними ліками. При судинній кровотечі 
виконують діатермокоагуляцію судин у ніші. 
Якщо цього не досить, то на деякий час накла-
дають затискувач Пеана або перев'язують суди-
ни. Якщо кровотеча триває, необхідно кетгутом 
зшити передні і задні дужки в одному місці. Іс-

нують різні способи зшивання дужок: за Бонш-
тейном, Бохоном. Для цього запропоновано різ-
ні голки, але, на нашу думку, найкращою є кри-
ва кругла голка середньої величини. Зазвичай 
вкладають тампон в нішу мигдаликів. Гінзбург 
пропонує спочатку зшити дужки, а під шви 
вкласти марлеві кульки. Проте у дітей доцільно 
тільки зшити дужки і кровотеча зупиняється.  

Деякі спеціалісти користуються електро-
каустикою або концентрованими кислотами, 
зокрема трихлороцтовою. Ці методи зупинки 
кровотечі у дітей застосовувати не слід, оскіль-
ки вони, з одного боку, спричиняють значне ру-
бцювання, а з іншого – через декілька днів струп 
відпадає і виникає ще більша кровотеча. А голо-
вне, ці методи мало допомагають хворим із зна-
чними кровотечами. При незначних кровотечах 
можна зробити діатермокоагуляцію.  

Нерідко причиною кровотечі можуть бути 
латентні форми порушення судинного тромбо-
цитарного гемостазу, активація місцевого фіб-
ринолізу (хвороба Віллебрандта, Гланцмана та 
ін.), різні форми гемофілії, хвороба Верльгофа, 
аномалії судин та ін. Для зупинки кровотечі да-
ного генезу необхідно зробити задню тампона-
ду, переливання антигемофільної плазми, імуна-
та, свіжої крові та призначити протизапальну 
терапію, зокрема антибіотики. 

В післяопераційний період призначаються 
кровоспинні препарати місцеві та загальні, зок-
рема дицинон, глюконат кальцію, амінокапро-
нову кислоту, вікасол, еритроцитарну масу та 
ін., антибіотики та протизапальну терапію. Її 
також застосовують у пацієнтів з високою тем-
пературою тіла. 

Для профілактики вторинної кровотечі 
необхідно дотримуватись ліжкового режиму 
протягом 4-5 днів, обмежити фізичне наванта-
ження.  
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С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРИ ГНІЙНИХ СИНУЇТАХ У ДІТЕЙ  

 

Проблема діагностики гнійного синуїту 
(ГС) у дітей не втратила своєї актуальності, 
оскільки й досі немає єдиного й універсального 
методу, який би дозволяв безпомилково встано-
вити діагноз ГС. 

В етіологічному розумінні ГС є бактеріа-
льним запаленням. Тому допомогою у діагнос-

тиці даного захворювання може стати мікробіо-
логічне дослідження порожнини носа. 

Мікробіологічне дослідження мазків з но-
сової порожнини було проведене у 288 дітей, які 
поступили на стаціонарне лікування з приводу 
ГС. Умовами включення в дослідження було 
рентгенологічне затемнення верхньощелепних 
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пазух та проведення їх пункцій. За «золотий 
стандарт» діагностики ми обрали пункцію верх-
ньощелепної пазухи, за результатами якої під-
тверджували чи спростовували діагноз ГС. 
Гнійний ексудат при проведенні пункції синусів 
був отриманий у 174 дітей (перша група), у 114 
дітей (друга група) гною в верхньощелепних 
синусах не було. Позитивні результати мікробі-
ологічного дослідження мазків з носової порож-
нини були отримані у 165 дітей першої та 95 – 
другої груп (χ2=5,246; ν=1; р=0,022). Специфіч-
ність даного дослідження як діагностичного те-
сту виявилася низькою (13.2%), проте даний 
тест виявився надзвичайно чутливим (94,8%). 

Отже, сама лише наявність бактерій в біо-
логічній рідині чи середовищі ще не свідчить на 
користь бактеріального запального процесу. 
Певне значення має загальний популяційний 
рівень висіяної мікрофлори. Так, при переви-
щенні критичного рівня 5,00 lgКУО/мл мікроор-
ганізм може бути визнаним як етіологічний 
чинник, що спричинив запалення. Популяцій-
ний рівень 3,0 lgКУО/мл є критичним, що ви-
значає носійство мікроорганізму. 

Отримані результати бактеріологічного 
дослідження були переглянуті з врахуванням 
загального популяційного рівня висіяної мікро-
флори. Тест оцінювали як позитивний при кон-
центрації рівній або більшій за критичну (5,0 
КУО/мл), негативний – при концентрації мен-
шій критичної. 

Позитивний результат тесту був отрима-
ний у 135 дітей першої і 24 – другої груп 
(χ2=27,430; ν=1; р=0,000). При такій інтерпрета-
ції результатів дослідження вдалось значно під-
вищити специфічність тесту (78,9%), проте зни-
зилась чутливість (77,6%). 

Таким чином, мікробіологічне досліджен-
ня без визначення абсолютної кількості мікро-
організмів виявилося високочутливим, але низь-
ко специфічним тестом, який дає значну частоту 
хибнопозитивних результатів, тобто помилково 
діагностує ГС. 

При діагностиці ГС у дітей мікробіоло-
гічне дослідження може бути інформативним 
і діагностично значимим у разі визначення 
загального популяційного рівня мікро- 
флори.  
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С.А.ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ГНІЙНОГО СИНУЇТУ У ДІТЕЙ НА ЕТАПІ  
НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

 

Характерною рисою розвитку гнійного 
синуїту (ГС) у дітей є їх зв’язок з перенесеним 
напередодні ГРВІ. Тому при первинному огляді 
дитини буває важко визначити діагноз: ГРВІ, ГС 
чи алергічний риніт, оскільки клінічні симптоми 
можуть бути дуже подібними.  

Першою ланкою надання медичної допо-
моги дитині із підозрою на ГС є лікар загальної 
практики, який за основу діагностики викорис-
товує здебільшого суб’єктивні клінічні ознаки 
ГС: скарги на утруднення носового дихання, 
гнійний нежить, головний біль, підвищення те-
мператури тіла. 

Діагностична значимість клінічних по-
казників ГС була оцінена при дослідженні 288 
дітей, які поступили на стаціонарне лікування 
з приводу ГС. Умовами включення в дослі-
дження було рентгенологічне затемнення вер-
хньощелепних пазух та проведення їх пунк-
цій. За «золотий стандарт» діагностики ми 
обрали пункцію верхньощелепної пазухи, за 

результатами якої підтверджували чи спрос-
товували діагноз ГС. Гнійний ексудат при 
проведенні пункції синусів був отриманий у 
174 дітей (перша група), у 114 дітей (друга 
група) гною в верхньощелепних синусах не 
було. Ступінь прояву клінічних показників 
оцінювалася за розробленими шкалами із об-
раним дихотомічним розподілом ознаки. 

Скарги на утруднення носового дихання 
виявились характерними для більшості пацієн-
тів першої (153) і другої (93) груп (χ2=0,321; 
ν=1; р=0,571). Тест виявився високочутливим 
(87,9%), але низькоспецифічним (18,4%). 

На головний біль при поступленні скар-
жились 174 дітей (60,4%). Чутливість та специ-
фічність тесту склали 62,1% та 42,1% відповід-
но. 

Для переважної більшості дітей характер-
ними були скарги на слизисто-гнійні чи гнійні 
виділення з носових ходів (171 дітей першої і 93 
дітей другої груп; χ 2=6,336; ν=1; р=0,012). Тест 
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виявився надзвичайно чутливим (98,3%), проте 
низько специфічним (20,0%). 

Підвищення температури тіла виявлено у 
114 дітей першої та 48 дітей другої груп 
(χ2=4,206; ν=1; р=0,040). Чутливість даного тес-
ту (65,5%) була меншою за чутливість попере-
дніх тестів, проте тест виявився більш специфі-
чним (57,9%). 

При паралельному застосуванні трьох ді-
агностичних тестів загальна чутливість склала 
98,9%. Проте специфічність тестів виявилася 
низькою (17,5%). Прогностична цінність по-

зитивного результату тестів склала 64,7%. Це 
свідчить про те, що приблизно у 35% дітей із 
утрудненим носовим диханням, гнійними ви-
діленнями із носу та скаргами на головний 
біль буде помилково виставлений діагноз  
ГС. 

Таким чином, на етапі надання первинної 
медичної допомоги дитині із підозрою на ГС 
ймовірність гіпердіагностики складає 35%. Ви-
користання лише суб’єктивних клінічних показ-
ників в діагностиці ГС дає високу частоту хибно 
позитивних результатів. 
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А.В. ЛУПИР, Г.М. БОЛЬШАКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ЗМІНИ МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ  
ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ «ФЛІКСОНАЗЕ» В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

 

В світовій клінічній практиці давно і до-
сить широко використовуються топічні глюко-
кортикостероїдні препарати для лікування ЛОР- 
захворювань. Вони є на сьогодні найбільш ефе-
ктивні засоби, які мають виражені протизапаль-
ну і десенсибілізуючу дії і в багатьох випадках 
дають можливість попередити або відстрочити 
рецидив поліпозного риносинуїту. Одним з та-
ких препаратів є “Фліксоназе” (флутиказону 
пропіонату). Але і досі недостатньо інформації 
про вплив цього препарату на мікробіоценоз 
носоглотки хворих на поліпозний риносинуїт. 
Тому, вважаємо необхідним дати оцінку резуль-
татів використання «Фліксоназе» при захворю-
ванні на поліпозний риносинуїт. 

Мікробіологічне дослідження проводили 
у 56 пацієнтів на поліпозний риносинуїт, яким в 
післяопераційному періоді на протязі місяця 
призначали препарат «Фліксоназе». Забір і засі-
вання матеріалів з носоглотки на відповідні жи-
вильні середовища проводили перед лікуван-
ням, через тиждень, місяць і рік згідно з наказом 
№ 535 МЗ СРСР від 22.04.1985 загальноприйня-
тими методами. Ідентифікацію виділених куль-
тур бактерій здійснювали за морфологічними, 
тинкторіальними, культуральними та біохіміч-
ними властивостями згідно з рекомендаціями у 
визначниках „Определитель бактерий Берджи” 
(1997) і „Определитель нетривиальных патоген-
ных грамотрицательных бактерий” (1999); іден-
тифікацію штамів грибів – за визначником 
„Определитель патогенных и условно-
патогенных грибов”(2001).  

Проведений аналіз результатів мікробіо-
логічних досліджень матеріалу носоглотки хво-
рих показав, що з частотою ≥30% вилучали 
S.aureus (62,5%), C.albicans (37,5%), Enterobac-
ter spp. (37,5%) і S.pyogenes (31,25%). Призна-
чення хворим препарату «Фліксоназе» не зміни-
ло мікробного пейзажу одразу (бактеріостатич-
на дія частково виявилася тільки відносно 
C.albicans, S.aureus і S.pyogenes), через місяць – 
їх стало висіватися навіть більше в 1,17-1,2 рази 
в порівнянні з першими показниками, і лише 
через рік пенентрантність цих збудників знизи-
лася в 2-2,5 рази, однак елімінації збудників не 
відбулося. 

Серед представників індігенної мікро-
флори суттєві зміни відбулися у Streptococcus 
spp. і Staphylococcus spp. Перші – мали поступо-
ву тенденцію до зниження поки не стали вилу-
чатися в 2,67 разів менше, другі – через тиждень 
зменшили висіваємость в 1,75 разів, проте через 
місяць – вони висівалися у 100% обстежених, а 
через рік – частота знову знизилася до рівня 2 
дослідження (через тиждень, а саме – рівень 
50%). 

Кількісні характеристики мікроорганізмів 
хворих зменшились через тиждень: у Neisseria 
spp. (в 1,5 рази), Corynebacterium spp. (в 1,57 
рази), Streptococcus spp. (в 1,3 рази), S.aureus (в 
1,53), Enterococcus spp. (в 1,15 рази) і Enterobac-
ter spp. (в 1,11 рази). Через рік більшість штамів 
вилучали в меншої кількості в порівнянні з пе-
ршим дослідженням: Neisseria spp. (в 1,36 рази), 
B. catarrhalis (в 1,37 рази), Enterococcus spp. (в 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 101

1,27 рази), Enterobacter spp. (в 1,3 
рази),C.albicans (в 1,33 рази). Збільшились пока-
зники у Staphylococcus spp. (в 1,15 рази). Відно-
вились до попереднього рівня – у Corynebacte-
rium spp., Streptococcus spp., S.aureus. Популя-
ційний рівень практично не змінився на протязі 
року у S.pyogenes. 

Таким чином, після застосування «Флік-
соназе» в післяопераційному періоді, мікробний 
пейзаж хворих характеризувався зниженням 
S.aureus (в 1,53 рази). Виявився тимчасовий 
вплив на представників нормомікрофлори – 

знизився популяційний рівень Neisseria spp., 
Corynebacterium spp., Streptococcus spp., Entero-
coccus spp. в 1,15-1,57 разів. Практично не змі-
нювався вміст C.albicans, S.pyogenes, представ-
ників сімейства Enterobacteriaceae. Тобто, при 
інфекціях, викликаних S.aureus, доцільно додат-
кове призначення «Фліксоназе».  

При виявленні грибкового враження но-
соглотки C.albicans або, якщо збудниками є 
S.pyogenes чи представники сімейства Entero-
bacteriaceae, застосування «Фліксоназе» буде 
малоефективним. 

 
© А.В. Лупир, Г.М. Большакова, 2009  
 
 
 
 
 
 

О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНЕСТЕТИКА «УЛЬТРАКАИН Д-С»  
В ИНСУЛИНОВОМ ШПРИЦЕ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ВСКРЫТИИ 

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА 
 

Проблема обезболивания при вскрытии 
паратонзиллярного абсцесса остаётся актуаль-
ной до сих пор. Общая анестезия требует прове-
дения ИВЛ и не приемлема для столь короткого 
оперативного вмешательства. Аппликационная 
анестезия явно недостаточна. Местная инфильт-
рационная анестезия растворами новокаина и 
лидокаина, инъецируемых 2-х или 5-ти-
кубовыми инъекционными шприцами, не по-
зволяет точечно и прицельно провести ин-
фильтрацию паратонзиллярного пространства и 
слизистой неба и дужек, а болевой эффект са-
мой анестезии часто близок по интенсивности к 
ощущению вскрытия без анестезии. 

Для местной анестезии при данном опера-
тивном вмешательстве мы использовали рас-
твор «Ультракаин Д-С». Введение осуществля-
лось инсулиновым шприцем (возможно приме-
нение карпульного шприца, который использу-
ется в стоматологии).  

«Ультракаин Д–С» – это анестетик арти-
каин с эпинефрином (1 мл ультракаина Д-С со-
держит 40 мг артикана и 0,006 мг эпинефрина). 

Преимущества анестетика «Ультракаин 
Д-С» состоят: в быстром, через 1 минуту насту-
плении анестезии в месте введения, сохраняю-
щейся длительное время; небольшой дозировке 
препарата, достаточной для наступления анесте-
зии, а значит отсутствия побочных эффектов и 
проявлений токсичности, характерных для ли-
докаина и новокаина; в 2 раза меньшем содер-

жании эпинефрина (адреналина) в сравнении с 
растворами «Ультракаин Д-С форте» и «Уби-
стезин».  

Инсулиновый шприц имеет очень тонкую 
иглу, позволяющую точечно, безболезненно 
вводить препарат в ткани. При этом вероятность 
попадания иглы в кровеносный сосуд ничтожна. 
Перед каждой инъекцией обязательно уточнялся 
аллергологический анамнез и возможные реак-
ции на введение анестетика в прошлом, прово-
дилась проба на чувствительность. 

Препарат вводился в 4 точки: 
- в переднюю дужку и край мягкого неба 

в проекции верхней надминдаликовой ямки, 
- в заднюю дужку в область средней тре-

ти, 
- в мягкие ткани передней дужки лате-

рально и кверху от верхнего полюса нёбной 
миндалины, 

- в основание передней дужки между вет-
вью нижней челюсти и дужки. 

В каждый пункт вводилось по 0,1-0,2 мл 
раствора, таким образом, достаточно 0,5–1,0 мл 
ультракаина – 1/2 ампулы. Практически прово-
дилась анестезия паратонзиллярного простран-
ства вокруг места флюктуации. 

Вскрытие осуществлялось без примене-
ния скальпеля, тупо, зажимом через место флю-
ктуации или после рассечения слизистой скаль-
пелем в области предполагаемого абсцесса, если 
флюктуация не определялась. 
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Во всех случаях эффективность анестезии 
была очень высокой. Незначительное число па-
циентов отмечало небольшую болезненность 
при вскрытии. Большинство больных посчитали 
вмешательство безболезненным. Таким обра-

зом, местная инфильтрационная анестезия раст-
вором «Ультракаин Д-С» в инсулиновом шпри-
це может считаться эффективным, быстрым и 
безопасным методом анестезии при вскрытии 
паратонзиллярного абсцесса. 

 
© О.Н. Лысенко, 2009  
 
 
 
 
 

Ю.В. ЛЮБІНЕЦЬ, О.Б. ЛЮБІНЕЦЬ, А.Ю. ГАЄВСЬКИЙ, Н.С. ТОРГАН, Д.Б. ОВЕРКО  
(ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ АДЕНОЇДІВ ІІ СТУПЕНЯ ТА АДЕНОЇДИТІВ  
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

 

Проблема лікування аденоїдних вегетацій 
II-III ступені, аденоїдитів є актуальною впро-
довж всієї історії ринофарингології. Враховую-
чи те, що хірургічне лікування, тобто видалення 
патологічних аденоїдних вегетацій, є досить 
травматичною операцією, особливо її психоген-
ний компонент, ми вирішили підібрати схему 
лікування збільшених запалених аденоїдних 
вегетацій, яка б консервативно дозволила зняти 
запалення і зменшити розміри носоглоткового 
мигдалика. Зразу ж були відкинуті пацієнти, 
котрим було однозначно рекомендовано лише 
хірургічне лікування, а саме: аденоїдні вегетації 
ІІІ ступені, з частими застудами, погіршення 
слуху (за результатами аудіометрії), змінами 
форми лиця і т.д.  

При виявленні у дітей запалення аденої-
дних вегетацій І-ІІ ступенів ми проводили ак-
тивне лікування із використанням медикамен-
тів хімічного походження у комбінації з при-
родними ліками. Ми застосовували: попере-
дньо очищуючи ніс промиванням готовими 
сольовими розчинами, інгаляційно вводили 
через ніс препарат „Ізофра” або „Біопарокс”, до 
7-8 днів. Одночасно у комплексі призначали 
перорально краплі „Лімфоміазот”, „Синупрет”, 
комплексний гомеопатичний препарат „Барба-
рис компіов-малюк”, фізіотерапевтичні проце-
дури, а саме ультрафіолетове опромінювання 
носа і глотки, лазеротерапію. При потребі до 
лікування додавалась антибіотикотерапія зага-
льного впливу.  

Після зняття гострих явищ, і у пацієнтів, 
котрі мали аденоїдні вегетації І-ІІ ступені, без 
запального процесу ми проводили лікування 
виключно природними середниками. Основним 
лікарським засобом був препарат „Бронхому-
нал”, дозою 3,5мг, який пацієнти отримували 
впродовж трьох місяців, згідно схеми рекомен-

дованої виробником. Одночасно ми додавали 
краплі лімфоміазоту по 8-12 крапель тричі на 
день, краплі синупрету по 25 крапель тричі на 
день. При схильності до алергії впродовж деся-
ти днів на ніч давали сироп „Фрібріс” по одній 
чайній ложці. Обов’язковим складником ліку-
вання були крупинки іов-малюк, по 6-8, за схе-
мою виробника два місяці. Також проводили 
активне промивання носа і по можливості носо-
глотки (носовий душ) 6-8 разів денно сольовими 
розчинами. До місцевого лікування додавали 
медичний препарат „Арголайф” (0,05% розчин 
колоїдного високодисперсного срібла). „Арго-
лайф” являє собою суспензію найдрібніших час-
тинок срібла з широким спектром антимікробної 
активності. Його ефективність у 10-30 раз пере-
важає інші срібловмісні препарати. Дозою у 2-3 
краплі закапували дитині лежачи, з можливістю 
потрапляння крапель безпосередньо на аденоїд-
ні вегетації. Курс лікування арголайфом тривав 
до двох тижнів. Обов’язковим компонентом 
схеми було фізіотерапевтичне лікування. Засто-
совували УФ-опромінювання слизової оболонки 
носа і зіва через тубус, 1 біодоза, через 1-2 дні 
дозу збільшували на ½ біодози, до 3 біодоз. 
Опромінювання проводили у поєднанні з УВЧ-
терапією на ділянку носа, доза слаботеплова, 6-8 
хвилин, щоденно, на курс – 6-8 процедур. При 
лікуванні наших маленьких пацієнтів наполяга-
ли на обов’язковому поступовому загартовуван-
ні і кліматотерапії. З курортів ми рекомендували 
Євпаторію, з терміном перебування до 1,5-2 мі-
сяці. Увесь цей час дитина активно перебувала 
під дією природніх факторів (море, сонце, пові-
тря, пісок).  

Після проведених курсів лікування у дітей 
знімались явища гострого аденоїдиту та реально 
зменшувались розміри аденоїдниї вегетацій до І 
ступені.  
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Підсумовуючи результати спостережень 
можна впевнено рекомендувати нашу схему лі-
кування збільшених аденоїдних вегетацій та 

аденоїдитів у стандарти лікування названих за-
хворювань у практиці оториноларингологів, пе-
діатрів та сімейних лікарів.  

 
© Ю.В.Любінець, О.Б.Любінець, А.Ю.Гаєвський, Н.С.Торган, Д.Б.Оверко, 2009  
 
 
 
 

Н.А. МАЛЬГИНОВА, Н.Э. БОЙКОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 
 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОТО- И РИНОГЕННЫМИ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

 

Пациенты с отогенными и риногенными 
внутричерепными осложнениями являются наи-
более тяжелым контингентом среди оторинола-
рингологических больных. Летальность, в зави-
симости от этиологического фактора, возрас-
тной категории, наличия сопутствующей пато-
логии колеблется и составляет по данным раз-
личных авторов до 79%. Частота гнойных внут-
ричерепных осложнений ЛОР патологии не уме-
ньшается, все чаще встречаются атипично про-
текающие формы внутричерепных осложнений, 
в то же время возрастает процент больных с 
иммунодефицитными состояниями.  

С учетом выявленной вирусемии (до 84% 
больных с менингитами имеют клинические 
признаки лабиального герпеса, и у 32% опреде-
ляются герпес-вирусы в сыворотке крови), а 
также снижения показателей интерферонов, уг-
нетения фагоцитоза и недостаточности Т-
хелперов у данной категории пациентов, прин-
ципиальным является включение в схему лече-
ния больных с риногенными внутричерепными 
осложнениями иммунокоррекции. 

Материалы и методы: 10 пациентов с 
риногенными внутричерепными осложнениями 
(вторичный менингит, абсцесс мозга), находив-
шихся на лечении в ЛОР стационаре ГКБ № 67 
ДЗ г. Москвы, пролеченных по предложенной 
нами схеме. Контрольную группу составили 10 
пациентов, которых лечили по общепринятой 
схеме. 

Обследование включало: общеклиниче-
ские исследования; определение показателей 
неспецифического гуморального иммунитета: 
общая бактерицидность сыворотки крови; о 
состоянии клеточного иммунитета судили по 
реакциям фагоцитоза. Иммунологические ис-
следования проводились на этапах лечения 
(исходный фон, после хирургического вмеша-
тельств).  

Среди препаратов ИФН особого внимания 
заслуживает отечественный препарат Виферон, 
содержащий наряду с интерфероном человече-

ским рекомбинантным альфа-2b витамины Е и 
метионин. Его противовирусная активность за 
счет комбинации с антиоксидантными препара-
тами существенно возрастает, иммуномодули-
рующее действие на Т- и В-лимфоциты оказы-
вается более выраженным, содержание имму-
ноглобулина Е под его влиянием нормализуется, 
а побочные эффекты (повышение температуры, 
лихорадка, гриппоподобные явления), возни-
кающие при парентеральном введении препара-
тов ИФН, практически отсутствуют. Кроме то-
го, при применении Виферона в течение 2 лет не 
образуются антитела, нейтрализующие антиви-
русную активность рекомбинантного ИФН-
альфа. 

Нами разработана схема лечения пациен-
тов, включающая в послеоперационном периоде 
помимо интенсивной антибактериальной, де-
зинтоксикационной терапии местное примене-
ние альфа-интерферонов (интраназальный гель 
Виферон). Лечение проводилось после хирурги-
ческого вмешательства, поскольку пациенты 
поступали в тяжелом состоянии, требующим 
неотложного хирургического вмешательства по 
санации очага инфекции.  

В результате проведенного нами исследо-
вания выявлено, что применение местной ап-
пликации интраназально геля Виферон снижает 
частоту послеоперационных осложнений. При 
микробиологическом исследовании отмечено 
достоверное уменьшение концентрации пато-
генных штаммов стафилококка и стрептококка в 
раневом отделяемом; через 7 суток нормализо-
вывались уровни Т-лимфоцитов и Т-хелперов 
(резко сниженные при поступлении), повышал-
ся фагоцитоз. Отмечалось ускорение в 2 раза 
сроков нормализации температуры и приближе-
ния формулы крови к нормальным показателям. 
В целом, у пациентов возрастал противобакте-
риальный и противовирусный иммунитет. Все 
пациенты отмечали хорошую переносимость 
препаратов, аллергических реакций отмечено не 
было.  
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Таким образом, включение нами в схе-
му лечения топического применения имму-
номодуляторов (в частности, интраназально-
го геля Виферон) позволило нам сократить 
сроки госпитализации пациентов (по сравне-

нию с контрольной группой – истории болез-
ни, проанализированные нами за 2000-2004 
гг.), на 30%, оптимизировать заживление ран 
и нормализацию общего состояния пациен-
тов. 

 
© Н.А. Мальгинова, Н.Э. Бойкова, 2009  
 
 
 
 
 
 

М.О. МЕЛЬНИК, І.В. ГУРМАК, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Г.О. ШАРОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СИНУСИТІВ  
У ДІТЕЙ З ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 

У дітей з онкогематологічною патологією 
можуть розвиватись гострі запалення приносо-
вих пазух. За останні 5 років (2004-2008) в дитя-
чому онкогематологічному відділенні Київсько-
го обласного онкодіспансеру лікувалось 2422 
хворих з онкогематологічними захворюваннями. 
Із них вперше виявлені онкозахворювання в256 
чоловік. Всі хворі повторно поступали в гемато-
логічне відділення для проведення курсів хіміо- 
та променевої терапії і з приводу інтеркурент-
них захворювань. 

У 70 хворих виявлено гострі синусити: 
при поступленні та обстеженні – у 17 (24,3%) 
хворих, під час проведення хіміо- та променевої 
терапії в 31 (44,3%), при протирецидивному лі-
куванні – у 22 (31,4%).  

Це були хворі з: лейкеміями 22 (31,4%), 
лімфомами 10 (14,3%), лімфогранулематозом 14 
(20%), солідними пухлинами 17 (24,3%), анемі-
ями 7 (10%).   

Пацієнти були віком від 1 до 18 років. Ча-
стіше хворіли діти віком від 11 до 15 років 
31(44,3) та від 6 до 10 років 20 (28,6%), рідше – 
від 16 до 18 (15,7%) та від 1до 5 років – 8 
(11,4%). 

Серед них було 39 хлопчиків та 31 дівчи-
нка.  

Хворі поступали зі скаргами на високу 
або субфебрильну температуру тіла, болі в кіст-
ках та суглобах, кровотечу із носа. При обсте-
женні у них була різко виражена інтоксикація, 
збільшені лімфовузли, печінка та селезінка, не-
рідко геморагічний діатез, прогресуюча анемія.  

Всім хворим при поступленні проводи-
лись загальноклінічні, спеціальні гематологічні 
та бактеріологічні ( мазки із носа та глотки на 
мікрофлору і чутливість до антибіотиків) об-
стеження, та обов’язково рентгенографію при-
даткових пазух носа, хоча скарги та місцева ка-

ртина синуситів у них була відсутня. Рентгеног-
рафія придаткових пазух носа, КТ чи МРТ голо-
ви проводились хворим повторно у випадках 
підвищення температури тіла на фоні хіміо- чи 
променевої терапії та підтримуючої гормоно- та 
хіміотерапії.  

Із 70 випадків гострих синуситів гайморит 
одно чи двобічний виявлено в 31 (44, 3%) хво-
рого, гострий гайморит та етмоїдит – у 23 
(32,8%), сфеноїдит – у 10 (14,5%), фронтит – у 6 
(8,6%).  

Слід відмітити, що фронтит та сфеноїдит 
були виявлені у хворих з пухлинами голови на 
КТ та МРТ. Вони протікали безсимптомно. Всі 
хворі з фронтітом та сфеноїдитом лікувались 
консервативно.  

54 хворим з гайморитом та гайморитом з 
етмоїдитом проводилась пункція верхньощеле-
пних пазух з послідуючим дренуванням їх теф-
лоновими трубками, через які проводилось що-
денне промивання пазух та введення в них ан-
тибіотика та гідрокортізону чи дексаметазону. 
Отриманий під час пункції ексудат направлявся 
на бактеріологічне дослідження та визначення 
чутливості мікрофлори до антибіотиків. У 30 
(42,9%) хворих висіяний епідермальний стафі-
лококк, у 26 (37,1%) дітей – золотистий стафі-
лококк та нейсерія, у 9 (12,9%) – нейсерія і гра-
мнегативна флора, у 5 (7,1%) – стафілококк епі-
дермальний та ешеріхія колі. Мікрофлора була 
чутлива до цефалоспоринів 3-4 покоління, анти-
біотиків фторхінолонового ряду та аміногліко-
зидів. Всі хворі отримували по два антибіотики 
широкого спектру дії внутрішньовенно: фортум 
+ ванкоміцин (32 хворих), цефтріаксон + аміка-
цин (27 хворих), заноцин+амікацин (6 хворих), 
меронем+ванкоміцин (5 хворих). Дітям прово-
дилась протигрибкова, десенсибілізуюча та ві-
тамінотерапія, аерозольні інгаляції з протинаб-
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ряковою сумішшю, судинно звужуючі краплі в 
ніс. Хворим з етмоїдитом, фронтитом та сфеної-
дитом проводилась лідокаїн-адреналізація верх-
ніх та середніх носових ходів. 

Дренажний метод лікування тривав до 5 
днів у 10 хворих (18,5%), від 5 до 10 днів – у 35 
хворих (64,8%), від 11 до 15 днів – у 5 (9,3%) 
хворих, більше 15 днів у 4 (7,4%) хворих. У всіх 
хворих синусити були вилікувані. 

Таким чином, гострі синусити в онкоге-
матологічних хворих можуть розвинутись як до 
лікування основного захворювання, так і під час 
отримання хіміо- та променевої терапії і під-
тримуючого лікування. Таким хворим необхідно 
проводити рентгенографію, КТ чи МРТ прино-

сових пазух, при необхідності, на протязі всього 
періоду лікування, так як запалення ПНП у та-
ких хворих протікає безсимптомно.  

Лікування основного захворювання під 
час лікування синуситів, як правило, припиня-
ється, тому раннє виявлення синуситів та раціо-
нальне комплексне лікування їх з внутрішньо-
венним введенням двох антибіотиків широкого 
спектру дії в онкогематологічних хворих дає 
можливість запобігти септичних ускладнень, 
вилікувати фронтит та сфеноїдит консерватив-
но, гайморит та гайморит з етмоїдитом із засто-
суванням дренажного методу лікування гаймо-
риту та почати чи продовжити лікування основ-
ного захворювання. 
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ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ  
ПОЛІПОЗНО-ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИЙ СИНУЇТ  

ТА КИСТУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОЇ ПАЗУХИ 
 

Нами проведено вірусологічне дослі-
дження за допомогою імунофлюоресцентного 
методу в 30 хворих на хронічний поліпозно-
гнійний верхньощелеповий синуїт та в 16 осіб 
на ретенційну кисту верхньощелепової пазу-
хи. 

В результаті проведеного дослідження ві-
русний антиген виявлений в 31 хворого із 46, в 
інших 15 осіб він не знайдений. У 27 хворих в 
порожнині носа і верхньощелеповій пазусі ви-
явлені однакові віруси антигени. У 13 із 16 хво-
рих на ретенційну кисту верхньощелепової па-
зухи в епітеліальних клітинах знайдений вірус-

ний антиген. Висока частота виявлення вірусно-
го антигену при ретенційній кисті верхньощеле-
пової пазухи пояснює деякі питання її патогене-
зу. 

Таким чином, в обстежуваних хворих, які 
знаходилися на лікуванні без клінічних ознак 
гострого вірусного захворювання, мало місце 
вірусоносійство або хронічна вірусна інфекція в 
слизовій оболонці носа і верхньощелеповій па-
зусі. На основі вищевказаного слідує, що при 
хронічному поліпозно-гнійному верхньощеле-
повому синуїті в якості інфекційного збудника 
приймає участь вірус. 
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В.А. МЕЛЬНИК, П.В. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.П. КОВАЛИК, І.В. МАЛЬОВАНА  
(РІВНЕ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІКРОБНА ФЛОРА ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВИХ ПАЗУХ ПРИ ГНІЙНОМУ ЇХ ЗАПАЛЕННІ 
 

Нами вивчений видовий склад мікробної 
флори у гнійному вмісті верхньощелепових па-
зух в 175 хворих на гнійні верхньощелепові сину-
їти. Із них у 52 осіб мав місце гострий процес, 
123 – хронічний. Проведені бактеріологічні до-
слідження показали, що в 61 (35%) випадку посі-
ви вмісту пазух виявились „стерильними”, в 114 
(65%) випадках виділений той чи інший вид мік-
роорганізмів. При цьому у 59 хворих виявлені 
стафілококи (епідермальний, сапрофітуючий, 
золотистий), які відносяться до числа потенцій-
но-патогенних мікроорганізмів. Необхідно також 
відмітити виявлення у вмісті верхньощелепових 

пазух значного числа ентеробактерій: кишкова 
паличка 4 випадки, цитобактер – 11, клебсиела – 
9, ентеробактер клоаце – 2 випадки. Синьогнійна 
паличка знайдена в 2 випадках, спорова паличка 
– в 5, гемолітичний стрептокок – в 7, алкіліденес 
– в 4, гриби Candida – в 3 випадках. 

На нашу думку, виявлення у верхньоще-
лепових пазухах не властивої для них мікробної 
флори пояснюється кишковим дисбактеріозом. 
Таким чином, у вмісті верхньощелепових пазух 
при гнійному їх запаленні виявляється різнома-
нітна мікробна флора, серед якої частіше зустрі-
чається стафілокок. 
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МЕХАНИЗМЫ РАННИХ И ПОЗДНИХ СТАДИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ  
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Считается, что аллергический ринит, 
круглогодичный и сезонный, являются класси-
ческой моделью воспалительного процесса, опо-
средованного IgE-антителами. Как известно, 
слизистая оболочка (СО) дыхательных путей 
имеет достаточное количество тучных клеток с 
высокоаффинным рецептором для реагиновых 
антител (FcέR1). Распознавание антигена (аллер-
гена) происходит в СО путем фиксации его на 
F(ab)2 – фрагменте IgE, соединенного с тучной 
клеткой, что является толчком для ее стимуля-
ции и конечный итог активации проявится вы-
бросом медиаторов как преформированных так 
и синтезируемых клеткой вновь. Эти медиаторы 
и обеспечивают все гамму изменений, приводя-
щих к развитию воспалительного процесса. К 
ним относятся гистамин, триптаза, простаглан-
дин D2, лейкотриены С4, D4, кинины: брадики-
нин, вещество Р, нейролейкин А. Именно эти 
вещества обусловливают ранние симптомы ал-
лергического ринита, способствующие элими-
нации аллергена – зуд. чихание, ринорея. Сле-
дует особо подчеркнуть, что, в отличие от ин-
фекционного воспаления, степень альтерации 
тканей при аллергическом значительно менее 
выражена. 

Следующий, более поздний, этап аллер-
гического воспаления обусловлен миграцией в 
очаг воспаления базофилов, эозинофилов, в 
меньшей степени нейтрофилов. Начальные эта-
пы интратканевой миграции обеспечены дейст-
вием гистамина тучных клеток на эндотелий 
сосудов, который экспрессирует селектины Р, 
удерживающие лейкоциты кровоточа на клет-
ках эндотелия. Затем следует продукция эндо-
телиальными клетками хемокинов (интерлей-
кин-8, 1b-MIP). После прохождения эндотелия 
клетки фиксируются на белках межклеточного 
матрикса благодаря системе интегринов, а так-
же интерлейкинов ИЛ-4 и ИЛ-13, которые во-
влекают в очаг аллергического воспаления 
преимущественно эозинофилы и базофилы, но 
не нейтрофилы, что позволяет считать, что 
главной клеткой аллергического воспаления 
является эозинофил. Эти же цитокины, проду-
цируемые Th2 лимфоцитами, поддерживают 
прирост уровня аллерген-специфического IgE 
после очередного обострения, а другие цито-
кины этого типа Т-лимфоцитов, такие как  
ИЛ-3, ИЛ-5. GM-GSF, способствуют стимуля-
ции клеток костного мозга к усиленной про-
дукции эозинофилов. Есть данные о том, что 
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изменение клеточного состава СО за счет уси-
ления миграции в них базофилов, эозинофилов, 
Th2-клеток, активации тучных клеток посте-
пенно приводит к изменению общей реактив-
ности ткани СО, которая приобретает свойства 
реагировать на неспецифические раздражите-
ли. Важную роль в поддержании такой гипер-
реактивности играют тахикинины, связанные с 
выработкой нейромедиаторов типа вещества Р 
и нейролейкинов, также оказывающих влияние 
на сосудистую проницаемость и усиление сек-
реции. По нашим данным, при аллергическом 
воспалении на более поздних его этапах все 

отчетливее имеют место и клеточные реакции 
гиперчувствительности замедленного типа. Так 
у больных круглогодичным ринитом в сыво-
ротке крови определяется фактор торможения 
миграции лейкоцитов (LIF), а лимфоциты кро-
ви при контакте со специфическим аллергеном 
также образуют в культуре in vitro указанный 
фактор. Можно полагать, что на поздних ста-
диях аллергического процесса в СО верхних 
дыхательных путей формируются системные 
клеточно-опосредованные факторы, способст-
вующие ограничению воспалительного про-
цесса и элиминации аллергена. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИММУНОАКТИВНОСТИ ФИТОПРЕПАРАТОВ 
 

В последние десятилетия фитопрепаратам 
в лечении заболеваний верхних дыхательных 
путей инфекционно-воспалительного характера 
уделяется достаточно внимания. Показано, что 
многие препараты обладают выраженным им-
муномодулирующим действием на иммуноком-
петентные клетки крови и лимфоидных органов 
человека (миндалины глоточного кольца) in 
vitro (имупрет, синупрет, тонзилотрен, ринитал, 
иммунал), однако иммуномодулирующие пре-
параты в условиях in vivo далеко не всегда вос-
станавливали реакции клеточного или гумо-
рального плана у животных с иммунодефици-
том. Одни препараты более активно восстанав-
ливали реакции гуморального плана (имупрет, 
синупрет), другие клеточного (тонзилотрен, 
иммунал) или обладали дезаллергизирующим 

действием (ринитал). Эту особенность действия 
фитопрепаратов следует учитывать в клиниче-
ской практике отоларинголога, где решающее 
значение следует придавать иммунологической 
оценке состояния организма больного.  

Кроме того, в условиях эксперимента ус-
тановлено, что длительное применение имупре-
та и синупрета может сопровождаться увеличе-
нием клеточности лимфоидных органов, числа 
лимфоидных фолликулов в них. Выявленные 
особенности действия фитопрепаратов следует 
учитывать при их назначении больным с при-
знаками гиперплазии лимфоидной ткани, гипер-
трофии лимфоидных органов. Целесообразно 
проводить полное иммунологическое обследо-
вание больных с обязательной консультацией 
клинического иммунолога. 
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ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА  
У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ НЕБНЫХ МИНДАЛИН И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ТОНЗИЛЛИТЕ 
 

Принадлежность структур лимфогло-
точного кольца к органам иммунитета пред-
полагает возможным проведение иммуноди-

агностики между различным состоянием неб-
ных миндалин, основанное на их функцио-
нальной активности в отношении продукции 
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секреторных иммуноглобулинов, интерферо-
нов, а также содержания других защитных 
белков, например, лактоферрина (ЛФ), секре-
торных ингибиторов протеаз (СИП), про вос-
палительных цитокинов: интерлейкина 8 
(ИЛ8) и интерлейкина-1 (ИЛ1). К тому же 
проведение такой иммунодиагностики по дан-
ным исследования ротоглоточного секрета 
относится к методам неинвазивной диагно-
стики, что исключает стрессорные реакции, 
которые возникают при внутривенном взятии 
крови, а также различные возможные вариан-
ты инфицирования. 

Нами было обследовано 33 образца ро-
тоглоточного секрета (РС) – по 11 в каждой из 
следующих групп: дети с гипертрофией небных 
миндалин (ГМ), хроническим тонзиллитом (ХТ) 
и практически здоровые (ПЗ). В не стимулиро-
ванном ротоглоточном секрете, взятом натощак, 
определяли указанные параметры методом им-
муноферментного анализа (ридер Stat-Fax 2100, 
США) с использованием наборов реактивов 
бельгийского (Biosource) и российского произ-
водства («Протеиновый контур», «Вектор-
Бест», «Цитокин»).  

В результате статистического анализа по-
лученных данных, проведенных с использовани-
ем непараметрического критерия «U», было оп-
ределено, что по некоторым иммунологическим 
параметрам обследованные образцы РС от раз-
ных групп достоверно отличаются между собой. 
Наиболее значимые изменения были выявлены в 
содержании секреторного иммуноглобулина А, 
лактоферрина, интерлейкина-1, интерферона-γ. 
Наименьшее содержание этих веществ было вы-
явлено в слюне больных ХТ, наибольшее в РС 
группы ПЗ. Их содержание в РС группы ГМ бы-
ло промежуточным между данными из групп ПЗ 
и ХТ. Достоверными были различия между груп-
пами ГМ и ХТ по уровню лактоферрина, СИП, 
иммуноглобулина класса секреторного типа. Все 
остальные исследованные параметры у больных 
ГМ занимали промежуточное положение между 
контрольной группой и группой ХТ. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о том, что по 
уровню веществ, которые относятся к веществам 
категории неосинтеза (секреторный IgA, лакто-
феррин, интерферон-γ) можно проводить диффе-
ренциальную диагностику между состоянием 
небных миндалин при ГМ и ХТ. 

 
© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, М.Г. Добриди, 2009  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.А. ДИДИЧЕНКО (КИЕВ, ОДЕССА; УКРАИНА) 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ТОНЗИЛЛИТОМ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Одним из таких факторов стресса явля-
ется оперативные вмешательства, способные 
вызывать или углублять вторичные иммуноде-
фицитные состояния, связанные с изменением 
уровня и активности факторов неспецифиче-
ской резистентности, процессов межклеточно-
го взаимодействия. Логично полагать, что про-
филактика стрессовых состояний в сочетании с 
эффективной иммунокоррекцией могут слу-
жить основой для устранения возможных по-
слеоперационных осложнений и благоприятно-
го течения репаративно-восстановительных 
процессов. 

Цель исследований – определить гормо-
нальный и цитокиновый статус ЛОР-больных 
перед оперативным вмешательством по поводу 
тонзиллэктомии. Исследованию подлежала сы-
воротка крови 41 больного, из которых 21 чело-
век страдал хроническим тонзиллитом (ХТ) в 
рецидивирующей форме и поступил в отделение 

воспалительных заболеваний для хирургическо-
го лечения (тонзилэктомии). Возраст больных 
колебался от 16 до 32 лет, 7 пациентов были 
женского пола. 19 практически здоровых лиц 
составили контрольную группу. В крови обсле-
дуемых методом ИФА с использованием имму-
нодиагностических наборов ООО « Протеино-
вый контур» (СПб, РФ) определяли содержание 
кортизола, как одного из «гормонов стресса», 
лактоферрина и интерлейкина-1β, как белков и 
полипептидов острой фазы воспалительного 
процесса, интерферонов α и γ как антивирусных 
факторов и иммунорегуляторных цитокинов, а 
также интерлейкина-10 как противовоспали-
тельного цитокина. Результаты статистически 
обработаны с использованием критерия t-
Стъюдента и метода углового преобразования 
по Фишеру. 

Результаты исследований свидетельству-
ют, что по сравнению со здоровыми у больных 
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хроническим тонзиллитом имеет место досто-
верно более высокие уровни кортизона, лакто-
феррина и ИЛ-1β в крови за сутки до операции. 
Уровни интерферонов как альфа, так и гамма у 
больных хроническим тонзиллитом в период до 
операции были ниже уровня значений, опреде-
ленных в группе практически здоровых доно-
ров, а концентрация противовоспалительного 
цитокина (ИЛ-10) у больных до операции была 
на отметке контрольных значений. 

Проведенные исследования свидетельст-
вуют о том, что цитокиновые и гормональные 
сдвиги при предоперационном стрессе являются 
более динамичными показателями в состоянии 
защитно-приспособительных механизмов, не-
жели параметры количественных характеристик 
и функциональной активности клеток иммуни-
тета и концентрации иммуноглобулинов, ис-
пользовавшиеся до этого времени при изучении 
стрессовых факторов на организм человека. 

 
© О.Ф. Мельников, Ю.А. Дидиченко, 2009  
 
 
 
 

Ю.В. МIТIН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ФАРМАКОТЕРАПIЯ ПЕРИФЕРИЧНОÏ ВЕСТИБУЛЯРНОÏ ДИСФУНКЦIÏ  
У ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНУ ПАТОЛОГIЮ 

 

На сьогоднішній день актуальною про-
блемою оториноларингології є лікування пору-
шень вестибулярного апарату у хворих на су-
динні захворювання головного мозку. Прототи-
пом даного методу фармакотерапiï є спосіб лі-
кування, який полягає в призначенні комплекс-
ного медикаментозного лікування для лікування 
вестибулярних порушень внутрішнього вуха. 
Недоліками відомого способу є те, що ряд пре-
паратів, які входять до схеми лікування, не по-
казані або з обережністю можуть призначатися 
при судинних захворюваннях головного мозку, 
що виключає можливість застосовувати цей 
спосіб у хворих саме при судинних захворюван-
нях головного мозку з метою відновлення вес-
тибулярної функції внутрішнього вуха у них. 
Задача, що вирішується, полягає в забезпеченні 
стійкого результату по відновленню вестибуля-
рної функції внутрішнього вуха у хворих при 
судинних захворюваннях головного мозку. 

Технічний результат від вирішення задачі 
полягає у забезпеченні стійкого результату по 
відновленню вестибулярної функції внутріш-
нього вуха у хворих при судинних захворюван-
нях головного мозку, уникненні ятрогенних 
ускладнень та підвищенні якості лікування вес-
тибулярних розладів внутрішнього вуха у хво-
рих на судинні захворювання головного мозку. 

Поставлена задача була досягнута тим, 
що за традиційного лікування, що включає ви-
користання гормональних препаратів, препара-
тів судинної дії, препаратів, які покращують 
трофіку тканин, антиоксидантів, у хворих на 
судинні захворювання головного мозку попере-

дньо виявляють наявність вестибулярних розла-
дів внутрішнього вуха шляхом вестибулометрії, 
після чого по закінченні курсу стандартної те-
рапії судинного захворювання головного мозку 
в неврологічному стаціонарі, хворого прийма-
ють до ЛОР-стаціонару, де він отримує компле-
ксне медикаментозне лікування виявлених вес-
тибулярних розладів внутрішнього вуха. 

Відмінними особливостями способу ме-
дикаментозного лікування вестибулярних по-
рушень внутрішнього вуха у хворих на судинні 
захворювання головного мозку є застосування 
медикаментозної терапевтичної схеми, яка 
включає в себе наступні препарати: аргінін, ци-
тохром-С, пентоксіфіллін, пірацетам, метилпре-
днізолон, гінкго двулопастне, бетагістін. 

Спосіб медикаментозного лікування вес-
тибулярних порушень внутрішнього вуха у хво-
рих на судинні захворювання головного мозку 
здійснюють наступним чином. В разі, якщо у 
хворого виявляють вестибулярні розлади внут-
рішнього вуха, по закінченні курсу стандартної 
терапії судинного захворювання головного моз-
ку протягом 14 днів проводять комплексне ме-
дикаментозне лікування виявлених вестибуляр-
них розладів внутрішнього вуха за даною меди-
каментозною схемою. 

За період 2000-2008 років даний спосіб 
фармакотерапії було застосовано у 48 хворих – 
у всіх випадках з позитивним результатом за 
рахунок стійкого відновлення вестибулярної 
функції. Спосіб дає можливість провести реабі-
літацію вестибулярних розладів у хворих на су-
динні захворювання головного мозку. 

 
© Ю.В. Мiтiн, Я.Ю. Гомза, 2009  
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Ю.В. МІТІН, Ю.В. ШЕВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ДО ПИТАННЯ ПАТОГЕНЕЗУ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ 
 

Хронічний неспецифічний тонзиліт є за-
хворюванням інфекційно-алергічного характе-
ру з місцевими проявами у вигляді стійкої за-
пальної реакції піднебінних мигдаликів, при 
якому мигдалики з часом являються хронічним 
джерелом інфекції та можуть призводити до 
виникнення різноманітних захворювань (рев-
матизм, нефрит, поліартрит тощо). На хроніч-
ний тонзиліт хворіє від 2 до 15 % населення за 
даними різних авторів, що робить дану про-
блему безумовно актуальною. В той самий час, 
патогенез даного захворювання до кінця не 
з'ясований по сьогоднішній день, лікувальна 
тактика даного захворювання остаточно не 
сформована. 

Нами запропонована нова теорія реаліза-
ції інформаційної функції піднебінних мигдали-
ків, основана на їх функціонально-анатомічних 
особливостях, котра дозволяє значно розширити 
погляд на патогенез хронічного тонзиліту. Ми 
вважаємо, що скорочення м'язів піднебінно-
язикової та піднебінно-глоткової дужок та конс-
трукторів глотки приводить до зменшення об'-
єму тонзилярної ніші і як наслідок - до підви-
щення в ній тиску. Мигдалик затискається між 
дужками, вміст крипт видавлюється в прозір 
ротоглотки, крипти звільняються. При розслаб-
ленні м'язів тонзилярна ніша збільшується, миг-
далик розправляється, в криптах виникає від'єм-
ний відносно атмосферного тиск. Тоді з поверх-
ні мигдаликів у глибину крипт засмоктуються 
мікрочасточки, що містять антигени, котрі по-
трапляють в глотку з повітрям та їжею, що за-
безпечує повноцінне функціонування всієї по-
верхні слизової оболонки мигдалика. Такий 
процес повторюється при кожному скороченні 
дужок. При попаданні чергової порції антигенів 
в прозір крипти, відбувається запуск імунних 
процесів. Цей процес звільнення лакун і наступ-
ного засмоктування вмісту з ротоглотки за ра-
хунок скорочення м'язів глотки ми назвали пом-
повим механізмом функціонування піднебінних 
мигдаликів. 

Його розлад в подальшому приводить до 
порушення імунних процесів в мигдаликах; 

окрім того, неминуче призводить до формуван-
ня в них хронічного вогнища інфекції. 

На основі вищевказаного, нами запропо-
нована ланка патогенезу виникнення хронічного 
тонзиліту. Так, при зниженні сили скорочення 
дужок зменшується сила стискання мигдалика, 
крипти спорожнюються не повністю. Відбува-
ється звуження вічок крипт, їх вміст застоюєть-
ся і підлягає гнійному розкладу, створюються 
умови для культивування мікроорганізмів. Ла-
куни кістозно розширюються, дренаж їх пору-
шується, що призводить до тривалого контакту 
інфекційного агента з макроорганізмом і фор-
мування хронічного осередку інфекції та алергі-
зації в піднебінних мигдаликах. 

При хронічному тонзиліті мигдалики ущі-
льнюються за рахунок гіперплазії та збільшення 
кількості фолікулів, підсилюється стискання і без 
того вузьких та розгалужених лакун з затримкою 
в них вмісту, що потребує ще більшої сили ско-
рочення м'язів дужок для повного спорожнення 
крипт. Але потовщені та гіперемійовані за раху-
нок запалення дужки не забезпечують повноцін-
не скорочення, що також сприяє затримці в місту 
крипт, виникає повна неможливість їх звільнен-
ня, кістозне розширення з накопиченням патоло-
гічного вмісту. Утворюється замкнене коло. За-
палені дужки з явищами міозиту не здатні вико-
нати повноцінне скорочення для звільнення 
крипт, а постійне джерело інфекції в криптах під-
тримує запалення дужок. 

Саме порушення помпового механізму, на 
наш погляд, являється пусковим механізмом 
виникнення хронічного тонзиліту, та в подаль-
шому призводить до порушень захисної функції 
піднебінних мигдаликів та виникнення вогнища 
постійної інфекції в них. 

Виходячи з вищевказаного, ми вважаємо 
доцільним застосування в комплексному ліку-
ванні хронічного тонзиліту методів, які покра-
щують або відновлюють функціонування пом-
пового механізму. Одним із варіантів подолання 
проблеми є застосування електроміостимуляції 
м'язів піднебінних дужок в комплексному ліку-
ванні даної патології. 

 
© Ю.В. Мітін, Ю.В. Шевчук, 2009 
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Ю.В.МІТІН, А.Ю.ШИДЛОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКОЛАТЕНТНИХ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ 
ПОТЕНЦІАЛІВ ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНІЙ СУДИННІЙ НЕДОСТАТНОСТІ  

З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ 
 

При дослідженні хворих з сенсоневраль-
ною приглухуватістю (СНП), увагу багатьох 
дослідників привертає судинний фактор. До-
сить часто в повсякденні медичній практиці 
зустрічається сполучна патологія – СНП та ве-
ртебрально-базилярна судинна недостатність 
(ВБСН), які взаємно обтяжують один одного. 
Все це ускладнює як діагностику, так і ліку-
вання таких хворих. При цьому відомо, що по-
рушення геодинаміки обумовлює зміни мікро-
циркуляції у внутрішньому вусі і в ядрах слу-
хового нерву, які обумовлюють дисфункцію 
звукосприймаючого апарату. В.И.Бабияк и со-
авт. (1999), відмічають, що обширність регіону, 
який живить кров’ю хребтових і бацилярних 
артерій, дозволила виділити його в окреме ана-
томічне утворення – вертебрально-базилярний 
артеріальний басейн, а патологічні стани, обу-
мовлені судинними порушеннями в цьому ба-
сейні – як синдром вертебрально-базилярної 
судинної недостатності. При цьому В.Ю.Мітін 
та співавт. (1999) у 95 % випадків обстежених 
хворих з СНП судинного ґенезу виявили пато-
логію магістральних судин вертебрально-
базилярного басейну за допомогою 
комп’ютерної сонографії, яка дозволяє прово-
дити екстра- та інтракраніальні сканування. 

В ряді робіт описане значення часових 
характеристик коротколатентних (стовбуромоз-
кових) слухових викликаних потенціалів 
(КСВП) в топічній діагностиці СНП шумового, 
судинного та радіаційного ґенезу. В деяких ро-
ботах також показано, що перебіг СНП на фоні 
ВБСН досить складний. 

Мета роботи – дослідити часові показни-
ки КСВП у хворих з ВБСН у сполученні з СНП, 
а також здорових нормальночуючих осіб і про-
вести порівняльний аналіз отриманих даних. 
Для вирішення поставленої мети нами було об-
стежено 36 хворих з СНП на фоні ВБСН у віці 
від 39 до 50 років (1 група). Контрольну групу 
склали 15 здорових нормальночуючих осіб (2 
група), які не мали контакту з шумом чи радіа-
цією і не страждали судинними захворювання-
ми. Всього обстежено 51 особа (102 вуха). До 
аналізу не входили хворі, які перенесли череп-
но-мозкову травму або нейроінфекцію.  

Дослідження слухової функції виконува-
лось в екранованій звукоізольованій камері, де 
рівень шуму не перевищував 30 дБ за допомо-

гою клінічного аудіометра АС-40 фірми 
«Interacоustics» (Данія).  

Для виключення хворих з порушеннями в 
середньому вусі проводили темпанометрію, яку 
виконували на імпедансометрі CD-30 (Німеччи-
на) за стандартною методикою.  

Стан вертебрально-базилярної системи 
оцінювали по результатам реоенцефалографії 
(РЕГ) за допомогою комп’ютерного реографа 
«DX-системи» (Харків) та УЗДГ судин голови і 
шиї з обов’язковою консультацією невропатоло-
га, а при необхідності МРТ та рентгенографії, 
особливо у хворих остеохондрозом. Важливу 
роль при цьому відіграють і дані анамнезу.  

КСВП реєстрували за допомогою аналі-
зуючої системи МК-6 фірми «AMPLAID» (Іта-
лія) та “Eclipse” фірми “Interacoustics” (Данія) 
зафіксованому напівлежачому положенні у від-
повідь на клацання тривалістю 100 мкс з часто-
тою 21 в 1 с, інтенсивністю 80 дБ над 
суб’єктивним порогом чутливості.  

Дослідження показали, що за даними по-
рогової тональної аудіометрії у хворих 1 групи 
мало місце порушення слухової функції по типу 
звукосприйняття, про що свідчили позитивні 
тести Бінга і Федеріччі, а також відсутність кіс-
тково-повітряного інтервалу. За даними мовної 
аудіометрії (пороги 50% розбірливості тесту 
числівників по Е.М.Харшаку і 100% розбірли-
вості по Г.И.Гринбергу та Л.Р.Зиндеру) майже в 
усіх хворих були помірно підвищені. У більшо-
сті хворих в області 4 кГц були низькі або від-
носно знижені пороги диференціації (ДП) за 
методом Люшера, що свідчить про наявність 
порушень в рецепторному відділі слухового 
аналізатора.  

Відомо, що основними критеріями діаг-
ностики ретрокохлеарних порушень є подов-
ження латентних періодів піків (ЛПП) III та V 
хвиль КСВП, а також міжпікового інтервалу 
(МПІ) І-V. Останній критерій є найбільш надій-
ним, оскільки його збільшення є специфічним 
для ураження центральних слухових шляхів аж 
до чотирьогорбикового тіла.  

За нашими даними, у досліджуваних хво-
рих з СНП на фоні вираженої ВБСН ІІ хвиля 
КСВП була відсутня у двох хворих з 36 обсте-
жених, у яких за даними УЗДГ голови та шиї 
спостерігалася гіпоплазія хребтової артерії. У 
решти хворих спостерігалося достовірне подов-
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ження ІІ хвилі КСВП до (2,79±0,04) мс порівня-
но з нормою (2,65±0,03) мс; t=2,8; р<0,01. У цих 
же хворих спостерігалося і зменшення ІІІ хвилі 
КСВП.  

 Robinson, Rudge (1982) також відмічають, 
що при судинних порушеннях в кохлеарних яд-
рах змінюється ІІ хвиля КСВП, а в деяких випа-
дках вона може бути повністю відсутньою.  

В досліджуваній групі хворих з СНП на 
фоні ВБСН достовірно були збільшені ЛПП ІІІ, 
IV та V хвиль КСВП порівняно з нормою. Так, 
ЛПП V хвилі КСВП в цій групі становив 
(6,03±0,04) мс, а в контрольній групі (5,56±0,02) 
мс; t=10,51; р<0,01. 

Достовірно подовженим був і МПІ I-V 
КСВП у таких хворих порівняно з нормою (від-
повідні величини становили – (4,35±0,04) та 
(3,92±0,02) мс; t=9,62; р<0,01. Достовірно збі-
льшеними порівняно з нормою у хворих з СНП 
на фоні ВБСН був також МПІ І-ІІІ КСВП. 

Все це свідчить про порушення в стовбу-
ромозкових структурах слухового аналізатора у 
хворих із СНП у сполученні з ВБСН. Отримані 
результати наших досліджень у КСВП співзвуч-
ні з даними Maurer, Lowitsch, Robinson, Rudge 
(1982). Так за даними Maurer, Lowitsch (1982) 

ВБСН викликала зміни ІІ та V хвиль КСВП, 
МПІ І-ІІІ, а також зменшення амплітуди ІІІ хви-
лі КСВП та збільшення ЛПП V хвилі КСВП.  

Таким чином, отримані дані свідчать про 
необхідність проведення більш поглиблених 
досліджень спостереження за хворими з СНП на 
фоні ВБСН, а також враховування їх результатів 
при проведенні лікувально-профілактичних за-
ходів таким пацієнтам.  

 
Висновки. 
1. Дослідження коротколатентних (стов-

буромозкових) слухових викликаних потенціа-
лів у хворих з СНП у сполученні з ВБСН дозво-
лили виявити у них виражені зміни в стовбуро-
мозкових відділах слухового аналізатора. 

2. Найбільш інформативними показника-
ми в топічній діагностиці СНП при ВБСН є 
ЛПП ІІ, V і IV хвиль КСВП та МПІ I-V і І-ІІІ.  

3. Отримані результати виконаних дослі-
джень можуть бути корисними для розуміння 
механізмів розвитку СНП на фоні ВБСН, а та-
кож при діагностиці та цілеспрямованому пато-
генетичному обґрунтуванню лікувально профі-
лактичних заходів і вирішенні питань експерти-
зи працездатності. 
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Е.И. НАЗАРУК, В.П. ГОНЧАРУК (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

К ЛЕЧЕНИЮ СЕРОЗНЫХ ОТИТОВ  
 

Патогенез секреторных отитов определяет 
дисфункция слуховой трубы и нарушение ее 
способности к выравниванию интратимпаналь-
ного давления в барабанной полости, в которую 
не поступает необходимое количество воздуха 
или его доступ прекращается. В результате ре-
зорбции кислорода в воздушных полостях сред-
него уха падает интратимпанальное давление и, 
как следствие, возникает пропотевание жидкой 
части крови через капиллярную стенку. Воспа-
ление приводит к метаплазии покровного эпи-
телия и деструкции клеточных элементов муко-
периоста, продукты распада которых примеши-
ваются к транссудату, придавая ему желатино-
образную консистенцию. В процесс вовлекается 
и тимпанальное устье слуховой трубы, что еще 
более ухудшает ее вентиляционную функцию. 
Все перечисленные явления ведут к затяжному 
течению заболевания.  

Цель лечения – разорвать порочный круг, 
вызванный дисфункцией слуховой трубы: уст-
ранить этиологический фактор, эвакуировать 
выпот из полостей среднего уха, нормализовать 
функцию слизистой оболочки среднего уха. 
Транстубарное введение лекарственных веществ 
– распространенный метод лечения тубарной 
дисфункции в схеме комплексного лечения. Ле-
карственное вещество вводят в слуховую трубу 
с помощью металлического катетера. 

Нами использовалось введение 10% рас-
твора ацистеина. Ацистеин – ацетилцистеин – 
муколитическое средство, разжижает мокроту за 
счёт повышения мукоцилиарного клиренса, так-
же обладает антиоксидантным действием. Новая 
лекарственная форма ацистеина – 10% раствор 
для инъекций в ампулах по 3 мл, разрешённая 
производителем для введения, в том числе, и в 
полости. Это позволяет вводить препарат в слу-
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ховую трубу и полости среднего уха, а также со-
четать транстубарное введение с внутримышеч-
ным введением. Было отмечено более быстрое 
достижение клинического эффекта - улучшение 
или восстановление слуха, в сравнении с приме-
нением препаратов стероидных гормонов, 
уменьшает количество манипуляций, сроки ле-
чения. В ряде случаев помогает избежать инва-
зивных методов лечения, что актуально для па-
циентов с рубцово-адгезивными отитами. По-

бочного действия при введении в барабанную 
полость ацистеина не отмечалось. Ацистеин 
применялся не в качестве монотерапии, а в схеме 
комплексного консервативного лечения с анти-
бактериальными, гипосенсебилизирующими 
препаратами, назальными деконгестантами, то-
пическими стероидами и другими группами. При 
наличии сопутствующей патологии верхних ды-
хательных путей в процессе лечения проводится 
консервативная или хирургическая санация. 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ 
 

Лечение больных с экссудативнм средним 
отитом в настоящее время проводится по двум 
основным направленням. С одной стороны не-
обходимо устранить причины приводящие к 
полному или частичному закрытию просвета 
слуховой трубы, с другой – восстановить воз-
душность полостей среднего уха путем их дре-
нирования. 

Целью нашей работы являлось изучениие 
эффективности комплексного лечения экссуда-
тивного среднего отита у детей.  

Материалы и методы. За последние 10 
лет в нашей клинике на лечении находилось 384 
ребенка с экссудативным средним отитом. 302 
(78,6%) пациентам, которые составили первую 
группу наблюдения, применяли общую консер-
вативную терапию, санацию носоглотки и про-
изводили тимпанотомию с последующим дли-
тельным дренированием полости среднего уха 
путем введения дренажной трубки (тимпаналь-
ного шунта) через разрез барабанной перепонки 
в барабанную полость по общепринятой мето-
дике. Тимпанальный шунт в барабанной пере-
понке оставлялся до восстановления функции 
слуховой трубы. 82 (21,4%) пациентам (вторая 
группа) проведен курс консервативной терапии, 
включающий гипосенсибилизирующую тера-
пию, муколитики, мукорегуляторы, топические 
кортикостероиды и тимпанопункцию с эвакуа-

цией экссудата из барабанной полости на фоне 
санации носоглотки.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Длительное дренирование барабанной по-
лости посредством введения дренажной трубки 
через разрез барабанной перепонки в барабан-
ную полость, проводимое нами в комплексном 
лечении экссудативного отита у детей первой 
группы позволило добиться полного выздоров-
ления у 98,6% больных. Осложнений в раннем и 
отдаленном послеоперационных периодах при 
выполнении тимпаношунтирования не отмече-
но. Средние сроки пребывания детей в стацио-
наре составили 2 дня.  

У пациентов группы сравнения, которым 
не выполнялось тимпаношунтирование, а про-
изводились тимпанопункции, при прочих рав-
ных условиях, стойкий результат получен в 
82,5% случаях. Средние сроки пребывания по-
ложительный больных в стационаре составили 7 
дней.  

Выводы. Применяемая нами хирургиче-
ская тактика длительного дренирования бара-
банной полости совместно с консервативным 
лечением больных экссудативным средним оти-
том и санацией носоглотки ускоряет процесс 
выздоровления, уменьшает риск развития руб-
цово-спаечного процесса в среднем ухе, стойкой 
тугоухости, ретракционной холестеатомы. 
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М.И. НИКУЛИН, В.И. ТРОЯН, И.М. НИКУЛИН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ 
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ 

 

Проблема терапии больных вазомотор-
ным ринитом (ВР) в настоящее время не поте-
ряла свою актуальность. В последние годы со-
храняется устойчивая тенденция к росту данной 
патологии, как аллергической, так и нейровеге-
тативной её форм. В основе патогенеза сосуди-
стого ринита лежит вегетососудистая дистония 
приводящая к стойкой вазодилятации сосудов и 
отеку нижних носовых раковин. Такие больные 
вынуждены регулярно пользоваться местными 
адреномиметиками, что приводит к нарушению 
функций слизистой оболочки полости носа и 
развитию медикаментозного насморка. 

В последнее время отдается предпочтение 
малоинвазивным методам лечения больных ВР, 
целью которых является восстановление носо-
вого дыхания с сохранением поверхностного 
слоя слизистой оболочки раковин и ее мукоци-
лиарного транспорта. Широкое применение по-
лучили подслизистые: вазотомия, УЗД, криоде-
струкция, лазерная коагуляция и остеоконхото-
мия. Сравнительно новым методом терапии яв-
ляется применение радиочастотной термоабля-
ции. 

В клинике для коррекции объема нижних 
носовых раковин, в течение 1,5 лет, мы приме-
няем аппарат CelonENT (Германия), который 
предназначен для биполярной радиочастотной 
термотерапии в оториноларингологии. 

Преимущества используемого метода со-
стоят в следующем: оптимальная коагуляция - 
без кровотечения, что позволяет не производить 
тампонаду по окончании операции; интерстици-
альная форма терапии – эпителий носовых ра-
ковин остается интактным, автоматическое оп-
ределение зоны коагуляции; биполярные элек-
троды – нет разряда электрода на пациента; 
максимальный комфорт для пациента – быстрая 
процедура: 10-15 секунд. Всё это позволяет 
производить этот вид вмешательства в амбула-
торных условиях. 

Под нашим наблюдением находилось 125 
больных обоего пола, в возрасте от 18 до 52 лет, 
среди которых нейровегетативная форма ВР 
была диагностирована у 67 пациентов и у 58 – 

ВР был сопряжен с искривлением перегородки 
носа. 

Всем больным с деформацией перегород-
ки была произведена, в необходимом объеме, 
септопластика. После чего обеим группам, под 
местной аппликационной анестезией 10% р-ром 
и инфильтрационной 2% р-ром лидокаина – 8,0 
мл, биполярным электродом CelonProBreath, 
мощность от 13 до 15 Вт, производилась под-
слизистая одноканальная радиочастотная тер-
моабляция нижних носовых раковин по всей их 
длине. 

Пациентам, перенесшим операцию на пе-
регородке носа, производилась щадящая тампо-
нада полости носа тампонами “Merocel” на одни 
сутки. Больные же, которым производилось то-
лько радиочастотное воздействие, ввиду отсут-
ствия кровотечения, в тампонаде не нуждались 
и после операции отпускались домой. 

В послеоперационном периоде в течение 
2-3 дней производилась ирригация слизистой 
оболочки полости носа препаратом «Чистонос», 
затем, после прекращения экссудации, исполь-
зовалась мазь «Левомеколь». 

В своей работе мы оценивали эффектив-
ность произведенного вмешательства по сред-
ним срокам восстановления дыхания через нос 
после операции и длительности безрецидивного 
периода. 

При ВР, без деформации перегородки, но-
совое дыхание восстанавливалось в среднем, 
через 7-10 дней. У больных перенесших септо-
пластику и радиочастотную термоабляцию ниж-
них носовых раковин – через 10-14 дней. При 
наблюдении больных в отдаленные сроки – от 6 
мес. до 1 года, после проведенного лечения, 
стойкий эффект наблюдался практически у всех 
пациентов. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что использование аппарата Ce-
lonENT для лечения больных с нейровегетатив-
ной формой ВР является перспективным мето-
дом терапии, вследствие его малоинвазивности, 
отсутствия кровотечения и стойкости клиниче-
ского эффекта.  

 
© М.И. Никулин, В.И. Троян, И.М. Никулин, А.Н. Костровский, 2009  
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 115

Н.В. НОВИЦКАЯ, Л.В. РЫКОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
В ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Лечение и реабилитация больных с нару-
шением голосовой функции на сегодняшний 
день остается актуальной в области фониатрии 
и фонопедии. Использование метода эндоларин-
геальной инъекции глюкокортикоидов в лече-
нии дисфонии по причине анкилоза перстне-
черпаловидного сустава при ревматоидном арт-
рите явилось основополагающим в нашей рабо-
те. 

В нашей клинике были обследованы 13 
пациентов, страдающих ревматоидным артритом, 
предъявлявших жалобы на нарушение функций 
гортани. Из них восемь при поступлении имели 
входной диагноз односторонний паралич горта-
ни, пять пациентов – двухсторонний паралич 
гортани, хроническое канюленосительство. В 
период обострения больные проходят лечение в 
специализированных учреждениях по поводу 
основного заболевания. Стаж заболевания от 10 
до 16 лет. Возраст больных от 46 до 59 лет.  

В разработанный нами алгоритм диагно-
стики вошли следующие методики: тщательный 
сбор анамнеза; общеклиническое и специальное 
фониатрическое обследование, игольчатая элек-
тромиография, спиральная компьютерная томо-
графия гортани с мультипланорной реконструк-
цией хрящей гортани, оценка активности забо-
левания РА по рекомендациям Европейской 
Ревматологической Лиги (EULAR). 

Основными жалобами таких пациентов 
является охриплость, быстрая утомляемость 
голоса, у больных с ограничением подвижности 
обеих голосовых складок жалобы на затруднен-
ное дыхание через естественные дыхательные 
пути, наличие трахеостомы.  

При эндоскопии гортани отмечалась ту-
гоподвижность (анкилоз) перстне-
черпаловидного сустава, надгортанник мало-
подвижен, голосовые складки белые, тусклые, 
ровные по свободному краю, не провисают. При 
стробоскопии вибраторный цикл не нарушен.  

При электромиографии у всех пациентов 
отмечена нормальная активность задней перст-
не-черпаловидной мышцы при фонации, так же, 
как и на вдохе. Перстне-щитовидная и аддук-
торные мышцы показали нормальные паттерны 

активности, что позволило исключить диагноз 
нейрогенного паралича и заподозрить анкилоз 
перстне-черпаловидного сустава, вызванный 
деструктивными изменениями на фоне длитель-
ного течения ревматоидного артрита. 

В связи с проведенным обследованием 
нами была разработана комплексная схема ле-
чения данной группы больных, в которую нами 
были включены: 1) мобилизация перстне-
черпаловидного сустава; 2) эндоларингеальное 
введение глюкокортикоидов; 3) фонопедия; 4) 
применение антигомотоксических препаратов. 

Мобилизация проводилась ежедневно под 
местной аппликационной анестезией S. 
Lidocaini 10% при помощи гортанного зонда, на 
курс до 10 сеансов. 

Нами разработана методика эндоларинге-
альной инъекции при непрямой ларингоскопии 
препарата дипроспана в область перстне-
черпаловидного сустава. Техника инъекции ди-
проспана выполнялась при помощи шприца 
Брюнингса, под местной аппликационной ане-
стезией, под ЭМГ-контролем при помощи элек-
тромиографа «Нейро-МВП». Частота введения 
дипроспана осуществлялась 1 раз в 2 недели.  

Фонопедическая коррекция проводились 
с учетом индивидуальных особенностей лично-
сти пациента, а так же учитывался нейропсихо-
логический статус пациента. 

Использование антигомотоксических 
препаратов в комплексном лечении больных с 
РА позволяет обеспечить многоуровневый де-
зинтоксикационный эффект, активировать за-
щитные силы организма и справиться с симпто-
мами заболевания. В комплексном подходе к 
лечению больных РА были использованы поре-
параты Траумель С и Цель Т. 

Таким образом, исследование пациентов с 
длительным течением ревматоидного артрита с 
нарушениями голосовой функции при пораже-
нии перстне-черпаловидного сустава способст-
вовало созданию алгоритма диагностики и ле-
чения данной патологии, что позволило достичь 
подвижности голосовой складки и как следствие 
улучшения показателей дыхательной и голосо-
вой функций. 

 
© Н.В. Новицкая, Л.В. Рыкова, 2009  
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И.Г.ОБРАЗЦОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ  
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 

 
На современном этапе лечения острых 

гнойных риносинуситов с появлением ЛОР-
эндоскопической аппаратуры, позволяющей 
проводить процедуру элиминационной терапии 
под визуальным контролем, целесообразным 
является использование неинвазивных методик 
лечения.  

 Анатомо-физиологическое состояние 
придаточных пазух носа тесно взаимосвязано с 
состоянием слизистой полости носа. При остром 
гнойном риносинусите возможно изолирован-
ное поражение придаточных пазух носа, геми-
синуситы, когда в воспалительный процесс во-
влекаются придаточные пазухи с одной сторо-
ны, и пансинуситы с поражением всех прида-
точных пазух. Своевременная санация полости 
носа и придаточных пазух на стороне пораже-
ния после анемизации слизистой носа, введения 
лекарственных средств, значительно уменьшает 
отек, воспаление и болевой синдром, улучшает 
эвакуацию экссудата из пазух и позволяет, на-
ряду с системным антибактериальным лечени-
ем, добиться быстрейшего выздоровления. 

Известно несколько методик промывания 
полости носа и пазух, которые широко исполь-
зуются в современной ЛОР практике: промыва-
ние полости носа по Проэтцу, водно-струйный 
или водно-капельный вариант, промывание по-
лости носа и пазух ЯМИК- катетером, назаль-
ный душ, пункция придаточных пазух и их про-
мывание, прицельное промывание полости носа 
и пазух катетером с использованием эндоскопа 
и электроотсоса; 

Промывание полости носа по Проэтцу. 
Общеизвестная методика промывания полости 
носа проводится без контроля давления за эва-
куацией промывных вод («слепой метод»), c 
высокой опасностью их попадания в нижние 
дыхательные пути. 

Водно-струйное и водно-капельное про-
мывание полости носа и пазух позволяет преду-
предить возможность попадания промывных 
вод и патологического экссудата в дыхательные 
пути, возможна регулировка скорости подачи 
лекарственных средств, метод технически более 
сложен.  

Высокоэффективной и современной явля-
ется методика промывания полости носа и пазух 
с помощью ЯМИК- катетера. Устройство позво-
ляет герметизировать одну половину носа и 
поршневой механизм дает возможность умень-

шить давление внутри полости носа. Содержи-
мое пазух на стороне поражения поступает в 
полость носа, стекая в нижний носовой ход, по-
сле чего проводится очищение и эвакуация от-
работанных промывных вод. Процедура лечения 
продолжительная и дорогостоящая. 

Назальный душ – методика безопасная и 
достаточно эффективная для амбулаторного 
применения и домашнего использования паци-
ентами. Однако отсутствует визуальный кон-
троль проводимой манипуляции и назальный 
душ позволяет провести только механическое 
удаление содержимого носовой полости, что 
более применимо при аллергических и негной-
ных воспалительных процессах в полости носа и 
придаточных пазух. 

Пункция носовых пазух – методика трав-
матичная, в настоящее время имеет ограничен-
ные показания к выполнению ввиду возможно-
сти развития серьезных осложнений, вероят-
ность которых возрастает с каждой манипуля-
цией (кровотечение, выраженный болевой син-
дром), а их при гнойном процессе необходимо 
не менее 5-7 на курс лечения. Методика прово-
дится с каждой стороны, занимает много време-
ни, экономических затрат, усилий врача и трав-
мирует психику больного, зачастую приводя к 
отказу от необходимого количества процедур. 

Методика прицельного промывания по-
лости носа и придаточных пазух при помощи 
катетера, как и ЯМИК методика, позволяет про-
вести элиминационную терапию острого гной-
ного риносинусита в короткие сроки 3-5 дней. 
Эндоскопический контроль выполнения мето-
дики с каждой стороны с максимальным удале-
нием патологического секрета и промывных вод 
электроотсосом из полости носа и выводных 
отверстий придаточных пазух носа позволяет 
оценить динамику лечения и его эффективность. 
Прицельное промывание позволяет удалить па-
тологический секрет из труднодоступных мест 
(клетки решетчатого лабиринта, лобные пазухи, 
носоглотка). Методика проводится в амбула-
торных условиях, предварительно выполняется 
анемизация слизистых носовых ходов для хо-
рошей визуализации и создания условий хоро-
шего дренажа патологического отделяемого из 
пазух. Затем проводится непосредственное про-
мывание полости носа с каждой стороны, уда-
ление патологического содержимого и подведе-
ние депо-препаратов непосредственно в пазухи 
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носа катетером под эндоскопическим контро-
лем. Сеанс лечения занимает 20-30 минут. 

 Приоритет данной методики в комплекс-
ном современном лечении острого гнойного 
риносинусита заключается в минимальной 
травматизации слизистой полости носа и пазух, 

хорошей психологической переносимости про-
цедуры пациентом, удобной и нетрудоемкой для 
врача техникой выполнения, отсутствием ос-
ложнений и быстром амбулаторном выздоров-
лении больного со значительным снижением 
финансовых затрат на лечение. 

 
© И.Г.Образцов, 2009  
 
 
 
 

И.К.ОРЕХОВА, С.М.ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ  

С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ  
И СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 
Сочетание полипозного риносинусита, 

бронхиальной астмы и непереносимости аце-
тилсалициловой кислоты получило в литературе 
название "астматическая триада", "аспириновая 
триада", синдром Видаля, триада Самтера. 

В классическом случае заболевания сим-
птомы астматической триады формируются по-
степенно (в течение 5-12 лет), обычно со сле-
дующей последовательностью: вазомоторный 
ринит, полипоз носа, приступы удушья, а впо-
следствии возникает непереносимость ацетил-
салициловой кислоты в виде приступов бронхи-
альной астмы. Однако развернутая картина син-
дрома астматической триады встречается далеко 
не у всех пациентов. По данным литературы 
классическая аспириновая триада встречается 
приблизительно у 10-35 % всех больных с поли-
позным этмоидитом.  

В некоторых случаях заболевание начи-
нается с приступов удушья, связанных с прие-
мом аспирина или других нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов (НПП), позднее 
присоединяется рецидивирующий полипозный 
этмоидит. 

С целью диагностики непереносимости 
ацетилсалициловой кислоты среди пациентов с 
рецидивирующим полипозным риносинуситом 
и бронхиальной астмой нами было протестиро-
вано 96 пациентов (54 женщины и 42 мужчины 
в возрасте от 26 до 70 лет) с данной патологией. 
Чувствительность к аспирину определялась при 
помощи эндоназального провокационного теста 
с быстрорастворимыми полимерными пленками 
с включением лизин-аспирина в различной кон-
центрации (3%-6%). 

Для оценки местных и общих симптомов 
были определены следующие показатели: 0 бал-

лов – нет симптомов; 1 – симптомы без местных 
проявлений; 2 – симптомы и местные признаки; 
3 балла – общин реакции. 

Результаты: ни один пациент не проявил 
никаких симптомов после контрольного введения 
«чистой» полимерной пленки. Пленки с концен-
трацией в 3% вызвали местные признаки – гипе-
ремия и незначительный отек слизистой оболочки 
полости носа у 12 человек (12,5 % пртестирован-
ных). Пленки с 6% концентрацией лизин-
аспирина вызвали различные местные проявления 
у 87 пациентов (90,6 % от общего числа протести-
рованных) – 1 балл имели 22 человека, 2 балла 
имели 65 человек. Общие реакции на введение 
пленок с лизин-аспирином отсутствовали. 

Таким образом, частота встречаемости 
непереносимости ацетилсалициловой кислоты 
среди пациентов с рецидивирующим полипо-
зным этмоидитом и сопутствующей бронхиаль-
ной астмой (т.е. классическая триада Самтера 
или синдром Видаля) по результатам проведен-
ного анализа составляет 90,6 %. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что больных с 
полипозным риносинуситом и синдромом брон-
хиальной обструкции следует рассматривать как 
условно гиперчувствительных к аспирину. Сле-
довательно, при невозможности диагностики 
чувствительности к ацетилсалициловой кислоте 
таким пациентам следует рекомендовать избе-
гать приема аспирина; всех производных пира-
золона: амидопирина, анальгина и всех комби-
нированных препаратов, их содержащих, в том 
числе теофедрина, антастмана, баралгина, бута-
диона, реопирина; индометацина; мефенамовой 
кислоты; бруфена; всех новых противоспали-
тельных препаратов с антипротагландиновым 
действием. 

 
© И.К.Орехова, С.М.Пухлик, 2009  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРУЮЩЕГО ЛУЧА  
В ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 

Клиническая практика показала, что ла-
зерная терапия многих заболеваний по эффек-
тивности нередко превосходит другие виды ле-
чения и может с успехом применяться практи-
чески во всех областях медицины. 

Низкоэнергетическое лазерное излучение 
обладает противовоспалительным, действием, 
стимулирует обменные, регенеративные и им-
мунные процессы. 

Целью работы было изучение эффектив-
ности лечения детей с ЛОР-патологией с ис-
пользованием лазерного стационарного устрой-
ства «Медик-2 ». Аппарат предназначен для те-
рапевтической коррекции состояния организма 
человека путем локального воздействия на реф-
лексогенные зоны сканирующим лазерным лу-
чом. Аппарат «Медик-2К» имеет следующие 
виды лечебного воздействия: лазерный поток 
ИК диапазона (0,89-0,91 мкм) мощностью до 
120 мВт; лазерный поток красного диапазона 
(0,65 и 0,67 мкм) мощностью 5-25 мВт. 

Аппарат позволяет выполнять сканирова-
ние по 4 фиксированным программам и спосо-
бен автоматически отключаться по истечении 
времени процедур. Обычно за один сеанс можно 
использовать до трех лечебных факторов: один 
– предшествующий лазерной терапии (его цель 
– усилить проникающую способность и тера-
певтическое действие лазерного излучения); 
второй – сама лазерная сканирующая терапия; 
третий – укрепляющий действие предыдущих 
факторов.  

Аппарат использовался по следующей 
методике в комплексном лечении детей с ЛОР-
патологией.  

Отит: тип лазера – 0,63-0,67 мкм (КР) и 
0,8-9,2 мкм (ИК); тип фигуры – 4; мощность 
оптического потока для: КР – 10-20 мВт; ИК – 
40-150 мВт. Положение сканера – 50-80 см над 
областью воздействия. Периодичность проведе-
ния процедур – ежедневно. Количество проце-
дур на курс лечения – 5-8. Область воздействия 
и время процедуры на одно поле: 

1) наружный слуховой проход с больной 
стороны (пятном 1х1 см) – 3 мин; 

2) наружный слуховой проход со здоро-
вой стороны (пятном 1х1 см) – 1,5 мин; 

3) сосцевидные отростки (пятном 2х2 см) 
– 2 мин; 

4) проекция миндалин (пятном 2х2 см) –  
1 мин. 

Гайморит: тип лазера – 0,63-0,67 мкм (КР) 
и 0,8-9,2 мкм (ИК); тип фигуры – 3; мощность 
оптического потока для: КР – 10-20 мВт; ИК – 
40-160 мВт. Положение сканера – 50-80 см над 
областью воздействия. Периодичность проведе-
ния процедур – ежедневно. Количество проце-
дур на курс лечения – 7-10. Область воздействия 
и время процедуры на одно поле:  

1) проекция миндалин (пятном 1х1см) – 1 
мин.; 

2) крылья носа (пятном 0,5х0,5 см) – 1 
мин.; 

3) проекция гайморовых пазух (пятном 
1х1 см) – 3 мин.; 

4) паравертебрально на уровне С5 - С7 
(сканером шириной 2 см) – 2 мин. 

Ринит: тип лазера – 0,63-0,67 мкм (КР) и 
0,8-9,2 мкм (ИК); тип фигуры – 3; мощность 
оптического потока для: КР – 10-20 мВт; ИК – 
40-150 мВт. Положение сканера – 50-80 см над 
областью воздействия. Периодичность проведе-
ния процедур – ежедневно. Количество проце-
дур на курс лечения – 7-12. Область воздействия 
и время процедуры на одно поле:  

1) спинка носа (пятном 0,5х0,5 см) – 1 
мин; 

2) крылья носа (пятном 0,5х0,5 см) – 0,5 
мин; 

3) проекция миндалин (пятном 1х1 см) – 1 
мин; 

4) проекция гайморовых пазух (пятном 
1х1 см) – 0,5 мин; 

5) паравертебрально на уровне С5 - С7 
(сканером 2х 2 см) – 2 мин. В лечении отитов 
непосредственный клинический эффект уста-
новлен у всех 52 (90 %) детей, в терапии гаймо-
ритов непосредственный эффект – у 24 больных 
(75%), ринитов – 98 детей (100 %). 

Таким образом, сканирующая лазеротера-
пия является эффективным способом в ком-
плексном лечении больных отитами, гаймори-
тами, ринитами. Низкоэнергетическую лазер-
ную терапию посредством сканирующих систем 
можно с большим успехом сочетать с медика-
ментозной терапией. В этом случае усиливается 
действие лекарственных препаратов, а их дози-
ровку удается уменьшить. 

 
© М.Б. Пионтковская, И.Э. Чернишова, 2009  
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НОСОГЛОТКИ – НАДІЙНИЙ КРИТЕРІЙ РЕТЕЛЬНОСТІ 
АДЕНОТОМІЇ У ДІТЕЙ 

 

Виконання аденотомії з максимальною 
ретельністю і точністю та мінімальною травма-
тизацією потребує візуального контролю. Ці 
вимоги досягаються під час виконання адено-
томії під інтубаційним наркозом. Операція під 
ендотрахеальним наркозом потребує спеціаль-
ного оснащення та інструментарію і прово-
диться в небагатьох ЛОР-клініках. В більшості 
ЛОР-відділень аденотомія виконується під 
внутрішньовенним наркозом класичним спосо-
бом з використанням аденотомів Бекмана та 
Ля-Форса-Стівенсона відповідних розмірів в 
залежності від віку дитини. При проведенні 
аденотомії класичним способом відсутня візуа-
лізація носоглотки, тому при такому способі 
незалежно від досвіду і техніки отоларинголога 
можуть залишатися не видаленими шматочки 
лімфаденоїдної тканини, що призводить до ре-
цидиву захворювання або кровотечі в ранньому 
післяопераційному періоді. Рецидив аденоїдів 
виникає, як правило, через 5-6 місяців після 
неретельно виконаної аденотомії, а ранні піс-
ляопераційні кровотечі після аденотомії у бі-
льшості випадків також бувають в результаті 
залишків аденоїдної тканини в носоглотці та 
надмірної травматизації задніх кінців носових 
раковин. Тому контроль ретельності аденотомії 
є профілактичним заходом попередження піс-
ляопераційного ускладнення та рецидиву за-
хворювання. Контроль ретельності можна про-
вести шляхом пальцевого дослідження носо-
глотки, дзеркальної епіфарингоскопії та вико-
ристання риноендоскопа. 

 Абсолютний візуальний контроль рете-
льності проведеної аденотомії досягається шля-
хом застосування сучасних риноендоскопів. Пі-
сля проведення традиційної аденотомії класич-
ним способом під внутрішньовенним наркозом 

після гемостазу носоглотки через нижній носо-
вий хід почергово справа та зліва вводили в но-
соглотку ендоскоп 30°, 70° та 90°.  

В ЛОР-клініці обласної лікарні за 2006-
2008рр. проведено візуальний контроль риноен-
доскопом після 112 аденотомій у дітей віком від 
6 до 15 років. Візуальний контроль проводили у 
всіх випадках операцій рецидиву аденоїдних 
вегетацій та коли був сумнів у ретельності ви-
далення аденоїдів. Із 112 риноендоскопій у 17 
випадках виявлено залишки аденоїдної тканини 
на склепінні носоглотки справа чи зліва та в об-
ласті вічок слухових труб. У всіх цих випадках 
залишок прицільно видалено аденотомом Бек-
мана.  

У всіх випадках аденотомій з візуальним 
контролем післяопераційних ускладнень не бу-
ло. Із 112 прооперованих дітей (аденотомія) під 
візуальним контролем через 6-12 місяців огля-
нуто 67 (інші на огляд не з’явились). У всіх 
оглянутих при задній риноскопії і ендоназальній 
риноскопії рецидиву не виявлено.  

Візуальний контроль за допомогою рино-
ендоскопа проведено у 32 дорослих хворих з 
пухлинами носоглотки після біопсії носоглотки 
проведеної класичним способом при задній ри-
носкопії. Візуальний контроль носоглотки в 
обов’язковому порядку проводиться усім хво-
рим (13 пацієнтів) з лімфоепітеліомою та раком 
носоглотки після отримання курсу променевої 
терапії один раз на місяць протягом року. 

Використання візуального контролю но-
соглотки попереджає післяопераційні усклад-
нення та рецидиви захворювання після адено-
томії у дітей, а також забезпечує якість біопсії 
носоглотки в онкохворих різного віку та дина-
мічне спостереження за ними після проведення 
променевої та хіміопроменевої терапії.  

 

© О.Г.Плаксивий, М.Д.Воєвідка, І.В.Калуцький, Є.М.Воєвідка, Т.Г.Чифурко, 2009 
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ВИКОРИСТАННЯ ТАМПОНІВ “MEROCEL” ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ  
ТА ПРИ СПОНТАННИХ НОСОВИХ КРОВОТЕЧАХ 

 
Merocel – це широкий спектр медичних 

тампонів, що застосовуються при маніпуляціях 
та оперативних втручаннях в практиці ЛОР-
лікарів. Ці тампони використовуються для пе-
редньої тампонади при спонтанних і травматич-
них носових кровотечах, для швидкої і надійної 
зупинки післяопераційної носової кровотечі, 
попередження синехієутворення.  

В склад тампонів входить гідроксильова-
ний полівінілацетат – органічна речовина, яка 
утворюється внаслідок реакції між полівініло-
вим спиртом і ацетальдегідом, що забезпечує 
міцність і довговічність тампона. Високі абсор-
бційні якості тампонів обумовлені їх мікропори-
стою структурою, де кожна пора з’єднується з 
навколишніми з допомогою численних ходів в 
різних напрямках, внаслідок чого відбувається 
швидке всмоктування крові та інших рідин. Во-
ни біосумісні, більшість з них має гемостатичні 
властивості, легко атравматично виймаються 
після повторного змочування. 

Тампони Merocel ми почали використову-
вати з 2006 року. За цей період зроблено 496 
операції на порожнині носа при яких тампонада 
носа в кінці операції проводилась тампонами 
Merocel, з них: підслизова резекція перегородки 
носа – 253, ощадлива конхотомія – 77, поліпое-
тмоїдотомія носа – 71, двобічна вазотомія – 52, 
репозиція кісток носу – 33, орториносептоплас-
тика – 10. 

Післяопераційний період перебігав абсо-
лютно гладко, тампони після всіх планових опе-
рацій видалялись через 48 годин, після репозиції 
кісток носа через 72 години, після орториносеп-
топластики та передньої тампонади з приводу 
спонтанних носових кровотеч через 3-4 доби. 
Передню тампонаду тампонами Merocel, як піс-

ля операцій, так і після спонтанних носових кро-
вотеч хворі переносили добре. 

Після видалення тампонів реактивні явища 
були мінімальні. В післяопераційному періоді 
проводився туалет порожнини носа з анемізацією 
та був використаний “Аква-Марис” по 1-2 вприс-
кування через 1½-2 години. Через 6-7 днів після 
операцій і тампонади носа з приводу кровотеч 
хворі з одужанням були виписані до дому. 

 Контрольний огляд хворих проводився 
через 3 та 6-7 днів після виписки з стаціонару. 
Носове дихання відновлювалось через 10-12 
днів, реактивних явищ не було, синехії не утво-
рювались. У частини хворих контрольний огляд 
після операцій проводився через 3 місяці: ана-
томічних зрушень та патологічних ознак при 
риноскопії не виявлено, дихальна функція носа 
в нормі.  

Для порівняння ефективності носових та-
мпонів Merocel була проведена тампонада носа 
гумовими тампонами з стерильним паралоном 
(26 хворих) та класична передня тампонада із 
застосуванням марлевого тампона з Левомеко-
лем (42 хворих). У цих хворих в післяоперацій-
ному періоді спостерігались реактивні явища 
значно вираженіші і носове дихання відновлю-
валось пізніше (2-3 дні), в порівнянні з тампона-
дою тампонами Merocel. 

Рекомендуємо використання тампонів 
Merocel при операціях в порожнині носа та при 
передній тампонді з приводу носових кровотеч, 
так як вони швидко і майже безболісно вводять-
ся в порожнину носа, значно краще переносять-
ся хворими, легше і безболісно видаляються, не 
травмують слизову оболонку порожнини носа, 
що сприяє швидкому загоєнню та відновленню 
дихальної функції носа. 

 
© О О.Г.Плаксивий, І.В.Калуцький, Т.Л.Кульчицька, О.Д.Сапунков, О.О.Мазур, 2009 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “АКВА-МАРИС” В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 

 

Ефективність оперативного лікування за-
хворювань носа залежить не тільки від тактики та 
техніки, але й від адекватного ведення післяопе-

раційного періоду. Після кожного оперативного 
втручання виникає післяопераційний нежить, на-
бряк, гіперсекреція, можливі утворення синехій.  
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Одним з препаратів, який ефективний в 
післяопераційному періоді при оперативних 
втручаннях в порожнині носа є “Аква-Марис”.  

Препарат є ізотонічний до секрету слизо-
вої оболонки носа і забезпечує її очистку за ра-
хунок активації мукоциліарного кліренсу.  

Під нашим наглядом було 330 хворих, 
яким проводились оперативні втручання в по-
рожнині носа (підслизова резекція перегородки 
носа – 178 з них дітей -12, двобічна ощадлива 
конхотомія – 31, задня конхотомія – 18 з них 
дітей - 2, двобічна вазотомія – 34 з них дітей – 
12, поліпоетмоїдотомія – 26 з них дітей – 2, ред-
ресація перегородки носа – 18 з них дітей – 4, 
підслизова резекція перегородки носа і двобічна 
конхотомія – 14, поліпоетмоїдотомія і задня 
конхотомія – 11). 

Всі хворі по веденню післяопераційного 
періоду були розділені на дві групи (100 і 230 
чоловік). Ведення післяопераційного періоду у 
двох групах включало призначення антибіотику, 
туалет з анемізацією порожнини носа. В першій 
групі додатково призначалась олія шипшини по 
½ піпетки тричі на добу, в другій – препарат 

“Аква-Марис” по 1-2 вприскуванні через кожні 
1½- 2 години. 

Ефективність лікування оцінювали по 
об’єктивних даних: набряк, гіперемія слизової 
оболонки порожнини носа, наявність раневого 
секрету та фіброзних нашарувань, а також по-
рушення функції носового дихання та нюху. 
Порівнюючи перебіг післяопераційного періоду 
у двох групах слід відмітити, що у групі, де ви-
користовувався “Аква-Марис” реактивні явища 
зникли і носове дихання відновилось на 10-12 
день, у порівнянні з контрольною групою, де 
відновлення настало на 14-17 день. Крім того, 
схильність до синехієутворення у групі з вико-
ристанням “Аква-Марис” зафіксовано у одному 
випадку, у другій групі на 15-16 день у трьох 
хворих утворились ніжні синехії, що потребува-
ло додаткового лікування.  

Препарат “Аква-Марис” в післяоперацій-
ному періоді призначався на 10-14 днів. Отри-
мані результати лікування дозволяють рекомен-
дувати препарат “Аква-Марис” для широкого 
використання в післяопераційному періоді після 
ендоназальних операцій у дорослих та дітей. 
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ВПЛИВ CYCLAMEN EUROPAEUM НА ФУНКЦІЮ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ 
 

Рефлекторний вплив з порожнини носа і 
приносових пазух грає важливу роль в регуляції 
функцій організму і підтримці його життєдіяль-
ності. В фізіологічних умовах адекватним по-
дразником рецепторів дихальної зони є потік  
повітря на вдиху і видиху. У патофізіологічних 
умовах (різкі перепади температури, подразню-
ючі речовини, захворювання) рефлекторні реак-
ції забезпечують адаптаційний вплив на орга-
нізм, а при дезадаптації обумовлюють нервово-
рефлекторний компонент перебігу багатьох за-
хворювань, в першу чергу дихальних шляхів. У 
зв'язку з цим стає очевидною необхідність ви-
вчення впливу речовин, які використовуються 
інтраназально, не тільки з погляду локального 
впливу на слизову оболонку, а також на інші 
органи і системи. 

Такого вивчення потребує корінь 
Cyclamen Europaeum, який є основною діючою 
речовиною ряду офіцинальних препаратів для 
лікування синуїтів („Sinufоrte”, „Nasodren”, 

„Fluirespira forte” та ін.). Лікувальний ефект 
грунтується на подразнюючому впливі екстрак-
ту кореня цикламену на слизову оболонку по-
рожнини носа і приносових пазух і активної 
стимуляції природньої рефлекторної секреції. 

 Метою нашого дослідження було ви-
вчення впливу цикламена на функції деяких ор-
ганів і систем організму при одноразовому і ба-
гаторазовому (курсовому) його застосуванні. 

Дослідження проведене в двох групах: 
І – 10 осіб – здорові волонтери 
ІІ – 20 хворих з гострими риносинуїтами 

(РС). 
Для вивчення показників зовнішнього ди-

хання використовувалась пікфлуометрія – один 
з найбільш доступних методів дослідження бро-
нхіальної прохідності в процесі діагностики і 
моніторингу ефективності лікування і своєчас-
ного попередження загострень у хворих з хроні-
чним обструктивним захворюванням легенів 
(ХОЗЛ). Вимірюваний показник – пікова 
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об’ємна швидкість видиху (ПОШвид) дозволяє 
оцінювати бронхіальну прохідність 

Початкові показники – ПОШвид при пік-
флуометрії здорових досліджуваних знаходи-
лись в межах нормальних і склали 533,30±8,19 
л/хв. Безпосередньо після застосування 
Cyclamen Europaeum показники достовірно змі-
нилися у бік зменшення – до 481,6±6,8 л/хв, що 
складає в середньому близько 10% (p<0,001). 
Через 2 години повторне дослідження показало 
відновлення, і навіть поліпшення бронхіальної 
прохідності в порівнянні з початковими показ-
никами – 590,0±8,6 л/хв (+ 5%, p<0,001). У хво-
рих з гострими РС початкові показники пікфлу-
ометрії були дещо нижчі в порівнянні із здоро-
вими особами. ПОШвид становила 460,0±8,9 
л/хв. (- 14% от від нормативних показників, 
p<0,001). Через 20хв після застосування цикла-
мена, ці показники практично не змінилися, 
оскільки їх коливання знаходилися в межах по-
хибки. Але через 2 години показники ПОШвид 
практично відповідали середнім нормальним: 
550,0±7,2 л/хв і навіть мали тенденцію до по-
кращення – на 3% (p>0,05 по відношенню до 
норми і p<0,001 порівняно з вихідними показ-
никами). В процесі лікування гострого риноси-
нуїту щоденні показники функції зовнішнього 

дихання поліпшувалися. На сьомий день ліку-
вання показники пікфлуометрії до застосування 
Cyclamen Europaeum відповідали нормальним, 
оскільки ПОШвид дорівнювала 535,4±7,8 л/хв 
(p>0,05 порівняно з нормою). Безпосередньо 
відразу після застосування препарату ці показ-
ники залишалися в тих же межах, без тенденції 
до зниження, або підвищення (p>0,05). А через 
дві години після застосування відмічалось по-
ліпшення бронхіальної прохідності більш ніж на 
10% - до 590,0±9,2 л/хв (p<0,001). 

Таким чином, проведене дослідження пока-
зало, що Cyclamen Europaeum володіє комплекс-
ною дією, що має як локальний, так і системний 
характер. Вивчені реакції організму носять фізіо-
логічний характер, який має захисно-адаптаційне 
спрямування. Препарат не тільки не підсилює, а 
зменшує гіперреактивність дихальних шляхів і 
внутрішніх органів. Це дозволяє рекомендувати 
препарат для застосування  широкому колу хво-
рих, в т.ч. і з скомпроментованою дихальною сис-
темою. Цей аспект особливо актуальний у хворих 
з ХОЗЛ. Ефекти, отримані від застосування 
Cyclamen Europaeum дозволяють говорити про 
профілактику загострень важкої легеневої патоло-
гії при своєчасному початку лікування гострих РС 
з використанням препарату. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГІПЕРТРОФІЧНИЙ  
ЛАРИНГІТ З ВВЕДЕННЯМ ДЕКСАМЕТАЗОНУ  
В ПЕРЕДНАДГОРТАННИКОВИЙ ПРОСТІРУ 

 

У ЛОР-клінці ІФНМУ протягом 2002-
2008 років проводилося комплексне лікування 
хворий на хронічний гіпертрофічний ларингіт 
(ХГЛ), з введенням ліків в переднадгортаннико-
вий простір (ПП), зокрема, синтетичного анало-
га кортизона – дексаметазону. Характерною 
особливістю дексаметазону є наявність у його 
молекулі атома фтору, тому цей препарат най-
більш зручний для місцевого використання, так 
як він менше всмоктується в загальний кровотік, 
і таким чином, виникає менше побічних ефектів. 

Створюючи депо препарату в патологіч-
ному осередку, дексаметазон гальмує проліфе-
рацію лімфоідної та сполучної тканини, в тому 
числі редикулоендотелію, зменшує кількість туч-
них клітин та сприяє зменшенню проникливості 
капілярів. 

Обґрунтуванням введення дексаметазону в 
ПП, була інформація про можливість його вве-
дення в ретробульбарну клітковину. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
105 хворих на ХГЛ віком від 20 до 70 років (з 
обмеженою гіпертрофією 37 осіб, з дифузною – 
68), які ввійшли в дослідну групу. В контроль-
ній групі – 54 пацієнтам вводився дексаметазон 
парентерально. Критеріями ефективності, виб-
раної нами лікувальної тактики, було віднов-
лення анатомофізіологічних функцій гортані, і 
що найбільш важливо – голосової. 

Результати обстежень показали, що гіпер-
емія та набряк слизової оболонки гортані значно 
зменшувалися вже на третю добу у 78 (74,3%), на 5 
добу – 80 (76,2 %), на 7 добу – 97 (92,4 %) пацієнтів. 
Зменшення гіперплазії слизової оболонки відбува-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 123

лося на 3 добу у 78 (74,3 %) хворих, на 5 добу – 80 
(76,2 %), на 7 добу – 97 (92, 4 %). За результатами 
ларингостробоскопії виявлено відновлення амплі-
туди коливань, позитивний стробоскопічний ком-
форт на 3 добу у 15 (14, 3 %) хворих, на 5 добу у 44 
(42%), на 7 – у 68 (64,8 %). Повне змикання голосо-
вої щілини відмічалося у 12 (11,4 %) пацієнтів на 3 
добу, на 5 – 29 (27,6 %), на 7 – у 62 (59 %). 

Покращення динаміки у пацієнтів конт-
рольної групи було пізніше. 

Після проведеного курсу лікування з по-
зитивною динамікою виписано всі хворі. 20 па-

цієнтам призначено фонопедичні заняття протя-
гом двох тижнів. Віддаленні результати ліку-
вання простежені через 3, 6, 12 та 24 місяці. Ре-
цидив ХГЛ відмічено у 5 пацієнтів. 

Таким чином, проведений нами аналіз до-
зволив визначити, що результати комплексного 
лікування хворих на ХГЛ з введенням дексамета-
зону в ПП, вказують на достатньо високу його 
ефективність. Введення дексаметазону за вказа-
ним методом добре переноситься пацієнтами і не 
викликає побічних ефектів та суттєвих усклад-
нень. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИ ОСТРОМ АДЕНОИДИТЕ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

Острые аденоидиты (обострения хрони-
ческих аденоидитов) у детей встречаются при-
мерно в три раза чаще, чем у взрослых и имеют, 
как правило, вирусное происхождение. Однако 
по нашим данным, в последнее десятилетие об-
ращаемость взрослых по поводу острого воспа-
ления глоточной миндалины существенно  уве-
личилась. В связи с этим, были проведены кли-
нико-иммунологические исследования у 14 де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет и у 11 взрослых (от 
20 до 44 лет)  при остром аденоидите (1-2-й 
день заболевания), 10 детей и 18 взрослых ана-
логичного возраста (контрольные группы). Кли-
нически определяли объективное состояние бо-
льных, температурную кривую, реакцию слизи-
стой ротоглотки, длительность процесса. Объ-
ективные лабораторные методы включали об-
щий анализ крови, мочи, микробиологическое 
исследование. Иммунологические исследования 
состояли из определения секреторного IgA, IgA, 
IgG, уровня лактоферрина, γ-интерферона и ин-
терлейкина-1 в ротоглоточном секрете (местный 
иммунитет) и уровня антител к стрептолизину-
О, пртеогликанам клебсиеллы, протеину А зо-
лотистого стафилококка, липополисахариду 
кишечной палочки методом пассивной агглю-
тинации латекса (реактивы ЛАТЕСТ, РФ), раз-
личным классам иммуноглобулинов. 

Продолжительность заболевания у детей 
в среднем составила 4,7 дня, тогда как у взрос-

лых 7,5 дня, у детей отмечалась более высокая 
температура, выраженная реакция со стороны 
ротоглотки (фарингит). Реакция форменных 
элементов периферической крови была пример-
но одинаковой в первые дни заболевания, одна-
ко у взрослых дольше сохранялось повышенное 
содержание палочкоядерных лейкоцитов. Из 
очага воспаления чаще других высевались (в 
порядке убывания): пиогенный стрептококк, 
зеленящий стрептококк, золотистый стафило-
кокк, клебсиелла, нейсерии. 

Иммунологические исследования, прове-
денные в рамках обозначенной программы, пока-
зали, что наиболее высокие титры антител были 
выявлены к антигенам стрептококка, наимень-
шие к антигенам клебсиеллы и кишечной палоч-
ки (у детей). При остром аденоидите снижение 
IgA в сыворотке крови (<0,2 г/л) выявлено  у 3 из 
14 детей и у 8 из 11 взрослых. Локальный имму-
нитет характеризовался высоким содержанием 
секреторного IgA, мономерного IgA и IgG. Уро-
вень провоспалительного цитокина в смешанной 
слюне ротоглотки был более высоким при аде-
ноидите у взрослых, а гамма-интерферона у де-
тей. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что повышение частоты острого аденоидита у 
взрослых может быть связано с дисфункциями 
системы иммунитета, в частности со снижением 
уровня сывороточного иммуноглобулина класса 
А и факторов противовирусного иммунитета. 

 
© Э.В. Потапов, О.Ф. Мельников, 2009  
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СТОРОННІ ТІЛА ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ В ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ 

 

В зовнішній слуховий хід можуть потрап-
ляти найрізноманітніші сторонні тіла: деталі 
іграшок, шматочки паперу, вати, марлі, зерна 
злаків і бобів, дрібні комахи та ін. Частіше вони 
трапляються в дітей, значно рідше – в дорослих. 
Діти самі собі або один одному заштовхують в 
слуховий хід різні предмети. У них трапляються 
також живі сторонні тіла. 

В дорослих в зовнішньому слуховому хо-
ді частіше зустрічаються зерна злаків (при робо-
ті з зерном на току), краплі розплавленого мета-
лу (при зварювальних роботах), шматки вати, 
марлі, які вони уводять в слуховий хід з метою 
лікування зовнішнього або середнього отиту, 
дрібні комахи (під час сну, при перебуванні в 
полі, в лісі). 

Наводимо дані про сторонні тіла зовніш-
нього слухового ходу з власної оториноларин-
гологічної практики. За період з 1964 по 2008 
рр. нами спостерігалось 238 випадків сторонніх 
тіл зовнішнього слухового ходу (168 в дітей і 70 
в дорослих). 

Серед сторонніх тіл в дітей нами відміче-
но зерна злаків (пшениці, ячменю, жита) (36 
випадків), зерна гороху (10), шматочки обгорту-
вального паперу від цукерок (28), шматочки га-
зетного паперу (18), шматочки паперу із зошита 
(19), обломки сірників (8), дрібні металічні 
кульки (9), дрібні пластмасові кульки (10), дріб-
ні комахи (16), личинки мух (14 випадків). Слід 
відмітити, що личинки мух були в хворих на 
хронічний середній гнійний отит. 

Серед сторонніх тіл в дорослих ми спо-
стерігали зерна злаків (пшениці, ячменю, жита) 
(15 випадків), шматочки вати (13), марлеві ту-
рунди (10), краплі розплавленого металу (2), 
блохи (8), таргани (14), панцирні комахи (4), 
інші дрібні комахи (4 випадки). 

Клініка сторонніх тіл залежала від їх 
форми та характеру. Гострі сторонні тіла 
спричиняли біль в вусі. Дрібні сторонні тіла 
(зерна злаків) не давали характерних симпто-

мів. Їх виявляли, як правило, випадково (під 
час профілактичних оглядів). Круглі сторонні 
тіла (зерна гороху, металеві, пластмасові куль-
ки) спричиняли зниження слуху, шум в вусі. 
Крапля розплавленого металу викликала різ-
кий біль в вусі в момент попадання в зовніш-
ній слуховий хід. 

Живі сторонні тіла (блохи, панцирні ко-
махи) спричиняли різкі болі в вусі у разі доти-
кання до барабанної перетинки і подразнення її. 
Живі сторонні тіла, що не дотикались до бара-
банної перетинки, викликали шум в вусі, зни-
ження слуху, шелестіння в вусі. Личинки мух 
спричиняли свербіж в вусі, зниження слуху. 

Лікувальна тактика при сторонніх тілах 
зовнішнього слухового ходу заключалась в об-
ранні відповідного підходу. Плоскі сторонні 
тіла (шматочки паперу, вати, марлі, обломки 
сірників) видаляли за допомогою вушного пін-
цета. Зерна злаків (пшениці, ячменю, жита) ви-
даляли шляхом промивання зовнішнього слухо-
вого ходу шприцем Жане. Круглі сторонні тіла 
(зерна гороху, металеві, пластмасові кульки) 
видаляли за допомогою гачка Трельча або гачка 
з набору Гартмана. Слід відмітити, що круглі 
сторонні тіла не можна видаляти пінцетом, бо 
пінцет їх не захопить і вони проштовхнуться за 
перешийок зовнішнього слухового ходу і тоді їх 
не вдасться видалити без хірургічного втручан-
ня. Живі сторонні тіла (блохи, панцирні комахи, 
таргани) попередньо умертвляли за допомогою 
закрапування в зовнішній слуховий хід спирту, 
а потім вимивали шприцем Жане. Личинки мух 
видаляли пінцетом. 

Таким чином, наведені дані свідчать про 
те, що сторонні тіла зовнішнього слухового хо-
ду частіше зустрічались в дітей (більше, ніж у 2 
рази) порівняно з дорослими. Клініка сторонніх 
тіл залежала від їх форми та характеру. Діагнос-
тика сторонніх тіл зовнішнього слухового ходу 
була не складною. Лікувальна тактика визнача-
лась характером стороннього тіла. 

 
© Г.С. Протасевич, 2009  
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ДО МЕТОДИКИ ПУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОЇ ПАЗУХИ 
 

Серед ускладнень під час пункції верх-
ньощелепової пазухи відмічають ушкодження 
орбітальної стінки з проникненням пункційної 
голки в орбіту, що в подальшому може призвес-
ти до розвитку запальних процесів в орбіті. Не-
безпека ушкодження орбітальної стінки верх-
ньощелепової пазухи може мати місце при пев-
них несприятливих анатомічних ситуаціях (ви-
сокому прикріпленні нижньої носової раковини 
до латеральної стінки носа, низькому стоянні 
орбітальної стінки верхньощелепової пазу-
хи,наявності товстої медіальної стінки цієї пазу-
хи). Ушкодження орбітальної стінки верхньо-
щелепової пазухи може мати місце і при норма-
льних анатомічних взаємовідношеннях у разі 
крутого скеровування пункційної голки догори 
під час проколу пазухи. 

Для того, щоб уникнути ушкодження ор-
бітальної стінки верхньощелепової пазухи ми 
рекомендуємо наступні запобіжні заходи: 1) до 
пункції проводити рентгенографію приносових 
пазух; 2) при передній риноскопії і лідокаїніза-
ції слизової оболонки носової порожнини звер-
тати увагу на лінію прикріплення нижньої носо-
вої раковини до латеральної стінки носа; 3) по-
вільно просувати голку через латеральну стінку 
носа безпосередньо на лінії прикріплення ниж-
ньої носової раковини, а не вводити її грубим 
стрімким поштовхом; 4) слідкувати за тим, щоб 
голка була спрямована вниз і назовні і відчува-
лось проходження кістки латеральної стінки 
носа; 5) у разі наявності відчуття проходження 
стінки латеральної стінки носа необхідно лег-
ким витягуванням і повторним просуванням 

голки упевнитись в правильності її положення в 
верхньощелеповій пазусі. 

У випадках, якщо не вдається проколоти 
кістку латеральної стінки носа за допомогою 
звичайного прийому, з метою недопущення 
ушкодження орбітальної стінки верхньощелепо-
вої пазухи ми рекомендуємо застосувати насту-
пний прийом. Після введення голки Куликовсь-
кого в нижній носовий хід лікар повинен стати 
ззаду від хворого, взятись за площадку голки 
першим і другим пальцями обох рук, а лікті 
вперти в свою грудну клітку. В такому випадку 
завжди вдається проколоти пазуху (навіть при 
товстій кістці її медіальної стінки), оскільки 
можна розвинути більшу силу і при проколі па-
зухи голка не потрапить в орбітальну стінку, бо 
лікті рук лікаря будуть мати опору на грудній 
клітці і не дозволять голці проникнути глибоко, 
тому що при цьому контролюється сила проко-
лу. 

Після введення голки в верхньощелепову 
пазуху слід трохи потягнути її в зворотньому 
напрямку, щоб упевнитися, що кінець її знахо-
диться в пазусі, а не занурився в орбітальну сті-
нку. При дотриманні вищевказаних заходів ми 
ні разу не спостерігали проникнення пункційної 
голки в орбітальну стінку під час проколу верх-
ньощелепової пазухи. Вважаємо, що проведення 
пункції верхньощелепової пазухи з урахуванням 
вищевикладеного сприятиме максимальному 
уникненню попадання пункційної голки в орбі-
ту і наступного розвитку запальних процесів в 
орбіті, пов‘язаних з проколом верхньощелепової 
пазухи. 

 
© Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, О.В. Говда, М.В. Турчин, К.В. Гнатко, Л.В. Яшан, У.Р. Дужик,  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПІНОСОЛ (КРАПЛІ В НІС)  
В ЛІКУВАННІ ПЕРЕДНЬОГО СУХОГО РИНІТУ 

 

Для лікування переднього сухого риніту 
ми застосували Піносол в формі крапель. Ліку-
вання заключалось в уведенні препарату по 3-4 

краплі через носові отвори на слизову оболонку 
порожнини носа 3 рази на день на протязі 5-7 
днів. Контроль ефективності лікування прово-
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дили на 5-й, 6-й, 7-й день. Лікування проведено 
11 хворим віком від 32 до 60 років. З них осіб 
чоловічої статі було 7, жіночої – 4. Причиною 
захворювання, очевидно, виявилась постійна 
травматизація слизової оболонки перегородки 
носа пальцем при видаленні кірок з носової по-
рожнини, оскільки з професійними шкідливос-
тями ці особи не були пов‘язані. При передній 
риноскопії у 4 пацієнтів визначалась суха стон-
шена слизова оболонка переднього відділу пере-
городки носа, у 7 осіб вона була вкрита кірками.  

При лікуванні препаратом Піносол (крап-
лі в ніс) не призначалася інша місцева терапія. 

Після початку лікування суб‘єктивний 
стан хворих швидко покращувався, вони не 
пред‘являли скарг. При оцінці показників ліку-
вання за об‘єктивними критеріями відмічена 
нормалізація чи покращення риноскопічної кар-
тини на 6-й – 7-й день: не було сухості і кірок, 
які відмічались до лікування. 

Таким чином, застосування препарату Пі-
носол (краплі в ніс) в лікуванні переднього су-
хого риніту виявилося ефективним. Даний пре-
парат заслуговує більш широкого впровадження 
в оториноларингологічну практику при лікуван-
ні вказаної патології. 

 
© Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук, Д.Д. Береговий, 2009  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ГЕМОСТАЗ ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Підслизова резекція перегородки носа – 
одна з найбільш розповсюджених операцій в 
оториноларингології. При виконанні цього хі-
рургічного втручання нерідко спостерігається 
підвищена кровоточивість тканин перегородки 
носа. Для зменшення кровоточивості ми засто-
совували дицинон у 25 хворих (16 чоловіків і 9 
жінок) при підслизовій резекції перегородки 
носа. Вік оперованих від 15 до 60 років. У 16 
пацієнтів мало місце викривлення перегородки 
носа (у 10 – дугоподібне, у 3 – кутоподібне, у 3 
– сигмоподібне), у 6 – гребені, у 3 – комбінова-
на деформація. У 15 хворих етіологічним фак-
тором деформації виявилась травма, 10 пацієн-
тів можна віднести до групи з так званим фізі-
ологічним викривленням перегородки носа. 
Серед оперованих хворих не було осіб з поєд-
наними захворюваннями ЛОР-органів. Дици-
нон застосовувався наступним чином. Поряд з 
загальнопринятою премедикацією при цій опе-
рації за годину до хірургічного втручання вну-
трішньом‘язово уводили 1 ампулу (250 мг) ди-

цинону. Крім того, під час операції додатково 
використовували дицинон місцево (250 – 500 
мг) на ватному тампоні. У всіх хворих відміче-
ний виражений гемостатичний ефект. Було 
установлено, що з збільшенням дози препарату 
кровозупинна його дія підсилюється. Опера-
ційне поле у всіх випадках було сухим чи мали 
місце незначні виділення крові. При місцевому 
застосуванні дицинону на раневій поверхні 
зразу утворюється кров‘яний згусток. Поопе-
раційний період у всіх прооперованих перебі-
гав без ускладнень. 

Таким чином, застосування дицинону при 
підслизовій резекції перегородки носа вияви-
лось ефективним гемостатичним засобом. У по-
рівнянні з адреналіном дицинон при місцевому 
застосуванні діє швидше і триваліше, оскільки 
адреналін лише звужує судини, а дицинон тро-
мбує їх. Отримані нами результати дозволяють 
рекомендувати дицинон при підслизовій резек-
ції перегородки носа як засіб, що підсилює тро-
мбування капілярів. 
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МЕТОДИКА ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ УСУНЕННІ 
РІЗНИХ ВИДІВ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 

Підслизова резекція перегородки носа – 
одна з найрозповсюдженіших операцій в рино-
логії. Її виконують під різними видами знебо-
лювання; однак частіше при цьому застосову-
ється місцева інфільтраційна анестезія новокаї-
ном. Ми проводимо хірургічні втручання на пе-
регородці носа під місцевою анестезією з пре-
медикацією. З метою премедикації за 40 хв до 
операції хворому вводимо 1 мл 1-2% розчину 
промедолу, 1 мл розчину (1:1000) атропіну, 1 мл 
1% розчину димедролу і 2 мл 50% розчину ана-
льгіну. Як показують спостереження нашої клі-
ніки, дана премедикація в комбінації з місцевою 
анестезією звичайно є достатньою для прове-
дення всіх етапів хірургічного втручання.  

Анестезія при запропонованих нами оща-
дливих операціях (Г.С. Протасевич, 1985) відрі-
зняється від знеболювання при підслизовій ре-
зекції перегородки носа за G. Killian (1904) тим, 
що вона проводиться індивідуально залежно від 
виду деформації перегородки і її величини. За-
стосовується комбіноване знеболювання: аплі-
каційне і інфільтраційне. Для аплікаційної анес-
тезії використовують 10% розчин лідокаїну з 
розчином (1:1000) адреналіну із розрахунку 1 
крапля адреналіну на 1 мл лідокаїну. Для інфі-
льтраційної анестезії використовують новокаїн, 
тримекаїн, лідокаїн чи ультракаїн. Звичайно за-
стосовуємо 2% розчин лідокаїну до якого дода-
ють розчин (1:1000) адреналіну. З обережністю 
адреналін слід використовувати при гіпертоніч-
ній хворобі і гіпотонії. 

При дугоподібному викривленні пере-
городки анестетик стараємось ввести з боку 

викривлення по всій ділянці. З протилежного 
боку вводимо анестезувальну речовину при-
близно посередині викривлення двома укола-
ми спереду назад. При кутоподібному викрив-
ленні анестетик вводиться аналогічним чином. 
При сигмоподібному викривленні анестетик 
вводимо в ділянку випинання перегородки з 
обох боків. Крім того, невелику кількість ане-
стезувальної речовини вводимо в ділянку вві-
гнутості перегородки з обох боків двома уко-
лами спереду назад у вигляді смужки. При 
гребенях анестетик вводимо в верхню і по 
можливості в нижню частину гребеня 2-3 уко-
лами спереду назад. З другого боку перегоро-
дки лідокаїн не вводиться. При шпичаках ане-
стезувальна речовина вводиться в ділянку 
шпичака 3 уколами (спереду, зверху і знизу 
шпичака). З другого боку перегородки анесте-
зія не проводиться. Якщо є потовщення пере-
городки, то анестезувальна речовина вводить-
ся з обох боків потовщення. У разі вивиху чо-
тирикутного хряща анестетик вводиться в ді-
лянку переднього краю вивиху з обох боків. 
При комбінованих деформаціях введення ане-
стезувальної речовини проводиться окремо в 
кожен вид деформації (наприклад, гребеня і 
шпичака і т. д.). Всього на анестезію йде 2 – 7 
мл розчину. Кількість анестезувальної речо-
вини, яку вводять, залежить від виду дефор-
мації. При шпичаках і гребенях її вимагається 
менше, при дугоподібному і кутоподібному 
викривленнях – більше. Описана методика 
анестезії виявляється достатньою для безболі-
сного виконання всіх етапів операції. 

 
© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, П.В. Ковалик, А.П. Ковалик, Є.В. Глух, Е.В. Савчук, 2009  
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СИНДРОМ «POST NASAL DRIP» 
 

Наша современная медицинская литера-
тура, учебники практически никак не отражает 
достаточно известный и широко распространен-
ный в клинике «синдром постназального зате-
ка», как дословно переводится известный около 
200 лет международный термин синдром «рost 

nasal drip» (PNDS). Несмотря на то, что термин 
широко используется в современной литерату-
ре, признанного определения до сих пор нет. 

 Первое упоминание об «особой форме 
хронической простуды, локализующейся в глот-
ке» сделано Франком в 1794. Детальное описа-
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ние синдрома дал британский отоларинголог 
Dobell в 1866 г., оно и по сей день является наи-
более полным. Dobell подробно описал класси-
ческие проявления синдрома. 

1. Чувство заложенности в задних отделах 
носа, сопровождающееся раздражением и щеко-
танием в области маленького язычка, мягкого 
неба и задней части твердого неба. Эти ощуще-
ния усиливаются после сна, и пациент просыпа-
ется каждое утро с воспаленным горлом, однако 
при фарингоскопии не отмечается отечности, 
воспаления, изъязвления. 

2. Непродолжительный кашель, часто 
возникающий ночью и в утренние часы или по-
сле длительных промежутков между приемами 
пищи и питья. Однако при аускультации груд-
ной клетки патологических звуков не выявляет-
ся. 

3. Частое отхаркивание с выделением не-
большого количества вязкой мокроты оранжево-
коричневого оттенка. 

4. При фарингоскопии можно увидеть 
свисание вязкой слизи вниз позади небной зана-
вески, коричневатый налет слизи на задней 
стенке глотки. 

 По прошествии ста лет прогресса в по-
нимании механизмов PNDS и методов лечения 
нет. Среди этиологических факторов PNDS вы-
деляют: 

- у детей – аллергический ринит, гипер-
трофию аденоидов, синусит, гастроэзофагаль-
ный рефлюкс, полипоз, анатомические анома-
лии, мукоцилиарную дисфункцию, иммуноде-
фицит; 

- у взрослых – ринит (аллергический, ат-
рофический, старческий), синусит, полипоз, 

анатомические особенности, курение, воздейст-
вие токсинов. 

 PNDS зачастую развивается после пере-
несенной простуды или гриппа. Тем не менее, 
PNDS также связывают с различными систем-
ными заболеваниями (гипотироидизм) и загряз-
нением окружающей среды. Предполагают, что 
при PNDS происходит хроническая активация 
продукциии бокаловидный клеток в эпителии 
полости носа и подслизистых железах по гипер-
секреторному типу.  

Наиболее характерен синдром ночного 
кашля для детей с обострением хронического 
аденоидита, воспалением задней группы около-
носовых пазух (преимущественно задние ре-
шетчатые клетки). У взрослых к воспалению 
может присоединиться сфеноидит. К сожале-
нию, эта патология задних околоносовых па-
зух(задние клетки решетчатого лабиринта и ос-
новная пазуха) очень плохо диагностируется 
практическими врачами. 

Лечение PNDS включает промывание по-
лости носа слабощелочными или солевыми рас-
творами. Промывание проводят самостоятельно 
либо амбулаторно с помощью методы Зондер-
мана с последующим перемещением лекарст-
венных веществ по Проэтцу. 

 Если развитие PNDS связано с другими 
заболеваниями, соответственно, лечение основ-
ного заболевания может помочь и в терапии 
PNDS: аллергические заболевания с помощью 
топических стероидов и современных антигис-
таминных средств. 

 Вопрос о PNDS является актуальным в 
связи с широким распространением и неразра-
ботанными подходами к лечению. 

 
© С.М. Пухлик, 2009  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 
 

Проблема полипозного риносинусита ре-
шается с времен Гиппократа. Это обусловлено 
многофакторностью полипозного воспалитель-
ного процесса, сложностью патогенеза, частыми 
рецидивами. Успех лечения зависит от понима-
ния, с каким типом полипозного риносинусита 
врач имеет дело. 

Согласно дифференцированного подхода 
к лечению полипозного риносинусита должна 
быть различной и подготовка больного к опера-

ции. Помимо общеклинического обследования 
больному необходимо провести компьютерное 
исследование околоносовых пазух и эндоско-
пию носа. Это даст возможность изучить осо-
бенности анатомического строения околоносо-
вых пазух и полости носа конкретного пациента, 
определить распространенность процесса и оп-
ределить объем оперативного вмешательства, 
последовательность выполнения этапов опера-
ции. 
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Сбор анамнеза следует проводить тща-
тельно, сделав акцент на аллергию, лекарствен-
ную непереносимость. Выясняется наличие 
бронхиальной астмы. Результаты обследования 
изучаются, и устанавливается наиболее вероят-
ная причина возникновения полипозного про-
цесса: нарушение аэродинамики в полости носа 
(чаще односторонний процесс); хронический 
бактериальный риносинусит и хронический 
грибковый риносинусит (тоже нередко односто-
ронний); сочетание двустороннего риносинуси-
та с бронхиальной астмой и непереносимостью 
нестероидных противовоспалительных препара-
тов; полипозный риносинусит в сочетании с 
врожденными синдромами (Янга, Зиверта-
Картагенера, муковисцидоз).  

Всем больным с положительным аллер-
гоанамнезом и/или двусторонним полипозом 
проводим аллергообследование (кожные и ла-
бораторные тесты), эндоназальные пробы с ас-
пириновой пленкой, оценка эозинофилии носо-
вой слизи и крови, определение антител к гель-
минтам. Не следует оперировать пациентов в 
период обострения аллергического заболеваний 
или в период пыления «виновных» растений у 
пациентов с поллинозом. 

Больных с бронхиальной астмой следует 
консультировать у пульмонолога и провести 
короткий курс общей кортикостероидной тера-
пии (преднизолон в дозе 0,5 мг/кг веса в сутки в 

один-два приема утром в течение трех дней до- 
и столько же после операции). Подобная тера-
пия дает возможность избежать обострения аст-
мы. Операцию мы стараемся проводить у таких 
пациентов под общим обезболиванием. Во вре-
мя операции устраняются все причины, которые 
способствуют нарушению носового дыхания и 
правильной аэрации в полости носа. 

Старое положение о том, что прежде все-
го должны санироваться верхнечелюстные па-
зухи при гнойно-полипозном синусите, а затем 
выполняться операция на носовой перегородке 
и раковинах через промежуток времени должно 
быть пересмотрено. Мы таким пациентам про-
водим на дооперационном этапе системную и 
местную антибактериальную, противовоспали-
тельную, при необходимости и противогрибко-
вую терапию. Оперативному вмешательству 
подвергаются все анатомические структуры с 
соблюдением алгоритма: каждое предшествую-
щее вмешательство должно облегчать выполне-
ние последующего. 

Послеоперационное ведение пациентов с 
полипозным риносинуситом требует аккуратно-
сти, сочетания местной и системной фармакоте-
рапии. Начиная с 3-5-го дня после операции 
проводим промывание носа и околоносовых 
пазух, применение топических стероидов, кото-
рое при необходимости, продолжаем несколько 
месяцев. 

 
© С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2009  
 
 
 
 
 

В.М. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

По данным социологических исследова-
ний патология слуха наблюдается более чем у 
6% населения развитых стран мира, из них 70-
80% составляют лица с нейросенсорной туго-
ухостью (глухотой). Ввиду того, что боль-
шинство лиц с недостатком слуха – дети и 
трудоспособное население, то проблема ока-
зания этим больным лечебно-
реабилитационной помощи приобретает 
большое социально-экономическое значение и 
побуждает специалистов искать новые методы 
выявления нарушений слуха и улучшения 
слухового восприятия, так как эта патология 
ведет к недоразвитию речи, возникновению 
вторичных невротических и соматоформных 

расстройств, социальной дезадаптации и не-
востребованности. 

Несмотря на многочисленность методов 
лечения, их эффективность при сенсоневраль-
ном нарушении слуха и глухоте очень мала и в 
ряде случаев оказывает побочное воздействие 
на организм больных, особенно детей и подрас-
тающего поколения, у которых во время лече-
ния возникают аллергические реакции на меди-
каменты, проявляется отрицательное влияние на 
эндокринную систему и т.д. При сенсоневраль-
ном нарушении слуха медикаментозные средст-
ва можно рекомендовать к применению при 
раннем проявлении нарушения слуха с целью 
предотвращения последующих осложнений. 
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Тем не менее, вопрос эффективности применяе-
мых в настоящее время методов до сих пор ос-
тается дискуссионным. 

С целью совершенствования существую-
щих методов нами разработана методика психо-
терапевтического лечения больных с сенсонев-
ральными нарушениями слуха в комплексе с 
дозированным исключением зрительного анали-
затора на время лечения с помощью специаль-
ных светонепроницаемых очков. На данный ме-
тод получено авторское свидетельство на изо-
бретение. (Рахманов В.М. «Способ лечения на-
рушения слуха» № 1114418, 1984 год с приори-
тетом 11.02.1981 г.). 

Методика заключается в следующем: в 
течение первых 2-3 дней больные пользуются 
очками 1-3,5 часа, через каждые 25-30 минут 
делается перерыв на 5-10 минут. В последую-
щие дни время увеличивается до 5-8 часов. 
Ежедневно проводятся сеансы психотерапевти-
ческих мероприятий, одновременно активно 
используются разработанные нами психотера-
певтические, психопрофилактические и психо-
гигиенические методы, направленные на улуч-
шение слухового внимания и восприятия, на 
устранение вторичных психосоматических (по-
граничных) расстройств и др. Курс лечения со-
ставляет 30-40 дней. 

Описанная методика апробирована на 300 
больных в возрасте от 5 до 20 лет. Для контроля 
до и после курса лечения проводится аудиомет-
рическое обследование (тональное, речевое, 
ультразвуковое, камертональное). У всех боль-

ных имело место поражение звуковосприни-
мающего аппарата. Средняя потеря слуха на 
частотах: 125, 250, 1000, 2000, 3000, 6000 Гц 
составляла 45-80 дБ и более. После проведенно-
го лечения у 258 больных наблюдалось значи-
тельное улучшение слуха, выражающееся в 
снижении порога слышимости тонов 250-2000 
Гц на 20-40 дБ, у 32 больных снижение порога 
слышимости на 10-15 дБ. У остальных 10 боль-
ных улучшение слуха по результатам аудиомет-
рии не наблюдалось. Однако сами больные и их 
ближайшее окружение отметили, что стали бо-
лее внимательными, стали старательнее при-
слушиваться к окружающим звукам, улучшился 
их психический статус. 

Таким образом, результаты проводимого 
лечения свидетельствуют о том, что применение 
психотерапии в комплексе с дозированным ис-
ключением зрительного анализатора позволяет 
улучшить слуховое внимание и восприятие. Ле-
чение не сопровождается болезненными ощу-
щениями, легко переносится больными. Данная 
методика требует особой подготовки больных и 
сопровождающих их родителей. Лечение для 
каждого пациента индивидуально. Большое зна-
чение имеют возрастные особенности больных. 
В частности для детей ясельного и садикового 
возраста требуется более щадящий и индивиду-
альный подход. Лечение нужно сочетать с дви-
гательной активностью в непринужденной об-
становке. Нами накоплен большой опыт, и мы 
готовы поделиться им и обсудить высокоэффек-
тивность предложенного метода. 

 
© В.М. Рахманов, 2009  
 
 
 
 
 

В.М. РАХМАНОВ, Ю.Н. ЗАВАЛКО, Д.И. КЛИМЕНКО, Р.В. РАХМАНОВ, А.Г. ЩУКЛИНА  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

 «ЛОЖНЫЕ ЗВУКИ» У БОЛЬНЫХ С ОГРАНИЧЕНЫМИ СЕНСОРНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ В РЕАБИЛИТАЦИОНОМ ПРОЦЕСЕ 

 

Оказание медико-социальной реабилита-
ционной помощи больным с сенсоневральным 
нарушением слуха является одной из актуальных 
проблем современной медицины. В существую-
щих лечебно-реабилитационных мероприятиях 
(медикаментозной терапии, физиотерапевтиче-
ских методах, слухопротезировании, кохлеарной 
имплантации) не всегда учитываются вторичные 
проявления основного заболевания, в частности, 
психотические и непсихотические (невротиче-
ские и соматоформные) расстройства. 

По данным экспертов ВОЗ, отмечается 
тенденция к увеличению количества инвалидов 
во всем мире, при этом – 2-3% от общего числа 
составляет детское население. 

Особенно это касается больных с ограни-
ченными сенсорными возможностями (сенсо-
невральная тугоухость и глухота). По данным 
статистики основное количество этих больных 
представляет собой подрастающее поколение и 
трудоспособная часть населения. Как свиде-
тельствует практика, применяемые методы реа-
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билитации у больных с ограниченными сенсор-
ными возможностями малоэффективны, так как 
многие специалисты при назначении реабили-
тационных мероприятий не обращают внимания 
на вторичные проявления (осложнения) основ-
ного заболевания, в частности психотические и 
непсихотические (невротические и сомато-
формные) расстройства у больных с сенсонев-
ральными нарушениями слуха. 

По нашим многолетним наблюдениям 
для данной категории больных в клинических 
проявлениях вторичных невротических и со-
матоформных расстройств особенно актуаль-
на проблема явления «ложных звуков», кото-
рые нами представляются как звуковое вос-
приятие и «образ», возникающие без реально-
го объекта, сопровождающиеся более или ме-
нее выраженной аффективной реакцией, кри-
тичностью и отсутствием бредовой трактовки. 
В частности больные «обращаются» к «объек-
ту» не получая позитивного отклика, что при-
водит к личностным конфликтам и ухудше-
нию социального взаимоотношения. Это об-
ращение в дальнейшем может привести к ос-
ложнению психического статуса пациента, 
дезадаптации в микро- и макросреде. В после-
дующем больные становятся социально не-
востребованными. 

Из нашей практики у 57 % больных с на-
рушениями слуха отмечаются подобные явле-
ния, что является более сильным психотравми-
рующим фактором как для пациента, таки для 
его семьи. Как правило, у этих больных не об-
наруживается эндогенной психической патоло-
гии. Однако, более чем у 3 % пациентов с «лож-
ными звуками», при социально-
неблагоприятных ситуациях и неадекватной 
терапии в дальнейшем могут появиться более 
грубые психотические и непсихотические рас-
стройства. Следует отметить, что у большинства 

специалистов отсутствует представление об 
этих расстройствах, которые в дальнейшем ве-
дут к полной инвалидизации. 

Нами впервые изучено явление «ложных 
звуков» у больных с ограниченными сенсорны-
ми нарушениями (депривация слуха). Разрабо-
таны критерии дифференциальной диагностики 
«ложных звуков» у больных с ограниченными 
сенсорными возможностями и методы медицин-
ской и психосоциальной реабилитации у данной 
группы больных и их семей. 

Следует отметить, что выявить ложные 
звуки у больных довольно сложно. Они этого не 
замечают, не предают особого внимания или, 
боясь насмешек со стороны окружающих, скры-
вают подобные явления. 

При составлении реабилитационных про-
грамм для этих больных необходима совместная 
работа как ЛОР специалистов, сурдологов, так и 
психиатров, психологов. 

При диагностике «ложных звуков» следу-
ет в первую очередь устранить эти явления, при 
необходимости назначить медикаментозную и 
немедикаментозную терапию, провести рацио-
нальные психолого-психотерапевтические ме-
роприятия, задачей которых является выработка 
критичного отношения к этим «звукам» и их 
устранение, чтобы предотвратить последующие 
осложнения. 

Также необходима дифференциальная ди-
агностика этих «звуков» и исключение эндоген-
ной психической патологии. В таких случаях 
необходим прием антидепрессантов, нейролеп-
тиков, транквилизаторов, седативных препара-
тов под наблюдением психиатров. 

В нашей практике для диагностики этих 
явлений разработаны специальные опросники, 
обработка которых позволяет выявить наличие 
«ложных звуков» и оказать им необходимую 
психолого-психотерапевтическую помощь. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЕЗИНТЕГРИРОВАННЫМ И 
ДЕЗОРИЕНТИРОВАННЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

До настоящего времени нет единого под-
хода по оказанию медико-социальной помощи 
больным и их семьям, в которых имеются дети с 
потерей слуха. 

По нашим многолетним наблюдениям, у 
больных детей, а в последующем и у их родите-
лей развиваются различные психотические и 
непсихотические расстройства. Врачи при этом 
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продолжают упорно лечить детей, не обращая 
внимания на тот факт, что родители шокирова-
ны болезнью своего ребенка, дезориентированы 
в своих действиях. Кидаются от одного специа-
листа к другому и своим тревожным и депрес-
сивным поведением дополнительно травмиру-
ют, усугубляют состояние ребенка и препятст-
вуют полноценной реабилитации детей. 

Актуальными являются вопросы оказания 
психологической и медико-социальной помощи 
самим родителям больных детей. При этом по 
специальным опросникам у 21,9% родителей на 
фоне болезни ребенка нами были выявлены тя-
желые патологии психики, в частности в аффек-
тивной сфере, были выявлены суицидальные 
высказывания. 5 % матерей и 0,6 % отцов пла-
нировали совершить суицид вместе с больным 
ребенком. 

После установления диагноза у ребенка: 
распад семьи в 5,2 %, злоупотребление спирт-
ными напитками в 11 %, отказ от рождения вто-
рого ребенка в 3,8 % семей. У 3,7 % родителей 
обнаружилось злобное, агрессивное отношение 
к врачам, так как считали их виновными в бо-
лезни ребенка и неправильно его лечили; в 6,6 
% семей родители сообщили о резком снижении 
интереса к жизни, постоянной фиксации на бо-
лезни ребенка; 5,2 % родителей заявили, что им 
больно смотреть на чужих здоровых детей, ко-
торых они сравнивают со своим ребенком. 

47,9 % больных испытывали трудности в 
социальных взаимоотношениях и 4,1 % кон-
фликтовали в социальной микро- и макросреде. 

На почве этого у 97,3 % родителей были 
выявлены различные варианты невротических и 
соматоформных расстройств. 

Учитывая это, нами разработаны специ-
альные психологические и психотерапевтиче-
ские методы по оказанию помощи родителям 
больных детей. Курс нашего лечения состоит из 
IV этапов: 

I этап – обследование и выявление пси-
хотических и непсихотических расстройств как 
у родителей, так и у больных детей с нарушени-
ем слуха. 

II этап – активизация и мотивация стрем-
ления родителей контролировать свое негатив-
ное поведение и составление лечебной про-
граммы по оказанию помощи родителям. 

III этап – после устранения психотиче-
ских и непсихотических расстройств у родите-
лей (максимум «терапевтического эффекта»), 
родители становятся одними из союзников в 
оказании лечебно-реабилитационных мероприя-
тий больным детям. 

IV этап – поддерживающие медико-
социальные реабилитационные мероприятия 
после завершения лечения. Организовывается 
школа для родителей, встречи с ранее проле-
ченными больными и их родителями, обсужда-
ются проблемы возникшие после лечения, про-
исходит обмен опытом. 

При оказании помощи родителям одно-
временно проводится комплекс психолого-
психотерапевтических мероприятий самим 
больным, направленный на снятие вторичных 
невротических и соматоформных (психоти-
ческих и непсихотических) расстройств, ко-
торый позволяет активизировать когнитив-
ные процессы ребенка, вследствие чего на-
ступает улучшение слухового внимания и 
восприятия. 

Оптимизация слуховой функции положи-
тельно сказывается на состоянии жизнедеятель-
ности ребенка, его социальном статусе как в 
микро-, так и в макросреде. 

Во всех реабилитационных мероприяти-
ях должны принимать активное участие близ-
кие родственники больного, что будет позво-
ляет улучшить психосоматический статус как 
больного, так и родителей в связи с тяжелой 
болезнью близкого человека, устранить соци-
альную дезориентацию, обеспечить благопри-
ятный морально-психологический климат в 
семье и, тем самым, значительно интенсифи-
цировать реабилитационное влияние на паци-
ента. 

Помощь родителей облегчает труд врача 
и способствует достижению максимального те-
рапевтического эффекта. 
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УРБАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Одним из важнейших этапов медико-
социальной реабилитации больных с сенсонев-
ральным нарушением слуха является подготов-
ка личности к социальной адаптации, способно-
сти к самостоятельному образу жизни и соот-
ветствующим параметрам учебно-образова-
тельного процесса. Учебно-образовательный 
процесс предполагает возможность больного 
осваивать естественные науки, приобретать пе-
дагогические и социальные знания, формиро-
вать когнитивные процессы, усваивать новое в 
жизнедеятельности, формировать социальные 
навыки существования и оценку жизненных 
ценностей. 

Современная медицинская помощь не до-
лжна быть односторонней, например, ограничи-
ваться лишь биологическим методом терапии 
или вспомогательными средствами существова-
ния. 

Следовательно, быть на приеме у специа-
листа еще не значит получить физическую и 
психологическую помощь. То, что делает спе-
циалист в момент общения с пациентом – 
«львиная доля». Кроме медицинской помощи, 
его нужно подготовить к самостоятельному об-
разу жизни, научить его социальным навыкам, а 
также усилить мотивацию, сознательно созда-
вать свое собственное мышление о здоровом 
образе жизни и т.д. 

Доверяя специалистам свое здоровье – па-
циент доверяет свою жизнь. При этом необходим 
индивидуальный подход для проведения меди-
цинского, психологического и психотерапевти-
ческого воздействия, включая и свой личный 
пример к здоровому образу жизни, который мо-
жет убедить пациента к мотивации подражания 
сильной личности, что будет способствовать дос-
тижению поставленной цели и отказу от вирту-
ального желания достичь чего-то, ничего не де-
лая для себя. Специалисты должны стремиться в 
любых ситуациях «реконструировать» личность 
больного. В итоге, психологически реконструи-
рованная личность предполагается нами как 
сформировавшаяся и приспособленная к своему 

физическому недостатку и современной урбани-
зации. Психологически урбанизированная лич-
ность предполагает формирование способности 
позитивно оценивать свое «Я» и умение адекват-
но выходить из сложных жизненных ситуаций. 
Во всех этапах реабилитации больных с сенсо-
невральным нарушением слуха должны активно 
участвовать психологи, дефектологи, социальные 
работники и семья больного. 

Формирование собственного представле-
ния о здоровье является необходимым условием 
для дальнейшей борьбы за него. Больные «зажа-
ты» в собственных представлениях о своем со-
стоянии в социуме во внутреннем и внешнем 
мире. Невозможно перестроить жизнь больного 
за один миг. Для этого необходимы сознатель-
ные и подсознательные жизненные стимулы и 
рефлексы, стремление к борьбе. Такая личность 
в будущем должна быть социально востребо-
ванной и составить социальный резерв общест-
ва. Новый «толчок в жизнь» пациентам необхо-
дим для того, чтобы победить свой недуг, уст-
ранить социальную невостребованность. При 
этом работа специалистов представляется как 
изменение своего «выработанного» ресурса у 
пациента и направление его в активное и твор-
ческое существование личности, у которой вос-
становлен физический, личностный и интеллек-
туальный потенциал. 

На основе своих многолетних наблюде-
ний и практического опыта работы с больными 
с ограниченными (физическими и сенсорными) 
возможностями, нами накоплен огромный опыт 
работы по медицинской и психосоциальной ре-
абилитационной помощи больным и их семьям. 
При этом следует подчеркнуть то, что для дос-
тижения максимального эффекта всегда нужно 
учитывать и состояние здоровья окружающих 
пациента в микро- и макросреде. В частности 
семейные взаимоотношения и здоровье самих 
родителей. Оказывая помощь родителям, можно 
непосредственно облегчить процесс психосоци-
альной реабилитации больных в современном 
(урбанизованном) мире. 
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ПОКАЗНИКИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ 

 

За даними багатьох авторів, судинна па-
тологія відіграє значну роль у виникненні вес-
тибулярної дисфункції. Тому, для виявлення 
причини та удосконалення диференційно-
топічної діагностики вестибулярної патології 
необхідно проводити дослідження стану цент-
рального та церебрального кровообігу у людей 
з запамороченням. Для цього ми використову-
вали реоенцефалографію, як один із 
об’єктивних та достовірних методів, що дозво-
ляє виявити зміни мозкового кровообігу такі як 
кровонаповнення, еластичність та тонус судин 
головного мозку.  

Враховуючи вищенаведене метою даної 
роботи було виявлення змін судинної системи, 
характерних для хворих з порушенням вестибу-
лярної функції судинного ґенезу різного ступеня 
тяжкості. 

Нашим завданням було дослідити показ-
ники реографіїї у хворих з вестибулярної дис-
функцією судинного ґенезу та на основі отри-
маних даних поліпшити диференціально-
топічну діагностику цих порушень. 

Стан мозкового кровообігу вивчали мето-
дом реоенцефалографії (РЕГ) за допомогою віт-
чизняної приставки 4РГ-2М та 8 - канального 
EEG ”Біоскрипт” (Угорщина) за загальноприй-
нятою методикою.  

РЕГ-показники проаналізовані у 62 хво-
рих віком від 18 до 63 років з вестибулярної ди-
сфункцією судинного ґенезу, які були розподі-
лені на 3 групи. В першу групу увійшло 21 чо-
ловік. В анамнезі у них була виявлена вегето-
судинна дистонія (ВСД). Це були хворі віком 
від 18 до 30 років. В другій групі було 14 паціє-
нтів з діагнозом: ВСД та гіпертонічна хвороба I 
ступеня тяжкості. Вік хворих коливався від 31 
до 45 років. Третю групу склали 27 осіб, в анам-
незі у яких було виявлено: гіпертонічна хвороба 

II, II-III та III ступеня тяжкості, дисциркулятор-
на енцефалопатія, хронічне та гостре порушення 
мозкового кровообігу. Це були хворі після 46 
років. 

 Порівнюючи стан мозкового кровообігу 
та тяжкість вестибулярної дисфункції серед до-
сліджуваних хворих нами було виявлено, що у 
осіб I групи реєструється нестабільний судин-
ний тонус схильний до зниження, що являється 
причиною виникнення центральної вестибуляр-
ної дисфункції легкого ступеня тяжкості.  

 У пацієнтів II групи спостерігалось чер-
гування хвиль підвищеного та зниженого тонусу 
судин головного мозку на фоні зниження кро-
вонаповнення з утрудненим венозним відтоком. 
Ці зміни призводили до появи центральної вес-
тибулярної дисфункції середнього ступеня тяж-
кості.  

 У III групі хворих установлені значні 
зміни мозкового кровообігу, у вигляді дистоніч-
них порушень за гіпертонічним типом, знижен-
ням інтенсивності мозкового кровообігу, низь-
ким кровонаповненням, підвищенням тонусу 
судин з венозним застоєм в вертебро-
базилярнму басейні. При цих змінах виявлені 
тяжкі центральні вестибулярні порушення. 

Таким чином, виявлені гемодинамічні по-
рушення, особливо в вертебро-базилярних від-
веденнях достовірно вказують на провідну роль 
судинного фактора у розвитку вестибулярної 
дисфункції. 

Тяжкість вестибулярної дисфункції зале-
жить від гемодинамічних розладів, віку хворого 
та давності виникнення захворювання.  

Дані реографії необхідно враховувати при 
постановці діагнозу, розробці схем лікування, 
вибору індивідуальної схеми лікування, динамі-
чного спостереження за станом хворого в про-
цесі лікування та після нього. 
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СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З ВЕСТИБУЛЯРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ  
СУДИННОГО ГЕНЕЗУ ЗА ДАНИМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ 

 

Аналіз даних літератури та власні спосте-
реження засвідчують про те, що до 4 % від чис-

ла всіх сурдологічних хворих звертаються за 
медичною допомогою з порушеннями вестибу-
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лярної функції. Складність цієї проблеми поля-
гає ще й в тому, що вестибулярні порушення 
виникають як при захворюванні вуха (перифе-
ричний відділ вестибулярного аналізатора), так і 
при патології різних органів та систем (центра-
льний відділ вестибулярного аналізатора). 

Мета роботи – підвищити ефективність 
діагностики порушення вестибулярної функції 
судинного ґенезу. 

Визначення стану слуху здійснювали за 
традиційною методикою . 

Нами було обстежено 62 хворих з вести-
булярною дисфункцією судинного ґенезу. Вік 
хворих коливався від 16 до 63 років. Давність 
захворювання становила від 1 тижня до 10 ро-
ків.  

Аналіз отриманих даних здійснювався 
відповідно до розподілу хворих на три основні 
групи в залежності від стану судинної системи. 

До 1 групи увійшла 21 особа, які мали 
зміни переважно функціонального характеру з 
боку судинної та нервової систем, що не супро-
воджувалися ініціацією грубої органічної пато-
логії сомато-неврологічного характеру, віком 
від 18 до 30 років.  

II групу склали 14 пацієнтів, у яких відмі-
чалась наявність ініціальних проявів судинної 
патології, в тому числі і церебро-васкулярної. 
Це були хворі віком від 31 до 45 років. 

В III групі було 27 чоловік старших за 46 
років. У цих хворих в силу вікових особливос-
тей відмічались різного ступеня виразності па-
тологічні зміни з боку серцево-судинної систе-
ми, мозкового кровообігу, які супроводжували-
ся патологічними змінами соматичної нервової 
системи. 

В процесі обстеження у хворих за резуль-
татами суб’єктивної аудіометрії, було виявлено 
наступне. 

У 11 пацієнтів I групи слух знаходився в 
межах фізіологічної норми, а у 10 хворих відмі-
чалися елементи порушення звукосприймаючо-
го апарата в зоні високих частот (до 15 дБ).  

В II групі у 9 хворих визначався нормаль-
ний слух, у 2 виявлені елементи порушення зву-
косприймаючого апарата в зоні високих частот, 
у 2 – порушення звукосприймаючого апарата I 
ступеня і у 1 – II ступеня. Розбірливість мови не 
порушена.  

При аудіометричному обстеженні тільки у 
6 хворих III групи слух знаходився в межах но-
рми. У інших 21 пацієнта виявлено порушення 
слуху різного ступеня тяжкості, причому, еле-
менти порушення звукосприймаючого апарата в 
зоні високих частот виявлені у 7 хворих, I сту-
пінь втрати слуху - у 6 хворих, II – у 3, III – у 1, 
IV – у 2 та V – у 2. 

 Не дивлячись на те, що у 6 хворих слух 
знаходився в межах нормальних величин, розбі-
рливість мови у них була порушена у вигляді 
уповільненого нарощування розбірливості, хоча 
і досягалась 100 % розбірливість. У інших хво-
рих цієї групи розбірливість мови відповідала 
ступеню зниження слуху, і також спостерігалось 
порушення розбірливості мови у вигляді упові-
льненого нарощування розбірливості, а у 4 осіб 
розбірливість мови не визначалася із-за тяжкос-
ті втрати слуху.  

В результаті дослідження було показано, 
що слухова функція в межах вікової норми була 
виявлена у 72,6 % хворих з вестибулярною дис-
функцією судинного ґенезу. Соціально адекват-
ний слух (I-II ступінь втрати слуху) відмічався у 
19,4 % хворих, а соціально неадекватний слух 
(III-V ступінь) – у 8 % пацієнтів. Таким чином, 
ступінь тяжкості ВДФ не корелюється з пору-
шенням слуху, а залежить від давності та вира-
женості захворювання судинної системи хворого. 
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СТАН ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З ВЕСТИБУЛОПАТІЯМИ 
СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ ЗА ДАНИМИ СПОНТАННИХ  

ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ 
 

Вегето-судинна дистонія, гіпертонічна 
хвороба часто супроводжується значними по-
рушеннями вестибулярного аналізатора. Існу-
ють різні погляди стосовно особливостей пору-
шення вестибулярної системи при гіпертоніч-

ний хворобі та вегето-судинній дистонії, харак-
теру їх ураження, особливостей диференціаль-
но-топічної діагностики.  

 Метою даної роботи було удосконалення 
диференціально-топічної діагностики вестибу-
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лярних розладів у хворих з судинними пору-
шеннями. 

 Нами було обстежено 62 хворих з судин-
ною патологією, які були розподілені на три 
групи.  

 В першу групу увійшло 21 чоловік з діа-
гнозом вегето-судинна дистонія (ВСД). Це були 
хворі віком від 18 до 30 років. В другій групі 
було 14 пацієнтів з діагнозом: ВСД та гіпертоні-
чна хвороба I ступеня тяжкості. Вік хворих ко-
ливався від 31 до 45 років. Третю групу склали 
27 осіб після 46 років, в анамнезі у яких було 
виявлено: гіпертонічна хвороба II, II-III та III 
ступеня тяжкості, дисциркуляторна енцефало-
патія, хронічне та гостре порушення мозкового 
кровообігу. 

 Методика обстеження вестибулярного 
аналізатора передбачала детальний анамнез та 
аналіз скарг хворих, дослідження функції стати-
чної та динамічної рівноваги, реєстрація спон-
танного та позиційного ністагму, експеримента-
льні проби.  

 Аналіз показників, які відображають стан 
стато-кінетичної рівноваги, дозволив встанови-
ти, що відхилення від норми параметрів „ кро-
куючого” тесту та флангової ходи свідчить про 
переважне порушення функції динамічної рів-
новаги, наявність асиметрії. Це характерно для 
всіх трьох груп, а статична рівновага, яку харак-
теризує індекс кефалографії, найбільше пору-
шена в третій групі обстежених.  

 Оцінка стато-кінетичної рівноваги про-
водилась на першому етапі діагностичного ал-
горитму вестибулометрії. Виявлення відхилення 
від норми флангової ходи та „крокуючого” тес-
ту може свідчити про ураження відповідної ана-
томічної ланки. Ці дані необхідно оцінювати в 
комплексі із навантажувальними пробами і ін-
шими клініко – інструментальними досліджен-
нями. 

 Спонтанний чи позиційний ністагм були 
зареєстровані у 85,7 % хворих I групи. у 62,9 % 
хворих II та у 70,4 % пацієнтів III групи. 

 У 57,1 % обстежених I групи спостеріга-
лась поєднана патологія вестибулярного аналі-
затора, що проявлялась порушенням перифери-
чного відділу вестибулярного апарата у вигляді 
гіпо-, гіперрефлексії та асиметрії на фоні пору-

шення центральних відділів вестибулярного 
аналізатора, а у 38,1% – дисоціація експеримен-
тальних реакцій.  

 У другій групі виявлені зміни показників 
стану вестибулярного аналізатора, які свідчать 
про збільшення на 19 % хворих з дисоціацією 
вестибуло-соматичних та сенсорних реакцій.  

 В третій групі хворих в 51,9 % випадків 
була виявлена дисоціація вестибулярних реак-
цій при обертальній пробі. Гіперрефлексія та 
асиметрія експериментальних реакцій вияви-
лись у 25,9 % хворих, при цьому слід зазначити, 
що при асиметрії реєструвалась гіперрефлексія з 
боку ураженого лабіринта.  

 Аналіз експериментальних реакцій отри-
маних при оптокінетичній стимуляції показав, 
що у I і II групах спостерігається зниження ви-
падків норморефлексії із збільшенням швидко-
сті стимуляції, а гіперрефлексія відповідно збі-
льшувалась. Аналогічна закономірність спосте-
рігалась і у хворих з гіпертонічною хворобою, 
проте значно збільшилась кількість пацієнтів із 
гіперрефлексією при третій швидкості оптости-
муляції і зменшилась їх кількість з норморефле-
ксією. Слід зазначити, що стан норморефлексії 
та гіпорефлексії оцінювався по частоті, сумар-
ній амплітуді та швидкості повільної фази ніста-
гму. При гіперрефлексії відмічали появу вегета-
тивних та сенсорних реакцій під час оптокіне-
тичної стимуляції, в той час як параметри ніста-
гменної реакції неможливо було оцінити, тому 
що були хаотичні, дизритмічні, неконтрольовані 
рухи очей. 

 Таким чином, вивчення стану вестибуля-
рної функції у хворих з вегето-судинною дисто-
нією та гіпертонічною хворобою за даним спон-
танних та експериментальних реакцій при обер-
тальній і оптокінетичній стимуляції дало мож-
ливість удосконалити топічну діагностику цих 
порушень. Ці результати базуються на особли-
востях анатомічних взаємозв’язків вестибуляр-
ної системи з іншими системами, що може бути 
результатом зміни в лабіринтно-присінково-
мозочковому тракту, ядра якого розташовані в 
ромбовидній ямці, а також особливостями реф-
лекторного шляху оптокінетичного ністагма, 
порушень в скронево-потиличній зоні вестибу-
лярного аналізатора. 
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А.І. РОЗКЛАДКА, Л.М. ВАКУЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ  
З ВЕСТИБУЛЯРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ  

 
Однією з головних причин вестибулярної 

дисфункції є генетична схильність, та не остан-
нє місце відіграють особливості психічних ста-
нів, емоції та настій хворого. Негативні психічні 
стани притаманні хворим з вестибулярними по-
рушеннями, виникають як відповідь на невизна-
чену, або погрожуючу здоров'ю ситуацію. Та-
ким чином, дослідження особливостей психіч-
них станів у хворих з вестибулярною дисфунк-
цією представляє науковий інтерес, і тому, може 
виступати предметом спеціального теоретично-
експериментального дослідження. Виявлення 
особливостей психічних станів у хворих з вес-
тибулярними порушеннями, сприятимуть при 
наданні пацієнтам медичної та психотерапевти-
чної допомоги.  

Мета роботи полягала у дослідженні осо-
бливостей психічних станів у хворих з вестибу-
лярною дисфункцією.  

Було проведене дослідження особливос-
тей психічних станів у 45 хворих з вестибуляр-
ною дисфункцією віком від 18 до 63 років та у 
21 особи контрольної групи віком від 18 до 60 
років. Хворі пред’являли скарги психосоматич-
ного характеру, а саме на залежність страждань 
від підвищеної тривоги та немотивованої стом-
люваність. Відмічали суттєво знижений фон 
настрою з елементами невротично-
депресивного стану, напади страху та неспеци-
фічні провали пам'яті і розлади кмітливості.  

Був підібраний комплекс психологічних 
методик дослідження: методика діагностування 
психічних станів по Г. Айзенку – оцінює психі-
чні стани. Дослідження за методикою „САН” 
(самопочуття, активності і настрій) дозволяє 
говорити про наявність або відсутність благопо-
лучних психічних станів у досліджуваних хво-
рих. Шкала самооцінки Спілберга-Ханіна, слу-
гує для діагностики реакційної та особистісної 
тривожності. Методика діагностики депресив-
них станів по Зунге (адаптована Т.І. Балашо-
вою) диференціює депресивні стани та стани, 
близькі до депресії. За допомогою перерахова-
них клініко-психологічних методики, ми в змозі 
вчасно виявити та диференціювати психічні 
стани, оцінити вегетативну симптоматику та 
надати своєчасну психологічну допомогу хво-
рим з вестибулярними порушеннями.  

 Дослідження психологічних показників 
проводили перед початком лікування, після пе-
рвинного обстеження спеціалістами отоларин-

гологами та невропатологом. Хворі отримували 
рекомендації психолога залежно від особливос-
тей психічного стану та ступеню вестибулярної 
дисфункції, враховувалися також вік та стать 
хворого. 

За даними психологічного дослідження, у 
хворих спостерігалася пряма залежність між 
захворюванням і особливостями переживання 
психічних станів. Психологічні реакції виража-
лись негативними психічними станами, прояв-
ляючись психічно адекватними переживаннями, 
або ж реакціями, що несуть патологічно психіч-
ний характер та виражаються тривожними, не-
вротичними та депресивними станами. 

На фоні вестибулярної дисфункції, були 
виявлені психічні феномени, що впливали не 
лише на психічні стани пацієнта, але й на вну-
трішню картину вестибулярних порушень: 
тривожне напруження обумовлене заглиблен-
ням у власну хворобу; невротичні реакції та 
психічні стани, характерні для хворих з вести-
булярною дисфункцією; закріплення патоло-
гічного невротичного синдрому у хворого, що 
вказує на непродуктивне осмислення ситуації 
пов’язаної з хворобою; субдепресійні наслідки 
пов’язані із почуттям безпорадності, виражені 
зниженою самооцінкою, безсонням, песиміс-
тичним настроєм, що підтримує хворобливий 
стан та характеризується байдужістю до на-
вколишнього. 

Психологічна реакція хворого на пору-
шення вестибулярної функції виступає далеко 
неоднозначною. Встановлено зв’язок між психі-
чним станом і розвитком вестибулярної дисфу-
нкції. Відмічаються характерно-істотні негатив-
ні психічні стани, що переживаються хворими, 
негативно впливаючи на його загальний стан, 
затримуючи процес лікування і реабілітації, по-
роджують дисбаланс в організмі, підтримуючи 
психічну і вестибулярну дисфункції.  

З вищенаведеного можна зробити наступ-
ні висновки. 

1. Вестибулярна дисфункція – хвороба, 
що являє собою інтегративне поняття та містить 
патологічний процес, що впливає на діяльність 
пристосувальних-адаптивних механізмів на біо - 
та психосоціальних рівнях, виступаючи анато-
мо-фізіологічним та біологічним явищем.  

2. Проведені спостереження дають понят-
тя того, що розвиток вестибулярної дисфункції, 
як захворювання, підтримує емоційний стерео-
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тип психіки хворого та накладає відбиток пере-
живання на фізичний стан.  

3. В процесі медикаментозного лікування 
вестибулярної дисфункції потрібно враховувати 

індивідуальну психологію хворого. Такий підхід 
є ефективним, та відіграє важливу роль з питань 
здоров’я та профілактики захворювання і є до-
волі актуальними на теперішній час. 

 
© А.І. Розкладка, Л.М. Вакуленко, 2009  
 
 
 
 
 
 

А.И. РОЗКЛАДКА, Е.В. ДЕМИНА, Г.М. БЛУВШТЕЙН (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА) 

О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ ПЛЕЕРОВ НА СЛУХОВУЮ ФУНКЦИЮ  
 

Достижения научно-технического про-
гресса обуславливают внедрение в повседнев-
ную жизнь звуковых излучателей. Они исполь-
зуются все чаще, дольше и громче. Наиболее 
популярны, особенно среди молодежи, плееры. 
Согласно проведенным опросам 50% молодых 
людей от 16 до 25 лет проводят в наушниках 
более одного часа в день, и почти 20% – не 
меньше 21 часа в неделю. Почти половина лиц, 
пользующихся плеерами более 1-2-х лет ощу-
щают их негативное влияние на слуховую 
функцию. 

 Под нашим наблюдением находится 826 
лиц в возрасте 19-23 года, которые являются 
студентами Харьковского национального меди-
цинского университета. У них проведено анке-
тирование по использованию плееров, условиях 
и режимах их прослушивания, наличии субъек-
тивных нарушений слуховой функции. Из них 
425 (51,4%) используют плееры. 90 (21,4 %) лиц 
– в течение 0,5-1 года, 103 (24,2 %) – 1-2 года, 
120 (28,2 %) – 2-3 года, 112 (26,2 %) – более 3 
лет. 244 студента (57,4 %) прослушивают мело-
дии до 1 часа в день, 181 студент (42,6 %)– 1-2 
часа в день. Громкость прослушивания мелодий 
обследуемыми оценена следующим образом: 
громкие мелодии популярны у 295 человек 
(69,4%), средние наиболее оптимальны для 88 
лиц (20,7%), а тихую музыку предпочитают 42 
обследуемых (9,9 %).  

Из 425 опрошенных, пользующихся плее-
рами, 136 (32 %) отмечали субъективное нару-

шение слуховой функции: шум в ушах постоян-
ного или периодического характера. Причем, он 
был различной степени выраженности и тональ-
ности. Однако следует отметить, что этот сим-
птом был отмечен лицами со стажем использо-
вания плееров более 1,5 лет. 

Все, слушающие разного рода мелодии с 
помощью плееров подвергнуты обследованию. 
Оно включало: осмотр ЛОР-органов, акумет-
рию, тональную пороговую и надпороговую 
аудиометрию. Проведенная тональная порого-
вая аудиометрия показала, что у 52 % студентов 
имеются отклонения порогов слуха, преимуще-
ственно в области высоких частот. Выражен-
ность этих изменений находится в прямой зави-
симости от стажа прослушивания плееров и 
ежедневной звуковой нагрузки. 

Следует предположить, что планируемые 
в перспективе исследования, в частности, ау-
диометрия в расширенном диапазоне частот, 
слуховые вызванные потенциалы, отоакустиче-
ская эмиссия могут раскрыть у обследуемых 
более ранние изменения слухового анализато-
ра. 

Таким образом, установлено, что у поль-
зователей плееров имеют место негативные из-
менения слуховой функции, которые отмечают-
ся самими пользователями, а также выявляются 
при аудиометрическом исследовании. Выра-
женность выявленной слуховой дисфункции 
зависит от стажа пользования плеером, а также 
от громкости прослушиваемых мелодий. 

 
© А.И. Розкладка, Е.В. Демина, Г.М. Блувштейн, 2009 
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Н.С. РУДА, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Л.В. ЯШАН, Е.В. САВЧУК  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ФЛАМІДЕЗ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО 
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ 

 

Метою проведення роботи було вивчення 
ефективності використання препарату фламідез 
в комплексному лікуванні гострих гнійних вер-
хньощелепових синуїтів. Фламідез представляє 
собою комбінований препарат, що містить ос-
новні компоненти (парацетамол, диклофенак 
калію, серратіопептидазу) та допоміжні речови-
ни (целюлозу мікрокристалічну, крохмаль куку-
рудзяний, повідон, натрію кроскармелозу, маг-
нію стеарат, тальк очищений, титан діоксид, 
макрогол, гідромелазу, барвник тартразин). 
Фламідез – нестероїдний протизапальний пре-
парат, протиревматичний засіб, анальгетик, ан-
типіретик. 

Фармакологічні властивості фламідазу 
визначаються його основними складниками. 
Так, парацетамол діє як знеболювальний та жа-
рознижувальний засіб. Диклофенак калію чи-
нить протизапальну, анальгезувальну, жарозни-
жувальну, протиревматичну, антиагрегаційну 
дію. Серратіопептидаза виявляє фібринолітич-
ну, протизапальну та протинабрякову актив-
ність. Крім зменшення запального процесу, сер-
ратіопептидаза послаблює біль. 

Ми застосовували фламідез у 42 хворих 
на гострий гнійний верхньощелеповий синуїт 
віком від 20 до 45 років. 

Фламідез призначали в дозах, які відпові-
дали рекомендаціям фірми-виробника (Сінме-
дик лабораторіз – Індія), тобто досередини після 
їди по 1 таблетці 3 рази на добу, запиваючи 200 
мл кип‘яченої води. В комплекс лікування 
включали судинозвужувальні краплі до носа, 
пункції і промивання верхньощелепової пазухи 
розчином фурациліну 1:5000 з послідуючим 
введенням в пазуху розчину антибіотика, до 
якого виявлена найбільша чутливість виділеної 
мікробної флори. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня була суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове ди-
хання, вплив на головний біль, відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, відчуття більш 
швидкого одужання), риноскопічна картина 
(відсутність виділень в середньому носовому 
ході, колір, вологість, консистенція слизової 
оболонки порожнини носа), дані про стан верх-
ньощелепової пазухи (об‘єм пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі). 

При аналізі результатів лікування відзначе-
но інтенсивний регрес симптомів запалення верх-
ньощелепової пазухи. Так, 89% хворих, що отри-
мували фламідез, вказували на зникнення, 11% – 
на зменшення секреції з носа, 98% – на зникнення 
головного болю, 72% – на відчуття більш легкого 
перебігу захворювання, 46% – на відчуття більш 
швидкого одужання (на 4-5-й день лікування). 
Риноскопічна картина нормалізуваласьна 405-й 
день лікування у 80% пацієнтів. Слизова оболонка 
носа у них мала рожевий колір, була нормальної 
вологості, нормальної консистенції, без виділень, 
прохідність носа виявилась нормальною. Стан 
верхньощелепової пазухи (збільшення об‘єму па-
зухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) по-
кращився на 4-5-й день лікування у 82% хворих. 

Таким чином, застосування препарату 
фламідез в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепового синуїту виявилось 
ефективним. На основі проведених досліджень 
можна рекомендувати фламідез для лікування 
гострого гнійного верхньощелепового синуїту 
як протизапальний, анальгезувальний, жароз-
нижувальний та протинабряковий засіб. Фламі-
дез може поповнити арсенал середників загаль-
ної дії, що використовуються в терапії гострого 
гнійного верхньощелепового синуїту. 

 
© Н.С. Руда, Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, Е.В. Савчук, 2009  
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Л.В. РЫКОВА, Н.Э. БОЙКОВА, З.Н. ГУБАРЕВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ  
– ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ФУНКЦИЙ ГОРТАНИ 

 

Пациенты с тяжелыми черепно-
мозговыми травмами составляют до 60 % кон-
тингента отделений реанимации и интенсивной 
терапии. Как известно, на 3 сутки больным на-
кладывается трахеостома для адекватной сана-
ции трахеобронхиального дерева, а также пре-
дотвращения осложнений назотрахеальной и 
оротрахеальной интубации. Целью работы 
явился анализ нарушения функций гортани у 
пациентов после длительной ИВЛ (пролонгиро-
ванной интубации) с использованием методик 
по оценке качества жизни, характера поражения 
разделительной функции и определение эффек-
тивности разработанной методики коррекции 
нарушения функций гортани (в частности, раз-
делительной функции) у больных после дли-
тельной ИВЛ в зависимости от этиологии и па-
тогенеза нарушения. 

Были проанализированы данные по пла-
новым трахеотомиям в отделениях реанимации 
ГКБ № 67 ДЗ г. Москвы, выполненным в 2007-
2008 гг. 58% больных, находящихся в отделени-
ях реанимации, перенесло тяжелые черепно-
мозговые травмы, и среди них нарушение раз-
делительной функции встречалось у 77%. 1 сте-
пень нарушения разделительной функции (не-
достаточность небно-глоточного затвора) имело 
60% пациентов, а 40% пациентов – 2-3 степень 
нарушения разделительной функции, что потре-
бовало коррекции. 

Характерными нарушениями для пациен-
тов с пролонгированной ИВЛ был функцио-
нальный тип нарушения разделительной функ-
ции с учетом поражения ЦНС и наличия по-
стреанимационной болезни (58%), смешанный 
тип нарушения разделительной функции (функ-
циональный и органический) 42%, в частности, 
при развитии рубцовых деформаций гортани и 
трахеи в сочетании с расстройствами централь-
ного генеза.  

Для оценки степени нарушения функций 
гортани были использованы следующие мето-

дики – эндоскопическая оценка акта глотания, 
дыхания и фонации; видеофлюороскопия; ви-
деоларингостробоскопия; поверхностная и 
игольчатая электромиография.  

Анализ качества жизни проводился по раз-
работанному нами опроснику, в котором акцент 
делается на нарушение функции гортани, оценку 
степени нарушения акта приема пищи и взаимо-
воздействия дыхательно-пищевой функции (раз-
делительной функции); а также степень участия 
семьи в жизненно важных функциях и социаль-
ной адаптации (модификация AQ20 и SF-36). 
Также оценивалась уровень самооценки по шка-
ле депрессии Цунга. Проводилась оценка индек-
са Бартеля по визуально аналоговой шкале.  

 В качестве лечебного алгоритма больным 
с нарушением функций гортани после пролон-
гированной интубации применялась комбини-
рованная терапия с учетом индивидуальных 
особенностей и характера изменений в дыха-
тельных и пищепроводных путях пациента, по 
показаниям проводилось реконструктивное хи-
рургическое вмешательство.  

После проведенного комплексного лече-
ния (ортофоническая коррекция, электромио-
стимуляция точек, определяемых при ЭМГ, хи-
рургического лечения) при видеофлюорографии 
было зафиксировано купирование аспирации 
или уменьшение ее до 1 степени, явления стено-
за ликвидированы. Все пациенты были способ-
ны принимать пищу через рот. Необходимость в 
дополнительном назначении лечения или по-
вторной госпитализации не возникла. Степень 
депрессии и настроения пациентов и их семей 
также значительно улучшились. После прове-
денного лечения наиболее информативной в 
плане оценки эффективности терапии оказался 
разработанный нами опросник по качеству жиз-
ни пациентов после продленной ИВЛ с учетом 
наличия трахеального дефекта, а также шкала 
самооценки депрессии Цунга для пациентов и 
их семей. 

 
© Л.В. Рыкова, Н.Э. Бойкова, З.Н. Губарева, 2009  
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О.Г. РЫЛЬСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

Важное место в структуре патологии орга-
нов дыхания, сопровождающихся появлением 
насморка, занимают аллергические заболевания, в 
частности аллергический ринит, в основе развития 
которого лежит патологическая реакция слизистой 
носа на воздействие аллергена. В патогенезе ал-
лергического ринита выделяют период сенсиби-
лизации, когда происходит продукция и накопле-
ние IgE в ответ на первичный контакт с аллерге-
ном, и разрешающий, который реализуется при 
повторном контакте с данным аллергеном, когда 
осуществляется его распознание специфическими 
IgE и запускается аллергическая реакция. При 
этом происходит дегрануляция клеток воспаления 
и высвобождение медиаторов. Каскад реакций 
приводит к формированию клинической картины 
заболевания, основными симптомами которого 
являются зуд в носу и горле, интенсивное чиха-
ние, обильные водянистые выделения, заложен-
ность носа, покраснение глаз и слезотечение. 

Наличие у пациента аллергического ри-
нита свидетельствует о необходимости прове-
дения комплексного лечения, которое предпола-
гает превентивную – элиминацию аллергена и 
предотвращение контакта с ним – и симптома-
тическую терапию – антигистаминные средства, 
назальные кортикостероиды и т.д. 

На протяжении длительного периода вре-
мени в медицинской практике используются 
средства для очищения полости носа, представ-
ляющие собой различные растворы. На сегодня 
эффективно применение в лечебных и профи-
лактических целях лекарственных средств, в 
состав которых входит океаническая или мор-
ская вода. 

Многие исследования (Taccariello et al., 
1999; Department of Investigations and Certifica-
tions of the Children's Memorial Health Institute в 
2002; Европейский консенсус по ведению паци-
ентов с хроническим риносинуситом и полипо-
зом носа EPOS, 2007; А.Л. Заплатников и соавт., 
2007; О.Г. Рыльская и соавт., 2008) доказали, 
что назальная ирригация является важным до-
полнением в лечении хронических риносинуси-
тов, и в частности аллергического ринита. Ре-
зультаты исследования показали, что ирригаци-
онная терапия достоверно (p=0,008) улучшала 
качество жизни и эндоскопическую картину в 
динамике (p=0,009) по сравнению с контроль-
ной группой. Помимо механического очищения 
слизистой оболочки носовой полости, раствор 
обеспечивает ее увлажнение и многократное 
разбавление действующих на нее факторов 

(бактерии, аллергены, триггеры и др.). Фарма-
кологическое действие растворов морской соли, 
обладающей богатым микроэлементным соста-
вом, заключается в разжижении слизи и норма-
лизации ее выработки бокаловидными клетками 
слизистой оболочки, улучшении функции рес-
нитчатых клеток мерцательного эпителия, уси-
лении резистентности слизистой оболочки по-
лости носа к внедрению патогенных бактерий и 
вирусов. У пациентов с аллергическим ринитом 
высока частота развития сопутствующей пато-
логии, в развитии которых важное значение 
принадлежит именно инфекционному фактору: 
так, у значительной части больных имеет место 
конъюнктивит (около 50%), хронический рино-
синусит (более 75%), аденоидит. Что же касает-
ся бактериальной флоры, то интересные данные 
были получены в отношении золотистого ста-
филококка. Но обнаружение антител к токсинам 
Staphylococcus aureus сопровождается повыше-
нием в крови больных, страдающих аллергиче-
ским ринитом, содержания эозинофильного ка-
тионного белка – важного медиатора аллергиче-
ской реакции. Это может рассматриваться как 
доказательство того, что белковые токсины ста-
филококка действительно влияют на развитие 
аллергического процесса и данный возбудитель 
выступает не только как инфекционный агент, 
но и как типичный аллерген, поддерживающий 
местное аллергическое воспаление. 

Существующие сегодня рекомендации 
принятой экспертами ВОЗ программы АRIA по 
ведению больных c аллергическим ринитом под-
разумевают реализацию четырех основных групп 
мероприятий: образование пациентов, специфи-
ческую иммунотерапию, фармакотерапию и эли-
минацию аллергенов. В настоящее время в каче-
стве нового компонента элиминационной тера-
пии при аллергическом рините можно рассмат-
ривать применение ирригационных препаратов 
на основе морской воды, в частности – препарата 
Маример. При этом благодаря оптимальной кон-
центрации магния, сульфатов и кальция достига-
ется выраженное противоаллергическое дейст-
вие, а сбалансированный состав препарата позво-
ляет рассматривать Маример как идеальное сред-
ство для лечения риносинуитов и аллергического 
ринита у всех членов семьи. Особенно важно то, 
что препарат содержит натуральные компоненты, 
не содержит синтетических химических веществ, 
консервантов, тем самым не вызывает побочных 
реакций при применении у различных категорий 
пациентов. 
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 Это лекарственное средство оказывает 
разностороннее фармакологическое действие на 
слизистую оболочку носа и может применяться 
со следующими целями: 

• в качестве средства подготовки к сезону 
поллинации релевантных аллергенов (профи-
лактика обострений); 

• как компонент очищения полости носа 
перед назначением деконгестантов и местных 
глюкокортикостероидов; 

• как необходимый компонент увлажне-
ния слизистой оболочки носа для сохранения ее 
физиологических свойств и лучшего проникно-
вения других топических препаратов; 

• как фактор борьбы с высушивающим 
действием антигистаминных препаратов І поко-
ления при необходимости их применения; 

• как фактор очищения слизистой оболоч-
ки от ирритантов и инфекционных агентов (бак-
терий, вирусов). 

 
© О.Г. Рыльская, 2009  
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, С.Н. СЕРДЮК, В.П. БОЛТОНОСОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ ПИЩЕВОДА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Химический ожог пищевода и последую-
щий за ним стеноз – тяжелые заболевания, при-
водящие к выраженному снижению качества жи-
зни пациента. В детском возрасте пик данной па-
тологии приходиться на возраст от одного до 
трех лет, когда ребенок активно знакомится с 
окружающим миром. К сожалению, в связи ши-
роким распространением бытовой химии и ма-
лой социальной настороженностью очень часто 
ребенок сталкивается с агрессивными вещества-
ми. Наибольшую опасность представляют щело-
чные вещества, которые вызывают колликваци-
онные некрозы слизистой оболочки и подлежа-
щих тканей. 

За последние 15 лет в областной детской 
больнице наблюдалось 47 детей с ожогами пи-
щевода. Из них у 29 детей были ожоги кислота-
ми, у 16 – щелочьсодержащими жидкостями, у 
двух – перманганатом калия. У пациентов, по-
лучивших ожоги кислотами, преобладали легкие 
или средней тяжести повреждения пищевода. 
Для щелочных ожогов более характерно тяже-
лое повреждение стенки с вовлечением мышеч-
ного слоя. Более глубокое повреждение пище-
вода приводит к длительному воспалительному 
периоду и выраженному стенозу. По данным 
эндоскопических исследований при кислотных 
ожогах купирование воспалительных реакций в 
пищеводе наблюдалось на 9-12 день. В случае 
щелочной природы ожога не ранее 14-15-го дня, 
а иногда затягивалось до месяца. При проведе-
нии раннего бужирования пищевода в случае 
тяжелого щелочного ожога сохраняется высо-
кий (20-25%) риск развития разрыва пищевода. 

Разрыв пищевода – грозное осложнение, свя-
занное с вовлечением в воспалительный процесс 
средостения и развитием медиастинита. 

Для предотвращения риска разрыва пи-
щевода нами была разработана тактика лечения 
с временным наложением гастростомы, прове-
дением нити через пищевод и отсроченным бу-
жированием по нити. Наложение гастростомы 
позволяет обеспечить более адекватное питание, 
ограничить повреждающее действие пищевого 
комка на стенку пищевода, провести нить для 
последующего бужирования. Бужирование по 
нити позволяет исключить риск прободения 
пищевода бужом за счет предотвращения упора 
и внедрения кончика последнего в стенки. Показанием 
к такой тактике лечения является: глубокая степень 
ожога пищевода (3 степень – более 50% протя-
женности), наличие формирующихся карманов 
и перетяжек в стенке, длительно сохраняющие-
ся воспалительные измененения. Обязательным 
условием проведения подобной тактики являет-
ся четкое взаимодействие врача эндоскописта и 
оториноларинголога. Проведение бужирования 
по нити осуществляется до 25-28 бужа, в даль-
нейшем проводиться контрольная эзофагоскопия, 
удаление нити. Гастростома закрывается само-
стоятельно на 3-4 сутки. Дальнейшее бужирова-
ние осуществляется классическим методом. 

Использование подобной тактики позволя-
ет свести к нулю риск перфорации пищевода. Из 
6 детей пролеченных по данной методике ни у 
кого не возникло осложнений, в отличие от кон-
трольной группы, где разрыв пищевода наблю-
дался в 3 случаях из 10. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, С.Н. Сердюк, В.П. Болтоносов, 2009  
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАЗЛИТЫХ ФЛЕГМОНАХ ШЕИ 
 

Поиски методов лечения и профилактики 
флегмоны шеи являются чрезвычайно актуаль-
ными в связи с трудностями диагностики этого 
заболевания, быстрой генерализацией процесса 
и высокой летальностью больных. 

К факторам, способным оказать влияние 
на исход заболевания, относятся: возраст, тя-
жесть сопутствующих заболеваний, тяжесть 
состояния в момент госпитализации, длитель-
ность стационарного лечения, тяжесть полиор-
ганной недостаточности 

Возраст является важным фактором, по-
тому что у пожилых больных, как правило име-
ется несколько хронических заболеваний. Кро-
ме того среди них есть лица с иммунологиче-
скими нарушениями, возникшими в результате 
лечения онкологических и хронических воспа-
лительных заболеваний. Флегмона шеи часто 
развивается на фоне уже имеющегося, хрониче-
ски протекающего заболевания: сахарного диа-
бета, болезней сердечнососудистой системы, 
алкоголизма, наркомании, утяжеляющих тече-
ние и прогноз воспалительного процесса. Так, у 
больных сахарным диабетом в связи с понижен-
ной сопротивляемостью организма и сосудистой 
недостаточностью воспалительный процесс 
приобретает обширный деструктивный характер 
с образованием зон некроза и быстрым распро-
странение инфильтратов. Число гнойно-
воспалительных осложнений и летальность от 
них более чем в 3 раза превышает таковое у лю-
дей, не страдающих сахарным диабетом. Забо-
левание сердечнососудистой системы приводит 
к возникновению гипоксии в тканях, что являет-
ся предрасполагающим фактором к развитию 
анаэробной формы воспаления. Развитие поли-
органной недостаточности на догоспитальном 
этапе существенно повышает вероятность не-
благоприятного исхода заболевания.  

С 2003 по 2008 годы в клинике болезней 
уха, горла и носа и факультетской хирургии 
пролечено 59 больных с флегмонами глубоких 
клетчаточных пространств головы и шеи. Среди 
них был 48 мужчин и 11 женщин в возрасте от 
42 до 79 лет. Источником воспалительного про-
цесса в большинстве случаев были перитонзил-
лярный абсцесс, абсцессы надгортанника, у 4 
больных флегмоны шеи носили одонтогенный 
характер 

Программа комплексного лечения заклю-
чалась в реализации патогенетических обосно-
ванных мероприятий, направленных на: элими-
нацию возбудителя и продуктов его жизнедея-

тельности, элиминация и блокирование продук-
тов взаимодействия возбудителя и иммунной 
системы организма, нормализация микроцирку-
ляции и перфузии органов и тканей, стабилиза-
ция и поддерживание функции органов и сис-
тем, удаление некротических тканей и очище-
ние раны. 

При санации пиемического очага необхо-
димо вскрытие карманов, гнойных затеков, ис-
сечение нежизнеспособных тканей. Что касается 
вопроса трахеотомии, то она нецелесообразна 
из-за своих осложнений со стороны нижних ды-
хательных путей. 

После операции – обязательное нахожде-
ние больного в палате интенсивной терапии, где 
проводится мониторинг витальных функций. 
Антибактериальную терапию назначали эмпи-
рически, введение препарата начинали во время 
оперативного вмешательства. Важным критери-
ем выбора антибиотика являлось их способ-
ность к проникновению в очаг воспаления. Де-
зинтоксикационная терапия заключалась в ге-
моделюции с применением форсированного 
диуреза и инфузии средств, улучшающие реоло-
гические свойства крови. Часто дезинтаксика-
ционный эффект инфузионной терапии у септи-
ческих больных оказывается недостаточным. 
Это связано не только с накоплением эндоток-
сина, но и с затруднением выведения средне- и 
крупномолекулярных биологически активных 
субстанций почками. Кроме того, операция и 
антимикробные препараты бактерицидного дей-
ствия приводят к поступлению в циркуляторное 
русло продуктов распада бактерий и иммуно-
компетентных клеток организма. В этом случае 
применение методов экстракорпоральной де-
токсикации позволяет нивелировать недостатки 
инфузионной терапии. Использовался плазмо-
ферез в сочетании с лазерным облучением кро-
ви, детоксикационный эффект которого при 
сепсисе связан с удалением токсинов и других 
биологически активных веществ, Кроме того, 
плазмаферез за счет улучшения микроциркуля-
ции, и транскапиллярного обмена способствует 
проникновению антибиотиков в очаги пораже-
ния и препятствуют возникновению новых сеп-
тических очагов. 

 Одним из стержневых моментов лече-
ния является респираторная поддержка, так как 
у септических больных наблюдается патологи-
ческий расход кислорода, что ведет к тканевой 
гипоксии и повышенным уровнем лактата в 
крови. 
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У больных наблюдается развитие вторич-
ного иммунодефицита за счет угнетения обоих 
звеньев (клеточного и гуморального) иммуните-
та. Основной принцип иммунокоррекции – вос-
полнение недостаточного звена иммунной за-
щиты. В основной период процесса нами прово-
дилась пассивная терапия иммуноглобулинами. 

Заканчивая краткий обзор, хотелось бы 
подчеркнуть, что мы не ставили перед собой 
задачи обсудить все стороны этой глобальной 
проблемы. Была проанализирована эффектив-
ность используемых в интенсивной терапии 
флегмоны шеи лечебных и организационных 
мер. 

 
© К.Г. Селезнев, С.А. Долженко, С.Н. Сердюк, О.В. Малеев, 2009  
 
 
 
 
 

 
К.Г.СЕЛЕЗНЕВ, С.Н.СЕРДЮК, П.В.АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ  
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основная причина инвалидизирующей 
тугоухости в детском возрасте – поражение ре-
цепторного аппарата улитки. Нами произведен 
анализ причин сенсоневральной тугоухости 
(СНТ) в Донецкой области. Произведено срав-
нение причин тугоухости в 1992-1999 и 2001-
2008 годах 

С 1992 по 1999 год на учете у сурдолога 
ОДКБ находилось 1672 ребенка с сенсоневраль-
ной тугоухостью. С 2000 по 2008 год – 2281 па-
циент со сниженным слухом. Увеличение коли-
чества пациентов связано с увеличением време-
ни наблюдения с 15 до 18 лет. При исключении 
данного возрастного промежутка количество 
пациентов во второй группе уменьшилось на 
412 наблюдений. 

В оба временных промежутка около по-
ловины всех случаев тугоухости приходилось на 
тяжелое поражение слухового анализатора: 913 
(54,6%) и 1003 (43,97%) соответственно, до тре-
ти патологии проявляется в умеренном пораже-
нии слухового анализатора. За последние девять 
лет отмечено некоторое увеличение случаев 
легкой тугоухости с 286 (17,1%) до 509 (22,4%) 
случаев. Этот прирост обусловлен улучшением 
диагностических возможностей сурдологичес-
кой службы, появлением нескольких частных 
аудиологических центров, что с одной стороны 
способствует улучшению выявляемости нару-
шений слуха, а с другой повышению обращае-
мости. 

При оценке причин, вызывающих патоло-
гию улитки установлено, что основной причи-
ной является врожденная генетически детерми-
нированная тугоухость (см. таблицу 1). Следует 
однако уточнить, что современный уровень раз-

вития генетических центров не позволяет подт-
вердить аутосомно-рецессивный тип наследова-
ния и пациенты с подобной этиологией скрыва-
ются в группе неустановленных причин. Вто-
рым по значимости является группа факторов 
связанных с патологией беременности и родов. 
В эту группу объединены пациенты с внутриут-
робными инфекциями, фетоплацентарной недо-
статочностью, родовой травмой и т.д.. Следует 
отметить, что эти причины в двух временных 
промежутках практически идентичны в процен-
тном соотношении. Интересной особенностью 
является увеличение удельного веса менингитов 
в структуре этиологии СНТ у детей в 90-х годах 
прошлого века. При анализе данных литературы 
и медицинской документации установлено, что 
подобный всплеск связан, по видимому, с уве-
личением случаев вирусных менингитов в нача-
ле прошлого десятилетия (Бондарев В.В. и со-
авт., 1996). Все остальные причины имеет гора-
здо меньший удельный вес в этиологической 
структуре сенсоневральной тугоухости. 

Учитывая данную структуру заболевае-
мости, можно определить направления профи-
лактической работы. Санитарно-
просветительскую деятельность следует скон-
центрировать на работе с врачами неонатоло-
гами, педиатрами первичного звена, акушера-
ми. Повышенное внимание следует уделить 
направлению на скрининговое обследование 
детей с патологией беременности и родов, ро-
довыми травмами, перенесших менингиты. Та-
кже следует акцентировать внимание врачей-
педиатров на начальных признаках патологии 
слуха и повышать их настороженность данной 
патологией. 
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Этиологическая структура сенсоневральной тугоухости у детей Донецкой области. 

Года 

1992-1999 2000-2008 Этиология 

Абсолютное число % Абсолютное число % 

Врожденная наследственная 512 30,6 703 30,8 

Патология беременности и родов 203 12,1 298 12,8 
Сочетанные соматические заболевания 
(патология сердечно-сосудистой сис-
темы, диабет и т.д.) 

103 6,1 157 6,9 

Перенесшие нейроинфекции 178 10,6 134 5,9 

На фоне вирусных инфекции 61 3,6 92 4,2 

Травмы 43 2,6 67 2,9 

Этиология не установлена 572 34,4 830 36,5 
 
© К.Г.Селезнев, С.Н.Сердюк, П.В.Андреев, 2009  
 
 
 
 
 
 

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К МЕТОДИКЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ОТТОПЫРЕННЫХ УШНЫХ РАКОВИН 
 

Оттопыренные уши являются наиболее 
частой и в большинстве случаев двусторонней 
косметической деформацией требующей несте-
реотипного оперативного вмешательства, учи-
тывающего сущность деформации, в том числе, 
толщину, плотность и гибкость хряща. 

В деле выбора адекватного оперативного 
метода решающее слово должно принадлежать 
хирургу, выполняющему операцию. Последний, 
после оценки деформации, обязан избрать такой 
оперативный способ, который бы гарантировал 
достижение наилучшей её коррекции. При этом, 
по мнению Walter C. (1983), реконструктивные 
операции не следует производить детям, не дос-
тигшим 5-летнего возраста. 

Нами при подобной патологии применя-
ется следующий способ пластики оттопыренных 
ушных раковин. Под местной инфильтрацион-
ной анестезией производится языкообразный 
разрез на задней поверхности ушной раковины, 
отступив на 10 мм от свободного её края. Осно-
вание лоскута находится у сосцевидного отро-
стка. После тщательного гемостаза лоскут отсе-
паровывается от хряща тыльной поверхности 
ушной раковины кзади. 

Осуществляется полная мобилизация 
хряща. При этом, как рекомендуют Gay E.C., 
Ark L.R. (1974), рассекаются три одноименные 
связки и мышцы (l. et m. auricularis anterior, 
posterior et superior), связывающих ушную рако-
вину с головой: вначале – задние и верхние, и 
только после этого – передняя мышца и перед-
няя связка.  

Мобилизованный таким образом хрящ 
поворачивается на 25-30° кзади. При этом воз-
можно сужение слухового прохода передним 
наружным краем перемещённого хряща. В по-
добных случаях край хряща подрезается в пре-
делах обеспечивающих сохранение нормально-
го просвета наружного слухового прохода. 

Необходимость дополнительного вмеша-
тельства на хряще решается индивидуально и 
зависит от его формы и свойств. Для преодоле-
ния упругости – можно ограничиться неболь-
шими насечками (хрящ рассекается до надкост-
ницы на передней поверхности ушной ракови-
ны). При чрезмерной толщине хряща следует 
его утончить путём иссечения или шлифования. 

После обработки хряща ушной раковине 
без труда придаётся правильное положение и 
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подшивается синтетической нитью к периосту 
височной кости (атравматическая игла проходит 
через хрящ, но не прокалывает перихондрий 
передней поверхности раковины). Накладыва-
ются швы на края кожной раны и повязка с ан-
тибиотикостероидной мазью. В случае образо-
вания излишка кожи последний иссекается. 

Швы удаляются на 7 день, но ещё на протяже-
нии 3 недель ушная раковина на ночь фиксиру-
ется плотно прилегающим бинтом. 

Способ прост в выполнении и позволяет 
достичь положительного косметического эф-
фекта при незначительной травматизации тка-
ней ушной раковины.  

 
© В.В. Скоробогатый, 2009  
 
 
 
 

В.В.СКОРОБОГАТЫЙ, В.А.СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ДЕРМОИДОВ СПИНКИ НОСА У ДЕТЕЙ 
 

Клинически врождённые истинные дер-
моиды проявляются в виде кожных свищей, 
кист или свищей в сочетании с кистами. 

Полагают, что они являются следствием 
внедрения эпителия в область закладки носа во 
время эмбрионального развития лицевого ске-
лета. Обычно они локализуются в середине 
спинки носа, между лобной площадкой и кон-
чиком носа; в подавляющем большинстве слу-
чаев имеют свищевое отверстие. 

В зависимости от степени проникновения 
в ткани различают простые и сложные дермои-
ды. В первом случае поражается только кожа, а 
при сложных – процесс распространяется в но-
совые кости и хрящи. При этом они, по данным 
одних авторов (G. Katona, I. Lellei, 1988), не со-
общаются с полостью носа и не проникают в 
полость черепа, других – могут достигать твёр-
дой мозговой оболочки (F. Brassow, M. Wetzel, 
1981). 

Дермоиды носа бывают неинфицирован-
ными и инфицированными. При воспалении из 
покрасневшего свища выделяется гнойный сек-
рет. 

Лечение: хирургическое иссечение, по 
возможности – до нагноения и в раннем детском 
возрасте. 

Хирургическому лечению по поводу вро-
ждённых дермоидов носа подверглись 9 паци-
ентов в возрасте от 5 до 8 лет. 

В процессе обследования и подготовки к 
операции всем им выполнена контрастная фис-
тулография. 

Полное иссечение дермоидов в семи слу-
чаях осуществлено через разрез по средней ли-
нии тела (вертикальный), в двух – через попе-
речный разрез кожи. В процессе оперативного 
вмешательства подтверждено наличие у всех 
этих детей сложных дермоидов (свищ в сочета-
нии с кистой), у одного – в стадии нагноения. В 
последнем случае, для обеспечения доступа к 
глубокорасположенной нагноившейся кисте 
пришлось осуществить частичный надлом носо-
вых костей. 

Результаты оперативного лечения данной 
патологии у наблюдаемых детей вполне удовле-
творительны. Рецидива заболевания отмечено 
не было. 

Таким образом, наши наблюдения под-
тверждают существующее мнение о необходи-
мости радикального иссечения врождённых 
дермоидов носа в дошкольном возрасте, что по-
зволяет добиться положительного результата, в 
том числе, эстетического и косметического. 

 
© В.В.Скоробогатый, В.А.Скоробогатый, 2009  
 
 
 
 

А.О. СКОРОХОДА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З АНОМАЛІЯМИ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА:  
МОЖЛИВОСТІ КТ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ ТА МРТ 

 

Частота виникнення сенсоневральної при-
глухуватості та глухоти трапляється у 1:1000 

населення; у 20% дітей їх причинами є вроджені 
аномалії структур внутрішнього вуха. Важливе 
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значення у їх виникненні мають особливості 
закладки та розвитку структур внутрішнього 
вуха у ембріональному періоді. (Jackler et al., 
1987; Papsin, 2005). Такі аномалії можуть супро-
воджуватися порушеннями слухової функції 
різного ступеня. До причин, які можуть призво-
дити до виникнення аномалій внутрішнього ву-
ха, належать негенетичні (вірусні, метаболічні 
та травматичні) та генетичні (аутосомно-
домінантний, аутосомно-рецесивний, зчеплений 
з Х-хромосою типи успадкування, або поєднан-
ня з синдромами Кліппеля-Фейля, Ваарденбур-
га, CHARGE синдромом). Також відомо, що 
може виникати інактивація одного або декіль-
кох генів, які відповідають за нормальний роз-
виток внутрішнього вуха (Burmingham N., 
Hassan B., Price S. et al., 1999, Morsli H., Tuorto 
F., Choo D. et al., 1999). У 1987 р. Jackler R.K. et 
al. запропонували класифікацію аномалій завит-
ки, в основі виникнення яких лежала зупинка її 
розвитку на різних тижнях ембріогенезу. Згідно 
до цієї класифікації окремо виділяють аномалії 
перетинчастого лабіринту та аномалії кісткового 
і перетинчастого лабіринту. Аномалії перетин-
частого лабіринту полягають в порушенні за-
кладки та розвитку сенсорного епітелію, однак, 
візуальна оцінка стану таких тонких анатоміч-
них структур на сьогоднішній день знаходиться 
поза межами можливостей сучасного діагности-
чного обладнання; на КТ та МРТ у таких паціє-
нтів виявляються нормально розвинені структу-
ри лабіринту. Діагностика ж аномалій кістково-
го та перетинчастого лабіринту зросла до 20-
25% завдяки високому розрізненню та програм-
ному забезпеченню сучасних комп’ютерних та 
магнітно-резонансних томографів (для порів-
няння: використовуючи більш старіше КТ обла-
днання у 5-15% випадків у пацієнтів з вродже-
ною глухотою виявлялися аномалії внутрішньо-
го вуха (Jackler R.K., 1993)).  

Матеріали та методи. Обстежено 27 па-
цієнтів віком 3 – 17 років з вродженою або на-
бутою сенсоневральною приглухуватістю чи 
глухотою. Їм виконувалася КТ з високим розрі-
зненням на апараті Somatom Plus 4 (Siemens, 
Німеччина) в аксіальній та корональній проек-
ціях, крок томографа – 1-2 мм при товщині зрізу 
2 мм. 15 пацієнтам виконано МРТ на апараті 
Magnetom Vision Plus (Siemens, Німеччина) з 
напругою магнітного поля 1,5Т в стандартних 
послідовностях з отриманням Т1, Т2 зважених 
зображень, а також програма CISS3D.  

Результати та їх обговорення. В резуль-
таті обстежень виявлено: двобічну повну апла-
зію лабіринта (аплазія Michel) – 1, гіпоплазію 
завитки – 2, загальна порожнина завитки та при-
сінка – 1, неповний поділ завитки тип I (за кла-
сифікацією Sennaroglu L., Saatci I., 2002) – 2, 
неповний поділ завитки тип II (аномалія Монді-
ні) – 2, синдром розширеного водопроводу при-
сінка – 4, ізольоване розширення латерального 
півколового каналу – 7, яке в 2 випадках поєд-
нувалося з атрезією зовнішнього слухового про-
ходу, стеноз ВСП – 3, ізольоване розширення 
ВСП – 2, двостороннє розширення внутрішніх 
слухових проходів в поєднанні з розширенням 
водопроводів присінка та фістулою між субара-
хноїдальним та перилімфатичним просторами – 
3.  

Висновки. КТ з високим розрізненням та 
МРТ із спеціальними методиками є необхідни-
ми методами діагностики вроджених аномалій 
внутрішнього вуха. При КТ оцінюється стану 
завитки, присінка, півколових каналів, водопро-
водів завитки та присінка, внутрішнього слухо-
вого проходу. Детальна оцінка стану черепно-
мозкових нервів у внутрішньому слуховому 
проході, циркуляції перилімфатичної рідини в 
мембранозній частині завитки можлива при за-
стосуванні МРТ з методикою CISS3D.  

 
© А.О. Скорохода, 2009  
 
 
 
 
 

Е.В. СМЕЯНОВ (СУМЫ, УКРАИНА) 

 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АДЕНОИДНЫХ ВЕГЕТАЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ 
 

Аденоиды (глоточная миндалина) явля-
ются частью лимфоидного кольца Вальдейера-
Пирогова. Расположены на задне-верхней стен-
ке носоглотки. Считается, что глоточная минда-
лина гипертрофируется у детей в возрасте с 6 до 
10 лет, потом атрофируются к 16-18 годам. 

Глоточная миндалина (ГМ), относясь к 
периферическим органам иммунной системы, 
обеспечивает слизистую оболочку носоглотки, 
носа и околоносовых пазух иммунокомпетент-
ными клетками и контролирует адекватность 
местного иммунного ответа. 
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 Анатомия, физиология, патофизиология 
заболеваний глоточной миндалины у детей дос-
таточно хорошо изучена и описана. Долгое вре-
мя наличие аденоидов у взрослых считалось 
казуистикой. С появлением эндоскопических 
методов исследования, носоглотка стала более 
доступна осмотру врача. Качество и количество 
выявляемой патологии носоглотки увеличилось. 

В современной литературе мы нашли 
единичные упоминания об аденоидах у взрос-
лых, но не встретили данных о распространен-
ности данной патологии в популяции. 

 На базе курса ЛОР-болезней медицин-
ского института СумГУ и эндоскопического 
ЛОР-кабинета линейной поликлиники ст. Сумы 
нами было проведено обследование 356 боль-
ных с хронической патологией носа и околоно-
совых пазух в возрасте от 18 до 63 лет. Основ-
ными жалобами были затруднение носового 
дыхания, слизистые или слизисто-гнойные вы-
деления из носа, головная боль. У 72 (20,2%) 
пациентов выявлена глоточная миндалина, раз-
меры которой варьировали от единичных лим-
фоидных скоплений в своде носоглотки до 
крупной миндалины, практически обтурирую-
щей хоаны. У 47 больных отмечалась яркая ги-
перемия и отек ГМ, которая была покрыта сли-
зью или гнойным экссудатом (аденоидит). 

 Размеры ГМ не всегда соответствовали 
степени затруднения носового дыхания. У 16 

пациентов в анамнезе аденотомия в 3-7 лет. 53 
больных – курильщики с многолетним стажем. 
Все случаи выявления ГМ сочетались с какой-
либо патологией полости носа: хронический 
риносинусит, вазомоторный ринит, искривление 
носовой перегородки. 

 Ведущим звеном в патогенезе воспали-
тельных заболеваний носа и околоносовых па-
зух является состояние местной резистентности, 
в частности местного иммунитета. ГМ как им-
мунокомпетентный орган обеспечивает местные 
защитные реакции слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух. Возможно, это объясняет 
наличие ГМ у взрослых как компенсаторную 
реакцию при дефиците факторов местного им-
мунитета. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать предположение: 

1. Частота наличия глоточной миндалины 
у взрослых гораздо выше, чем предполагалось 
ранее. 

2. Наличие ГМ у взрослых связано с хро-
ническим воспалением верхних дыхательных 
путей и их последствиями, искривлениями но-
совой перегородки. 

3. На наш взгляд проблема аденоидных 
вегетаций у взрослых требует дальнейшего изу-
чения для выработки рациональной тактики ле-
чения.  

 
© Е.В. Смеянов, 2009  
 
 
 
 
 

Ю.А.СУШКО, О.Н.БОРИСЕНКО, И.А.СРЕБНЯК, А.О.СКОРОХОДА, Ю.П.ТЕРНИЦКАЯ  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

КТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ И МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ГЛУХОТЫ 

 

В диагностике необратимой сенсонев-
ральной глухоты наряду с отоларингологиче-
ским исследованием, электрофизиологическим 
исследованием состояния слуховой функции 
обязательными методами исследования являют-
ся компьютерная томография (КТ) височной 
кости и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга. Самым эффективным 
методом реабилитации слуха у пациентов с сен-
соневральной глухотой является кохлеарная 
имплантация (Г.А. Таварткиладзе, 2004). Абсо-
лютными противопоказания для проведения 
кохлеарной имплантации являются полная ос-
сификация или отсутствие улитки и отсутствие 

слухового нерва (по данным Всемирного кон-
сенсуса по кохлеарной имплантации у детей, 
Венеция, 2006). 

С 2004 году в отделе микрохирургии уха 
и отонейрохирургии Института отоларинголо-
гии и научно-практическом центре лучевой ди-
агностики АМН Украины обследованы 128 па-
циентов с врожденной и приобретенной сенсо-
невральной глухотой (пациенты детского воз-
раста – 93, взрослых – 35). Обследования про-
водились прицельно с целью определения воз-
можности проведения кохлеарной имплантации. 
Врожденные аномалии развития височной кости 
выявлены у 20 пациентов. Аномалия Мондини 
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выявлена у 6 пациентов, врожденная оссифика-
ция улитки – у 2, расширение водопровода 
преддверия – у 5, односторонняя аплазия улитки 
в сочетании с двусторонней аплазией полу-
кружных каналов у 1 пациентки, врожденный 
стеноз внутреннего слухового прохода с аплази-
ей слухового нерва у 3, фистула лабиринта со 
спонтанной ушной ликвореей – у 2, краниосте-
ноз – у 1 пациентки. Приобретенная оссифика-
ция улитки выявлена у 9 пациентов после пере-
несенного менингоэнцефалита, прогрессирую-
щий кохлеарный отосклероз – у 8, переломы 
височной кости и основания черепа – у 4 паци-
ентов. Гидроцефалия выявлена у 6 пациентов, 
энцефаломаляция – у 3. Кохлеарная импланта-
ция выполнена у 6 пациентов с врожденными 
аномалиями височной кости – у 3 с аномалией 
Мондини, у 1 – с врожденной оссификацией 
височной кости, у 1 с двусторонней аплазией 
полукружных каналов и односторонней аплази-
ей улитки, у 1 пациента с фистулой лабиринта и 
у 1 пациентки с краниостенозом. У пациентов с 

приобретенной сенсоневральной глухотой кох-
леарная имплантация произведена у 1 пациента 
с частичной оссификацией улитки после пере-
несенного менингоэнцефалита и у 4 пациентов с 
переломами височной кости.  

КТ височных костей и МРТ головного 
мозга являются взаимодополняющими метода-
ми диагностики у пациентов с необратимыми 
сенсоневральными нарушениями слуха. При 
наличии врожденной сенсоневральной глухоты 
с помощью КТ височных костей и МРТ голов-
ного мозга возможно выявление различных 
аномалий строения. Принятие решения хирур-
гической реабилитации слуха с помощью кохле-
арной имплантации возможно только при ис-
пользовании обоих методов лучевой диагности-
ки с учетом данных электрофизиологического 
исследования слуха, психоневрологического 
статуса пациента и наличия мотивации с готов-
ностью пациента и членов его семьи к проведе-
нию реабилитационных мероприятий по разви-
тию слуха и речи.  

 
© Ю.А.Сушко, О.Н.Борисенко, И.А.Сребняк, А.О.Скорохода, Ю.П.Терницкая, 2009  
 
 
 
 
 

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ВРАЧАМИ ПЕДИАТРАМИ  
ПО ПРОБЛЕМЕ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Характеристика современного врача преду-
сматривает наряду с общими требованиями опре-
деленный объем знаний, умений и практических 
навыков по терапии, педиатрии, хирургии, аку-
шерству. Наиболее существенные пробелы в 
практических и теоретических знаниях обнаружи-
ваются на стыке специальностей. Врачебная прак-
тика показывает что, до 20% всех амбулаторных и 
стационарных больных нуждаются в лечебной и 
диагностической помощи оториноларинголога. 
Применительно к практике врача-педиатра эта 
цифра должна быть, как минимум, удвоена. Опре-
деленные трудности испытываются при диагно-
стике осложнений острого и хронического тон-
зиллита, острых респираторных инфекций, аллер-
гических ринитов, хотя большинство из них не 
требует сложных эндоскопических методов для 
своей идентификации. В задачу проведения заня-
тий с курсантами цикла специализации входит 
расширение круга проффесиональных знаний 
врачей по проблеме патологии верхних дыхатель-
ных путей. В программу цикла включены прежде 
всего, те группы заболеваний, которые на практи-

ке требуют совместных действий ЛОР-врачей и 
педиатров: ангины, заболевания, протекающие с 
катаральным синдромом, менингиты… 

Проблемы рассматриваются комплексно – 
алгоритмы дифференциальной диагностики и 
патогенетического лечения. Основное внимание 
уделяется клинической диагностике и оказанию 
неотложной помощи. Практические занятия по-
священы отработке навыков, манипуляций, ко-
торыми должен владеть врач любой специаль-
ности – это остановка носового кровотечения, 
трахеотомия.  

Большой лекционный материал подготов-
лен по методам диагностики и лечения аллерги-
ческих состояний: эндоскопия ЛОР-органов, 
иммунотермистометрия, аллергоспецифическая 
диагностика, скрининг АЗ, иммуноферментный 
метод, радиоиммуносорбентный метод. Отдель-
но проводится обучение проведения аллергоди-
агностики «прик-тест». Методы комбинирован-
ной и специфической терапии АЗ (парентераль-
ный, оральный, назальный, ингаляционный) с 
использованием микст-аллергенов. 
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На семинарах врачи обмениваются опытом, 
обсуждают самостоятельно подготовленные ре-
фераты по актуальным проблемам специальности, 
знакомятся с научными разработками кафедр, 

дискутируют по вопросам, представляющим вза-
имный интерес. Наш опыт свидетельствует о 
пользе интеграции смежных клинических кафедр 
в постдипломном образовании врачей.  

 
© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, К.Г. Богданов, 2009  
 
 
 
 
 

А. ТАЛЫШИНСКИЙ (ИЗМИР, ТУРЦИЯ) 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ТЕРМАЛЬНОЙ АБЛЯЦИИ НА НИЖНИЕ НОСОВЫЕ РАКОВИНЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

 

Деформация перегородки носа и гипер-
трофия носовых раковин являются частыми 
причинами затруднения носового дыхания. На-
чиная с 1890 года – после первого применения 
резекции носовых раковин, для лечения гипер-
трофических ринитов предложено 13 различных 
хирургических методов. Однако со временем 
потребовалась разработка более результативных 
способов воздействия на носовые раковины. В 
настоящее время в медицине для уменьшения 
объема тканей нередко применяется радиочас-
тотная термальная абляция (Radiofrequency 
Thermal Ablation – RFTA). Аппарат для RFTA, 
воздействуя высокочастотными радиоволнами, 
не вызывает термическое повреждение и кауте-
ризацию, как электрокаутер или лазер, и срав-
нительно на низкой теплоте (70-80ºС) создавая 
фиброз уменьшает объем тканей. В литературе 
известны некоторые исследования, свидетельст-
вующие об улучшении носового дыхания после 
применения RFTA, однако, отсутствуют данные 
о гистологических и ультраструктурных изме-
нениях в раковинах при таком воздействии. 
Учитывая роль ресничек эпителия в физиологии 
носа, мукоцилиарном транспорте предопределя-
ется необходимость исследования влияния эне-
ргии радиочастотных волн на эти структурные 
образования.  

Цель работы – изучение воздействия 
RFTA на гистоморфологию и ультраструктуру 
слизистой оболочки нижних носовых раковин у 
кроликов.  

Материалы и методы. Проведение такой 
работы стало возможным в эксперименте. Учи-
тывая сходство анатомического и гистологиче-
ского строения носовых раковин, в частности 
ресничек эпителиального покрова, исследование 
проведено у кроликов. Для RFTA использована 
система радиочастотной термальной абляции 
Gyrus ENT (Barlett, USA). Доступ к нижней но-
совой раковине выполнен антериомедиальном 

путем под контролем отоскопа и электрод дли-
ной 1 см введен под слизистую оболочку рако-
вины и дана радиоволновая энергия 500 Дж при 
75ºC. Через одну (первая группа) и восемь не-
дель (вторая группа) нижние носовые раковины 
были резецированы и исследованы световым и 
трансмиссионно электронно микроскопически-
ми методами. Обращено внимание на изменения 
в эпителиальных структурах и основной мем-
бране. Изучены плотность расположения и вы-
сота ресничек, наличие субэпителиального фиб-
роза. Контролем служили носовые раковины 
противоположной стороны, которым не прово-
дилась RFTA..  

Результаты и обсуждение. У животных 
первой группы (n=7) в эпителиальном покрове 
раковин в некоторых эпителиоцитах выявлены 
недостоверные (p>0,05) дегенеративные изме-
нения, вакуолизация межклеточных связей. В 
основной мембране отмечено утолщение и бес-
порядочность расположения (p=0,035). Во всех 
исследованных раковинах отмечен субэпители-
альный фиброз (p=0,008). Реснички местами 
отсутствовали, местами были редкими, корот-
кими и дегенеративно измененными. Однако, 
при этом на апикальной поверхности эпители-
альных клеток сохранялись базальные тельца, 
являющиеся источником роста ресничек. Во 
второй группе (n=7) в эпителиальном покрове, 
межклеточных связях эпителиоцитов и основ-
ной мембране слизистой оболочки изменения не 
отличались от таковых в контроле. Плотность 
расположения и высота ресничек были сходны с 
таковыми в раковинах без воздействия RFTA. 
Субэпителиальный фиброз сохранялся на уров-
не животных первой группы.  

Таким образом, результаты исследований 
показывают, что через 7 дней после применения 
RFTA на носовых раковинах возникают измене-
ния, которые дают возможность объяснить при-
чину носовой обструкции в раннем периоде 
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вмешательства, а гистологическая и ультра-
структурная видимость через 2 месяца может 
быть показателем продолжения регенеративных 

процессов в раковинах, уменьшения их объема, 
носовой обструкции и сохранения при этом фи-
зиологической функции носа.  

 
© А. Талышинский, 2009  
 
 
 
 
 

Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, Ю.В. ЧЕПУРНИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ДАКРІОЦИСТИТ, ЯК МОЖЛИВЕ УСКЛАДНЕННЯ  
ПОШКОДЖЕНЬ НОСО-СЛІЗНОГО КАНАЛУ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ  

СЕРЕДНЬОЇ ЗОНИ ОБЛИЧЧЯ 
 

Дакріоцистит незалежно від причини ви-
никнення завжди являє собою досить непросту 
задачу, щодо діагностики та лікування. Його роз-
виток у хворих з переломами середньої зони об-
личчя є небажаним ускладненням. В той же час 
можливості його діагностики та лікування обме-
жені в результаті порушення звичних анатоміч-
них співвідношень після отриманої травми. 

Метою даної роботи було дослідити ха-
рактер пошкоджень носо-слізного каналу, що 
стали передумовою розвитку посттравматично-
го дакріоциститу.  

Об’єктом дослідження стали хворі в кі-
лькості 110 осіб (94 чоловіків, 16 жінки) у віці 
від 14 до 79 років з переломами середньої зони 
обличчя. Всім хворим паралельно з класичними 
діагностичними заходами проводили, ендоско-
пію порожнини носа, комп’ютерна томографія з 
3D реконструкцією та рентгенографію сльозові-
двідних шляхів з попереднім їх контрастуван-
ням.  

 В результаті проведених досліджень у 
17 хворих виявлено пошкодження носо-слізного 

каналу. Дакріоцистит в подальшому діагносту-
вався у 7 постраждалих. У 4 з них причиною 
виникнення ускладнення стали пошкодження 
носо-слізного каналу у верхній третині, у 2 хво-
рих – рубцеві зміни в ділянці вивідного отвору. 
В одному випадку дакріоцистит виник на фоні 
інвагінації кісткового фрагмента стінки в про-
світ каналу. 

При лікуванні хворих у 3 випадках про-
водилась зовнішня дакріоцисторіностомія, у 2 
ендоназальна ендоскопічна дакріоцисторінос-
томія і у одного – каналікулодакріоцисторінос-
томія з застосуванням силіконового імплантата. 
Покращення досягнуто у всіх випадках, оду-
жання – у 5 постраждалих. Вибір методики лі-
кування залежав від характеру пошкоджень но-
со-слізного каналу. 

Отримані дані дозволяють покращити 
якість обстеження хворих з переломами серед-
ньої зони обличчя та полегшити планування 
реконструктивно-відновних операцій для досяг-
нення найкращого естетичного та функціональ-
ного результату.  

 
© Ж.А. Терещенко, Ю.В. Чепурний, 2009  
 
 
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, П.В. ВИННИЧУК, В.Н. ПИСАНКО, Л.И. КОБЗАРУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

РИНОСЕПТОПЛАСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Риносептопластика как термин объединя-
ет в себе то значительное количество способов и 
модификаций хирургического вмешательства на 
перегородке носа, которые предложены отори-
ноларингологами за последние столетие. С точ-
ки зрения отношения к тканям больного, все 

операции делятся на резекционные, тканесохра-
няющие, резекционно-тканесохраняющее и ре-
зекционно-тканевосполняющие (А.С. Юнусов, 
М.Р. Богомильский, 2001). Нововведениями при 
их проведении, в последнее время, как правило, 
являются различного рода технические  
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средства и изделия медицинской  
индустрии.  

В отделе ЛОР-патологии детского возрас-
та ГУ «Институт оториноларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко АМН Украины» ри-
носептопластика на протяжении последних 10 
лет проводится с использованием следующих 
технических средств:  

1. Карпульный шприц. Создает на вы-
ходе давление анестезирующего вещества, ко-
торое способно при минимальном количестве 
отслоить комплекс слизистая оболочка + над-
хрящница от хряща. 

2. Оптические системы (микроскоп, би-
нокулярная лупа, комплекс эндоскопической 
аппаратуры) в сочетании с набором микроинст-
рументов (распаторы, кусачки, и т.д.). Первые 
детализируют изображение, а вторые – позво-
ляют свести к минимуму травму тканей. 

3. Бормашина. С помощью режущих и 
алмазных наконечников возможно максималь-
ное истончение искривленных участков носовой 
перегородки. 

4. Пресс-форма. Применяется для вырав-
нивания удаленных хрящевых и костных фраг-
ментов с последующей их реимплантацией. 

5. Шовный материал, медицинские 
клеи и алло-аутотрансплантаты (фасции, 
хрящи). Используются при восстановлении це-
лостности слизистой оболочки и каркаса носо-
вой перегородки.  

6. Носовые тампоны, на основе гидро-
ксиллированного поливинилацетата или комби-
нации последнего с микродисперсной целлюло-
зой hemax (усиленный гемостатический эф-
фект). Позволяют получить равномерное давле-
ние на слизистую оболочку носовой полости, 
носовое дыхание (пусть и не в полном объеме) 
сразу после вмешательства и предупредить та-
кие осложнения как носовое кровотечение и 
гематома носовой перегородки. 

Таким образом, комплексное использова-
ние вышеперечисленных технических средств и 
изделий медицинской индустрии при проведе-
нии риносептопластики позволяют ускорить ее 
проведение, повысить качество работы хирурга 
и свести к минимуму, как травму тканей, так и 
количество осложнений, что в свою очередь 
улучшает течение послеоперационного периода 
и позволяет переводить больных на амбулатор-
ное лечение через сутки после проведенного 
вмешательства.  

 
© Г.Э. Тимен, П.В. Винничук, В.Н. Писанко, Л.И. Кобзарук, 2009 
 
 
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, Л.А. КУДЬ (КИЕВ, УКРАИНА) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Проблема воспалительных заболеваний 
околоносовых пазух на сегодняшний день явля-
ется по прежнему актуальной и имеет социаль-
ное значение во всем мире, в частности, и в Ук-
раине. По данным различных эпидемиологиче-
ских исследований, проведенных за последние 5 
лет в более чем 30 странах, заболеваемость ри-
носинуситом за последние 10 лет увеличилась в 
2 раза. На Украине до сих пор не существует 
единого патогенетически обоснованного подхо-
да к проблеме лечения риносинуситов. Это за-
частую приводит к полипрагмазии и не обосно-
вано частому инвазивному вмешательству. В 
2008 г. на Украине было проведено многоцен-
тровое исследование, с вовлечением 8 городов.  

Целью данного исследования явилось 
изучение эффективности терапии на основе 
фенспирида (Эреспала) пациентов с острым ри-

носинуситом. Также в ходе программы прово-
дили оценку частоты и рациональности прове-
дения инвазивной терапии при данной патоло-
гии.  

Материалы и методы. В программе при-
няло участие 156 амбулаторных больных. Рас-
пределение по диагнозом было следующим: 72 
(46 %) пациентов с острым катаральным рино-
синуситом; такое же количество – 72 (46 %) с 
острым гнойным риносинуситом; с обострением 
гнойного хронического риносинусита – 12 (8 %) 
больных.  

Обследование пациентов включало: ото-
риноларингологический осмотр, рентгеногра-
фию околоносовых пазух (до лечения и на 7 
день терапии. Оценка носового дыхания, голов-
ной и лицевой боли, характер и выраженность 
выделений из носа (серозные, серозно-
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слизистые, слизистые, слизисто-гнойные, гной-
ные) проводилась в динамике на 1, 3, и 7-й дни 
по 5-ти балльной шкале.  

Всем больным, в составе комплексной 
консервативной терапии, с первого дня лечения 
был назначен Эреспал по 1 таб. 3 раза в день. В 
рамках консервативного лечения допускалось 
назначение антибактериальных, противовирус-
ных, сосудосуживающих и жаропонижающих 
препаратов.  

В данном исследовании применение ком-
плексной консервативной терапии не исключало 
инвазивную терапию, проводимую по показани-
ям. В этом случае пациент находился на соче-
танной терапии: неинвазивной и инвазивной. 
Дительность терапии составляла 7-10 дней. 
Оценка эффективности проводилась на 3–й и 7-
й день лечения.  

Полученные результаты и их обсужде-
ния. Статистической обработке были подверг-
нуты 156 карт больных со всеми формами рино-
синусита. В данном обзоре приводиться анализ 
144 карт амбулаторных больных с острым ката-
ральным и гнойным риносинуситом. Из них 75 
(52 %) пациентов достигли выздоровления на-
ходясь лишь на неинвазивной терапии; в 48 % 
случаях последняя была дополнена инвазивны-
ми методами лечения.  

В качестве консервативной терапии вра-
чами-исследователями использовались разнооб-
разные классы препаратов (противовоспали-
тельные, системные антибиотики, секретолити-
ки, вазоконстрикторы, местные кортикостерои-
ды) и их сочетания. Следует отметить, что про-
тивовоспалительным препаратом первой линии 
для всех пациентам был выбран фенспирид 
(Эреспал).  

Процентное соотношение назначенных 
препаратов и их комбинаций были следующи-
ми: монотерапия Эреспалом использовалась в 
32 %; группа комбинации Эреспала и систем-
ных антибактериальных препаратов – 18 %; 
комбинация Эреспала, системных антибиотиков 
и вазоконстрикторов назначалась в 33 % случа-
ях; использование 4-х препаратов (Эреспал, сис-
темные антибиотики, вазоконстрикторы, секре-
толитики) было зарегистрировано у 11 % боль-
ных; Эреспал, системные антибиотики, вазокон-
стрикторы, секретолитики и местные кортико-
стероиды использовались в 6 % случаях.  

Интересным является сравнительный 
анализ двух различных режимов терапии – кон-

сервативного и сочетанного (комбинация кон-
сервативного и инвазивного). 

В группе консервативной терапии гипе-
ремия слизистой оболочки носа до начала ле-
чения составляла 3,6 балла, на 3-й день тера-
пии – 1,9 баллов, к 7-му дню – 0,4 балла. В 
группе сочетанной терапии была зарегистриро-
вана следующая динамика гиперемии слизи-
стой оболочки носа: 3,9 балла – до лечения; 2,1 
балла – 3-й день терапии; 0,3 балла – 7-й день 
лечения. Динамика головной боли в группе 
пациентов, находящихся на консервативном 
лечении (2,9 балла – до лечения; 0,9 балла – 3-й 
день терапии; 0,1 – 7-й день терапии), сравни-
ма с аналогичными показателями в группе со-
четанной терапии (3,9 балла – до лечения; 1,6 
балла – 3-й день терапии; 0,1 балла – 7-й день 
терапии). Такие показатели как характер и вы-
раженность выделений из носа, также сопоста-
вимы в обеих группах. Гнойные выделения из 
полости носа в группе консервативной терапии 
до лечения оценивали в 3,5 балла; на 3-й день 
лечения – 1,6 баллов; на 7-й день – 0,1 балла. В 
группе пациентов, находящихся на сочетанной 
консервативной и инвазивной терапии была 
зарегистрирована следующая динамика данно-
го показателя: до лечения – 4,1 балла; на 3-ти 
сутки терапии – 2 балла; на 7-й день лечения – 
0,1 балла.  

Зарегистрирована одинаковая динамика 
уменьшения основных симптомов риносинуси-
та, как у пациентов, леченных двумя препарата-
ми (Эреспал и системные антибактериальные 
средства), так и в группе пациентов, прини-
мающих 3 и более препаратов (Эреспал, анти-
биотики, секретолитики, вазоконстрикторы). 

Выводы: Инвазивная терапия занимает 
до 50% в ежедневной амбулаторной клиниче-
ской практике ЛОР врачей в Украине. Более 
того, проведение инвазивной терапии на фоне 
адекватной консервативной терапии не показало 
достоверных преимуществ в динамике симпто-
мов острых риносинуситов в амбулаторной 
практике, что позволило сделать вывод, что ин-
вазивная терапия должна проводится только по 
строгим показаниям. Стратегия терапии острых 
риносинуситов на основе Эреспала позволяет: 
добиться достоверного уменьшения всех сим-
птомов к 3-му дню терапии; достичь минималь-
ной выраженности (1) или полного отсутствия 
(0) симптомов к 7-му дню терапии; избежать 
полипрагмазии. 

 
© Г.Э. Тимен, Л.А. Кудь, 2009  
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Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, А.О. БІЛОУСОВА, П.В. ВІННИЧУК, Б.М. МИРОНЮК,  
К.Л. РУДЕНЬКА, С.П. ЧУБКО, Л.А. КУДЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИВЧЕННЯ ДІЇ ГЛУТАРГІНА ТА ТРОФІНА  
НА СТАН ВНУТРІШНЬОГО ВУХА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 

 

Метою даної роботи було вивчення дії 
трофіна та глутаргіна на стан внутрішнього вуха 
статевозрілих морських свинок як окремо так і в 
умовах аміноглікозидного ототоксикозу. 

Глутаргін є сполученням аргініну та глю-
тамінової кислоти, які відіграють важливу роль 
у забезпеченні біохімічних процесів нейтраліза-
ції і виведення з організму високотоксичного 
метаболіту обміну азотистих речовин аміаку. 
Гіпоамноемічні ефекти препарату реалізуються 
шляхом активації аміаку в циклі синтезу сечо-
вини, зв’язування аміну в нетоксичний глюта-
мін, а також підсилення виведення аміаку з 
центральної нервової системи та його екскреції 
з організму. Завдяки цим властивостям глутар-
гіну знижуються загально токсичні, в тому числі 
і нейротоксичні ефекти аміаку. 

Лікарська форма «Трофін» розроблена і 
запропонована для експериментального та клі-
нічного вивчення групою співробітників Інсти-
туту нейрохірургії ім. А.П. Ромаданова. Трофін 
займає проміжне положення між нейротрансп-
лантацією та такими препаратами як церебролі-
зін та цереброкурін і має здатність посилювати 
репаративні процеси в нервовій тканині та запо-
бігати змінам при її ураженні. 

Досліди були проведені на 50 морських 
свинках які були розподілені на 10 рівноцінних 
груп. В 6 з них вводили гентаміцин (підшкірно, 
щоденно, в дозі 50 мг/кг), трофін (внутрі-
шньом’язево, через день, 0,2 мл/кг) та глутаргін 

(внутрішньо, щоденно, 0,05 г/кг) на протязі 7та 
14 днів. Тваринам 4 останніх груп вводили тро-
фін та глутаргін, по вищезазначеній схемі, на фо-
ні аміноглікозидного (гентаміцин) ототоксикозу. 
Їх виведення із експерименту проводилось через 
24 години після останнього введення препарату. 
Виділені кісткові блоки середнього вуха та рав-
лика фіксували на 5-7 діб в розчині 10% нейтра-
льного формаліну, декальцинували 3-5 доби в 
10% розчині азотної кислоти, обезводнювали в 
етиловому спирті висхідних концентрацій (50, 
60, 70, 80, 960) протягом 24-х годин, просочувули 
в суміші спирт + ефір + целоїдин та в чистому 
целоїдині впродовж 4-х тижнів. З целоїдинових 
блоків готували зрізи товщиною 5-7 м, які забар-
влювали гематоксиліном та еозином. 

Гістопрепарати досліджували в світлово-
му мікроскопі МБІ-6. 

Проведені морфологічні дослідження по-
казали, що:  

1. Багаторазові підшкірні введення гента-
міцина викликають у морських свинок значні 
порушення мікроциркуляції внутрішнього вуха, 
що позначається на морфофункціональному 
стані волоскових клітин спірального органа. 

2. Пероральне введення глутаргіна част-
ково послаблює деструктивну дію гентаміцина 
на функціональні елементи внутрішнього вуха. 

3. Введення трофіна на фоні підшкірних 
ін’єкцій гентаміцина запобігає ототоксичній дії 
останнього. 

 
© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, А.О. Білоусова, П.В. Вінничук, Б.М. Миронюк, К.Л. Руденька, С.П. Чубко,  
Л.А. Кудь, 2009  
 
 
 
 

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАГЛОТКОВИЙ ТА ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕСИ:  
ПИТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

 

Серед гнійних захворювань глотки найча-
стіше зустрічаються паратонзилярний, а у дітей 
першого-другого року життя – також заглотко-
вий абсцес. В окрему форму слід виділити так 
звані паравертебральні абсцеси. 

За нашими спостереженнями, серед паці-
єнтів, які потребують оперативного втручання, 

зростає кількість хворих на паратонзиліт і пара-
тонзилярний абсцес. Одночасно помічено, що 
впродовж останніх 15-20 років тонзилектомія, 
як метод хірургічного лікування хворих на хро-
нічний тонзиліт, проводиться все рідше. 

Під моїм наглядом знаходилось 10 хворих 
дітей віком від 6 місяців до 1,5 років, у яких діа-
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гностувався заглотковий абсцес. Встановленню 
правильного діагнозу при заглотковому абсцесі 
допомагає віковий фактор: на 2-3 році життя 
заглоткового простору вже не існує, і, таким 
чином, заглоткового абсцесу бути не може. 

Для визначення оперативної тактики та 
профілактики ускладнень між паратонзилярним 
та заглотковим абсцесами необхідно проводити 
диференційну діагностику. 

В ранньому дитячому віці (від 6 місяців 
до 1 року) мною спостерігалось 7 дітей з пара-
тонзилярним абсцесом, причому в однієї дитини 
процес був двосторонній. Такий симптом, як 
тризм, був відсутній. 

Після тонзилектомії, як її ускладнення 
трапляються паравертебральні абсцеси. Як пра-
вило вони знаходяться поряд з поперечними 
відростками шийного відділу хребта і виника-
ють після тонзилектомії. Основними симптома-
ми є температура, характерна для гнійного запа-
лення, і кривошия за рахунок контрактури ший-
них м’язів, асиметрія задньої стінки глотки. 

Щодо лікування, то воно традиційне: хі-
рургічне на фоні антибактеріальної терапії. При 

паратонзилярних абсцесах знову домінує як ме-
тод розтин абсцесу, і у відділеному періоді – 
тонзилектомія. Остання обов’язково показана 
при боковій локалізації паратонзилярного абс-
цесу. 

Паравертебральні абсцеси ми розтинали 
по задньо-боковій поверхні шиї в напрямку 
поперечних відростків хребців. Дренування 
порожнини абсцесу проводили за допомогою 
поліетиленових трубок, навколо яких рану 
зашивали повністю. Дренаж видаляли на 7-8-й 
день. 

Таким чином, для правильної діагностики 
та лікування різноманітних абсцесів глотки слід 
враховувати вік, причину виникнення, особли-
вості клінічного перебігу, які є основою дифе-
ренційної діагностики, локальними та паралока-
льними симптомами. Абсцестонзилектомія є 
абсолютно показаною при боковій локалізації 
паратонзилярного абсцесу. 

Своєчасна диференційна діагностика і 
правильний вибір хірургічного методу лікуван-
ня дає можливість досягти стовідсоткового ви-
дужання хворих. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХРОНІЧНІ ГОРТАННО-ТРАХЕАЛЬНІ СТЕНОЗИ ДИТЯЧОГО ВІКУ 
 

Гортанно-трахеальні стенози у дітей є 
найнебезпечнішою хворобою, яка потребує 
складної відновлювально-реконструктивної хі-
рургії та тривалого часу для досягнення позити-
вного результату. 

Це пов'язано з анатомо-фізіологічними 
особливостями гортані, недосконалістю компе-
нсаторних механізмів до кисневої недостатнос-
ті, слабкими процесами імуногенеза, пролонго-
ваної інкубації, чи високої трахеостомії, помил-
ками догляду за хворими в процесі інкубації і 
після трахеостомії, психогенним фактором 
(„страх доканюляції"). 

Як правило, первопричинним фактором у 
розвитку хронічного стенозу є гострий стеноз, в 
наслідок респіраторних вірусних інфекцій. 

В залежності від локалізації рубцового 
стенозу, а це переважно рівень трахеогортанно-
го з'єднання, та патоморфологічних змін нами 
розроблений алгоритм усунення вказаних сте-
нозів гортані та трахеї. 

В нашій практиці використовуються ві-
домі та розроблені нами методи — перестановка 
трахеостоми з послабляючими розтинами тка-
нин вище га нижче трахеостоми і з одночасним 
видаленням грануляцій та рубців із зони трахео-
стоми та трахеостомічного каналу і порожнини 
гортані та трахеї 21 хворих); ендоскопічне вида-
лення грануляційної та рубцової тканини із гор-
тані та трахеї в поєднанні з консервативною те-
рапією (19 хворих); ларинготрахеостомія з ре-
каналізацією гортані та трахеї (10 хворих); цир-
кулярна резекція стенозуючої частини гортані та 
трахеї з утворенням міжтрахеального або трахе-
огортанного анастомозу (12 хворих). Причому 
останні операції виконувалися дітям у віці від 8 
місяців до 10 років. 

Досягнуто повне видужання всіх 62 опе-
рованих хворих. 

Слід зазначити, що дітям, яким не прово-
дились попередньо хірургічні втручання по від-
новленню природного дихання і у яких, внаслі-
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док цього, нема вираженого пошкодження гор-
тані та трахеї доцільно застосовувати ощадливі 
хірургічні методи лікування, що дає можливість 
відновити дихання. Причому таке лікування не-
обхідно починати як можна раніше. 

Наявність рубцових стенозів гортані вище 
трахеостоми потребують операцій типу ларин-
гостомії, чи ларинготрахеостомії. Здебільшого 
це контингент дітей, яким уже застосовувались 
безуспішні хірургічні втручання. 

Показанням для резекції стенозуючої ді-
лянки гортані та трахеї є рубцові стенози чи ат-

розії в поєднанні з дефектами хрящевого скеле-
ту чи без нього з послідуючим утворенням від-
повідних анастомозів. 

Таким чином, застосовуючи ощадливі 
ранні методи лікування дітей на гортанно-
трахеальні стенози, можна уникнути застосу-
вання рутинного довготривалого етапного мето-
ду, яким є утворення ларинготрахеостоми, а та-
кож раціонального, ефективного, але складного 
і небезпечного, яким є резекція стенозуючої ді-
лянки гортані, чи переважно трахеї з утворен-
ням відповідних анастомозів. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МУКОПЕРІОСТІТ ЯК ФОРМА МАСТОЇДИТУ У ДІТЕЙ 
 

Запалення структур середнього вуха в ди-
тячому віці є причиною багатьох відомих 
ускладнень. Нерідко гострий отит переходить в 
отоантрит. Останній зустрічається досить часто 
у дітей у віці 6 міс. - 1-2 років. Як відомо на 
цьому проміжку часу соскоподібний відросток 
практично відсутній. Його початок виповнений 
залишками ембріональної тканини міксоїд-
ної та кровоутворюючим червоним мозком, що 
є хорошим підґрунтям для вегетації патогенної 
флори. З цього погляду патологічний процес 
легко розповсюджується на кістку, що призво-
дить до утворення нориці та субперіостального 
абсцесу. 

З погляду на особливості будови дитячого 
вуха деякі оториноларингологи порівнюють де-
структивний антрит з остеомієлітом і обмежу-
ються тільки розтином субперіостального абс-
цесу. Але таке хірургічне лікування не призво-
дить до вільного дренажу гнійного вогнища. Без 
видалення залишків ембріональної тканини і 
ділянок остеїту досягти якісної санації джерела 
інфекції неможливо. Така методика не дає гара-
нтії запобігти рецидив процесу у будь-якому 
віці. Locus minoris resistencia залишається зі сво-
єю „сплячою інфекцією". 

Завдяки наявності арсеналу антибактеріа-
льних препаратів зменшилась кількість хворих 
на класичний гострий мастоїдит. Але з'явилися 
серозні форми (рідко) мастоїдиту з усіма влас-
тивими місцевими ознаками без ознак загальної 
інтоксикації. 

Внаслідок запалення мукоперіосту антру-
ма та клітин соскоподібного відростку з розпо-

всюдженням запалення на кісткову тканину по-
являється набряк останньої. В порожнинах вуха 
накопичується серозний ексудат слабо жовтого 
кольору. Область соскоподібного відростку збі-
льшується в об'ємі, зникає завушна складка, але 
гіперемії шкіри не відбувається. 

Одним із симптомів є майже постійне ви-
далення рідини із слухової труби в горло. Бара-
банна перетинка випинає в бік зовнішнього слу-
хового проходу, але не має яскравої гіперемії і 
набряку, характерного для гострого отиту. 

У зв'язку з тим, що ця ще не дуже розпо-
всюджена форма мастоїдиту (мукоперіоститу) 
не проявляється симптомами класичного масто-
їдиту має тривалий перебіг з різних причин. 

Останнім часом майже не зустрічаються 
різноманітності класичного мастоїдиту такі як 
петрозит, скваміт, зігоматицит. У зв'язку з цим 
лікарі, особливо з малим досвідом роботи, ма-
ють мале уявлення про їх симптоми та особли-
вості клінічного перебігу. А саме ці форми схо-
жі за деякими симптомами на такі захворювання 
як флегмона крилопіднебінної ямки, паротит, 
пухлини носогорла з проростанням у вухо, кри-
лопіднебінну ямку, орбіту і таке інше, що по-
требує знань для проведення диференційної діа-
гностики. 

Лікування хворих на класичний мастоїдит 
добре відпрацьоване і відоме. Що стосується 
серозної форми мастоїдиту (мукоперіоститу) ми 
пропонуємо і проводимо антродренаж із вве-
денням в антрум дренажної трубки із повним 
зашиванням завушної рани одночасно з тімпа-
нотомією або шунтуванням барабанної порож-
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нини за загально прийнятою методикою. Анти-
бактеріальна терапія неефективна в дооперацій-
ному періоді і є доцільною в післяопераційному 
періоді. 

Що ж стосується хірургічного лікування 
отоантриту (антриту) воно має залишатися тра-
диційним, класичним. 

Таким чином, у зв'язку з тенденцією реві-
зії підходів до лікування отоантриту ускладне-
ного субперіостальним абсцесом та появою но-
вої форми мастоїдиту (мукоперіоститу) є необ-
хідність у відпрацюванні стандартів лікування 
хворих на вище означені форми запалення сере-
днього вуха. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОБСТРУКЦІЯ НОСОВОГО ДИХАННЯ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ УСУНЕННЯ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

 

Порушення носового дихання в дитячому 
віці виникає внаслідок різноманітних причин. 
Найчастіше це аденоїдні вегетації, природжене 
чи набуде викривлення носової перегородки та 
деформація зовнішнього носа, хронічний риніт 
та синуїти. Нерідко всі ці причини поєднуються 
і тоді перед лікарем виникає питання з чого по-
чинати лікування? 

У більшості випадків проводиться адено-
томія. Навіть у тих дітей, в яких вони І чи II 
ступеня. Рідше проводиться корекція носової 
перегородки і то, не раніше 6-ти літнього віку. 

Безумовно, за наявності аденоїдних веге-
тацій ІІІ-ІV ступеня в першу чергу потрібно 
провести аденотомію. Якщо через 3-6 місяців 
носове дихання не відновлюється з причини по-
єднаної патології, а саме, викривлення носової 
перегородки, слід приступати до її корекції. 

При грубих викривленнях носової пере-
городки цю операцію (септум-операцію) потрі-
бно проводити в першу чергу, і як раніше. 

Досвід і закономірності направляючої ре-
генерації тканин свідчать, що операції по усу-
ненню деформацій зовнішнього носу слід про-
водити в будь-якому віці. По-перше, за допомо-
гою пластичної операції всі елементи хрящового 
та кісткового відділів встановлюються в прави-
льному положенні, що дає можливість в пода-
льшому правильно формуватись скелету носа і 
відновленню носового дихання. Септум-
операцію потрібно проводити як раніше. Особ-

ливо це стосується дітей першого року життя, 
які знаходяться на грудному годуванні. 

У зв'язку з тим, що на першому році жит-
тя викривлення носової перегородки відбува-
ються за рахунок вивиху хряща носової переді-
лки це потребує його реімплантації, або прове-
дення сегментарної його резекції з лінійними 
послаблюючими розтинами. 

Зважаючи на те, що регенерація хряща 
відбувається за рахунок охрястя і реімплантова-
ного хряща, то опорна функція хрящового відді-
лу носа не втрачається. 

Є випадки, коли проводяться операції на 
верхньощелепній пазусі при наявності гнійного 
верхньощелепного синуситу, що протирічіть 
звичайній логіці. 

Встановлення первопричинного фактору 
в розвитку поєднаної патології носа та навколо-
носових пазух є основою раціонального ліку-
вання дітей. 

Лікування хворих на хронічний синусит 
допустимо тільки консервативне. 

В дитячому віці не повинно мати місце 
хірургічне втручання на носових раковинах такі 
як гальванокаустика, конхотомія і навіть кабля-
ція. Після таких втручань розвивається синдром 
порожнього носа, що нагадує наслідки озени. 

Таким чином, відновлення носового ди-
хання у дітей будь-якого віку є необхідним, а 
вибір метода має бути продуманим, обґрунтова-
ним і ощадливим. 

 
© Ф.О. Тишко, 2009  
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В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Е.В. ВИЛЬЧЕВСКАЯ, Н.Г. МИРОНЕНКО, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ,  
Е.Н. МАРЧЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
ДЕТСКОГО ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Самой частой причиной консультации 

ЛОР врача в детском онкогематологическом 
отделение являются носовые кровотечения. При 
несвоевременном оказании адекватной помощи 
объем кровопотери может достигать больших 
цифр и быстро приводить к развитию геморра-
гического шока.  

Геморрагические проявления могут быть 
как первичными, так и вторичными. К первич-
ным относятся кровотечения при врожденных 
дефектах сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
(тромбоцитопения, тромбастения Глансмана, 
Бернара-Сулье, множественные гигантские ге-
мангиомы Казабаха-Меритта) и нарушениях 
коагуляции (гемофилия, болезнь Виллибранта). 
Вторичные кровотечения могут возникать у бо-
льных с приобретенными нарушениями сверты-
вающей системы (тромбоцитопеническая пур-
пура, апластические анемии, лейкозы, саркомы 
с лейкимизацией, ДВС синдром). 

Целю нашей работы являлалось усовер-
шенствование комплекса мероприятий по ока-
занию помощи детям, страдающим нарушения-
ми гемостаза, при носовых кровотечениях. 

Материалы и методы. С момента осно-
вания областного детского онкогематологиче-
ского центра для детей (1992) врачами ЛОР кли-
ники ИНВХ была оказана неотложная помощь 
267 пациентам с носовыми кровотечениями. 
Мальчиков было 143 (53,6%), девочек – 124 
(46,4%). Возраст детей колебался от 8 месяцев 
до 18 лет. 

Общие мероприятия гемостаза включали 
парентеральное введение свежезамороженной 
плазмы или тромбоконцентрата, гемостатиче-
ских препаратов (аминокапроновой кислоты, 
дицинона или этамзилата, заместительную те-
рапию VII, IX, VIII факторов свертывания, в 
особо тяжелых случаях – замещение кровопоте-
ри эритроцитарной массой.  

Мероприятия местного гемостаза выпол-
нялись ЛОР врачом. До 2004 года местный ге-
мостаз осуществлялся путем «слепой» тампона-
ды общего носового хода марлевыми тампонами 
(73,6%). Также применялись химио- и гальвано-
каустика (3,2%), использование 3% раствора 
перекиси водорода аппликационно (5,5%), раз-
личных гемостатических материалов (15,7%), а 
также гидросепаровка слизистой оболочки 
(2,0%).  

В настоящее время наши взгляды на ме-
тодики остановки носовых кровотечений пре-
терпели существенные изменения. Сейчас мест-
ный гемостаз мы осуществляем под контролем 
эндоскопической техники. После очищения по-
лости носа от кровяных сгустков хирургическим 
отсосом выполняем анемизацию полости носа 
сосудосуживающими препаратами и анестети-
ком. Затем проводим эндоскопический осмотр 
полости носа и поиск места кровотечения, по-
верх которого устанавливаем гемостатическую 
губку, препараты фибриногена и коллагена 
(93,1%). Доля марлевых тампонад на данный 
момент составляет 6,9%. От остальных методик 
остановки кровотечений мы отказались. 

 Результаты и их обсуждение. Оценку 
применяемой методики лечения давали на осно-
вании процента повторных тампонад. До 2004 
года в повторной остановке носового кровоте-
чения нуждались 37,0% детей. Кроме того к не-
гативным последствиям ранее применяемых 
мероприятий можно отнести следующие момен-
ты. Ишемия большого участка слизистой обо-
лочки и «механический ринит» (С.З. Пискунов), 
а также некрозы слизистой оболочки, форми-
рующиеся вследствие прижигания сосудов но-
совой перегородки путем химио- и гальванокау-
стики, опасны для детей с ослабленным имму-
нитетом. Гидросепаровка слизистой оболочки 
недопустима при дефектах сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза и нарушениях коа-
гуляции. Аппликационное использование 3% 
раствора перекиси водорода, зачастую, давало 
временный и непродолжительный эффект. 

При применении эндоскопической техни-
ки для местного гемостаза процент повторных 
вмешательств составил 11,7%. Визуальный кон-
троль, локальное воздействие на источник кро-
вотечения гемостатическими препаратами, уме-
ньшение травматизации интактной слизистой 
оболочки носа позволили повысить эффектив-
ность наших манипуляций. 

Выводы. Оказание помощи ребенку при 
носовом кровотечении должно быть комплекс-
ным и содержать в себе ряд общих и местных 
мероприятий. Применяемые методики должны 
соответствовать современным взглядам на фи-
зиологию носа и учитывать возможности при-
менения эндоскопической техники и новых ге-
мостатических материалов. 

 

© В.В. Толчинский, Е.В. Вильчевская, Н.Г. Мироненко, Е.В. Ягельский, Е.Н. Марченко, 2009  
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В.И. ТРОЯН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, К.Г.НАЗАРЕНКО (КИЕВ, ЗАПОРОЖЬЕ; УКРАИНА) 

ЛОКАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ 
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

В структуре заболеваний ЛОР-органов у 
детей ведущее место занимают воспалительно-
аллергические поражения носовой и ротовой 
частей глотки (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельни-
ков, 1999; С.М. Пухлик, Э.Г. Нейверт, 2001; 
Sterwart et al., 2000; Torre et al., 2000), причем 
большинство из них страдают аллергической 
патологией бронхолегочного аппарата, в первую 
очередь бронхиальной астмой, что предполагает 
корректирующее применение иммунотропных, 
десенсибилизирующих, локальных иммуновак-
цинирующих и противовоспалительных препа-
ратов. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние влияния комплексной терапии (иммуномо-
дуляторов, топических кортикостероидов и вак-
цинирующих препаратов) на состояние местных 
гуморальных факторов иммунитета у детей с 
хроническим аденоидитом и бронхиальной аст-
мой. Данные, представленные в работе, получе-
ны при обследовании до и в процессе лечения 
32 детей в возрасте от 5 до 12 лет, страдающих 
хроническим аденоидитом на протяжении 3-6 
лет в сочетании с бронхиальной астмой, первые 
проявления которой отмечались спустя 1-2 года 
после появления первых признаков хроническо-
го аденоидита. Контрольная группа представле-
на 18 практически здоровыми детьми, той же 
возрастной группы – реконвалесцентами, не 
имеющих в анамнезе заболеваний лимфогло-
точного кольца и оперативных вмешательств на 
его структурах. 

Иммунологическое обследование вклю-
чало определение в ротоглоточном секрете ме-
стных гуморальных факторов иммунитета, та-
ких как:  

- исследование содержания цитокинов 
методом иммуноферментного анализа; 

 провоспалительных (интерлейкин 1-β и 
ФНО-α) и противовоспалительных цитокинов 
(интерлейкин 10); 

- изучение уровней иммуноглобулинов 
класса А (секреторная и мономерная его форма) 
и класса G методом радиальной иммунодиффу-
зии.  

Исследования проводили до начала лече-
ния и через неделю после его окончания. Схема 
лечебных мероприятий состояла в следующем – 
после промывания полости носа и носоглотки 
по Проэтцу 0,01% раствором мирамистина на-
значали тимоген по 0,5 мл внутримышечно че-
рез день № 10, а местно per nasi применяли то-
пический кортикостероид «Назонекс» в течение 
10 дней и одновременно вакцинирующий пре-
парат ИРС 19 на протяжении 2 недель. 

Проведенными исследованиями до лече-
ния выявлено, что в ротоглоточном секрете у 
детей с хроническим аденоидитом и бронхиаль-
ной астмой по сравнению с аналогичными пока-
зателями у детей контрольной группы снижено 
содержание интерлейкина 10, повышены уровни 
интерлейкина 1-β и ФНО-α. В тоже время отме-
чается снижение концентрации секреторной 
формы IgA с повышением уровня IgG. Через 
неделю после окончания курса лечения в ротог-
лоточном секрете больных отмечались позитив-
ные сдвиги – повысился уровень секреторного 
иммуноглобулина А и противовоспалительного 
интерлейкина 10, достоверно снизилась концен-
трация провоспалительного интерлейкина-1β. 
Содержание ФНО-α изменялось недостоверно. 
Кроме того, позитивные изменения иммуноло-
гической картины местного гуморального им-
мунитета после проведенного лечения коррели-
ровали с улучшением клинической картины за-
болевания. 

 
© В.И. Троян, О.Ф. Мельников, К.Г.Назаренко, 2009  
 
 
 
 
 
В.И. ТРОЯН, И.М. НИКУЛИН, М.И. НИКУЛИН, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

 НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПОЛИПОЗНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Хронические полипозные синуиты и осо-
бенно этмоидиты занимают одно из ведущих 
мест в структуре хронической патологии верх-

них дыхательных. В связи с этим своевременная 
диагностика и выбор адекватной терапии явля-
ется насущной задачей врачей оториноларинго-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 160 

логов. Особое место занимает проблема лечения 
пациентов с полипозным риносинуитом на фоне 
аллергического процес- са, с так называемой 
«астматической триадой», из-за возможных ос-
ложнений в виде обострения бронхиальной аст-
мы. Учитывая вышеизложенное, мы включили в 
пред-, интра- и послеоперационное ведение этой 
категории больных современный топический 
кортикостероид «Назонекс» имеющего самую 
низкую системную биодоступность среди всех 
назальных стероидов и «Эриус» наиболее полно 
соответствующий профилю «идеального» анти-
гистаминного препарата, которые способны 
оказывать комплексное системное и местное 
антигистаминное, противоаллергическое и про-
тивовоспалительное действие в острой и хрони-
ческой фазе аллергического каскада. На протя-
жении двух последних лет в ЛОР-клинике 
ЗДМУ пролечено 68 пациентов с хроническим 
полипозным риносинуситом. Из них у 19 имела 
место «астматическая триада». Хирургическое 
лечение этих пациентов заключалось в проведе-
нии адекватной синусотомии с удалением поли-
пов. Дозировка назонекса в послеоперационном 
периоде до 2 недель составляла 400 мкг/сутки, а в 
последующем до 2 месяцев по 200 мкг в сутки. 
Эриус (деслоратадин) применяли системно по 5 
мг в сутки в течение 8 дней. Лечение 19 пациен-
тов с «астматической триадой» по вышеуказан-
ной схеме позволило быстро купировать острую 
фазу аллергического воспаления и предупредить 
в интраоперационном периоде обострение брон-
хиальной астмы. Клиническими наблюдениями 
за пациентами в течение 1 года не выявлено ни 
одного случая рецидива, что позволяет нам ре-
комендовать применение этих препаратов в ком-
плексе мероприятий пред-, интра- и послеопера-
ционного ведения этой категории больных. 

 Значительное место занимала группа 
больных с гнойно-полипозным синуитом. Этой 

группе больных мы в предоперационном перио-
де проводили эмпирическую санацию синусов с 
помощью флуимуцил – антибиотика обладаю-
щего антибактериальным и муколитическим 
действием. В послеоперационном периоде, мы 
основываясь на сведениях об основных бакте-
риальных возбудителях рецидивирующих рино-
синуситов бактериального генеза использовали с 
профилактической целью новую вакцину 
(ИСМИЖЕН), полученную путем механическо-
го лизиса и содержащую лиофилизированный 
поливалентный лизат бактерий против микроор-
ганизмов, которые вызывают респираторные 
инфекции. Вакцина приготовлена методом ме-
ханической дезинтеграции микробных культур, 
что позволило индуцировать высокий уровень 
специфических антител к возбудителям респи-
раторных инфекций. Мы применяли вакцину 
(ИСМИЖЕН) у этих больных как с лечебной, 
так и с профилактической целью в период ремис-
сии. Способ применения при лечении обострения 
риносинуситов заключался в сублингвальном 
рассасывании по 1 таблетке в сутки в течение 10 
дней. С профилактической целью, в период ре-
миссии, больные принимали по 1 таблетке сутки 
в течение 10 дней. После 20 дневного перерыва 
прием препарата повторяли тремя декадными 
курсами на протяжении 3 месяцев с двумя 20 
дневными перерывами. По данным результатов 
исследования наиболее среднее количество ре-
цидивов хронического полипозного риносинуси-
та в течение 1 года в основной группе, которая 
получала ИСМИЖЕН, составило 0,8, а в кон-
трольной – 1,9.  

 Таким образом, проведенные исследова-
ния свидетельствуют, что использование препа-
рата ИСМИЖЕН с целью профилактики у боль-
ных хроническим гнойно-полипозным риноси-
нуитом дает положительный эффект и снижает 
риск развития рецидива заболевания. 

 
© В.И. Троян, И.М. Никулин, М.И. Никулин, И.А. Синашко, 2009 
 
 
 
 
 

В.І. ПОПОВИЧ, Л.І. ПІЛЕЦЬКА, М.О. ГАЙНАЛЬ, В.П. СЕМЕНЮК  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ТУБЕРКУЛЬОЗ В ПРАКТИЦІ ЛОР-ЛІКАРЯ  
 

Відкриття збудника туберкульозу нале-
жить Роберту Коху (1882 р). Тепер збудник на-
зивають мікобактерією туберкульозу. Головне 
джерело зараження – хвора на туберкульоз лю-
дина. Основні шляхи зараження – аерогенний, 

краплинний, аліментарний, контактний, внутрі-
шньоутробний.  

Клінічна класифікація туберкульозу:  
Група І – туберкульозна інтоксикація у 

дітей і підлітків. 
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Група ІІ – туберкульоз органів дихання. 
Група ІІІ – туберкульоз інших органів і 

систем. 
ПЕРВИННИЙ туберкульоз – це специфі-

чне захворювання, яке виникає в раніше неінфі-
кованих осіб, зразу після первинного інфікуван-
ня.  

ВТОРИННИЙ туберкульоз – розвивається 
у осіб, які перенесли первинний туберкульоз, 
або були раніше інфікованими, при дії на орга-
нізм несприятливих факторів, що знижують 
імунологічну реактивність і викликають реакти-
вацію ендоінфекції.  

В ЛОР-відділенні обласної дитячої кліні-
чної лікарні м. Івано-Франківська на стаціонар-
ному лікуванні знаходилась дитина 1рік 5 міс., 
яка поступила ургентно.  

Мама скаржилась на неспокій дитини, 
плач вночі, пітливість, покашлювання, задишку, 
синюшність навколо рота, появу припухлості за 
вухом справа.  

Із анамнезу: дитина народилася від пато-
логічної вагітності із множинними вадами кіст-
ково-м'язевої системи, синдром Холта-Ораша, 
гідроцефальний синдром. В 3 місячному віці 
мала контакт із хворою на туберкульоз тіткою. 
В 5 місячному віці консультована в інституті 
кардіохірургії, де поставлений діагноз: Вірусний 
міокардит, активний перебіг. Відносна мітраль-
на недостатність. Ознаки легеневої гіпертензії. 6 
разів лікувалася в стаціонарах району та області 
з приводу пневмонії. 

 Місяць тому лікувалася в реанімаційному 
відділені з діагнозом: Епілептичний синдром. 
Двобічна вогнищева пневмонія. Двобічний гос-
трий гнійний середній отит. Виписана додому в 
задовільному стані. 

Тиждень тому дитина стала неспокійна, 
погіршився сон і апетит, мама помітила м'який 
округлий інфільтрат в правій завушній ділянці. 
За допомогою звернулася, коли стан дитини 
значно погіршився: посилився кашель, з'явилась 
задишка. 

 При огляді: загальний стан дитини тяж-
кий, в'яла, сонлива. Шкіра та видимі слизові 
бліді, синюшність в ділянці носогубного трику-
тника. В легенях: вологі дрібнопухирчаті хрипи, 
перкуторно-притуплення легеневого звуку. Се-

рце – розширення меж вліво, систолічний шум 
на верхівці. Живіт – м'який, не болючий, печін-
ка (+ 2 см), селезінка (-).  

Лор-статус: АД – вушна раковина відто-
пирена, в завушній ділянці округлий інфільтрат 
м'якої консистенції, без ознак запалення. Слухо-
вий прохід звужений за рахунок нависання зад-
ньо-верхньої стінки, барабанна перетинка сіра, 
мутна, потовщена. 

АS – завушна ділянка без патології, слу-
ховий хід вільний, барабанна перетинка сіра, 
мутна, потовщена.  

РТГ ОГК – картина характерна при двобі-
чній бронхопневмонії. 

УЗД лімфатичних вузлів – в завушній ді-
лянці справа збільшені л/в, значно гіпоехогенні 
без ознак кровопостачання, з дрібними ехо 
включеннями. Зліва в завушній ділянці збіль-
шений л/в, гіпоехогенний, з кальцифікатами.  

КТ – головного мозку, сосковидних па-
ростків: внутрішня гідроцефалія. Двобічний ос-
теомієліт скроневих кісток.  

За результатами клініко-лабораторного 
обстеження встановлено діагноз: Правобічний 
отоантрит. Субперіостальний абсцес. 

Під загальними знеболенням проведено 
пункцію та розкриття субперіостального абсце-
су, антротомію справа, парацентез правої бара-
банної перетинки. Під час операції: велика кіль-
кість гнійних виділень,значна деструкція кісти,з 
казеозними масами. Операція та післяоперацій-
ний період протікали без ускладнень. 

Через три доби отримано результат гісто-
логічного дослідження тканин з рани : явища 
специфічного туберкульозного запалення в на-
дісланих тканинах.  

Проведено консультацію фтизіопедіатра 
та фтизіоортопеда:  

Д/З: Вторинний диссемінований підгост-
рий туберкульоз правого соскоподібного па-
ростка. Призначено специфічну терапію.  

Після закриття рани в завушній ділянці 
дитину для подальшого лікування переведено в 
дитячий відділ обласного фтизіопульмонологіч-
ного центру.  

При огляді через три місяці – стан дитини 
задовільний, в завушній ділянці залишився не-
великий рубець, спостерігається у фтизіатра.  

 
© В.І. Попович, Л.І. Пілецька, М.О. Гайналь, В.П. Семенюк, 2009  
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М.Б.САМБУР, Д.Д.ЗАБОЛОТНА, М.Д.ТИМЧЕНКО, В.І.НЕСТЕРЧУК, Т.В.СМАГІНА  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАКТОБАЦИЛ НА ЕКСПРЕСІЮ CD2-АНТИГЕНА 
КЛІТИНАМИ ЛІМФОЇДНОГО РЯДУ В РЕАКЦІЇ IN VITRO 

 

Одним із суттєвих механізмів імуномоде-
люючої дії медикаментозних засобів є здатність 
впливати на експресію поверхневих мембран 
імунокомпетентних клітин, які опосередкову-
ють їх функціональну активність. Завданням 
нашої роботи стало визначення імуномоделюю-
чої активності лактобацил, що вивчаються, в 
порівнянні з стандартним препаратом фірми 
Rossel, яку оцінювали за здатністю усіх трьох 
препаратів впливати in vitro на експресію CD2-
антигена на клітинах мигдаликів та крові хворих 
на хронічний тонзиліт (ХТ) та клітинах крові 
хворих на алергічний риніт (АР).  

Дослідження проведені на клітинах миг-
даликів 9 хворих на ХТ, видалених за медични-
ми показаннями, клітинах крові 10 хворих на 
ХТ та 15 хворих на АР. Вивчення імунотропної 
дії препаратів проводили, інкубуючи клітини 
мигдаликів або крові з різними концентраціями 
препаратів. Як контроль використовували клі-
тини мигдаликів та крові хворих, які інкубували 
при таких самих умовах без додавання препара-
тів. Результати досліджень оброблені статисти-
чно з використанням непараметричного крите-
рію U Вілкоксона-Манна-Уітні.  

Результати проведених досліджень показа-
ли, що кількість CD2+-лімфоцитів серед клітин 
мигдаликів хворих на ХТ в різних групах колива-
ється від 2,0 до 33,0 %. Інкубація тонзилоцитів 

хворих в присутності різних препаратів лактоба-
цил призводить до збільшення відносного вмісту 
CD2+-клітин на 53,5-77,7%. Найбільш виражений 
ефект, який спричиняє вірогідне збільшення чис-
ла імунокомпетентних клітин, відзначається при 
використанні препаратів LE та LB3.  

Схожі результати одержані при вивченні 
впливу препаратів лактобацил на клітини крові 
хворих на ХТ та АР. Зокрема показано, що най-
більш суттєве збільшення відносної кількості 
клітин з маркером CD2+ відзначається в резуль-
таті інкубації клітин крові хворих на ХТ з пре-
паратами LE та LB3, а клітин крові хворих на 
АР – з препаратом LE. Крім того слід зазначити, 
що препарати лактобацил здатні збільшувати 
кількість CD2+-лімфоцитів не тільки в суспензії 
клітин крові хворих із дефіцитом таких клітин 
(< 40% або <0,7 . 109 в 1 л), а і у пацієнтів з нор-
мальним вмістом CD2+ - Т-лімфоцитів (40-60 % 
або 0,7-1,4 . 109 в 1 л) .  

Таким чином одержані результати дослі-
джень, проведених з використанням клітин миг-
даликів та крові хворих та препаратів лактоба-
цил в різних концентраціях, свідчать про те, що 
препарати LE та LB3 більшою мірою, ніж пре-
парат фірми Rossel, здатні спричиняти імуномо-
дулюючий вплив на клітини лімфоїдного ряду, 
стимулюючи експресію на їх поверхні маркера 
Т-лімфоцитів CD2+ . 

 
© М.Б.Самбур, Д.Д.Заболотна, М.Д.Тимченко, В.І.Нестерчук, Т.В.Смагіна, 2009  
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ЗМІНИ ІМУННОГО СТАТУСУ ХВОРИХ НА ЗАПА ЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ  
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ПРИ АКТИВАЦІЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ  

 ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 
 

Проведені нами дослідження стану сис-
теми імунітету у хворих із загостренням хроніч-
них запальних захворювань верхніх дихальних 
шляхів, у яких за даними імунохімічного аналізу 
та ПЛР-діагностики була визначена активація 
вірусів простого герпесу 1 та ІІ типів, цитомега-

ловірусу, вірусу Епштейн-Барр або їх поєднан-
ня, визначили у таких пацієнтів зменшення від-
носної кількості CD2+ - та CD25+-лімфоцитів, 
пригнічення функціональної активності Т-
клітин, збільшення вмісту ЦІК та ФНП-α в си-
роватці крові, суттєву стимуляцію фагоцитар-
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них показників, активності NК-клітин, збіль-
шення відносної кількості CD56+-лімфоцитів 
крові та вмісту сироваткового інтерферону по-
ряд із пригніченням здатності лімфоцитів до 
продукції α-ІФ, дефіцит sIgA в секреті ротогло-
тки.  

Зважаючи на визначені особливості кліні-
чної картини та даних лабораторних досліджень 
медикаментозне лікування таких хворих вклю-
чало симптоматичну терапію та призначення 
противірусних та імуномодулюючих препаратів, 
а саме ацикловіру, гропринозину та локально 
лаферобіону (краплі в ніс), протефлазиду (суб-
лінгвально), тимогену або траумелю (інтрамиг-
даликово).  

Повторне дослідження системи імуните-
ту хворих на запальні захворювання ВДШ , що 
перебігають за умов активації вірусної інфек-
ції, було проведено через 1-2 місяці після ліку-
вання. 

Одержані результати повторного дослі-
дження системи імунітету хворих вказують на 
те, що проведене лікування сприяло нормаліза-
ції низки змінених показників переважно клі-
тинної ланки імунологічної та вродженої реак-
тивності хворих та їх інтерферонового статусу. 
Зокрема, при повторному обстеженні було ви-
значено збільшення кількості Т-лімфоцитів кро-
ві у хворих із дефіцитом цих клітин, зменшення 
вдвічі кількості пацієнтів із пригніченням функ-
ціональної активності Т-клітин, зниження сти-
мульованих показників функціональної актив-
ності ПЦК та зменшення відносного вмісту клі-
тин крові з маркером природних кілерів CD56+ . 
Стимульовані показники фагоцитарної активно-
сті ПЯЛ у хворих після лікування залишились 
на високому рівні, демонструючи навіть тенде-
нцію до підвищення рівнів фагоцитарних показ-
ників. Практично не змінились показники гумо-
рального імунітету хворих після лікування, а 
саме рівнів сироваткових імуноглобулінів різ-

них класів, ЦІК та вмісту sIgA в секреті ротог-
лотки.  

Проведена терапія сприяла нормалізації 
інтерферонового статусу у більш ніж половини 
хворих із порушеннями інтерферонопродукції. 
Зокрема, нормалізувалися рівні сироваткового 
інтерферона та спонтанної продукції ІНФ кліти-
нами крові хворих, вірогідно зменшуючись по-
рівняно із підвищеними значеннями цих показ-
ників у обстежених пацієнтів до лікування. Зда-
тність клітин крові до продукції альфа- та гам-
ма-ІНФ у хворих після лікування навпаки збі-
льшувалась.  

Позитивна динаміка спостерігалась також 
при визначенні вмісту та індукованої продукції 
клітинами крові хворих фактора некрозу пухлин 
(ФНП-α), який при його різноманітних ефектах 
загалом відображає рівень запальної реакції. 
Так, суттєво збільшені показники вмісту ФНП в 
сироватці крові хворих та спонтанної продукції 
ФНП-α клітинами їх крові після проведеного 
лікування помітно зменшувались, хоча і не до-
сягали контрольних значень.  

Таким чином одержані результаті дослі-
джень вказують на те, що у хворих на запальні 
захворювання ВДШ при активації вірусної ін-
фекції визначаються суттєві порушення показ-
ників клітинної та гуморальної ланок імунологі-
чної реактивності та інтерферонового статусу, 
які після лікування здебільшого змінюються в 
бік нормалізації. Проте, визначені після прове-
деної терапії дефіцит sIgA в секреті ротоглотки, 
стимуляція фагоцитарної активності ПЯЛ крові, 
виявлені в ряді випадків порушення функціона-
льної активності імунокомпететнтних клітин та 
збільшення вмісту ФНП в сироватці крові у 
хворих свідчать про тривалий дисбаланс систе-
ми протиінфекційного захисту у хворих з акти-
вацією вірусної інфекції та вказують на доціль-
ність проведення подальшого клініко-
імунологічного моніторингу таких хворих.  
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ПАТОЛОГИЯ ОККЛЮЗИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ 
 

Различные факторы влияют на формиро-
вание лицевого скелета, что определяет функ-
ционирование не только жевательного, речево-

го, но и дыхательного аппаратов ребенка. В на-
стоящее время особое внимание уделяют взаи-
мосвязи состояния носового дыхания и прикуса 
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у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

Цель – определение распространённости 
патологии окклюзии и заболеваний ЛОР-
органов у детей. 

Материалы и методы. Врачом-
ортодонтом, оториноларингологом и логопедом 
было обследовано 20 детей в возрасте от 6 до 10 
лет. Ортодонтическое обследование включало 
осмотр челюстно-лицевой области, оценку типа 
глотания и снятие слепков. ЛОР-врач использо-
вал общеклинический и оториноларингологиче-
ский осмотр, акустическую импедансометрию и 
ринометрию. 

Результаты. Патология окклюзии была 
обнаружена в 80% случаев, из которых дисталь-
ная окклюзия составила 50%, нормальная окк-
люзия с сужением зубных рядов – 20%, мези-
альная окклюзия – 10%. У 90% был выявлен 
ротовой тип дыхания: при дистальной окклюзии 
ротовой тип дыхания встречался в 40% случаев, 
при нормальной окклюзии с сужением зубных 
рядов – в 20%, при нормальной окклюзии без 
сужения зубных рядов – 20%, при мезиальной 
окклюзии – в 10%. В 80% случаев было обнару-
жено высокое нёбо: в 30% случаев с дистальной 
окклюзией, в 20% с нормальной окклюзией с 
сужением зубных рядов, в 20% с нормальной 
окклюзией, в 10% – с мезиальной окклюзией.  

Инфантильный тип глотания выявлен в 
80% случаев: в 40% с дистальной окклюзией, в 
20% с нормальной окклюзией с сужением зуб-
ных рядов, в 10% с нормальной окклюзией и в 
10% с мезиальной окклюзией. Укороченная уз-
дечка языка имела место в 70% случаев: в 40% с 
дистальной окклюзией, в 10% с нормальной 
окклюзией с сужением зубных рядов, в 10% с 

нормальной окклюзией без сужения зубных ря-
дов и в 10% с мезиальной окклюзией. Патология 
ЛОР-органов была обнаружена во всех рассмот-
ренных случаях. При дистальной окклюзии ин-
фекционный ринит диагностирован в 10%, ал-
лергический ринит – в 20%, хронический тон-
зиллит – в 20%, туботит – в 20% случаев. При 
нормальной окклюзии с сужением зубных рядов 
искривление перегородки носа – в 10%, аденои-
ды – в 10%, туботит – в 10% случаев. При нор-
мальной окклюзии без сужения зубных рядов 
инфекционный ринит – в 10%, хронический 
тонзиллит – в 10%. При мезиальной окклюзии 
инфекционный ринит – в 10%, хронический 
тонзиллит – в 10%, туботит – в 10%.  

 Выводы. Патология окклюзии в 80% 
случаев сочетается с заболеваниями ЛОР-ор-
ганов. Факторами, способствующими развитию 
патологии окклюзии у детей, являются: ротовой 
тип дыхания – у 90%, высокое нёбо – у 80%, 
инфантильный тип глотания – у 80%, укоро-
ченная уздечка языка – в 70% случаев. При 
дистальной окклюзии в большем проценте 
случаев было отмечено наличие аллергического 
ринита у 20% пациентов, хронический тонзил-
лит – в 20%, тубоотит – в 20% случаев. При 
нормальной окклюзии с сужением зубных рядов 
было у 10 % больных имело место искривление 
перегородки носа и у 10 % гипертрофия ткани 
глоточной миндалины. Мезиальная окклюзия 
была обнаружена только в 10% случаев, которая 
сочеталась с наличием инфекционного ринита, 
хронического тонзиллита и туботита. 

 Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о высокой степени наличия 
сочетанной патологии прикуса и заболеваний 
ЛОР-органов в детском возрасте. 

 
© Т.Г.Царева, А.В.Лапонинова, Г.Д.Тарасова, 2009  
 
 
 
 
 

В.А. ШАМЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ЭЛИМИНАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Согласно современным представлениям, 
от уровня загрязненности вдыхаемого воздуха 
зависит возникновение более 30% случаев пне-
вмоний, около трети острых респираторных за-
болеваний, более 20% случаев бронхиальной 
астмы. Удельный вес загрязненности воздуха 
как фактора, способствующего возникновению 
патологии органов дыхания, составляет 50%. 
Единое воздушное сообщение между полостью 

носа, околоносовыми пазухами и носоглоткой, 
расположение носа и носоглотки в самом верх-
нем отделе дыхательных путей, делают эту об-
ласть «входными воротами» для бактерий, ви-
русов, аллергенов, пыли и других неблагопри-
ятных агентов, находящихся во вдыхаемом воз-
духе.  

Именно поэтому в последнее время акту-
альной стала элиминационная терапия – меха-
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ническое очищении слизистых оболочек полос-
ти носа и глотки. В последние годы для промы-
вания носа успешно применяются методики на-
зального душа, позволяющие промывать нос не 
только в стационаре и поликлинике, но и в до-
машних условиях. Растворы, применяемые для 
назального душа, должны быть безопасными, 
комфортными, при необходимости – лечебным. 
В последнее время для назального душа приме-
няют растворы морской воды, богатой естест-
венными минеральными комплексами, но изо-
тоничные назальному секрету. Одним из таких 
средств является препарат «Маример» (Ny-
comed), который способен эффективно очищать 
и увлажнять слизистую, восстанавливать функ-
цию мерцательного эпителия и стимулировать 
регенерацию слизистой, а также оказывать ле-
чебный эффект благодаря большому набору ми-
кроэлементов, имеющих антивирусное и анти-
бактериальное действие.  

Целью нашей работы было исследование 
эффективности препарата «Маример» (Нико-
мед) при лечении ринитов у детей и подростков.  

Результаты. Под нашим наблюдением 
находились 36 детей 1-36 мес. жизни, госпита-
лизированных в грудное отделение детской 
многопрофильной больницы №5 г. Запорожье. 
Методом случайной рандомизации дети были 
распределены на 2 группы, в одной из которых 
(группа наблюдения, n=22) больные получали 
на фоне лечения основного заболевания трижды 
в день препарат «Маример». В контрольной 
группе (n=14) пациенты получали только тера-
пию основного заболевания без использования 

назального орошения. Режим дозирования и 
способ применения «Маримера» соответствовал 
официальным рекомендациям.  

При поступлении у 83,3% детей при ри-
носкопии выявляли выраженную гиперемию и 
отечность слизистой полости носа, обильное 
слизистое отделяемое. У остальных (16,7%) от-
мечались умеренные изменения слизистой.  

Явное улучшение носового дыхания и но-
рмализация сна у пациентов группы наблюде-
ния отмечались на 3-й день лечения с интерва-
лом от 2 до 4 дней. В контрольной группе улу-
чшение состояния наступало на 2 дня позже. 
Назальный душ позволил сократить количество 
используемых медикаментов у 72,7% больных 
основной группы. В легких случаях ринита 
(18,2%) назальный душ использован как моно-
терапия. У больных группы наблюдения, по 
сравнению с контрольной группой, регистриро-
валась более быстрая нормализация риноскопи-
ческой картины. Затруднений при проведении 
назальных душей родители не отметили. Все 
родители оценили методику как эффективную, 
полезную и безопасную. 

 
Выводы.  
Таким образом, препарат «Маример» 

можно рекомендовать в качестве элиминацион-
ной терапии ОРВИ у детей с первых месяцев 
жизни. Систематическое использование «Мари-
мера» в комплексе с основной терапии ОРВИ 
позволяет быстрее достичь выздоровления и 
уменьшить количество медикаментов, а в ряде 
случаев и полностью отказаться от последних. 

 
© В.А. Шаменко, 2009  
 
 
 
 
 
 

Ю.В. ШЕВЧУК, А.І. МОЛОЧЕК, О.В. ЄМЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТРИВАЛОЇ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ  
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ДІТЕЙ ПЕРШИХ МІСЯЦІВ ЖИТТЯ 

 

Необхідність проведення тривалої штуч-
ної вентиляції легень (ШВЛ) у новонароджених 
останнім часом зростає, що в першу чергу пов'я-
зано з новими стандартами реанімації недоно-
шених дітей, збільшення кількості двоєнь. В 
зв'язку з цим виникає питання щодо тактики 
ведення таких хворих: проведення трахеостомії 
на третю (п'яту) добу, чи проведення ШВЛ че-
рез інтубаційну трубку (оро- обо назо-
трахеально). 

Перевагою проведення ШВЛ через трахе-
остому вважається профілактика таких усклад-
нень тривалої оро- (назо-) трахеальної інтубації, 
як рубцевих стенозів гортані, появи мембран, 
набряку, запалення, виразкування слизової го-
лосових складок, котрі виникають внаслідок 
тривалого тиску манжетки інтубаційної трубки 
на елементи гортані. 

Показаннями до трахеостомії при необ-
хідності ШВЛ у відділенні реанімації та інтен-
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сивної терапії новонароджених (ВРІТН) є не-
прохідність верхніх дихальних шляхів внаслідок 
вроджених вад розвитку, об'ємних процесів, 
спадкових захворювань, тобто коли виконання 
оротрахеальної інтубації неможливо. 

В інших випадках (в тому разі й пролон-
гована ШВЛ) при виборі тактики необхідно 
враховувати морфофункціональні особливості 
органів дихання у дітей та ступінь ризику роз-
витку ускладнень. 

Трахея у новонароджених коротка, воро-
нкоподібної форми; слизова оболонка ніжна, 
багата кровоносними судинами, 1/3 трахеї пред-
ставлена перетинчастою частиною (1/5 у дорос-
лих), це приводить до зменшення її прозіру на 
одну третину під час дихального циклу, містить 
меньшу кількість еластичної тканини, має місце 
недорозвиток та м'якість хрящів. Ці особливості 
збільшують ймовірність кровотечі під час опе-
рації, інфікування та швидкого розповсюдження 
інфекції. 

В ділянці прилягання дистального кінця 
(або манжети), вигину трубки до слизової трахеї 
розвиваються зміни, котрі можуть привести до 
некрозу стінки трахеї, трахеостравохідної нори-
ці, ерозивної кровотечі з крупних судин, росту 
грануляцій, ерозій та виразок слизової оболон-
ки. Серед інших ускладнень трахеотомії – під-
шкірна емфізема, пневмоторакс, ателектаз леге-
ні, хондроперихондрит. Загоєння виразок, еро-
зій, та закриття самої трахеостоми веде до утво-
рення рубців та розвитку стенозу трахеї. Ліку-
вання цих ускладнень тривале, багатоетапне, 
хірургічне. Закриття трахеостоми -ще одне, ін-

вазивне втручання. Значною проблемою зали-
шається реабілітація дітей після закриття трахе-
остомії. 

В зв'язку з цим, у ВРІТН новонароджених 
Дитячої клінічної лікарні №2 м. Києва перевага 
надається проведенню тривалої ШВЛ у новона-
роджених за допомогою оро-трахеальної інту-
бації. При цьому використовуються стерильні 
термопластичні інтубаційні трубки, котрі не 
викликають подразнення, однакові по діаметру 
по всій довжині трубки, без манжети. Провідник 
(стилет) для введення ендотрахеальної трубки в 
трахею не використовується, чим досягається 
зниження ризику травматизації голосових скла-
док та трахеї. 

За останні 8 років у ВРІТН ДКЛ №2  
м. Києва за даною методикою проліковано в 
середньому 140 хворих на рік, при терміні ШВЛ 
від 2-х до 180 діб. Всі діти, успішно екстубовані 
з можливістю самостійного дихання. Даних про 
наявність ускладнень ШВЛ у віддаленому пері-
оді не було. Виконання трахеостомії для прове-
дення ШВЛ було виконане у 1 дитини й було 
пов'язане з анатомічними особливостями будови 
дихальних шляхів. 

Таким чином, враховуючи анатомо-
фізіологічні особливості новонароджених дітей, 
високий ризик розвитку ускладнень в інтра- та 
післяопераційний період при накладенні трахео-
стоми, а також можливість використання мало-
травматичних інтубаційних трубок, накладання 
трахеостоми для пролонгованої ШВЛ у новона-
роджених за даними нашої клініки вважається 
небажаним та нераціональним. 

 
© Ю.В. Шевчук, А.І. Молочек, О.В. Ємець, 2009  
 
 
 
 
 

В.І. ШЕРБУЛ, Т.Г. КУНАХ, Л.М. ОМЕРОВА, В.В. ГОЛОВКО, В.Б. ОЛЕЙНИКОВ,  
А.Е. АНТОНЕЦЬ, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОДЕБРИДЕРНОЇ СИСТЕМИ  
ДЛЯ ПІДСЛИЗОВОЇ ВАЗОТОМІЇ НИЖНІХ НОСОВИХ МУШЕЛЬ 

 

Втручання на нижніх носових мушлях 
при вазомоторному риніті потребують застосу-
вання інструментарію та обладнання, що най-
більш ефективно дозволяє досягти покращення 
носового дихання та завдає мінімальну травму 
слизовій оболонці. На сьогодні з цією метою 
запропоновані різноманітні інструменти та при-
лади. Найбільш ефективними для відновлення 
функції носового дихання є інструменти та сис-
теми, в основі яких лежать методи фізичного 

впливу (високочастотна коагуляція, радіохви-
льова коагуляція, ультразвук, тощо). Але не 
зважаючи на прогрес в створенні сучасних коа-
гуляторів, що дозволяють впливати на тканини 
дозовано, на чітко визначену мінімальну глиби-
ну, а також застосовуються підслизово, повніс-
тю уникнути негативного впливу на слизову 
оболонку мушель при їх застосуванні не вдаєть-
ся. Фізичний вплив (високочастотні струми, ра-
діохвилі, тощо) не тільки руйнує судини чи ви-
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кликає їх склерозування, але й завдає опіку сли-
зовій оболонці мушель, що призводить до три-
валого порушення секреції та мукоциліарного 
транспорту, утворення кірочок, персистуючої 
інфекції, інколи навіть до атрофії слизової.  

Найбільш ощадливою операцією стосовно 
слизової оболонки є підслизова вазотомія. Ме-
ханічне руйнування судин распатором викликає 
мінімальні та нетривалі зміни в слизовій оболо-
нці і при таких втручаннях відновлення норма-
льної секреції та відновлення мукоциліарного 
транспорту відбувається в найбільш короткий 
термін. В той же час распатором не завжди мо-
жливо досягти достатнього руйнування судин і 
відповідно – стійкого покращення носового ди-
хання.  

Для втручань на нижніх носових мушлях 
раніше застосовувались мікродебридерні систе-
ми. Але розмір наконечників не дозволяв пра-
цювати підслизово. Тому раніше ми застосову-
вали мікродебридер лише для видалення задніх 

кінців нижніх носових мушель при їх гіперпла-
зії.  

На сьогодні для підслизової вазотомії ми 
використовуємо наконечники для мікродебри-
дерної системи XPS System (Xomed, Medtronic), 
що поєднують в собі переваги распатора та мік-
родебридера. Діаметр вказаних наконечників 
(2,9 мм) дозволяє видаляти судини медіальної 
поверхні мушель не пошкоджуючи слизову 
оболонку навіть у дітей. Слід також відмітити 
високу надійність мікродебридера XPS System 
(Xomed, Medtronic) та можливість застосування 
при інших ЛОР операціях. 

Наконечники для вазотомії мікродебри-
дерної системи XPS System (Xomed, Medtronic) 
найкраще відповідають вимогам функціональної 
ендоскопічної риносинусохірургії, дозволяють 
не пошкоджуючи слизову оболонку руйнувати 
підслизові судинні сплетення і таким чином до-
сягати покращення функції носового дихання 
при вазомоторному риніті. 
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Т.А.ШИДЛОВСЬКА, С.І.ГЕРАСИМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРКОВИХ СТРУКТУР СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА  
НА ФОНІ ПОЧАТКОВИХ ПРОЯВІВ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

 

Вивченню судинних порушень при сенн-
соневральній приглухуватості, а також наявнос-
ті відхилень у стані слухової системи при різних 
захворюваннях серцево-судинної системи при-
свячена велика кількість досліджень. Уже при 
початковій гіпертонічній хворобі (ГХ) нами бу-
ло описано порушення слухової функції по типу 
звукосприйняття, особливо в області 14 і 16 кГц 
(Т.А. Шидловська та співавт., 2000). В роботі 
Д.І.Заболотного та співавторів (2002) дана хара-
ктеристика часових показників довголатентних 
(коркових) слухових викликаних потенціалів 
(ДСВП) у хворих на сенсоневральну приглуху-
ватість судинного ґенезу, в тому числі і при ГХ І 
та ІІ ступеня. На думку Л.Р. Зенкова, М.А. Рон-
кина (1991) метод реєстрації слухових виклика-
них потенціалів дозволяє виявити ранні зміни 
функції стовбура мозку і його кори, а також мо-
же бути використаним при таких формах пато-
логії, коли відсутні виражені зміни в нервовій 
системі. 

Мета даної роботи – дослідити часові по-
казники ДСВП у хворих з епізодичним підви-
щенням аретріального тиску (АТ) та початко-

вою гіпертонічною хворобою (ГХ) з наявними 
сенсоневральними порушеннями та провести їх 
порівняльний аналіз. 

Для досягнення поставленої мети було 
обстежено 68 хворих (132 вуха) з симетричним 
порушенням слухової функції за типом звуко-
сприйняття з періодичним підвищенням АТ та 
початковою ГХ у віці від 23 до 50 років. З аналі-
зу були виключені особи, які мали в анамнезі 
черепно-мозкові травми, нейроінфекції, контакт 
з виробничим шумом та радіацією. Контролем 
слугували 15 практично здорових нормально-
чуючих осіб у віці від 20 до 30 р. без патології з 
боку серцево-судинної системи. Всього обсте-
жено 83 особи. 

Всі досліджувані хворі були поділені на 
дві групи. Першу групу склали 48 хворих (96 
вух), у яких мало місце епізодичне підвищення 
показників артеріального тиску, віком від 26 до 
43 років. Другу групу склали хворі з початко-
вою ГХ – 20 хворих у віці від 23 до 50 р. В обох 
досліджуваних групах спостерігалося початкове 
порушення слухової функції по типу звукосп-
рийняття, про що свідчили позитивні досліди 
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Бінга, Федерічи, а також відсутність кістково-
повітряного інтервалу на аудіометричній кривій. 

Артеріальний тиск (систолічний і діасто-
лічний) у осіб 1 та 2 груп склав відповідно: 
139,6±3,9 та 80,4±1,5 і 152,8±3,6 та 92,2±1,7, а в 
контрольній групі – 119,1±3,2 та 69,8±1,3 
мм.рт.ст. 

Аудіометричне дослідження проводилося 
на клінічному аудіометрі АС-40 фірми 
“Interacoustics” (Данія) в звукоізольованій каме-
рі, де рівень шуму не перевищує 30 дБ. В усіх 
хворих виконувалася порогова тональна аудіо-
метрія як у конвенціональному (0,125 – 8) кГц, 
так і в розширеному (9-16) кГц діапазонах час-
тот. 

Реєстрація довголатентних слухових ви-
кликаних потенціалів проводилась за допомо-
гою аналiзуючої системи МК-6 фірми "Amplaid" 
(Iталiя) та “Eclipse” фірми “Interacoustics” (Да-
нія) в екранованій звукоізольованій камері в 
зафіксованому напівсидячому положенні.  

ДСВП реєстрували у відповідь на тональ-
ні посилки тривалістю 300 мс, інтенсивністю 40 
дБ над суб'єктивним порогом чутливості з час-
тотою заповнення 1 та 4 кГц (час зростання і 
спаду 20 мс). Частота слідування імпульсів ста-
новила 0,5 Гц, кількість вибірок – 32. Викорис-
товувався час аналізу 750 мс при смузі пропус-
кання фільтрів (2-20) Гц. При аналізі отриманих 
кривих приймались до уваги латентні періоди 
піків хвиль Р1, N1, Р2 і N2 ДСВП. 

Аналізуючи часові характеристики ДСВП 
у досліджуваних хворих виявлено наступне. 
Порівняно з контрольною групою здорових но-
рмальночуючих осіб без відхилень в серцево-
судинній системі при іпсилатеральній стимуля-
ції тоном 1 кГц виявлено достовірне подовжен-
ня компонента N2 ДСВП в обох обстежуваних 

групах, як на фоні початкової ГХ (2 група), так і 
у хворих з епізодичним підвищенням АТ (1 гру-
па), що свідчить про зацікавленість коркового 
відділу слухового аналізатора у таких осіб. 

Крім того, при іпсилатеральній стимуляції 
тоном 1 кГц виявлене достовірне подовження 
латентного періоду компоненту N2 ДСВП в 2 
групі порівняно з 1 групою. Так, в 2 групі ЛПП 
N2 становив 284,4±1,7, а в 1 – 276,3±1,8 (t=2,53; 
P<0,05). Отже, при гіпертонічній хворобі спо-
стерігаються більш виражені зміни в корковому 
відділі слухового аналізатора, ніж у хворих з 
епізодичним підвищеним АТ.  

У 2 групі достовірно подовженим був та-
кож і ЛПП компоненту Р2 ДСВП порівняно з 
нормою, який становив 173,5±2,2 мс, а в конт-
рольній групі (159,5±1,9) мс; (t=4,82; P<0,01). Це 
свідчить про явища дисфункції у таких хворих 
лімбічних структур головного мозку, що було 
підтверджено даними електроенцефалографії. 

При іпсилатеральній стимуляції тоном 4 
кГц нами було отримано майже аналогічні дані. 

Проведене дослідження поглиблює наші 
уявлення про патогенез слухових дисфункцій, 
вказуючи на те, що існує тенденція до погір-
шення стану коркового відділу слухового аналі-
затору паралельно з розвитком порушень в сер-
цево-судинній системі. 

Отже, при обстеженні хворих з початко-
вою СНП на фоні судинних чинників слід дуже 
уважно аналізувати анамнестичні дані і при на-
явності навіть епізодичного підвищеного АТ 
проводити у таких пацієнтів комплексне аудіо-
логічне дослідження як периферичного, так і 
коркового відділів слухового аналізатора з ме-
тою своєчасного виявлення порушень та засто-
сування лікувально-профілактичних заходів, що 
буде сприяти запобіганню розвитку СНП. 

 
© Т.А.Шидловська, С.І.Герасименко, 2009  
 
 
 
 
 
 

Т.А. ШИДЛОВСКАЯ, Е.Ю. КУРЕНЕВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПОТОНУСНОЙ ДИСФОНИИ 
 

Актуальность проблемы функциональных 
нарушений голосообразования определяется ее 
социальной значимостью, недостаточным коли-
чеством сведений о патогенезе заболевания, не-
достаточностью объективных критериев проф-

отбора и профориентации лиц голосоречевых 
профессий.  

Задачей настоящего исследования стало 
исследование состояния центральной нервной 
системы, мозгового кровообращения, централь-
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ных отделов слухового анализатора по данным 
электроэнцефалографии, реоэнцефалографии 
(ЭЭГ, РЭГ), КСВП, ДСВП, акустической импе-
дансометрии у пациентов с самым распростра-
ненным функциональным нарушением голосо-
образования – функциональной гипотонусной 
дисфонией (ФГД) в динамике лечения. 

Под нашим наблюдением находились 138 
пациентов с ФГД, которым помимо традицион-
ного фониатрического обследования проводи-
лось: электроэнцефалография, реоэнцефалогра-
фия, аудиометрия в обычном и расширенном 
диапазонах частот, акустическая импедансомет-
рия. В комплекс лечения входили методы мест-
ного лечения в виде инстилляций в гортань ле-
карственных веществ, фонопедические упраж-
нения, вибромассаж гортани, при необходимо-
сти, физиотерапевтические процедуры. Также 
пациентам назначалась медикаментозная тера-
пия, направленная на коррекцию выявленных 
изменений со стороны ЦНС, сосудов головного 
мозга и центральных отделов слухового анали-
затора. Контрольную группу составили 20 ото-
логически и ларингологически здоровых лиц в 
возрасте от 18 до 45 лет. 

По типу течения и клинической картине 
ФГД пациенты были разделены нами на 3 груп-
пы. 1-ю составили 40 человек с относительно 
благоприятным течением заболевания, 2-ю 
группу составили 59 человек со стабильным, не 
склонным к прогрессированию течением забо-
левания. В 3-ю группу вошли 39 пациентов с 
прогрессирующим течением ХФГД, большим 
количеством рецидивов в течении года. Эти па-
циенты предъявляли большое количество жалоб 
не только местного, но и общего характера. 

При проведении электроэнцефалографи-
ческого исследования было выявлено следую-
щее. В 1-й группе преобладали явления раздра-
жения корковых структур головного мозга, во 2-
й – заинтересованность диэнцефальных и кор-
ковых структур его и в 3-й – изменения в диэн-
цефальных и корковых структурах головного 
мозга. При проведении реоэнцефалографии на-
ми были выявлены изменения в состоянии це-
ребральной гемодинамики, причем эти измене-
ния были выражены в различной степени. При 
этом у пациентов с наиболее неблагоприятным 
течением ФГД с выраженным угнетением рит-
мов ЭЭГ наблюдалось более выраженное нару-
шение церебральной гемодинамики. Значитель-
ная разница (p<0,01) наблюдалась и в показате-
лях реографического индекса (РИ), который ха-
рактеризует пульсовое кровенаполнение. Так в 
1-й группе значение Ри составило (0,92±0,06), 
во 2-й – (0,87±0,03) и в 3-й – (0,74±0,02). В ре-
зультате анализа временных характеристик 

КСВП и ДСВП, нами было выявлено достовер-
ное увеличение латентного периода V волны и 
межпикового интервала I-V КСВП у пациентов 
с ФГД по сравнению с данными контрольной 
группы. Так латентные периоды V волны КСВП 
в 3-й, 2-й, 1-й группах и контроле составили 
(6,07±0,02) мс, (6,00±0,02) мс, (5,92±0,02) мс и 
(5,59±0,04)мс соответственно. 

Данные КСВП совпадали также с резуль-
татами акустической импедансометрии, а имен-
но с ее амплитудными показателями. Так, вели-
чина амплитуды акустического рефлекса внут-
риушных мышц (АРВМ) при ипси- и контрала-
теральной стимуляции в группах составили: 
(0,04±0,002) и (0,03±0,002) см3 в 3-й группе, 
(0,12±0,003) и (0,13±0,002) мс3 во 2-й группе, 
(0,17±0,002) и (0,18±0,001) см3 в 1-й группе, а 
также (0,20±0,002) и (0,19±0,003) см3 в кон-
трольной группе. При исследовании ДСВП бы-
ло выявлено, что у пациентов с ФГД отмечается 
достоверное (p<0,01) удлинение компонентов 
P2 и N2 ДСВП по сравнению с данными кон-
трольной группы, наиболее выраженное в 3-й 
группе. После проведения курса лечебных ме-
роприятий всем пациентам проводился повтор-
ный курс инструментальных обследований. В 1-
й и 2-й группах все пациенты субъективно 
ощущали улучшение не только со стороны го-
лосового аппарата, а также со стороны ЦНС. 

Что касается динамики показателей инст-
рументальных обследований, после лечения от-
мечалось “оживление” амплитуды альфа-ритма 
в затылочном и височном отведениях во всех 
группах. При проведении РЭГ отмечалось 
уменьшение анакротической фазы РЭГ во всех 
группах как в каротидной, так и в вертебрально-
базилярной системах. Так, после лечения значе-
ния ά составили (0,16±0,3) с, (0,21±0,3) с и 
(0,25±0,1) с в 1-й, 2-й и 3-й группах соответст-
венно. Изменились показатели дикротического 
и диастолического индекса, а также реографи-
ческого индекса. 

Отмечается также динамика показателей 
КСВП, ДСВП и акустической импедансометрии. 
Причем положительная динамика компонентов 
ДСВП отмечается во всех группах. Показатели 
КСВП и амплитуды АРВМ также изменились в 
сторону нормальных в 1-й и 2-й группах. В 3-й 
группе мы не отметили динамики изменений 
показателей стволомозговых структур слухово-
го анализатора. 

На наш взгляд, проведение комплексного 
инструментального обследования и назначение 
лечения с учетом не только местных проявле-
ний, но и показателей ЦНС, мозгового кровооб-
ращения, центральных структур слухового ана-
лизатора патогенетически обосновано, а кроме 
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того имеет значение для прогнозирования кли-
нического течения ХФГД, объективизации 
оценки состояния таких пациентов, а также мо-

жет быть использовано при проведении трудо-
вой экспертизы, профотбора и профориентации 
лиц голосоречевых профессий. 

 
© Т.А. Шидловская, Е.Ю. Куренева, 2009  
 
 
 
 
 
 

Т.В.ШИДЛОВСЬКА, К.Ю.КУРЕНЬОВА, М.С.КОЗАК, Ю.М.КОЗАК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АМПЛІТУДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ  
У РОБІТНИКІВ ШУМОВИХ ПРОФЕСІЙ З ПОЧАТКОВИМИ  

СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
 

Серед існуючих об’єктивних методів до-
слідження слуху широке розповсюдження 
отримала методика вимірювання імпедансу се-
реднього вуха (Jerger et al.,1973; Wiegand D., 
Poch N., 1988; В.Г. Базаров і співавт., 2000; Т.В. 
Шидловская и соавт, 1992; Т.А. Шидловська, 
К.Ю. Куреньова, 2001 та ін.).  

Метою даної роботи стало вивчення амп-
літудних параметрів АРВМ у робітників «шу-
мових» професій із початковими сенсоневраль-
ними проявами. 

Для досягнення поставленої мети нами 
були обстежені 52 робітника (104 вуха) шумо-
вих виробництв із початковими сенсоневраль-
ними порушеннями.  

Імпедансна аудіометрія проводилася на 
імпедансометрах “Amplaid-720” (Італія) та 
“Siemens-SD 30” (Німеччина). Спочатку прово-
дилася динамічна тимпанометрія для виключен-
ня патології середнього вуха, а далі визначалися 
пороги АРВМ при іпси- та контралатеральнійс-
тимуляції. 

Проведені дослідження показали наступ-
не. У всіх обстежених була зареєстрована тим-
панограма тпу «А». Що стосується порогових 
характеристик АРВМ, то у пацієнтів обох груп 
нами не було виявлено достовірних відміннос-
тей в цих показниках у порівнянні з даними ко-
нтрольної групи.  

При дослідженні амплітудних характери-
стик АРВМ в обох досліджуваних групах пра-
цівників з початковими порушеннями слуху ви-

явлено достовірне (p<0,01) зниження амплітуди 
АРВМ порівняно з контрольною групою як при 
іпси-, так і контралатеральній стимуляції.  

При цьому у працівників 1 групи, з пору-
шенням слуху на тони лише в розширеному (9-
16 кГц) діапазоні частот вже мало місце досто-
вірне (p<0,01) зниження амплітуди АРВМ до 
(0,17±0,004) см3 та (0,16±0,004 )см3, як при іп-
си-, так і контралатеральній стимуляції (у конт-
рольній групі відповідно – (0,20±0,002) см3 та 
(0,19±0,003 см3)). 

Ще більш суттєве зниження амплітуди 
АРВМ спостерігалося у працівників 2 групи, у 
яких більш виражене порушення виявлено в 
розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, а та-
кож в конвенціональному, починаючи з  
2 кГц. 

При іпси- та контралатеральній стимуля-
ції амплітуди АРВМ в 2 групі становили відпо-
відно (0,10±0,003) см3 та (0,11±0,005) см3. 

Таким чином, проведене дослідження сві-
дчить про те, що вже в ранні строки початкових 
сенсоневральних порушень слуху за даними 
акустичної імпедансометрії настають зміни в 
стовбуромозкових структурах слухового аналі-
затора, про що свідчить зменшення амплітуди 
АРВМ у обстежуваних пацієнтів.  

Отримані дані важливі при ранній топіч-
ній діагностиці слухових розладів у робітників 
шумових виробництв, а також при своєчасному 
застосуванні у них лікувально-профілактичних 
заходів. 

 
© Т.В.Шидловська, К.Ю.Куреньова, М.С.Козак, Ю.М.Козак, 2009  
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В.І.ЛУЦЕНКО, А.І.РОЗКЛАДКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ 
 

Цілорічний алергічний риніт (ЦАР) та се-
зонний алергічний риніт (САР) становлять сер-
йозну проблему сучасної алергології та отори-
ноларингології, оскільки кількість таких хворих 
постійно зростає. Складний етіопатогенез алер-
гічних захворювань і мультифакторні зміни в 
організмі обумовлюють такі особливості: полі-
синдромність клініки з перевагою респіратор-
них форм; полівалентність сенсибілізації; зни-
ження захисної функції внутрішніх органів; по-
єднання атопічного і інфекційного синдромів з 
осередками хронічного запалення; зниження 
детоксикаційної функції гепатоцитів. 

Безконтрольне застосування топічних та 
системних деконгестантів привело до масового 
виникненню ускладнень місцевого характеру, 
токсичних уражень, порушень серцево-судинної 
системи. Виходячи з вищевказаного, ми вернули 
увагу на можливість корекції патологічних станів 
за допомогою феномена біологічного резонансу, 
використовуючи пам’ять структурованої води. 

Відомо, що організм людини на 70-90% 
складається з води і виявляється, що дія води на 
організм людини більше залежить від її певної 
голографічної структури, а не від хімічного 
складу. Однією із важливих особливостей вод-
них голограм є їх властивість забезпечувати пе-
редачу інформації між клітинами органів і сис-
тем за рахунок донорсько-акцепторної взаємодії 
надслабких електромагнітних випромінювань. 
Якщо цілеспрямовано задати голографічну 
структуру воді, то вона буде виступати як біоло-
гічно активна рідина (БАР), що здатна змінюва-
ти енергетичні і біохімічні процеси в заданому 
напрямку. 

Алгоритм обстеження та лікування був 
наступним. Спочатку визначались параметри 

точок акупунктури (ТА) в меридіанах нирок, 
сечового міхура, товстого та тонкого кишечни-
ка, легенів, ендокринної системи, стан яких 
впливає на слизову оболонку носа з позицій ре-
флексотерапії. Потім в репрезентативних точках 
цих же меридіанів визначали етіологічні факто-
ри: віруси, бактерії, найпростіші, гриби, глистну 
інвазію. Тут же за допомогою електропунктур-
ного тестування індивідуально підбирали го-
меопатичні препарати. 

Нами було обстежено 36 хворих з ЦАР і 
САР віком від 9 до 48 років, яким був встанов-
лений діагноз за клінічними проявами та лабо-
раторними тестами. Результати етіологічної діа-
гностики показали, що даним методом у хворих 
на вищевказаних меридіанах були виявлені: 
збудники туберкульозу – 80,6%, глистна інвазія 
– 75%, віруси – 72,2%, хламідії – 52,8%, лямблії 
та амеби – 30,5%, гриби роду Candida – 27/8%. 
Після проведеного лікування за допомогою БАР 
по схемі покращення клінічної симптоматики 
спостерігалось у 72,2% хворих, що було підтве-
рджено негативними тестами на гістамін та се-
ротонін та відсутністю етіологічних факторів 
при повторному їх визначенні.  

Механізм дії БАР та елімінація збудників, 
на нашу думку, заснований на принципі інтер-
ференції, коли відбувається взаємодія протифа-
зних коливань з однаковими амплітудами, після 
чого частково або повністю зникають коливан-
ня, що, в свою чергу, приводить до зміни фазо-
вих станів у рідкокристалічних структурах, їх 
біоенергетичного та агрегатного стану, до їх 
інактивації, розпаду та виведення з організму. 
Ці попередні результати потребують глибоких 
наукових досліджень для отримання достовір-
них результатів.  

 
© В.І.Луценко, А.І.Розкладка, 2009  
 
 
 

Т.А.ШИДЛОВСЬКА, Т.В.ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РАННЄ ВИЯВЛЕННЯ СЛУХОВИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ДІЇ ШУМУ 
 

Відомо, що сенсоневральна приглухува-
тість (СНП) є однією з самих розповсюджених 
форм професійної патології в економічно роз-
винутих країнах світу. 

За даними Ю.І. Кундієва та співавторів 
(2007), по показникам професійної захворюваності 

машинобудівна промисловість була на 3 місці піс-
ля вугільної та металургійної. Разом з тим в літе-
ратурі є лише поодинокі відомості, які висвітлю-
ють умови праці і стан здоров’я робітників маши-
нобудівних підприємств. При цьому, в основному 
описано стан слуху на тони в конвенціональному 
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(0,125-8) кГц діапазоні частот. Нові можливості 
відкриває дослідження слуху на тони в області 
розширеного діапазону частот (9-20) кГц.  

Мета даної роботи – дослідження слуху 
на тони не тільки в конвенціональному (0,125-8) 
кГц, але і в розширеному (9-16) кГц діапазонах 
частот у малостажованих робітників „шумових” 
професій машинобудівної промисловості. 

Для досягнення поставленої мети було 
проведено обстеження 65 робітникам „шумо-
вих” професій з початковою СНП у віці від 20 
до 40 років із стажем роботи в шумі до 5 років. 
Із аналіза були виключені робітники, які пере-
несли черепномозкову травму або нейроінфек-
цію, а також мали контакт з радіацією. Контро-
льну групу становили 20 отологічно здорових 
осіб в віці від 18 до 25 років. 

Суб’єктивна аудіометрія у всіх обстеже-
них виконувалась як в конвенціональному 
(0,125-8) кГц, так і в розширеному (9-12) кГц 
діапазонах частот. Дослідження слухової функ-
ції виконували з застосуванням клінічного імпе-
дансометра АС-40, фірми „Interacoustics” (Да-
нія) в екранованій звукоізоляційній камері, де 
рівень шуму не перевищував 25 дБ. 

Зареєстровані рівні шумового наванта-
ження на робочих місцях осіб „шумових” про-
фесій перевищують допустимий рівень шуму 80 
дБ на 1-19 дБ. 

За станом слухової функції в конвенціональ-
ному (0,125-8,0) кГц і в розширеному (9,0-16,0) кГц 
діапазонах частот, нами було виділено дві групи. В 
першу групу ввійшло 31 робітників без скраг на 
зниження слуху. У них слух на тони в області кон-
венціонального (0,125-8,0) діапазону частот знахо-
дився в межах норми, а в області розширеного був 
порушеним. Так, на частотах 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 
14,0 i 16,0 кГц пороги слуха на тони в цій групі ста-
новили відповідно: (21,4±0,7); (24,1±0,6); (27,8±0,5); 
(41,2±0,6); (43,2±0,4) i (43,3±0,4) дБ. 

Другу групу становили 34 робітники, у 
яких мало місце порушення слухової функції 
також і в конвенціональному діапазоні частот, 
починаючи з 2 кГц. В області 3,0; 4,0; 6,0 i 8,0 
кГц пороги слуху на тони в цій групі становили 
відповідно: (29,7±1,4); (36,2±2,7); (38,4±2,5) i 
(40,1±1,5) дБ. Що ж стосується порогів слуху на 
тони в розширеному діапазоні частот, то в дру-
гій групі відмічалось більш виражене їх підви-
щення, ніж в першій групі. Так, в області 9, 10, 
11,2, 12,5, 14 і 16 кГц пороги слуху на тони ста-
новили відповідно: (33,9±0,4), (35,1±0,7), 
(45,2±0,7), (50,2±0,5), (59,2±0,8), (60,1±0,3) дБ. 

Зазначимо також, що робітники 1 групи 
не мали скарг на зниження слуху, однак їх бі-
льшість (87,9 %) пред’являли скарги на 
суб’єктивний шум в вухах інтенсивністю від 5 
до 20 дБ, переважно це був високочастотний 
шум в діапазоні від 4 до 11,2 кГц. Слід також 
відмітити, що стаж роботи у обстежених робіт-
ників „шумових” професій 1 групи не переви-
щував 3 роки, а в другій групі стаж роботи в 
шумі був більш ніж 3 роки (в середньому 
(8,4±2,1) роки). 

В 2 групі хворих суб’єктивний шум в ву-
хах турбував 79,3 % робітників. Практично всі 
робітники цієї групи скаржились на зниження 
слуху. 

Таким чином, наявність суб’єктивного 
шуму в вухах у робітників „шумових” професій 
являється ранньою ознакою слухових розладів. 

Таким робітникам потрібно проводити 
дослідження слухової функції не тілки в конве-
нціональному (0,125-8) кГц, але і в розширено-
му (9-16) кГц діапазонах частот. Це дозволить 
своєчасно виявити слухові розлади та провести 
лікувально-профілактичні заходи робітникам 
„шумових” професій і тим самим попередити 
розвиток професійної сенсоневральної приглу-
хуватості. 

 
© Т.А.Шидловська, Т.В.Шевцова, 2009  
 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, Ю.А. ОБОЗНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ПІДХІД ДО ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ  
В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ЕПІТИМПАНО-АНТРАЛЬНОГО ОТИТУ 

В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ 
 

Проблема отогенних внутрішньочерепних 
ускладнень залишається важливою і актуальною 
і на тепер, оскільки й в сучасних умовах леталь-
ність від цієї патології досить висока.  

Нами проаналізовано медичні карти ста-
ціонарних хворих з отогенними внутрішньоче-
репними ускладненнями, які лікувались у відді-
ленні отоларингології Київської обласної кліні-
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чної лікарні (клінічна база кафедри оторинола-
рингології НМАПО ім. П.Л. Шупика) за останні 
10 років. За період з 1998 по 2008 рік у ЛОР-
відділенні знаходилось 74 хворих з цією патоло-
гією. Із них у 60 (81,1 %) пацієнтів внутрішньо-
черепні ускладненнями виникли внаслідок хро-
нічного гнійного середнього отиту, а у 14 
(18,9 %) – гострого гнійного запалення серед-
нього вуха. Вік пацієнтів - від 16 до 76 років.  

Загальна кількість внутрішньочерепних 
ускладнень, з врахуванням їх поєднання в окре-
мих хворих, склала 122 випадки. Ізольовані вну-
трішньочерепні ускладнення діагностовано у 36 
(48,6 %) пацієнтів, а поєднані – у 38 (51,4 %). 
Питома вага гнійного менінгіту і менінгоенце-
фаліту серед всіх інших ускладнень склала 
31,1 %, екстра- та субдурального абсцесу серед-
ньої і задньої черепних ямок – 39,3 %, тромбозу 
сигмоподібного синусу – 12,3 %, абсцесу скро-
невої частки мозку – 12,3 %, абсцесу мозочка – 
4,9 %. Лабіринтит поєднувався з внутрішньоче-
репною патологією у 9 осіб.  

Померли 11 хворих: 7 осіб з отогенним 
менінгоенцефалітом, 2 – з отогенним абсцесом 
мозку + менінгоенцефаліт, 2 – абсцесом мозочка 
+ менінгоенцефаліт. При цьому у 3 хворих 
ускладнення виникли внаслідок гострого гній-
ного середнього отиту, а у інших 8 - основним 
захворюванням було хронічний гнійний епітим-
пано-антральний середній отит. Таким чином 
летальність у хворих з отогенними внутрішньо-
черепними ускладненнями склала 14,9%. 

Аналізуючи історії хвороби померлих па-
цієнтів установлено, що одна із основних при-
чин їх смертності була пізня доставка в хірургі-
чний стаціонар. Всі вони надійшли у відділення 
у важкому стані (за шкалою ГЛАЗГО – від 10 до 
3 балів). Крім того виявлено, що всі померлі 

хворі, у котрих причиною розвитку внутрішньо-
черепної патології був хронічний гнійний сере-
дній отит, до надходження в обласну лікарню 
тривало отримували системну антибактеріальну 
терапію – від 6 до 21 дня. Необхідно відмітити, 
що антибіотики приймали на до госпітальному 
етапі лікування також 51,2% пацієнтів у котрих 
лікування закінчилось успішно, але в більшості 
із них діагностика внутрішньочерепних усклад-
нень була ускладнена в зв’язку зі спотвореною 
клінічною картиною. У них у більшості випад-
ків спостерігалась відсутність типових клініч-
них симптомів внутрішньочерепної патології і 
виявлено її було лише за допомогою 
комп’ютерної чи магнітнорезонансної томогра-
фії, а у 8 випадках лише під час операції. 

Виходячи з вищенаведених даних, для 
підвищення ефективності лікування хворих на 
хронічний гнійний середній отит і з метою по-
передження розвитку отогенних внутрішньоче-
репних ускладнень, й від так і летальності, на 
наш погляд, всі пацієнти із загостренням хроні-
чного гнійного епітимпано-антрального отиту, 
потребують стаціонарного лікування і цілесп-
рямованого обстеження з метою виключення 
розвитку отогенної внутрішньочерепної патоло-
гії. Системна антибіотикотерапія можлива лише 
після виключення отогенного внутрішньочереп-
но ускладнення та визначеній тактиці хірургіч-
ного лікування. На нашу думку обов’язкова гос-
піталізація хворих при загостренні хронічного 
гнійного епітимпано-антрального отиту з при-
значенням сучасних методів діагностики внут-
рішньочерепної патології (КТ, МРТ) на етапі 
госпіталізації та в процесі лікування, можуть 
значно оптимізувати діагностику внутрішньоче-
репних отогенних ускладнень та уникнути лета-
льності при даній патології.  

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, Ю.А. Обозна, 2009 
 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, О.В.НАУМЕНКО, О.А.РУДЬ, Я.В.ШКОРБОТУН (КИЇВ , УКРАЇНА) 

ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ 
ОПЕРАЦІЙ ШЛЯХОМ КОНТРОЛЮ ГЛИБИНИ АНЕСТЕЗІЇ ЗА БІСПЕКТРАЛЬНИМ 

ІНДЕКСОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЦНС 
 

Адекватне анестезіологічне забезпечення 
в ЛОР-хірургії є одним із важливих факторів, 
що сприяє психофізіологічному комфорту та 
зниженню психоемоційного навантаження як на 
пацієнта, так і на медперсонал. Зважаючи на те, 
що ЛОР-органи є досить чутливою рефлексо-

генною зоною, кількість оперативних втручань 
в отоларингології, що виконуються під загаль-
ною анестезією, неухильно зростає. 

Однією з головних проблем сучасної анес-
тезіології залишається проблема оцінки глибини 
анестезії під час хірургічного втручання (В.В. 
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Суботін, В.Є. Басов, 2005). Хоч основним орга-
ном “мішенню” для анестетиків є головний мо-
зок, майже всі види наркозу проходять без будь-
якого моніторингу впливу препаратів на центра-
льну нервову систему (ЦНС). Зазвичай анестезі-
олог з метою визначення рівня глибини наркозу 
оцінює фізіологічні показники пацієнта: артеріа-
льний тиск, частоту серцевих скорочень, пітли-
вість, виділення сльози, реакцію зіниць. Але ці 
показники не дозволяють об’єктивно визначити 
рівень свідомості пацієнта під час хірургічного 
втручання, і крім того, при отоларингологічних 
операціях, зважаючи на локалізацію операційно-
го поля на голові хворого візуальний доступ до 
очей пацієнта в ряді випадків є обмежений.  

Тому об’єктивний моніторинг глибини 
анестезії і підтримання її на мінімально необ-
хідному рівні в процесі хірургічного втручання - 
це важлива складова сучасного анестезіологіч-
ного забезпечення (Anil Gupta 2004). 

В Центрі малоінвазивної хірургії ДЗ “Клі-
нічна поліклініка №1” Державного управління 
справами застосовується методика анестезіоло-
гічного забезпечення оториноларингологічних 
хірургічних втручань з контролем глибини ане-
стезії за допомогою біспектрального індексу 
(БІС) електричної активності ЦНС, яка дозволяє 
гарантовано стабільно підтримувати адекватну 
глибину наркозу під час втручання, мінімізувати 
кількість медикаментів необхідну для адекват-
ного знечулення а отже, зменшити час необхід-
ний для відновлення свідомості пацієнта після 
операції та скоротити час перебування хворого в 
операційній. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
27 пацієнтів, анестезіологічне забезпечення хі-
рургічних втручань у котрих проводилось з ви-
користанням моніторингу рівня свідомості під 
час втручання за показниками біспектрального 
індексу електричної активності головного моз-
ку. Вік пацієнтів – від 16 до 64 років (середній 
вік – 44 ± 6,2). У 17 з них були здійснені ендо-
скопічні втручання на приносових пазухах, у 7 - 
риносептопластика з радіохвильовою вазотомі-
єю нижніх носових раковин, у 3 – тимпаноплас-
тика та у 1 – кохлеарна імплантація. 

Пацієнти були госпіталізовані в день опе-
рації, огляд анестезіолога здійснювався напере-
додні. Згідно з класифікацією Американського 
товариства анестезіологів (ASA) всі пацієнти 
відносились до I класу.  

Венозний доступ забезпечувався в опера-
ційній, інфузійна терапія під час операції скла-
дала 10-12 мл/кг/год кристалоїдного розчину. 

Індукція загальної анестезії проводилась 
внутрішньовенним шляхом під контролем біс-
пектрального індексу (пропофол 1,5 – 2,5 мг/кг 
+ фентаніл 2-3 мкг/кг). Релаксація забезпечува-
лась введенням рокуронію (0,6 мг/кг). При дося-
гненні БІС відмітки 40-45% виконувалась пряма 
ларингоскопія та інтубація трахеї. 

Підтримка загальної анестезії здійснюва-
лась за методикою low-flow анестезії інгаляцій-
ним анестетиком - севофлураном (за схемою 
N20:O2 60%:40% + севофлуран 1,0 – 1,4 об%). 
При цьому рівень БІС підтримувався на задано-
му рівні - 40–60%. Паралельно проводився мо-
ніторинг артеріального тиску, контроль частоти 
серцевих скорочень та частоти пульсу, SpO2; 
вимірювались PetCO2 та концентрації газів (O2, 
N2O, севофлуран) в свіжій газовій суміші та на-
прикінці видиху. Вентиляція легень проводи-
лась в режимі нормокапнії. 

Відновлення свідомості та самостійного 
дихання відбувались на 6±1,2 хв. після завер-
шення оперативного втручання. На цей час рі-
вень біспектрального індексу складав 80 – 85% - 
здійснювалась екстубація трахеї. При досягнен-
ні рівня свідомості 10 балів за шкалою післяна-
ркозного відновлення (J.A.Aldrete) пацієнти пе-
реводились в післяопераційну палату. Середній 
термін перебування хворих в операційній після 
закінчення операції склав 9±2,4 хв.  

В післяопераційному періоді інфузійна 
терапія не проводилась. Прийом рідини розпо-
чинався через 40 – 60 хвилин після закінчення 
оперативного втручання. 

Післяопераційне знеболення забезпечува-
лось прийомом таблетованих форм нестероїд-
них протизапальних препаратів. 

Всі пацієнти в задовільному стані виписа-
ні зі стаціонару через 2-3 доби. 

 
© В.О. Шкорботун, О.В.Науменко, О.А.Рудь, Я.В.Шкорботун, 2009 
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АБЛЯЦІЇ 
ТКАНИН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РОНХОПАТІЇ 

 

Сучасні підходи до оперативного ліку-
вання ронхопатії направлені на забезпечення 
оптимальної прохідності дихальних шляхів, мо-
делювання м’якого піднебіння з підвищенням 
його ригідності та зменшення об’єму тканин 
верхніх дихальних шляхів, які можуть підтри-
мувати вібрацію при диханні. 

Однією з проблем з якою зустрічаються 
пацієнти в ранньому післяопераційному періоді 
при вказаних втручаннях є виражений і трива-
лий дискомфорт, зумовлений посттравматичним 
набряком тканин м’якого піднебіння та глотки 
при вираженій рефлексогенності операційної 
ділянки. Для зменшення післяопераційної реак-
ції тканин, мінімізації травми та скочення три-
валості оперативного втручання ми виконуємо 
вказані операції із застосуванням сучасних ни-
зькотемпературних методів холодноплазмової 
та радіохвильової технології абляції тканин. 

Нами проведено аналіз результатів ліку-
вання 39 пацієнтів, що були прооперовані в 
«Центрі малоінвазивної хірургії» Управління 
охорони здоров’я та медичного забезпечення 
ДУС із застосуванням вищезазначених техноло-
гій. Основною скаргою хворих, з якою вони зве-
рнулись в центр – був храп. При об’єктивному 
обстеженні виявлено, що у 8 пацієнтів спостері-
галась значна гіпотонія м’якого піднебіння (ІІІ 
ступінь), зі значним видовженням uvula, у інших 
31 - установлена гіпотонія піднебіння ІІ ступеня. 
При обстеженні порожнини носу, викривлення 
перегородки носу з порушенням носового ди-
хання встановлено в 12 випадках, гіпертрофія 
нижніх носових раковин та вазомоторний риніт 
виявлено у 27 хворих, у 1 особи – синехії поро-
жнини носу. Гіпертрофія піднебінних мигдали-
ків ІІ-ІІІ ступеню спостерігалась у 2 осіб. 

Всім 39 особам з метою корекції м’якого 
піднебіння виконано підслизову увулофаринго-
палатопластику (в 32 випадках радіохірургічну 
та 7 – холодноплазмову), додатково у 9 осіб ви-
конано увулотомію. Мета втручання – форму-
вання направлених тяжів рубцювання тканини 
піднебіння, які сприятимуть його скороченню та 
підвищенню тонусу. 

Відповідно, з метою забезпечення опти-
мального носового дихання, як фактора, що 
сприяє ронхопатії у 12 хворих виконано риносе-

птопластику, у 27 осіб – підслизову вазотомію 
нижніх носових раковин (радіохірургічну – 26 
пацієнтів, холодноплазмову – 9), в 1 випадку 
здійснено розтин синехій порожнини носу із 
використанням радіохвильового ножа. У двох 
хворих додатково виконано холодно-плазмову 
тонзилотомію. 

Пацієнти, яким виконувалась риносепто-
пластика виписувались із стаціонару через 2 
доби після оперативного втручання, інші – в 
день операції.  

Більшість пацієнтів, 32 (82,1%) з 39, від-
мічали помірний дискомфорт в ділянці підне-
біння після увулопалатопластики протягом 3-5 
днів, до прийому знеболюючих препаратів вда-
валось лише 7 осіб (17,9%). Ускладнень після 
проведених хірургічних втручань не спостеріга-
лось. Лише у 4 (10,3%) осіб в ранньому після-
операційному періоді було відмічено водянис-
тий набряк язичка, що очевидно зумовлено по-
рушенням лімфовідтоку, в результаті інтерсти-
ційного набряку, який спостерігався протягом 2-
3 діб.  

Повне зникнення хропіння через 1 місяць 
після оперативного втручання відмітили 10 
(25,6 %) пацієнтів, зменшення гучності та час-
тоти епізодів хропіння – 17 (42,6%). У 12 
(30,8%) осіб характер хропіння не змінився. У 5 
(12,8%) хворих після кількамісячного періоду 
зменшення інтенсивності храпу, він відновився 
на попередньому рівні. Їм, а також 4 особам, у 
яких не відмічено зниження інтенсивності хро-
піння після першого втручання, виконана по-
вторна операція на м’якому піднебінні через 2 
місяці, (в 6 випадках – ІІ етап підслизової уву-
лопалатопластики, а у 3-х осіб виконано повто-
рну увулопалапопластику, в поєднанні з увуло-
томією). Покращення відмічено у всіх випадках. 

Застосування низькотемпературних мето-
дів абляції (радіохвильової хірургії, холодно-
плазмової абляції) при хірургічному лікування 
ронхопатії дозволило нам досягти позитивного 
ефекту через 1 місяць після оперативного втру-
чання у 69,2 % пацієнтів. У 12,8 % з них ефект 
був тимчасовим (хропіння відновилось протя-
гом 5 місяців). Післяопераційний дискомфорт у 
преважної кількості пацієнтів не потребував 
прийому знеболюючих засобів. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, 2009  
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А.П. ЩЕЛКУНОВ, С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОСТРЫЕ ГНОЙНЫЕ СИНУСИТЫ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА (МАРИСИНУСИТЫ) 
 

Воспалительные заболевания околоносо-
вых пазух (ОНП) занимают одно из ведущих 
мест в структуре заболеваний верхних дыха-
тельных путей.  

 Острый синусит является наиболее час-
тым осложнением острой респираторной вирус-
ной инфекции (5–10%), где безусловная роль в 
первичном повреждении слизистой оболочки 
околоносовых пазух отводится респираторным 
вирусам, которые обнаруживаются в полости 
носа и околоносовых пазух более чем у 50% 
больных острым гнойными синуситами.  

Считается, что значительное увеличение 
числа острых синуситов отмечается в период 
вспышки (эпидемии) гриппа, ОРВИ, что имеет 
место в зимний период года. 

Особый интерес вызывает существенный 
рост (вспышка) острых риносинуситов, пре-
имущественно гаймороэтмоидитов в летний пе-
риод года в курортной местности, в частности в 
г.Одессе. При этом число обратившихся за не-
отложной медицинской помощью возрастает в 
десятки раз. Необходимо отметить, что особен-
но возрастает число заболевших в жаркое время 
года, в период купания, поэтому практические 
врачи называют эти процессы «синуситами ку-
пального сезона» или «мариснуситы».  

Вызывает научный и практический инте-
рес причина такой вспышки заболеваний, какие 
необходимые профилактические меры должны 
быть предприняты как со стороны медицинской 
службы, так и со стороны населения для преду-
преждения заболевания.  

Цель исследования: снизить количество 
заболевших острым риносинуситом в летний 
период курортного сезона путем разработки 
профилактических мероприятий и сократить 
период лечения. 

Для выполнения поставленной цели сле-
дует решить следующие задачи: 

1. Изучить структуру и особенности тече-
ния острых риносинуситов по сезонной обра-
щаемости в лечебные учреждения.  

2. Определить этиопатогенетические фак-
торы острых риносинуситов в курортный пери-
од. 

3. Изучить связать санитарное состояние 
воды и песка в районе г.Одессы в период ку-
рортного сезона. 

4. Оценить состояние местного и систем-
ного иммунитета, состояние кишечника боль-
ных острым риносинуситом в период курортно-
го сезона. 

5. Разработать и внедрить профилактиче-
ские рекомендации по снижению обращаемости 
в лечебные учреждения больных данной фор-
мой острых риносинуситов и сокращению пе-
риодов лечения.  

Мы представляем начальные результаты 
этого исследования. 

Практический интерес имеет клиника 
«морских» синуситов и её отличия от синуси-
тов, развившихся как осложнение ОРВИ. Нача-
ло «морских» синуситов как правило молние-
носно без каких-либо продромальных симпто-
мов: на фоне полного здоровья появляется рез-
кая головная боль, повышение температуры, 
затруднение дыхания через нос, обильное гной-
ное отделяемое из носа. 

Быстрое начало, гнойный характер забо-
леваний с первого же дня, позволяет предполо-
жить, что данная форма острых риносинуситов 
изначально является гнойной и требует безотла-
гательного назначения антибактериальной тера-
пии. 

Изучение бактериального состава возбу-
дителей показало наличие кокковой флоры и 
грибков. Мониторинг бактериального загрязне-
ния морской воды у побережья Одессы отметил 
нормализацию на протяжение 3 лет, характер 
флоры не совпадал с возбудителями синусита. 
Изучение микрофлоры песка выявило большое 
количество грибков, которые часто совпадали с 
выделенными при остром риносинусите. 

Исследование этой проблемы продолжа-
ются. 

 
© А.П. Щелкунов, С.М. Пухлик, 2009  
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В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, А.С. ПЛАТОНОВ, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Основными причинами увеличения забо-
леваемости хроническим риносинуситом у де-
тей и подростков могут служить нарушение но-
сового дыхания (искривление носовой перего-
родки, аденоидные вегетации), повышение ре-
зистентности микроорганизмов вследствие бес-
контрольного и необдуманного применения ан-
тибактериальных средств, рост аллергического 
фона населения, ухудшение экологических ус-
ловий. 

Целью данной работы являлась разработ-
ка комплекса мероприятий для лечения хрони-
ческого риносинусита у детей и подростков. 

Материалы и методы. С 2000 по 2008 го-
да в ЛОР клинике ИНВХ было проведено обсле-
дование и лечение 89 детей с диагнозом: искрив-
ление перегородки носа, аденоиды (I-II cт.), хро-
нический риносинусит. Мальчиков было 46 
(51,7%), девочек – 43 (48,3%). Возраст детей ко-
лебался от 6 до 14 лет. Всем детям диагноз уста-
новлен в 6-7 летнем возрасте. Пациенты основ-
ной группы были разделены на 2 подгруппы. Эти 
дети лечились и наблюдались в нашей клинике. 
Контрольную группу составил 31 (34,9%) ребе-
нок, который лечился и наблюдался по месту 
жительства. Дети этой группы консультированы 
в клинике в 12-14 летнем возрасте.  

В первой исследуемой подгруппе (32 ре-
бенка – 35,9%) для лечения хронического рино-
синусита, обусловленного искривлением носо-
вой перегородки и аденоидитом использовалось 
комплексное лечение. Применялись антигомо-
токсические и антигистаминные препараты, то-
пические кортикостероиды, орошение слизи-
стой оболочки носа солевыми растворами. При 
достижения ремиссии риносинуита выполня-
лась септопластика по методике А.С.Лопатина 
(1989) или резекция-реинплантация с одномо-
ментной коррекцией внутриносовых структур. 
Пациенты в послеоперационном периоде по-
вторно проходили курс антигомотоксической и 
топической кортикостероидной терапии. 

Во второй исследуемой группе (26 лиц - 
29,2%) пациенты получали антигомотоксиче-
ские и антигистаминные препараты, топические 

кортикостероиды, орошение слизистой оболоч-
ки носа солевыми растворами. Хирургическое 
лечение искривления носовой перегородки из-за 
отказа родителей не производилось. 

В контрольной группе дети, лечившиеся 
по месту жительства, получали деконгестанты 
длительным курсом, препараты серебра в нос, 
физиопроцеруры, гомеопатические средства, 
топические стероиды неполными курсами. 

Оценку эффективности лечения проводи-
ли на основании клинических данных и эндо-
скопической картины. Отличными результатами 
считали отсутствие носовой обструкции, воз-
никновение риносинуита (РС) менее 1 раз в год, 
хорошими – свободное носовое дыхание, воз-
никновение РС 1 раз в год. Удовлетворитель-
ными результаты лечения признавали при слабо 
выраженных признаках носовой обструкции, 
обострениях РС более 2-3 раз в год, неудовле-
творительными – при стойком затруднении но-
сового дыхания и обострениях РС более 3 раз в 
год.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Срок наблюдения составил от 1 до 8 лет. В 
первой исследуемой подгруппе после проведен-
ного лечения отличные результаты отмечены у 
27 (84,4%) детей, у 4 (15,6%) – хорошие. Во вто-
рой исследуемой подгруппе отличные результа-
ты зарегистрированы у 3 (11,5%), хорошие – у 
14 (53,8%), удовлетворительные – у 9 (34,7%) 
пациентов. В контрольной группе хороших ре-
зультатов отмечено 3 (9,7%), удовлетворитель-
ных – 5 (16,1%), неудовлетворительных – 23 
(74,1%).  

Таким образом, в исследуемых группах 
клиническая эффективность лечения оказалась 
значительно выше, чем в контрольной группе. 

Выводы.  
Лечение РС у детей и подростков, воз-

никшее на фоне искривления носовой перего-
родки должно носить комплексный характер и 
сочетать в себе как адекватное медикаментоз-
ное, так и максимально щадящее хирургическое 
лечение, которое должно проводиться вне зави-
симости от возраста пациента.  

 
© В.Г. Ягельский, В.В. Толчинский, А.С. Платонов, Е.В. Ягельский, 2009 
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С.Ф.ЯЛОВОЙ, О.В.КУЗНЕЦОВА, А.Е. КУЗНЕЦОВ (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЛОР-ОРГАНОВ 
И ХОЗЛ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ 

 

Хроническое обструктивное заболевание 
легких (ХОЗЛ) характеризуется не полностью 
обратимым ограничением проходимости дыха-
тельных путей, постоянно прогрессирующим и 
ассоциированным с воспалительным ответом 
легких на вредные частицы или газы.  

Под нашим наблюдением в условиях са-
натория – профилактория за 2006 – 2008 г.г. (3 
года) пролечено 175 рабочих горно-
обогатительного комбината с сочетанными за-
болеваниями ХОЗЛ и ЛОР-органов в возрасте 
от 18 до 70 лет (до 30 лет – 18 человек (10,3%); 
30-40 лет – 59 чел. (33,7%); 40-50 лет – 53 чел. 
(30,3%); 60-70 лет – 45 человек (25,7%). Рабо-
тающих с вредными факторами производства 
(промышленные аэрозоли железорудных и по-
лиметаллических концентратов, железо и его 
оксиды и др.) было пролечено 102 чел. (58,3%), 
курильщиков – 72 человека (41,1%). Среди па-
циентов в сочетании с ХОЗЛ хронический фа-
рингит был у 51 человека (29,2%), хронический 
тонзиллит – 30 человек (17,1%), хронический 
риносинусит – 85 человек (48,6 %), хронический 
ларингит – 9 человек (5,1%).  

При лечении использовались физиотера-
певтические методы лечения длительностью 21-
24 дня, обладающие противовоспалительным, 
болеутоляющим, противоотечным, регенера-
тивно-восстановительным, метаболитическим, 
десенсибилизирующим, нейротрофическим, им-
муностимулирующим, антибактериальным дей-
ствием. Для лечения применяли: электрофорез с 
растворами KJ, CaCl2, димексида, димедрола, 
пелоида; светолечение – УФО, ОКУФ; ингаля-
ции внутриносовые и эндотрахиальные c рас-
творами бронхолитиков, десенсебилизирующих 
средств и пеллоида; у больных с хроническими 
риносинуситами – носовой душ с последующим 
орошением изотоническим спреем на основе 
стерилизованной воды Адриатического моря, 
фонофорез на область придаточных пазух и эн-
доназально с гидрокортизоновой мазью и пел-
лоидом; вакуум-массаж и ручной массаж на 
заднюю поверхность грудной клетки; подвод-
ный душ-массаж; хвойные, морские и сероводо-
родные ванны, ЛФК. 

Для медикаментозного лечения применя-
лись препараты: бронхолитики пролонгирован-
ного действия (сальметерол, формотерол, тио-
тропиум), при необходимости – теофилины, при 
тяжелом течении – комбинации с ингаляцион-
ными кортикостероидами, у больных с хрониче-
ским риносинуситом и хроническим ларингитом 
– флутиказон. Для повышения защитных сил ор-
ганизма были включены препараты с иммуномо-
делирующим эффектом (N-ацетилцистеин, тимо-
ген, эхиноцея, бальзам Битнера, поливитамины), 
при хронических риносинуситах преимущест-
венно – синупрет, при хронических фарингитах – 
имупрет, при хронических ларингитах – бронхи-
прет. С целью улучшения дренажной функции 
легких назначались отхаркивающие средства 
(бронхофит, амброксол, лазолван, бронхосан). 
Применялась индивидуально подобранная дыха-
тельная гимнастика и длительные прогулки на 
свежем воздухе (санаторий – профилакторий на-
ходится в загородной зоне), которые улучшали 
вентиляционную способность легких. 

Эффективность лечения оценивалась на 
основании жалоб больных, данных объективно-
го исследования ( физикального осмотра, спи-
рометрии, рино-, фаринго- и ларингоскопиче-
ской картины, общего анализа крови, анализа 
мокроты). Результаты проведенного лечения у 
наблюдаемой группы: с выраженным улучше-
нием – 134 человек (76,7%) – уменьшение вос-
палительных явлений на слизистой оболочке 
носа, глотки и гортани, прекращение кашля, 
першения в глотке, сухости в носу, улучшение 
самочувствия; с умеренным улучшением – 36 
человек (20,5%), без перемен – 5 человек (2,8%). 

Наши наблюдения позволяют заключить, 
что комбинированное лечение сочетанной хро-
нической патологии верхних и нижних дыха-
тельных путей в условиях санатория – профи-
лактория горно-обогатительного комбината ока-
залось достаточно эффективным. Описанный 
нами метод данного лечения имеет экономиче-
скую ценность, так как проводится в условиях 
непрерывного производства (после рабочей 
смены) и может быть рекомендован для других 
предприятий горно-добывающего комплекса. 

 
© С.Ф.Яловой, О.В.Кузнецова, А.Е. Кузнецов, 2009 
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О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Є.В. ГЛУХ, О.В. ГОВДА, Е.В. САВЧУК,  
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ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ, 
ПОЄДНАНОГО З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ 

 

Ми наводимо дані про 147 хворих на хро-
нічний гнійний верхньощелеповий синуїт, поєд-
наний з аденоїдними вегетаціями (102 чоловічої 
статі і 45 жіночої). Вік хворих від 10 до 35 років. 

Діагноз встановлювався на основі скарг 
хворого, риноскопічного дослідження, пальце-
вого обстеження носової частини горла, рентге-
нографії приносових пазух і діагностичної пун-
кції верхньощелепової пазухи (пазух). Хворі 
скаржились на утруднене носове дихання, голо-
вний біль, гнійні виділення з носа. Всі діти спа-
ли з відкритим ротом. Переважна більшість з 
них хропіла під час сну. Ці явища в дорослих 
осіб зустрічались рідко. 

Риноскопічно відмічався набряк і гіпер-
емія слизової оболонки порожнини носа, особ-
ливо в середньому носовому ході. Рентгеногра-
фічно мало місце затемнення однієї або обох 
верхньощелепових пазух. При пункції і проми-
ванні фурациліном 1:5000 пазухи (пазух) в про-

мивній рідині відмічались гнійні виділення в 
більшій чи меншій кількості. 

Всім хворим виконана аденотомія. Нами 
встановлено, що однією із причин, які сприяють 
розвитку верхньощелепового синуїту, є аденої-
дні вегетації. Отже, аденотомія може застосову-
ватись, як метод лікування хронічного верхньо-
щелепового синуїту. Однак, лікувальна тактика 
при поєднанні хронічного гнійного верхньоще-
лепового синуїту з аденоїдними вегетаціями 
може бути різною. При відсутності загострення 
синуїту першим етапом виконується аденотомія, 
потім проводиться лікування синуїту. У разі 
загострення синуїту спочатку ліквідовується 
загострення, затим проводиться аденотомія. 
Остання веде до зміни режиму в порожнині но-
са, відновлення або покращення носового ди-
хання, що сприяє покращенню вентиляції верх-
ньощелепових пазух і швидкій ліквідації синуї-
ту. 

 
© О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, Є.В. Глух, О.В. Говда, Е.В. Савчук, І.Я. Гайдучик,  
Д.Д. Береговий, 2009 
 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Є.В. ГЛУХ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ,  
Е.В. САВЧУК, Д.В. БЕРЕГОВИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОТОМІЇ В ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ 
 

Аденоїдні вегетації зустрічаються пере-
важно в дітей. В дорослих вони бувають рідко. 
Лікування аденоїдних вегетацій переважно хі-
рургічне – операція аденотомія. 

Ми проаналізували дані аденотомії в ді-
тей (275 операцій) і в дорослих (104) і відміти-
ли, що техніка виконання аденотомії в дітей і 
дорослих має свої особливості. Це стосується 
ретельності видалення аденоїдних вегетацій. 
Слід відмітити, що з віком в тканині горлового 
мигдалика, особливо при її запальних змінах, 
збільшується кількість сполучнотканинних еле-
ментів, що визначає їх більш щільну консистен-
цію. Це впливає як на процес зрізання аденоїдів, 
так і на поопераційне загоювання. При аденото-
мії в дорослих треба прикласти більше фізичне 
зусилля, крім того, можливість кровотечі після 

операції в них збільшується. Тому аденотомію в 
дорослих слід виконувати в умовах стаціонару, 
тоді як в дітей її можна виконувати в амбулато-
рних умовах. 

Вплив аденотомії, проведеної за аналогі-
чних умов, на стан тканини горлового мигдали-
ка, що залишається, також різний. В дітей після 
зникнення реактивних явищ в подальшому від-
мічається помітне зменшення лімфаденоїдної 
тканини, що залишилась в горлі, включаючи всі 
решту мигдаликів. В дорослих цей ефект вира-
жений слабо. Це вказує на необхідність ретель-
нішого і радикальнішого видалення аденоїдних 
вегетацій в осіб дорослої вікової групи. Звичай-
но не вдається обмежитись одним зрізаючим 
рухом – доводиться декілька разів заводити в 
носову частину горла аденотом. Першим рухом 
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зрізають центральні відділи горлового мигдали-
ка, а двома іншими – бокові частини, звертаючи 
особливу увагу на видалення розростань, роз-
міщених на бокових стінках, переважно в ділян-
ці вічок слухових труб. Тому дорослим треба 
проводити більш ретельну анестезію, ніж дітям. 
Крім закрапування в ніс 10% розчину лідокаїну 
(2% дикаїну), ми проводимо ще і інфільтраційну 
анестезію 2% розчином лідокаїну (новокаїну). 
При цьому користуємось довгою тонкою гол-
кою, яку проводимо через порожнину носа з 
обох боків, а також через порожнину рота, по-
передньо зігнувши її так, щоб, огинаючи підне-
бінну занавіску, вона могла проникнути в носо-
ву частину горла. На анестезію використовуєть-
ся біля 4 – 5 мл анестетика. Таке знеболювання 
дозволяє планомірно і ретельно видалити адено-
їдні вегетації. В сумнівних випадках для конт-
ролю під час операції удаємось до задньої рино-
скопії чи пальцевого дослідження носової час-
тини горла. Лікувальний ефект після аденотомії 
настає швидко. Якщо ж на протязі 1-2 тиж по-
кращення з боку навколоносових пазух, серед-
нього вуха не настало, значить аденотомія не 
виправдала покладених на неї надій. 

Бажано, перш ніж робити кінцеве заклю-
чення про результати аденотомії, ще раз уважно 
обстежити носову частину горла, а при наявнос-
ті лімфаденоїдної тканини через деякий час 
призначити хворому повторну аденотомію. Та-
кої ж тактики слід притримуватись і в тих випа-
дках, коли аденотомія уже проводилась раніше. 

Оскільки аденотомія виконується наосліп, 
на дотик, нерідко без достатньої анестезії (а то-
му поспіхом), не завжди навіть досвідченому 
лікарю вдається провести це хірургічне втру-
чання достатньо радикально і залишена лімфа-
деноїдна тканина може, як і до аденотомії, нега-
тивно впливати на організм, особливо підтри-
мувати запальний процес в слуховій трубі. Крім 
того, відомо, що після аденотомії, виконаної в 
ранньому дитячому віці, при певних умовах 
може відмічатись повторне розростання лімфа-
деноїдної тканини в носовій частині горла. 

Таким чином, наведені вище дані свідчать 
про те, що між виконанням аденотомії в дітей і 
дорослих існують певні особливості, що необ-
хідно враховувати практикуючим лікарям при 
проведенні даного хірургічного втручання в цих 
вікових групах. 
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АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ І ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ МЕЗОТИМПАНІТ  
В ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ 

 

Ми проаналізували дані про 158 хворих 
на аденоїдні вегетації в поєднанні з хронічним 
гнійним мезотимпанітом (110 чоловічої статі і 
48 жіночої). Вік пацієнтів від 12 до 43 років. 

Для діагностики аденоїдних вегетацій ви-
користовувались передня і задня риноскопія, 
пальцеве обстеження носової частини горла, а в 
останній час обстеження носової частини горла 
прямим ригідним ендоскопом фірми Karl Storr. 
В дітей до 14-річного віку застосування ендо-
скопічної техніки та задньої риноскопії були 
обмежені психоемоційним станом та необхідні-
стю введення в наркоз. При передній риноскопії 
спостерігались симптоми, характерні для адено-
їдних вегетацій: компенсаторно широкі носові 
ходи, через які можна було бачити аденоїдні 
вегетації. При задній риноскопії відмічалось 
збільшення горлового мигдалика того чи іншого 

ступеню. Пальцеве обстеження давало можли-
вість визначити консистенцію тканини в носовій 
частині горла. Його обов‘язково проводили в 
хлопців 12-25 років для виключення юнацької 
ангіофіброми носової частини горла. 

При обстеженні носової частини горла 
особливу увагу звертали як на величину аденої-
дних вегетацій, так і на їх локалізацію. Навіть 
невеликі аденоїди, що не доходили до верхнього 
краю хоан, але розміщувались на бокових стін-
ках носової частини горла, сприяли виникненню 
запалення середнього вуха. 

В переважної більшості хворих (114 – 
72%) аденоїдні вегетації були ІІ ступеню. В 16 
хворих (10%) аденоїдні вегетації були І ступе-
ню, в 28 (18%) – ІІІ ступеню. 

Для діагностики хронічного гнійного ме-
зотимпаніту використовували отомікроскопію 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2009 181

(огляд вуха під операційним мікроскопом). У 
всіх хворих перфорація барабанної перетинки 
розміщувалась в натягнутій частині: в 26 паціє-
нтів (16%) локалізувалась дозаду від лінії дер-
жальця молоточка, в 22 (14%) - допереду від цієї 
лінії, в 110 (70%) – була субтотальною. Утруд-
нення носового дихання різного ступеню мало 
місце в 148 (93%) хворих, порушення прохідно-
сті слухової труби – в 155 (99%). 

Всім хворим проведена аденотомія за до-
помогою аденотома Бекмана. При цьому адено-
їдні вегетації зрізали трьома рухами аденотома – 
першим в центрі носової частини горла, двома 
іншими – по боках. Аденотомія у всіх оперова-
них призвела до відновлення або покращення 
носового дихання і прохідності слухової труби. 
Після аденотомії протягом 1-2 тиж гноєтеча з 
вуха припинилась в 60 хворих (38%), значно 
зменшилась – в 92 (58%). Нами встановлено, що 
однією з причин, які сприяють розвитку хроніч-
ного гнійного мезотимпаніту і підтримують йо-
го, є аденоїдні вегетації. Отже, аденотомія може 

застосовуватись як метод ліквідації або змен-
шення отореї при хронічному гнійному мезоти-
мпаніті. Однак тактика оториноларинголога при 
поєднанні аденоїдних вегетацій з хронічним 
гнійним мезотимпанітом може бути різною. При 
відсутності загострення мезотимпаніту першим 
етапом виконується аденотомія, потім прово-
диться лікування мезотимпаніту. У разі загост-
рення мезотимпаніту спочатку усувається загос-
трення, затим проводиться аденотомія. Остання 
призводить до відновлення або покращення но-
сового дихання, що сприяє покращенню або 
відновленню прохідності слухової труби і шви-
дкій ліквідації або зменшенню гноєтечі з вуха. 

Таким чином, аденотомія, що проводить-
ся з метою відновлення або покрашення прохід-
ності слухової труби, позитивно впливає на пе-
ребіг хронічного гнійного мезотимпаніту. Це 
втручання у переважної більшості хворих при-
зводить до ліквідації чи зменшення гноєтечі з 
вуха, що має важливе значення при підготовці їх 
до тимпанопластики. 
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Е.В. САВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОСОЛУ (КРАПЛІ В НІС) ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ 
ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО СИНУЇТУ 

 

Гострий катаральний верхньощелеповий 
синуїт зустрічається досить часто в практиці 
лікаря оториноларинголога. Важливою патоге-
нетичною ланкою в виникненні цього захворю-
вання є набряк слизової оболонки порожнини 
носа, який особливо виражений в природних 
вивідних отворах верхньощелепових пазух. То-
му в комплексному лікуванні таких хворих ве-
лике значення надається судинозвужувальним 
препаратам (галазолін, санорин, нафтизин та 
ін.). Місцеве застосування цих середників спри-
яє зняттю набряку слизової оболонки порожни-
ни носа. Однак вони можуть призводити до су-
хості в носі. Крім того, тривале вживання (біль-
ше 5-7 днів) судинозвужувальних препаратів 
може призвести до розвитку медикаментозного 
риніту. Тому пошук нових засобів для зняття 
набряку слизової оболонки порожнини носа є 
актуальною задачею в оториноларингології. 
Враховуючи позитивні результати використання 
препарату Піносол (краплі в ніс) при лікуванні 

гострого катарального риніту (Г.С. Протасевич 
и соавт., 2002), ми застосували його для закра-
пування в ніс в комплексному лікуванні хворих 
на гострий катаральний верхньощелеповий си-
нуїт. 

Піносол представляє собою суміш ефір-
них олій (евкаліптової, соснової, м‘ятної) і чис-
тих натуральних продуктів (тимол і токоферо-
лацетат), які мають антисептичні, протизапа-
льні, антимікробні властивості. Комплекс дію-
чих речовин сприятливо впливає на перебіг 
захворювання: забезпечує швидке покращення 
стану за рахунок зниження секреції, зменшення 
набряклості слизової оболонки, відновлення 
прохідності носа, забезпечення носового ди-
хання. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
33 хворих на гострий катаральний верхньоще-
леповий синуїт у віці від 18 до 60 років. У 20 
пацієнтів синуїт був правобічний, у 13 – лівобі-
чний. 
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Діагноз встановлювався на основі скарг 
хворого, риноскопічної картини, підтверджува-
вся рентгенографією приносових пазух і діагно-
стичною пункцією верхньощелепової пазухи. За 
показаннями хворі обстежувались у стоматоло-
га. 

Піносол (краплі в ніс) вводили по 3-4 
краплі через носові отвори на слизову оболонку 
порожнини носа 3 рази на день. Препарат засто-
совувався протягом 5-7 днів. 

Суб‘єктивна оцінка лікування хворих 
була в цілому позитивною. Вона визначалася 
за наступними критеріями: вплив на секрецію 
з носа; вплив на носове дихання; відчуття 
більш легкого перебігу захворювання; відчут-
тя більш швидкого одужання. Із 33 хворих 27 
відмічали відновлення носового дихання, 6 – 
покращення його. 28 хворих вказували на зни-
кнення, 5 – на зменшення секреції з носа. Від-
чуття більш легкого перебігу захворювання 

відмічали 26 пацієнтів, відчуття більш швид-
кого одужання – 20. 

Нормалізація риноскопічної картини на 4-
7-й день лікування відмічена у 28 хворих. У них 
слизова оболонка носа мала рожевий колір, була 
нормальної вологості, нормальної консистенції, 
без виділень. Прохідність носа була нормаль-
ною. У решти 5 пацієнтів слизова оболонка носа 
була червонуватою, дещо підвищеної вологості, 
прохідність носа дещо утрудненою. Однак ці 
явища виявились менш вираженими, ніж до лі-
кування. Хворі виписувались з відділення на 7-
8-у добу від початку лікування. 

Таким чином, місцеве застосування Піно-
солу (краплі в ніс) в комплексному лікуванні 
хворих на гострий катаральний верхньощелепо-
вий синуїт виявилось ефективним. Цей препарат 
впливає на основну патогенетичну ланку даного 
захворювання – набряк слизової оболонки по-
рожнини носа. 
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РУХОВА ФУНКЦІЯ МИГОТЛИВОГО ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА  
В ХВОРИХ НА ОДНОБІЧНУ ДЕФОРМАЦІЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 

Рухову функцію рухотливого епітелію 
слизової оболонки носа ми досліджували в хво-
рих на однобічну деформацію перегородки. 
Спостерігали за переміщенням найдрібніших 
частинок активованого вугілля. На слизову обо-
лонку передніх відділів перегородки носа з боку 
її деформації наносили порошок активованого 
вугілля і кожні 2-3 хв проводили задню рино-
скопію. Час від моменту нанесення індикатора 
до появи його в носовій частині горла свідчив 
про показник рухової функції носа. Спочатку 
досліджували 20 здорових осіб у віці 16-45 ро-
ків. У них індикаторна речовина в носовій час-
тині горла з‘явилась через 21-31 хв (в середньо-
му 26,0±5,0 хв). Цей час приймали за норму. 

Рухову функцію миготливого епітелію 
слизової оболонки носа ми досліджували у 66 
хворих (46 чоловічої і 20 жіночої статі). Вік па-
цієнтів від 15 до 65 років. У всіх пацієнтів мали 

місце однобічні деформації перегородки носа. 
Частіше зустрічались викривлення перегородки 
(у 40 осіб), гребені виявлені у 16 хворих, шпи-
чаки – у 3, комбінована деформація була у 7 
осіб. Правобічні деформації мали місце у 26 об-
стежених, лівобічні – у 40. У 53 осіб деформації 
були у хрящовому відділі, у 5 – в кістковому і у 
8 пацієнтів – в обох відділах перегородки одно-
часно. 

Встановлено, що при деформації перего-
родки носа значно подовжується час перемі-
щення індикаторної речовини (порошку активо-
ваного вугілля) з передніх відділів перегородки 
в носову частину горла (39,0±5,0) хв при нормі 
(26,0±5,0) хв, Р < 0,001). 

Отримані нами дані свідчать про знижен-
ня захисної функції носа у хворих на деформа-
цію перегородки, що сприяє сповільненню са-
моочищення повітроносних шляхів. 
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О.Н. ИВАНОВА, В.Н. ЮЩЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУИТ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Этиология и патогенез полипозного рино-
синуита далеки от окончательных интерпрета-
ций, поэтому морфологические исследования 
этой патологии с привлечением различных ме-
тодов представляют неоспоримый интерес. 

Комплексно исследован операционный 
материал слизистых оболочек (СО) носовой по-
лости от 77 больных хроническим риносинуи-
том. Использованы обзорные гистологические, 
селективные гистохимические и электронно-
микроскопические методы.  

Характерной морфологической особенно-
стью полипов СО носа является ярко выражен-
ный отек собственной пластинки. При сохране-
нии структуры многорядного реснитчатого эпи-
телия часто наблюдается гиперплазия бокало-
видных клеток, а при нарушении его регенера-
ции присутствуют базальноклеточная гиперпла-
зия, переходноклеточная и плоскоклеточная 
метаплазии, иногда с формирофанием фиброва-
скулярных стебельков. Эпителий часто транс-
формирован и представлен 2-слойным недиф-
ференцированным. Местами эпителиальный 
пласт «прорывается», и отечная собственная 
пластинка как бы провисает через разрыв эпите-
лия (возможно, под силой тяжести). Покровный 
эпителий часто инфильтрирован полиморфноя-
дерными лейкоцитами. Воспалительная ин-
фильтрация собственной пластинки неравно-

мерна: сконцентрирована в субэпителиальных 
отделах, в то время как в более глубоких зонах – 
чаще скудная. В зависимости от стадии воспа-
ления преобладают полиморфноядерные (ней-
трофильные, эозинофильные) лейкоциты, лим-
фоциты, плазматические клетки. Субэпители-
ально выявляются также дегранулированные 
тучные клетки. Фибробласты активны, однако, 
склеротические изменения собственной пла-
стинки не выражены. Капилляры дилатированы, 
с истонченной стенкой, немультиплицирован-
ной базальной мембраной. Их просвет часто 
заполнен эритроцитарными сладжами, поли-
морфноядерными лейкоцитами. Параваскуляр-
ного склероза нет. В толще полипов часто на-
блюдаются тонкостенные спавшиеся венозные 
синусы. Железы в собственной пластинке 
встречаются очень редко. Иногда в строме про-
слеживаются кистоподобные структуры, вы-
стланные 1-2-слойным эпителием. Можно было 
бы расценивать их как инвагинации покровного 
эпителиального пласта. Однако, аргументами 
против этого предположения служат отсутствие 
его погружного роста и удаленность от поверх-
ности СО. 

Верифицированные нами структурные 
изменения СО носа являются составляющими: 
а) морфо-(пато-)генеза полипозного риносинуи-
та; б) диагностического алгоритма заболевания. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОБІОТИКІВ НА ІМУНОКОМПЕТЕНТНІ КЛІТИНИ 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ТА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ В УМОВАХ IN VITRO 

 

Широке використання антибіотиків та ан-
тимікотиків призвело до виникнення проблем, 
пов’язаних з резистентністю до них патогенних 
мікроорганізмів. Одним з шляхів виходу з цієї 
ситуації є застосування пробіотиків – живих 
мікробів, зокрема лактобактерій (ЛБ), які мо-
жуть стати альтернативою чи доповненням до 
антимікробних препаратів, що застосовуються 
для профілактики та лікування широкого спект-

ру патологічних станів. Останнім часом одер-
жано ряд нових пробіотичних продуктів. ЛБ, що 
входять до їх складу, добре виживають in vivo і 
мають антагоністичні властивості по відношен-
ню до різних патогенів. 

Зважаючи на важливу роль системи іму-
нітету в патогенезі запальних та алергічних за-
хворювань метою нашої роботи була оцінка 
впливу пробіотичних препаратів ЛБ вітчизняно-
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го та імпортного виробництва на функціональну 
активність імунокомпетентних клітин в умовах 
in vitro. 

Дослідження проведені на клітинах кро-
ві хворих на хронічний тонзиліт (ХТ) та алер-
гічний риніт (АР) та клітинах мигдаликів хво-
рих на ХТ, видалених за медичними показан-
нями. 

Показано, що вітчизняні пробіотики LE та 
LB3 більшою мірою, ніж імпортний препарат 
фірми Rossel, стимулюють продукцію на повер-
хневих мембранах клітин крові та мигдаликів 
маркера Т-лімфоцитів – CD2+. У різних концен-
траціях як імпортний, так і вітчизняні препара-
ти, збільшують на клітинах крові хворих та тон-
зилоцитах експресію антигенного маркера мо-
ноцитів CD14+ . Нормальна кількість лімфоцитів 
крові з рецептором до ІЛ-2 (CD25+) під впливом 
вітчизняних пробіотиків майже не змінюється, а 
ЛБ фірми Rossel виявляють нормалізуючу дію 
відносно підвищених значень даного показника 
в крові хворих. В дослідах на тонзилоцитах усі 
досліджені препарати в більшій концентрації – 
стимулюють, а у меншій – зменшують експре-
сію маркера CD25+. Крім того всі досліджені 

пробіотики збільшують кількість CD16+-клітин-
кілерів серед тонзилоцитів хворих, проте не 
впливають на експресію цього антигену на клі-
тинах крові. Разом із тим було відзначено, що 
пригнічена цитотоксична активність мононук-
леарів крові хворих на АР в присутності високої 
концентрації ЛБ Rossel суттєво зростає. 

При вивченні впливу препаратів ЛБ на ін-
терфероногенез не було визначено їх суттєвого 
впливу на продукцію альфа- та гама-
інтерферонів клітинами лімфоїдного ряду миг-
даликів та крові хворих. 

Визначення впливу ЛБ на фагоцитарну 
активність досліджуваних клітин показало, що 
препарат LB3 стимулює поглинальну спромож-
ність клітин крові хворих на АР на відміну від 
препарату фірми Rossel, при інкубації з яким 
фагоцитарна активність лейкоцитів крові хво-
рих зменшується, хоча і залишається в межах 
фізіологічної норми. 

Таким чином, проведені дослідження по-
казали, що препарати ЛБ справляють модулюю-
чий вплив на імунокомпетентні клітини, які 
приймають участь у кооперативних реакціях 
набутого та вродженого імунітету. 
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СПЕКТРОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ ГОЛОСУ ХВОРИХ  
НА ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ 

 

Одним з основних симптомів захворювань 
голосового апарату є хрипота. Проте детальна 
характеристика хриплого голосу поки-що знахо-
диться на стадії розробки. Враховуючи те, що 
при різноманітній патології голосового апарату 
хрипота є різною, виникає необхідність 
об’єктивізувати дослідження хриплого голосу 
при патології гортані за допомогою сучасних не-
інвазивних методів, одним з яких є 
комп’ютерний спектральний аналіз голосу (Д.І. 
Заболотний і співавт., 2003; О.Б. Семчук, 2005). 
Оскільки серед патології гортані велику частку 
займають пацієнти з гострим та хронічним лари-
нгітом, вирішено порівняльний аналіз хрипоти 
провести саме серед пацієнтів з цією патологією. 

Метою нашого дослідження було визна-
чити зміни спектру голосу хворих гострим та 
хронічним гіперпластичним ларингітом в амбу-
латорних умовах (на базі міської поліклініки) 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 частотно-амплітудна 
залежність складових компонентів спектру ко-
ливань при вимові голосних звуків. Контрольну 
групу склали 32 здорових людей (по 16 чолові-
ків та жінок). В дві досліджувані групи входили 
21 пацієнт з гострим та 19 – з хронічним гіпер-
пластичним ларингітом, що супроводжувався 
хрипотою. Всім досліджуваним проводилась 
непряма ларингоскопія та запис голосу на пер-
сональний комп’ютер з одночасним оцифрову-
ванням. Для дослідження спектру ми викорис-
тали звуковий редактор ADOBE AUDITION 2.0 
та розроблену нами методику проведення 
комп’ютерного спектрального аналізу (О.Б. Се-
мчук, 2006). 
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Отримані графіки спектру голосу аналізу-
валися за наступними показниками: 

1. Частота та амплітуда основного тону 
фонації. Як показав аналіз, частота основного 
тону у хворих гострим ларингітом знижується 
порівняно з нормальним голосом на 22-38 Гц в 
залежності від різних типів голосів, дещо менше 
зниження при хронічному ларингіті (18-33 Гц). 
Амплітуда основного тону у хворих на гострий 
ларингіт зменшується на 12-21 дБ, при хроніч-
ному гіперпластичному ларингіті – на 15-27 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, для жіно-
чого – 26 і більше. При гострому ларингіті ви-
явлено зменшення кількості обертонів на 4-9 у 
високочастотній ділянці спектру. При хроніч-
ному гіперпластичному ларингіті зменшення 
кількості обертонів у високочастотній ділянці 
спектру є більш помітним (на 10-18). 

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 ларингітах 
спостерігається незначне переважання ампліту-
ди обертонів над основним тоном (на 2-5 дБ при 
гострому, на 5-8 дБ при хронічному), хоч сама 
амплітуда обертонів порівняно з нормальним 
голосом є дещо нижчою (на 8-12 дБ при гостро-
му, на 5-14 дБ при хронічному ларингітах). 

4. Форма базисної лінії на графіку, яка 
відображає рівень шумового компоненту і на-
явність зон з підвищеною та зниженою акусти-
чною енергією, в тому числі так званих фор-
мант. На графіках спектру нормального голосу 
видно кілька зон підвищеної акустичної енергії 
(низька, середня та висока співацькі форман-

ти). Базисна лінія в нормі знаходиться на рівні 
приблизно мінус 80 дБ. В спектрі голосу хво-
рих ларингітами проявляється зниження усіх 
формант, в результаті чого голос втрачає нор-
мальні якості, та підвищення рівня базисної 
лінії на 22-30 дБ при гострому та на 25-35 дБ 
при хронічному гіперпластичному ларингітах 
(відчутно збільшується частка шумового ком-
поненту 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 ларингітах спостерігається підвищення ба-
зисної лінії (на 15-20 дБ при гострому, на 18-25 
дБ при хронічному), більша кількість (4-8 при 
гострому, 5-9 при хронічному) та амплітуда (на 
15-20 дБ при гострому, на 13-18 дБ при хроніч-
ному) піків звукової енергії у високочастотному 
діапазоні, в низькочастотному діапазоні в обох 
досліджуваних груп пацієнтів підвищується ба-
зисна лінія (на 5-11 дБ) та з’являються поодино-
кі невеликі (3-7 дБ) піки звукової енергії. 

Таким чином, порівняльне дослідження 
спектру голосу при гострому та хронічному гі-
перпластичному ларингітах виявляє характерні 
відмінності показників спектрограми, за якими 
можна розрізнити дану патологію голосового 
апарату. Очевидно, що така різниця показників 
спектрограми відображає відмінності механіч-
них властивостей м’яких тканин гортані при 
гострому та хронічному гіперпластичному ла-
рингітах. Визначення змін спектру голосу при 
даній патології дозволяє провадити її детальні-
шу диференціальну діагностику та здатне допо-
могти в ранній діагностиці передракових станів 
гортані, яким є, зокрема, хронічний гіперплас-
тичний ларингіт. 
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