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МАТЕРІАЛИ 
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ  

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ  
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ» 
 
 
 

Р. А. АБИЗОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ПРОМЕНЕВОГО НАБРЯКУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 
НОСА ПРИ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕННЯХ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 
Опромінення, як відомо, є одним із осно-

вних методів терапії хворих із злоякісними пух-
линами ЛОР-органів і застосовується як самос-
тійний метод, так і в складі комбінованого ліку-
вання. Під час проведення променевої терапії у 
онкологічних хворих можуть спостерігатися два 
небезпечних ускладнення: неповна регресія пу-
хлини та значне ушкодження прилеглих тканин. 
Слід акцентувати увагу на тому, що серед акту-
альних проблем ЛОР-онкології суттєве місце 
посідає розробка методів профілактики та ліку-
вання місцевих, переважно гострих реакцій і 
ушкоджень, променеві процеси характеризу-
ються довгим перебігом, що прогресує або ре-
цидивує, стійкістю до лікування, септичними, 
алергійними та іншими важкими наслідками, 
вони ускладнюють спостереження за станом 
пухлинного вогнища, гальмують результати лі-
кування; погіршують загальний стан пацієнтів 
та призводять до їх інвалідизації. Кількість осіб 
з променевими ураженнями по відношенню до 
всіх онкоотоларингологічних хвороб, які отри-
мували променеву терапію за останнє десяти-
річчя, склала 37,58%. У структурі місцевих 
променевих уражень найбільшу питому вагу має 
гострий радіоепітеліїт – 90,2%. Променевий на-
бряк зумовлює утруднене носове дихання, від-
чуття сухості в горлі та носі, маскує пухлинне 
вогнище, може призвести до розвитку ерозивної 
кровотечі, фіброзу, виразки слизової оболонки 
носа, хондроперихондриту гортані. Своєчасна 
діагностика та лікування полегшують самопо-

чуття хворого, дозволяють ендоскопічним шля-
хом спостерігати за пухлинним осередком, за-
побігають розвитку тяжких променевих ура-
жень. 

Для швидкої ліквідації променевого на-
бряку слизової оболонки порожнини носа ми 
вважаємо необхідним призначати гіпертонічні 
розчини океанічної води з арсеналу іригаційної 
терапії ринітів та синуситів. Переваги гіпертоні-
чних розчинів обґрунтовані механізмом дії: во-
ни покращують носове дихання шляхом осмо-
тичного ефекту, в той час як ізотонічні сольові 
розчини тільки очищують та зволожують слизо-
ву оболонку. 

Важливе значення для профілактики та 
пригнічення мікробного запалення має також 
пряма бактерицидна дія гіпертонічного розчину.  

Для вивчення перебігу променевої реакції 
слизової оболонки носа та оцінки запропонова-
ного нами лікування в ЛОР-відділенні КЗ КОР 
«Київська обласна клінічна лікарня», основній 
базі кафедри оториноларингології НМАПО імені 
П.Л. Шупика, у період з 2011 по 2012 рр., знахо-
дились під спостереженням 20 хворих зі злоякіс-
ними пухлинами порожнини носа, приносових 
пазух, носо- та ротоглотки у стадіях Т2, Т3, Т4, N0-

1, М0, у віці 46-76 років, які отримували промене-
ву терапію як самостійний метод, так і в комбі-
нації з хірургічним, хіміотерапевтичним лікуван-
ням. Ці хворі складали основну групу, до якої 
застосовували запропоноване нами лікування у 
вигляді назальних іригацій гіпертонічного розчи-
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ну океанічної води – спрею «Квікс». Контрольна 
група складала 26 пацієнтів у відповідному віці, 
локалізації та стадіях злоякісного процесу, які 
отримували традиційні методи лікування (жирові 
аплікації, етоній, терилітин). 

У хворих контрольної групи, які отриму-
вали традиційну терапію, зникнення ознак про-
меневої реакції відбувалось через 28,02±2,32 
доби, в той час як у пацієнтів основної групи, 
які лікувалися комбінацією кверцетина та інста-
ляціями гіпертонічного назального спрея 
«Квікс», цей термін дорівнював 11,56±0,91доби. 
Також, кількість хворих, яким було зупинено 
променеве лікування та середня кількість днів 
перерви лікування у осіб основної групи вияви-
лось значно меншою в порівнянні з показника-
ми контрольної групи.  

Променевий набряк слизової оболонки 
порожнини носа, особливо в поєднанні з гост-

рим радіоепітеліїтом, не тільки погіршує носове 
дихання й загальний стан хворого, але й утруд-
нює ідентифікацію пухлинного осередку, тягне 
за собою зупинку променевого лікування на пе-
вну кількість днів, може бути причиною більш 
тяжких променевих уражень, потребує прове-
дення специфічного лікування. 

Постійне ендоскопічне спостереження, 
ультразвуковий контроль за станом тканин вер-
хніх дихальних шляхів дозволяє своєчасно діаг-
ностувати променеве ураження, призначити 
адекватну терапію та здійснювати спостережен-
ня за станом пухлинного осередку. 

У хворих з променевим набряком слизо-
вої оболонки носа поєднаного з радіоепітелії-
том, лікувального ефекту вдається швидко дося-
гти при призначенні комбінації флаваноїда ква-
рцетина та гіпертонічного назального спрея 
«Квікс». 

 
© Р.А. Абизов, 2013 
 
 
 
 

 
 

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

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АБЛАСТИЧНОСТІ ХОРДЕКТОМІЇ, ЩО ВИКОНАНА ЗА 
ТРАДИЦІЙНОЮ МЕТОДИКОЮ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 

 
Хірургічне лікування хворих онкологіч-

ними захворюваннями на ранніх стадіях, перед-
бачає радикальне видалення пухлини з дотри-
манням абластичності, та максимально щадливе 
відношення до органа, яке направлене на мак-
симальне відновлення його функції.  

За даними різних авторів (Захараш М.П., 
2010; Бондар Г.В., 2009, 2010), використання 
електротермоадгезії значно підвищує абластич-
ність оперативних втручань.  

Нами проведений аналіз хворих, що зна-
ходились на стаціонарному лікуванні в ЛОР-
відділенні КОКЛ за період з 2008 по 2013 рр., з 
діагнозом Са гортані серединної локалізації І-ІІ 
ст., та отримали комбіноване лікування (опера-
тивне з використанням електрозварювання та 
променеву терапію). Оцінено ефективність у 
віддаленому періоді від 1-го до та 3-х років.  

Абластичність оперативного втручання 
оцінювали на основі дослідження активності 
природніх цитотоксичних клітин.  

Виявлено, що в групі спостереження, яка 
склала 43 чоловіки, яким було проведено опера-

тивне втручання в об’ємі хордектомія з викори-
станням електротермоадгезії, рецидиви спосте-
рігалися у 2-х хворих, що склало 4,6 %. 

Тоді як в контрольній групі, що склала 97 
хворих, яким проведено оперативне втручання 
за традиційною методикою (з використанням 
шовного матеріалу, та інших засобів закриття 
післяопераційного дефекту), рецидиви відміче-
но, у 7 хворих, що склало 7,2 %. 

За трирічний період спостереження, час-
тота виникнення рецидиву достовірно більше в 
контрольній групі в 1,5 разів. 

Отримані в ході імунологічного дослі-
дження дані доводять, що використання елект-
розварювальної технології під час оперативного 
втручання сприяє активації механізмів протира-
кового імунітету (посилення деструктивної зда-
тності природних цитотоксичних клітин в 1,7 
рази).  

Таким чином, наші дані вказують на пе-
реваги застосування електрозварювальної тех-
нології з метою підвищення абластичності опе-
ративних втручань у онкохворих. 

 
© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, Я.В. Шкоба, 2013 
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В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

АЭРОЗОЛЬ-ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРЫХ ГАЙМОРОЭТМОИДИТАХ 
 

Лечение острых риносинуситов должно 
строиться на основе ограниченного использова-
ния антибиотиков и воздействия на различные 
звенья патогенеза воспалительного процесса в 
околоносовых пазухах. Одной из составляющих 
терапииявляется создания высоких концентра-
цийантисептиков непосредственно в очаге вос-
паления. Общее действие лекарств проявляется 
как при его всасывании (резорбтивное дейст-
вие), так и за счёт воздействия на рефлексоген-
ные зоны слизистой оболочки ВДП (А.А. Суха-
рев, 2010). 

Целью исследования являлось изучение 
клинической эффективности ингаляций аэрозо-
ляантимикробного препаратадекасан в ком-
плексной терапии больных острым гаймороэт-
моидитом. 

Материалы и методы.  
Исследовали пациентов обоего пола в 

возрасте от 18 до 49 лет, лечившихся в нашей 
ЛОР-клинике по поводу острого гнойного гай-
мороэтмоидита. В исследование было включено 
примерно равное количество мужчин и женщин 
(23 и 25). У всех поступивших изучали анамнез, 
данные риноскопии, ринопневмометрии, а так-
же проводили клинические стандартные обсле-
дования. Больные были распределены случай-
ным методом на две группы, сопоставимые по 
полу, возрасту и выраженности заболевания.  

Пациенты основной группы (n=22) кроме 
базисной терапии, включающей пероральный 
приём цефпотека 200, противовоспалительных, 
муколитических и антигистаминных средств, 
носовых солевыхирригаций и физиотерапевти-
ческих процедур, получали аэрозольтерапию. 
Для проведения последней использовали небу-
лайзер и водный раствор декаметоксина – дека-
сан. Процедура длилась 7 мин, повторялась 2 
раза в день в течение недели.  

Больные контрольной группы (n=26) по-
лучали только базисную терапию. Всем пациен-
там ежедневно промывали околоносовые сину-
сы по методу Проетца.  

Об эффективности лечения судили по 
уменьшению болевого синдрома, улучшению 
качества жизни, нормализации данных обще-
клинических исследований. Оценивали также 
динамику назальных показателей: прекращение 
ринореи, восстановление носового дыхания, 
нормализация риноскопической картины и по-
казателей мукоцилиарного транспорта (по дан-
ным сахаринового теста). В конце лечения вы-
полняли контрольное рентгенологическое об-
следование. 

 
Результаты и их обсуждение.  
На фоне применения небулайзерной аэро-

зольтерапии декасаном у 72,7% пациентов ос-
новной группы отмеченобыстрое регрессирова-
ние основных симптомов заболевания уже в 
первые трое суток лечения. 

Восстановление обоняния, исчезновение 
заложенности носа,прекращение насморкаотме-
чены у пациентов основной группы соответст-
венно на 4,2±0,3, 5,2±0,5 и 6,1±0,4 день. 

У больных контрольной группы эти изме-
нения наблюдались на 5,9±0,6, 7,3±0,4 и 8,3±0,5 
сутки соответственно (р<0,05). 

Средние сроки нормализации температу-
ры тела у пациентов основной группы составили 
3,0±0,6 дня, в то время как у пациентов кон-
трольной – 4,2±0,7. Полное клиническое выздо-
ровление к 7-му дню отмечено у 95,5 % боль-
ных основной группы и у 92,3% контрольной 
(р>0,05).У пациентов, принимавших аэрозоль-
ную терапию, показатели мукоцилиарного 
транспорта нормализовались к 6-му дню (в кон-
трольной группе – к 9-10-му). 

Побочных явлений при применении аэро-
золя декасана мы не наблюдали. 

 
Вывод.  
Применение небулайзерной аэрозольте-

рапии декасаном является эффективным мето-
дом в комплексном лечении пациентов с острым 
гаймороэтмоидитом. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2013 
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.А. ГАВУРА, В.В. НІКОЛОВ, Д.М, МОГИТИЧ, М.І. ГЕРАСИМЮК  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ СИНУСИТАХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно нових досліджень при синуситах. 
Публікації з цього питання розпочались з 2010 
року. За період з 2010 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по нових досліджен-
нях при синуситах опубліковано 4 наукові робо-
ти, що становить 0,36% від загальної кількості 
(1102) публікацій наукових робіт оториноларин-
гологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Інфекційні хвороби» (м. Тернопіль), 
«Ринологія» (м. Київ). Серед опублікованих ро-
біт 3 статті і 1 тези. 

Ю.М. Андрейчин, Ю.М. Орел, Я.Я. Бод-
нар і співавтори (2010) в статті «Ремоделювання 
стінки верхньощелепної пазухи при синуситах – 
морфометричні аспекти» аналізують результати 
дослідження ремоделювання слизової оболонки 
і кісткової тканини стінки верхньощелепної па-
зухи у 9 хворих на гострий одонтогенний верх-
ньощелепний синусит і у 15 пацієнтів на хроні-
чний поліпозний верхньощелепний синусит. 
Встановлено морфометричні критерії, що відо-
бражають характер та інтенсивність такого ре-
моделювання при гострому одонтогенному і 
хронічному поліпозному синуситі. Ю.М. Анд-
рейчин (2011) в статті «Клінічна оцінка гіперек-
спресії фактора Віллебранда при верхньощелеп-
ному синуситі» наводить результати обстеження 
плазми крові на вміст фактора Віллебранда у 51 
хворого на гнійний верхньощелепний синусит 
(27 на гострий і 24 на хронічний). При цьому у 
плазмі крові виявлено підвищення вмісту фак-
тора Віллебранда, що суттєво не залежить від 
клінічної форми захворювання (гострий ситу-
сит, загострення хронічного). Нормалізація його 
у реконвалесцентів гнійного верхньощелепного 
синуситу відставала від строків клінічного оду-
жання. Ю.М. Андрейчин (2011) в тезах «Дослі-

дження ендотеліальної дисфункції у хворих на 
верхньощелепний синусит» описує клінічну 
оцінку змін концентрації тромбомодуліну в кро-
ві як маркера ендотеліальної дисфункції при 
гострих (у 27 хворих) і хронічних (у 24) верх-
ньощелепних синуситах. 

Отримані результати дають підставу вва-
жати, що у крові хворих на гнійний верхньоще-
лепний синусит підвищується концентрація ма-
ркера ендотеліальної дисфункції тромбомодулі-
ну, зазначає автор. Підкреслюється, що визна-
чення цього показника може служити 
об’єктивним критерієм оцінки перебігу захво-
рювання у конкретного хворого, дослідження в 
цілому. 

В статті «Тромбомодулін як маркер ендо-
теліальної дисфункції у хворих на верхньоще-
лепний синусит» Ю.М. Андрейчин (2011) наво-
дить результати обстеження 51 хворого на гній-
ний верхньощелепний синусит (27 гострий, 24 
загострений хронічний). В крові пацієнтів знай-
дено підвищення вмісту тромбомодуліну, що 
свідчить про наявність ендотеліальної дисфунк-
ції, зазначає автор. В розгар захворювання вияв-
лено прямий кореляційний зв'язок між вмістом 
тромбомодуліну і молекул середньої маси в 
крові. Підкреслюється, що нормалізація вмісту 
тромбомодуліну у реконвалесцентів відстає від 
термінів їх клінічного одужання.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що нові дослідження при 
синуситах в наукових публікаціях оторинолари-
нгологів Тернопільщини представлені порівня-
но рідко – в 0,36% від загальної кількості (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Нові дослідження при синуситах 
описуються в 4 публікаціях (3 статтях і 1 тезах). 
На нашу думку, наведені відомості стосовно 
нових досліджень при синуситах будуть мати 
відповідне пізнавальне значення як для отори-
ноларингологів, так й для інших фахівців (хіру-
ргів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© Ю.М. Андрейчин, І.А. Гавура, В.В. Ніколов, Д.М, Могитич, М.І. Герасимюк, 2013 
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В. В. НІКОЛОВ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЕТІОЛОГІЯ СИНУСИТІВ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по етіології синуситів. Раніше такий аналіз 
не проводився. Публікації з цього питання роз-
почались з 2001 року. За період з 2001 по 2012 
рр. оториноларингологами Тернопільщини по 
етіології синуситів опубліковано 5 наукових 
робіт, що становить 0,45% від загального числа 
(1102) публікацій наукових праць оторинолари-
нгологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых бо-
лезней» (м. Київ), «Інфекційні хвороби» (м. Тер-
нопіль) та в збірнику «Тяжкі форми інфекційних 
хвороб і невідкладні стани» (м. Тернопіль). 

Серед опублікованих робіт 1 стаття, 2 тез, 
1 спостереження з практики і 1 оглядова праця. 
Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич і А.В. Янюк 
(2002) в тезах «Роль інфекційних хвороб у ви-
никненні гострого синуїту» наводять результати 
ретроспективного вивчення 200 осіб віком від 
15 до 63 років, хворих на гострі синусити. Вста-
новлено, що серед інфекційних захворювань, які 
спричиняють до гострого синуситу, мали місце 
грип (55%), ГРВІ (26%), ангіна (2,5%), гострий 
риніт (16,5%). Ю.М. Андрейчин і Н.С. Руда 
(2009) в статті «Синусити як ускладнення гост-
рої респіраторної вірусної інфекції» наводять 
видовий склад мікрофлори вмісту верхньощеле-
пних пазух у хворих на гострі і хронічні гнійні 
синусити (переважання стафілококів). Відзначе-
но значне зростання кількості гострих синуситів 
у період епідемії грипу та інших гострих респі-
раторних вірусних інфекцій. Бактерійна флора 
приєднується в 88,5% випадків, відмічають ав-
тори. Підтверджено діагностичне значення 
комп’ютерної томографії, крім рентгенографії 
приносових пазух. Г.С. Протасевич, І.В. Хору-

жий, А.І. Гавура і співавтори (2011) в тезах 
«Посттравматична деформація перегородки но-
са і хронічний синуїт» наводять результати об-
стеження 128 хворих на хронічний синусит, які 
у минулому мали травму носа. При обстеженні 
у всіх пацієнтів виявлено деформацію перегоро-
дки носа різних видів, ступеня вираженості та 
локалізації. При цьому мав місце хронічний си-
нусиїт з вип’яченого боку деформованої перего-
родки носа з них у 80 (62,5%) пацієнтів мала 
місце лівобічна локалізація синуситу, у 32 (25%) 
– правобічна, у 16 (12,5%) – двобічна. Підкрес-
люється, що в переважній більшості випадків 
синусит виникає на вип’яченому боці деформо-
ваної перегородки носа. І.А. Яшан і А.Ф. Масик 
(1985) в спостереженні з практики «Острый 
гнойный фронтит, гайморит, абсцесс лобной 
доли мозга как осложнение после удаления ка-
риозного зуба» описують хвору 47 років на цю 
патологію. Абсцес мозку діагностовано через 3 
тиж. після видалення каріозного зуба» Г.С. Про-
тасевич і Ю.М. Андрейчин (2001) в оглядовій 
статті «Етіологія і патогенез синуїтів» система-
тизували дані літератури щодо етіологічних фа-
кторів і патогенетичних механізмів синуситів. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що етіологія синуситів в на-
укових публікаціях оториноларингологів Тер-
нопільщини представлена рідко – всього в 
0,45% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Етіологія синусиїтів описується в 5 публікаціях 
(1 статті, 2 тезах, 1 спостереженні з практики і 1 
оглядовій праці). Вважаємо, що наведені відо-
мості стосовно етіології синуситів матимуть 
відповідне теоретичне і практичне значення для 
оториноларингологів, а також для інших фахів-
ців (хірургів, стоматологів, терапевтів, сімейних 
лікарів та ін.). 

 
© Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, В. В. Ніколов, А.О. Яшан, 2013 
 
 
 

М.П. БАГРІЙ, І.Я. ГАЙДУЧИК, М.М. МОГИТИЧ, Б.І. ШЕВАГА, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА  
(СТОРОЖИНЕЦЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, ЧЕРНІВЦІ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКСЕФ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна зустрічається досить часто в прак-

тиці оториноларинголога, терапевта, інфекціоніс-
та, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімейного 
лікаря. За даними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. 

Преображенский, 1978), серед дорослих ангіна 
становить 4-5 %, а серед дітей – більше 6 %. Ан-
гіни поділяються на первинні і вторинні. Серед 
первинних ангін найчастіше зустрічаються ката-
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ральна, фолікулярна і лакунарна. Для лікування 
катаральної ангіни у дорослих застосовуються 
різні середники загальної і місцевої дії. Одним з 
препаратів загальної дії є цефалоспориновий ан-
тибіотик ІІ покоління Аксеф. В інструкції по 
цьому препарату зазначається висока його ефек-
тивність при багатьох інфекційно-запальних за-
хворюваннях організму. Даний препарат з’явився 
на фармацевтичному ринку України в останні 
роки. Міжнародна назва цього препарату цефу-
роксим. Він виявляє бактерицидну дію на всі 
найактуальніші мікроорганізми – грампозитивні і 
грамнегативні бактерії. Бактерицидна дія цефу-
роксиму є результатом припинення синтезу клі-
тинної оболонки мікроорганізмів. 

Випускається в таблетках по 500 мг в блі-
стерних упаковках №10 і №20. Аксеф випуска-
ється також у вигляді натрієвої солі для парен-
терального застосування в флаконах (по 750 мг) 
з розчинником (6 мл води для ін’єкцій). Це до-
зволяє проводити послідовну терапію одним 
антибіотиком при переході з парентерального 
введення на пероральне, якщо для цього є кліні-
чні показання. 

Аксеф призначається для лікування бага-
тьох інфекцій організму, спричинених чутливими 
до препарату мікроорганізмами, в тому числі ін-
фекцій вуха, горла, носа: середній отит, синусит, 
тонзиліт і фарингіт. Оптимальний рівень абсорб-
ції спостерігається одразу після прийому їжі. Ма-
ксимальний рівень цефуроксиму в сироватці кро-
ві спостерігається приблизно через 2-3 год після 
прийому препарату. Період напіввиведення пре-
парату становить приблизно 1,5 год. Цефуроксим 
виділяється нирками у незміненому стані. 

Спосіб застосування та дози наступні. 
Звичайна тривалість лікування становить 5-6 
днів. Для кращого засвоєння препарат рекомен-
дується приймати після їжі. Таблетована форма 
застосовується по 500 мг 2 рази на добу. 
Ін’єкційна форма – для більшості інфекцій дос-
татньо 750 мг 2 рази на добу внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. При більшості тяжких 
інфекцій дозу збільшують до 1,5 г 2-3 рази на 
добу внутрішньовенно. При позитивній динамі-
ці перебігу захворювання можливий перехід до 
застосування Аксефу внутрішньо. Таблетована 
форма застосовується з 3 років – 125-250 мг 2 
рази на добу. Протипоказаннями до застосуван-
ня препарату Аксеф є підвищена чутливість до 
цефалоспоринових антибіотиків. Аксеф є пре-
паратом категорії “В”. Він не має тератогенної і 
ембріотоксичної дії. З обережністю слід засто-
совувати перший триместр вагітності. Цефурок-
сим виділяється з грудним молоком. 

Ми застосували Аксеф в таблетках для лі-
кування катаральної ангіни у дорослих. Під на-
шим спостереженням за період з 2010 по 2012 
рр. знаходилось 20 хворих на катаральну ангіну 
віком від 20 до 43 років. Хворі скаржились на 
головний біль, підвищення температури тіла в 
межах 37,2-38,2 ºС, біль у горлі при ковтанні. 
Фарингоскопічно відмічались набряклість і гі-
перемія піднебінних мигдаликів. При дослі-
дженні мазків із носа і зіва паличок Лефлера не 
виявлено. 

Пацієнти були розподілені на дві групи: 
основну (12 хворих) і контрольну (8). Групи бу-
ли співставлені за віком і перебігом захворю-
вання. Хворим основної групи призначався пре-
парат Аксеф досередини і загальноприйняте 
лікування. Пацієнти контрольної групи отриму-
вали тільки загальноприйняте лікування. Препа-
рат Аксеф призначався по 1 таблетці (500 мг) 2 
рази на добу після їжі. Курс лікування становив 
6 днів. Критеріями оцінки ефективності ліку-
вання були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль у горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки піднебінних 
мигдаликів), показники температури тіла. При 
аналізі результатів лікування відмічено більш 
інтенсивний регрес симптомів запалення підне-
бінних мигдаликів у пацієнтів, що отримували 
препарат Аксеф. Так, всі хворі основної групи 
вказували на зникнення головного болю, 10 – на 
зникнення, 2 – на зменшення болю в горлі при 
ковтанні (на 3-4-й день лікування). В контроль-
ній групі ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 10 хворих основ-
ної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів у них мала рожевий колір, була норма-
льної консистенції. У хворих контрольної групи 
фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-
4-й день лікування в 5 з 8 випадків. 

Температура тіла стала нормальною на 3-
4-й день лікування у всіх пацієнтів основної 
групи. В контрольній групі температура тіла 
нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 6 
хворих. 

Всі хворі переносили препарат Аксеф до-
бре, алергійних реакцій та інших побічних ефе-
ктів не відмічалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
Аксеф в комплексному лікуванні катаральної 
ангіни у дорослих було ефективним. На підставі 
отриманих даних можна рекомендувати препа-
рат Аксеф для загального лікування катаральної 
ангіни у дорослих як антибактерійний засіб. 

 
© М.П. Багрій, І.Я. Гайдучик, М.М. Могитич, Б.І. Шевага, Л.А. Чортківська, 2013 
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М.П. БАГРІЙ, Б.І. ШЕВАГА, І.О. БІЛЬ, А.В. ЯНЮК, І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. ГОВДА  
(СТОРОЖИНЕЦЬ, ЧЕРНІВЦІ, ЧОРТКІВ, БЕРЕЖАНИ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІСЦЕВА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО  
МЕЗОТИМПАНІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТУ ОТОФА У ДОРОСЛИХ 

 
Хронічний гнійний середній отит – широ-

ко розповсюджена патологія серед людей різно-
го віку. Дане захворювання може приймати не-
сприятливий перебіг, викликати тяжкі внутріш-
ньочерепні ускладнення. Хронічний гнійний 
середній отит має соціальне значення, тому що 
може призвести до приглухуватості. За даними 
літератури, біля 18 % хворих, що страждають на 
приглухуватість, втратили слух внаслідок хро-
нічного середнього отиту (Ю.В. Мітін, 1999). В 
результаті приглухуватості багато хворих ви-
мушені змінювати професію, не можуть прий-
мати участь у громадському житті.  

При загостренні хронічного гнійного се-
реднього отиту настає часта тимчасова непраце-
здатність. Зниження слуху в ранньому дитячому 
віці тягне за собою порушення мови і, природ-
ньо, утруднює навчання в школі. В зв’язку з цим 
боротьба з приглухуватістю, що являється нас-
лідком хронічного гнійного середнього отиту, 
набуває велике соціальне значення. 

Бактеріологічне дослідження виділень з 
вуха хворих на хронічний гнійний середній отит 
показує, що в 70-89 % спостережень відмічаєть-
ся ріст монокультури і в 29-30 % – мікробних 
асоціацій (Н.В. Мишенькин, 1997). Серед збуд-
ників переважає кокова флора, зокрема різні 
види стафілокока. Стафілокок висівають в 50-
69% спостережень, синьогнійну паличку – в 20-
30 % і кишкову – в 15-20 % випадків (Н.В. Ми-
шенькин, 1997). 

У виникненні хронічного гнійного проце-
су в середньому вусі приймають участь також 
віруси. В останні роки установлена роль грибів 
та анаеробів у розвитку хронічного гнійного 
середнього отиту. При бактеріологічному дослі-
дженні ексудату мікрофлора з барабанної поро-
жнини не висівається майже у 20 % хворих 
(А.А. Лайко і співавт., 2012). 

Слід відмітити, що останніми роками різ-
ко збільшилась частота випадків (до 40-60 %) 
нечутливості збудників до основних антибіоти-
ків: пеніциліну, стрептоміцину, тетрацикліну, 
левоміцетину та ін. (Н.В. Мишенькин, 1997). 

Хронічний гнійний середній отит виникає 
частіше як ускладнення гострого гнійного сере-
днього отиту, який недостатньо ефективно лі-
кують, пізно розпочинають лікування або зовсім 
не лікують (зустрічаються і такі випадки). Важ-
ливе значення у виникненні хронічного гнійного 
середнього отиту відіграє патологія верхніх ди-

хальних шляхів (хронічний синусит, аденоїдит, 
аденоїдні вегетації, деформація перегородки 
носа, хронічний тонзиліт, ГРВІ та ін.). 

Хронічний гнійний середній отит розви-
вається в умовах зниження специфічних і не-
специфічних факторів захисту організму на тлі 
високої вірулентності мікрофлори. Головне по-
лягає в тому, щоб знайти в кожному конкретно-
му випадку провідну патогенетичну ланку, спи-
раючись на яку можна ліквідувати хронічний 
запальний процес у порожнинах середнього ву-
ха (А.А. Лайко і співавт., 2012). 

Характерними ознаками хронічного гній-
ного середнього отиту є періодична чи постійна 
гноєтеча з вуха, стійка перфорація барабанної 
перетинки і приглухуватість. Виділяють 2 фор-
ми хронічного гнійного середнього отиту: мезо-
тимпаніт та епітимпаніт. Мезотимпаніт відно-
сять до доброякісної форми отиту, при якій 
ушкоджується середній (mesotympanum) та ни-
жній (hypotympanum) відділ барабанної порож-
нини. При цьому запалюється лише слизова 
оболонка порожнини середнього вуха. 

Епітимпаніт належить до недоброякісної 
форми хронічного гнійного середнього отиту, 
при якій ушкоджуються всі три відділи бара-
банної порожнини і обов’язково верхній відділ 
(epitympanum). При епітимпатиті ушкоджується 
не тільки слизова оболонка барабанної порож-
нини, але й кістка. 

Перебіг хронічного гнійного мезотимпа-
ніту буває в стадії ремісії і в стадії загострення. 
Для фармакотерапії загостреного хронічного 
гнійного мезотимпаніту застосовуються різні 
засоби загальної і місцевої дії. Головним в фар-
макотерапії цього захворювання є адекватне 
загальне і місцеве антибактерійне лікування. 
Завдання загального антибактерійного лікуван-
ня успішно вирішується через наявність широ-
кого вибору антибактерійних препаратів. В 
останні роки одним із таких препаратів застосо-
вується фторхінолон Гатилин (гатифлоксацин) 
(О.І. Яшан і співавт., 2012). Серед місцевих за-
собів використовують розчини антибіотиків, 
прополісу, до яких виявлена чутливість виділе-
ної з барабанної порожнини мікрофлори. 

Однак у вітчизняній оториноларингології 
відсутні відомості про застосування препарату 
Отофа в якості місцевого засобу для фармакоте-
рапії хронічного гнійного середнього отиту. Між 
тим, в інструкції по цьому препарату вказана ви-
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сока його активність при гнійних захворюваннях 
середнього вуха. Ми застосували препарат Отофа 
як антибактерійний і протизапальний засіб в міс-
цевій фармакотерапії загостреного хронічного 
гнійного мезотимпаніту у дорослих. 

Отофа – це рифаміцин. Виявляє високу 
протимікробну активність та відсутність отото-
ксичної дії. 1 мл розчину Отофа містить рифа-
міцину натрію 26 мг (20000 МО/мл). Показан-
нями до застосування препарату Отофа є загос-
трення хронічного середнього отиту (у тому 
числі при наявності стійкої перфорації барабан-
ної перетинки); ізольовані гнійні ураження ба-
рабанної перетинки; стан після хірургічного 
втручання на середньому вусі. Препарат засто-
совується дорослим і дітям без вікових обме-
жень за призначенням лікаря. Отофа застосову-
ється в краплях в наступних дозуваннях. Дорос-
лим закрапують у зовнішній слуховий хід по 5 
крапель (дітям по 3 краплі) 2 рази на добу. Три-
валість лікування не більше 7 днів. У разі необ-
хідності продовження лікування препаратом 
Отофа більше 7 днів треба визначити чутливість 
збудників до антибіотика (рифаміцину). Препа-
рат можна використовувати в період вагітності 
та годування груддю. Протипоказанням до за-
стосування препарату Отофа є підвищена чут-
ливість (алергія) до рифаміцину. При викорис-
танні препарату Отофа можливі алергійні реак-
ції. Можливе забарвлення барабанної перетинки 
(яке можна бачити при отоскопії). Отофа випус-
кається в флаконах по 10 мл. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
24 хворих на загострений хронічний гнійний 
мезотимпаніт віком від 20 до 42 років. У 20 па-
цієнтів мезотимпаніт був однобічний (у 13 пра-
вобічний, у 7 лівобічний), у 4 – двобічний. Хво-
рі страждали на хронічний гнійний мезотимпа-
ніт від 6 до 14 років. Причинами загострення 
мезотимпаніту виявились гострий риніт (у 14 
хворих), застуда (у 6), ГРВІ (у 4 хворих). Паціє-
нти скаржились на біль у вусі, гнійні виділення 
з вуха, шум у вусі, зниження слуху, підвищення 
температури тіла в межах 37,2-37,8 ºС. Під час 
отоскопії відмічались слизові (у 10 хворих), 
слизово-гнійні (у 10) або гнійні (у 4 хворих) ви-
ділення у зовнішньому слуховому ході в незна-
чній кількості. Після туалету вуха ватничком 
проглядалась перфорація барабанної перетинки, 
яка локалізувалась дозаду від лінії держальця 
молоточка (у 9 хворих), допереду від лінії дер-
жальця молоточка (у 11) або була субтотальною 
обідковою (у 4 хворих). Слизова оболонка меді-
альної стінки барабанної порожнини у всіх паці-
єнтів виявилась гіперемійованою, набряклою. 
Аудіометричне дослідження слуху вказувало на 
ураження звукопровідного апарату вуха. 

Хворі були розподілені на дві групи – ос-
новну і контрольну. В основну групу входило 14 
пацієнтів, в контрольну – 10. Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. В 
схему фармакотерапії хворих основної групи 
вводили місцеве застосування препарату Отофа. 
Фармакотерапія хворих контрольної групи про-
водилась за традиційною схемою з місцевим 
застосуванням антибіотиків, до яких виявилась 
чутливою мікрофлора барабанної порожнини. 
Препарат Отофа призначався по 5 крапель 2 ра-
зи на добу у зовнішній слуховий хід. При цьому 
проводився щоденний туалет вуха сухим спосо-
бом, закрапування судинозвужувальних крапель 
в ніс. В комплексну фармакотерапію пацієнтів 
обох груп вводили загальне застосування олете-
трину. 

Результати фармакотерапії оцінювали на 
5-6-й день від її початку. Критеріями оцінки 
ефективності фармакотерапії були: суб’єктивна 
оцінка терапії хворими (вплив на шум у вусі, 
вплив на біль у вусі, вплив на виділення з вуха), 
отоскопічна картина (стан слизової оболонки 
медіальної стінки барабанної порожнини, відсу-
тність або зменшення виділень у зовнішньому 
слуховому ході, зміна їх характеру), показники 
температури тіла, показники тональної аудіоме-
трії. При аналізі результатів фармакотерапії ві-
дмічено більш інтенсивний регрес симптомів 
загостреного хронічного мезотимпаніту у хво-
рих основної групи. 

Так, 12 хворих з цієї групи відмічали зни-
кнення шуму у вусі, 2 - зменшення його інтен-
сивності, 13 - зникнення, 1 - зменшення болю у 
вусі, 12 - зникнення, 2 - зменшення виділень з 
вуха на 5-6-й день фармакотерапії. В контроль-
ній групі ці показники були значно нижчими. 
Покращення отоскопічної картини настало на 5-
6-й день фармакотерапії у 13 хворих основної 
групи. Виділення у зовнішньому слуховому ході 
у них були відсутні, слизова оболонка медіаль-
ної стінки барабанної порожнини мала рожевий 
колір. В контрольній групі покращення отоско-
пічної картини відмічалось на 5-6-й день фарма-
котерапії у 6 хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день фармакотерапії у всіх пацієнтів основної 
групи. В контрольній групі нормалізація темпе-
ратури тіла на 5-6-й день фармакотерапії наста-
ла у 8 хворих. 

Показники тональної аудіометрії (змен-
шення кістково-повітряного інтервалу на аудіо-
грамі) на 5-6-й день фармакотерапії незначно 
покращились у 2 хворих основної групи. В кон-
трольній групі зменшення кістково-повітряного 
інтервала на тональній аудіограмі спостеріга-
лось у 1 пацієнта. 
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Препарат Отофа хворі переносили добре, 
алергійних реакцій та інших побічних явищ не 
спостерігалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
Отофа для місцевої фармакотерапії хворих на 
загострений хронічний гнійний мезотимпаніт 
підвищує ефективність терапії хворих на цю 
патологію. Отримані результати дають підставу 

рекомендувати препарат Отофа для місцевої 
фармакотерапії загостреного хронічного гнійно-
го мезотимпаніту у дорослих як антибактерій-
ний і протизапальний засіб. Препарат Отофа 
може поповнити арсенал середників місцевої 
дії, що застосовуються в фармакотерапії загост-
реного хронічного гнійного мезотимпаніту у 
дорослих. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ПЕРЕБІГУ І ЛІКУВАННЯ СКЛЕРОМИ ОРБІТИ  
І СЛЬОЗОВИДІЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 
З метою покращення діагностики атипо-

вого перебігу склероми нами проведено пошук 
доступних даних про поширення склеромного 
процесу на орбіту, сльозовидільні шляхи і пові-
ку в межах електронної бази даних PubMed у 
період з 1909 по 2010 рік. 

Доведено, що склерома переважно вражає 
слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і в 
більшості випадків локалізується в носі, глотці, 
гортані та трахеї (Yigla M. et al., 2000; Sun Y., et 
al., 2004; Szyfter W., et al., 2009; Muсoz-Saavedra 
D., Olavarrнa-Leiva C., 2010). У 60% хворих зі 
склеромою носа процесом вражаються верх-
ньощелепні пазухи (Soni N.K., 1992), комірки 
решітчастої кістки, а з них існує можливість 
поширення склеромних інфільтратів на орбіту, 
верхню повіку, сльозовидільні шляхи. В базі 
даних PubMed з 1955 по 1996 роки знайдено 15 
публікацій, що присвячені враженню склеро-
мою структур органа зору. З них 5 публікацій 
(33,3 %) було зі Сполучених штатів Америки, по 
2 – (13,2 %) з Франції, України та Індії і по 1 
(6,6 %) – з Німеччини, Китаю, Єгипту, Англії,  

Вперше про поширення склероми на 
структури органа зору згадується у роботі німе-
цького вченого H.J. Weise (1955), де описується 
розповсюдження специфічної інфільтрації на 
коньюнктиву. У 1958 році китайський дослідник 
H.H.Yuan опублікував дослідження, в якому 
стверджується поширення склеромних інфільт-
ратів з верхньощелепної пазухи та комірок ре-
шітчастої кістки на орбіту.  

В 60-і роки з’являється низка публікацій з 
Індії, Сполучених штатів Америки та Египту 
про поширення риносклероми на сльозовидільні 
шляхи та сльозний мішечок (Darbari B.S., Saxena 

B.P., 1961; Badrawi R., 1962; Badrawy R., 1965). 
Про первинне враження склеромою верхньої 
повіки вперше повідомили індійські науковці 
C.S. Belagavi і J.P. Goravalingappa (1979). 

Про стан зорової функції, темнової адап-
тації, полів зору повідомили у 70-и роки україн-
ські науковці (Katorgina O.A., Bariliak I.R., 1974; 
Bariliak I.R., 1974).  

За думкою вчених-отоларингологів з 
Франції та Англії серед причин екзофтальму, що 
викликаний пухлиноподібними захворювання-
ми, необхідно пам’ятати про склерому. Зокрема, 
французські науковці (Lehmann W. et al., 1976) 
описали випадок повільно прогресуючого пух-
линоподібного утворення в 11-річної дитини, 
яке призвело до двосторонньої закладеності но-
са, масивної деформації обличчя, і екзофтальму 
лівого ока. Гістологічне дослідження підтверди-
ло діагноз риносклероми. Особливості комп'ю-
терної та магніто-резонансної томографії при 
поширенні риносклероми на орбіту представили 
P.Le Hir зі співавт. (1996). Вони характеризують 
склеромні гранулеми як однорідні утворення 
низької інтенсивності. 

Англійськими науковцями (Lubin J.R. et al., 
1981) був описаний схожий клінічний випадок у 
20-річного чоловіка, якого протягом 15 років тур-
бували екзофтальм і закладеність носа. Діагноз 
риносклероми був верифікований шляхом патогі-
стологічного дослідження зразків біопсії, взятих з 
носових ходів. Комп'ютерна томографія і ендос-
копія біляносових пазух вказали на синусогенний 
шлях інфільтрації орбіти склеромою.  

Американські дослідники також спостері-
гали враження риносклеромою верхівки орбіти і 
вважають, що у схему диференційної діагности-
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ки новоутворень орбіти, гістіоцитозу, туберку-
льозу необхідно ввести риносклерому (Nayar 
R.C. et al., 1985; Foucar E. et al., 1985). 

Таким чином, у офтальмологічній прак-
тиці, особливо в ендемічних регіонах (в т.ч. в 
Україні), у диференційну схему діагностики но-

воутворень орбіти необхідно внести склерому. 
При відсутності чітких вищезгаданих ознак хво-
рі з підозрою на склерому можуть бути дообс-
тежені в Українському склеромному центрі на 
базі ЛОР-відділення Вінницької обласної кліні-
чної лікарні ім. М.І. Пирогова. 
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СКЛЕРОМА В КРАЇНАХ СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

З метою вивчення поширеності склероми, 
а також вдосконалення методів її діагностики і 
лікування нами виконано пошук літературних 
джерел про склеромну інфекцію в країнах Скан-
динавського регіону у межах електронної бази 
медичних даних PubMed протягом 1909–2010 
років. За вказаний термін знайдено 7 публікацій, 
що присвячені склеромі. Серед них, 3 статті 
опубліковано у Данії, 3 – у Швеції та 1 – у Фін-
ляндії. Перше повідомлення датовано 1966 ро-
ком, 2 статті надруковано у 70-х роках, 3 – у 
90-х роках і остання у 2004 році.  

Перше дослідження зі Скандинавського 
регіону надруковано у Швеції під назвою 
“Scleroma in Sweden” (Hagqvist G. et al., 1966). 
Через 6 років фінські дослідники написали стат-
тю під назвою “Rhinoscleroma in Finland” 
(Grahne В. et al., 1972). В них розглядаються пи-
тання поширеності склероми у даному регіоні, 
особливості її перебігу, ефективність лікування 
стрептоміцином, окситетрацикліном, преднізо-
лоном, циклофосфамідом тощо. У 1977 році 
датські вчені M.B. Edwards, G.D. Roberts, T.J. 
Storrs описали особливості перебігу склероми на 
прикладі трьох хворих із північної Нігерії 
(Edwards M.B. et al., 1977). 

У 1990 році шведськими вченими D. 
Hydén і H. Hellquist опублікованно статтю, у 
якій розглядаються проблеми мікробіологічних 
особливостей клебсієли риносклероми, а також 
диференційної діагностики і лікування хворих 

на склерому. Наступна згадка про склерому у 
цьому регіоні була зареєстрована у Данії у 1996 
році (Stougaard M.J. et al., 1996). У 84-річної 
датської жінки була виявлена склерома з локалі-
зацією у гайморовому синусі. На цьому прикла-
ді датські дослідники M.J.Stougaard, T.Vimpel і 
K.Petersen (1996) розглядають особливості діаг-
ностики, перебігу і лікування склероми у осіб 
літнього віку. 

Шведськими вченими з Стокгольмського 
інституту по контролю за інфекційними хворо-
бами у 1997 році вивчались особливості впливу 
бета-лактамних та захищених клавулоновою кис-
лотою антибіотиків на різноманітні штами клеб-
сієлли (Haeggman S., et al., 1997). Останньою пу-
блікацією зі Скандинавського регіону була стаття 
D.S. Hansen зі співавторами (2004) з датського 
міжнародного центру по вивченню Ешеріхії та 
Клебсієлли (WHO) в державному інституті сиро-
ваток (Copenhagen). Метою дослідження датсь-
ких вчених було мікробіологічне та біохімічне 
диференціювання штамів клебсієлл.  

Таким чином, згідно даних електронної 
бази медичної інформації PubMed за 1909-2010 
роки, риносклерома є достатньо рідкісним спо-
радичним захворюванням в країнах Скандинав-
ського регіону. Результати пошуку свідчать про 
стабільність відносних показчиків захворюван-
ності на склерому з несуттєвим збільшенням 
досліджень, що присвячені склеромній інфекції 
у 90-х роках минулого століття. 
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ПРЕПАРАТ АКСЕФ В ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – гостре запалення піднебінних 
мигдаликів – зустрічається доволі часто в прак-
тиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімей-
ного лікаря. За даними літератури (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978), захворюва-
ність на ангіну серед дітей становить більше 6 
%, а серед дорослих – 4-5 %. Ангіни бувають 
первинні і вторинні. Серед первинних ангін 
найчастіше зустрічаються катаральна, фоліку-
лярна і лакунарна. Одна з первинних ангін – 
фолікулярна – перебігає важче від катаральної і 
дещо легше від лакунарної. Для лікування фолі-
кулярної ангіни застосовуються різні середники 
загальної і місцевої дії. Одним з препаратів за-
гальної дії є цефалоспориновий антибіотик ІІ 
покоління Аксеф. В інструкції по цьому препа-
рату зазначається висока його ефективність при 
багатьох інфекційно-запальних захворюваннях 
організму. Даний препарат з’явився на фарма-
цевтичному ринку України в останні роки. Мі-
жнародна назва цього препарату цефуроксим. 
Він виявляє бактерицидну дію на всі найактуа-
льніші мікроорганізми – грампозитивні і грам-
негативні бактерії. Бактерицидна дія цефурок-
симу є результатом припинення синтезу клітин-
ної оболонки мікроорганізмів. 

Випускається в таблетках по 500 мг в блі-
стерних упаковках №10 і №20. Аксеф випуска-
ється також у вигляді натрієвої солі для парен-
терального застосування в флаконах (по 750 мг) 
з розчинником (6 мл води для ін’єкцій). Це до-
зволяє проводити послідовну терапію одним 
антибіотиком при переході з парентерального 
введення на пероральне, якщо для цього є кліні-
чні показання. 

Аксеф призначається для лікування бага-
тьох інфекцій організму, спричинених чутливими 
до препарату мікроорганізмами, в тому числі ін-
фекцій вуха, горла, носа: середній отит, синусит, 
тонзиліт і фарингіт. Оптимальний рівень абсорб-
ції спостерігається одразу після прийому їжі. Ма-
ксимальний рівень цефуроксиму в сироватці кро-
ві спостерігається приблизно через 2-3 год після 
прийому препарату. Період напіввиведення пре-
парату становить приблизно 1,5 год. Цефуроксим 
виділяється нирками у незміненому стані. 

Спосіб застосування та дози наступні. 
Звичайна тривалість лікування становить 5-6 
днів. Для кращого засвоєння препарат рекомен-
дується приймати після їжі. Таблетована форма 
застосовується по 500 мг 2 рази на добу. 

Ін’єкційна форма – для більшості інфекцій дос-
татньо 750 мг 2 рази на добу внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. При більшості тяжких 
інфекцій дозу збільшують до 1,5 г 2-3 рази на 
добу внутрішньовенно. При позитивній динамі-
ці перебігу захворювання можливий перехід до 
застосування Аксефу внутрішньо. Таблетована 
форма застосовується з 3 років – 125-250 мг 2 
рази на добу. Протипоказаннями до застосуван-
ня препарату Аксеф є підвищена чутливість до 
цефалоспоринових антибіотиків. Аксеф є пре-
паратом категорії “В”. Він не має тератогенної і 
ембріотоксичної дії. З обережністю слід засто-
совувати перший триместр вагітності. Цефурок-
сим виділяється з грудним молоком. 

Ми застосували Аксеф в таблетках для лі-
кування фолікулярної ангіни у дітей. Під нашим 
спостереженням за період з 2011 по 2012 рр. 
знаходилось 25 дітей, хворих на фолікулярну 
ангіну, віком від 7 до 18 років. Діти або їх бать-
ки скаржились, що у дитини відмічаються голо-
вний біль, підвищення температури тіла в межах 
38,1-39,2 ºС, сильний біль в горлі при ковтанні. 
Нерідко відмічалась ірадіація болю у вухо, під-
вищена салівація. При фарингоскопії відзнача-
лась розлита гіперемія і інфільтрація м’якого 
піднебіння і піднебінних дужок, збільшення і 
гіперемія мигдаликів, наявність на їх поверхні 
жовтавих чи жовтаво-білих крапок (нагноєних 
фолікулів мигдаликів). В мазках із носа і зіва 
паличок Лефлера не виявлено. 

Діти були розділені на дві групи: основну 
і контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В основну групу вхо-
дило 16 дітей, в контрольну – 9. Дітям основної 
групи призначався Аксеф і полоскання горла 
розчином фурациліну 1:5000, дітям контрольної 
групи – антибактерійна терапія і полоскання 
горла також розчином фурациліну 1:5000. Ак-
сеф призначався в таблетках по 250 мг 2 рази на 
добу після їжі. Тривалість лікування становила 
6 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на головний біль, вплив на 
біль в горлі при ковтанні, відчуття більш легко-
го перебігу захворювання, відчуття більш швид-
кого одужання), фарингоскопічна картина (ко-
лір, консистенція слизової оболонки м’якого 
піднебіння і піднебінних дужок, величина миг-
даликів, відсутність на їх поверхні нагноєних 
фолікулів), показники температури тіла. 
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При аналізі результатів лікування відзна-
чено більш інтенсивний регрес симптомів запа-
лення піднебінних мигдаликів у дітей основної 
групи. Так, всі діти або їх батьки вказували на 
зникнення головного болю, 90 % – на зникнен-
ня, 10 % – на зменшення болю в горлі при ков-
танні, 75 % – на відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, 70 % – на відчуття більш швид-
кого одужання (на 5-6-й день лікування). В кон-
трольній групі ці показники були значно ниж-
чими. Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 90 % дітей осно-
вної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів, м’якого піднебіння і піднебінних дужок 
у них мала рожевий колір, була м’якої консис-
тенції, мигдалики мали звичайну величину, на-
гноєні фолікули були відсутні. В контрольній 

групі фарингоскопічна картина нормалізувалась 
на 5-6-й день лікування у 70 % дітей. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-й 
день лікування у усіх дітей основної групи. В кон-
трольній групі температура тіла нормалізувалась 
на 5-6-й день лікування настала у 84 % дітей. 

Стерпність Аксефу у всіх дітей була доб-
рою, побічних ефектів та інших небажаних 
явищ не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування Аксефу для за-
гального лікування фолікулярної ангіни у дітей 
виявилось ефективним. Отримані результати да-
ють підставу рекомендувати Аксеф для загально-
го лікування фолікулярної ангіни у дітей як ан-
тибактерійний засіб. Аксеф може поповнити ар-
сенал середників, що застосовуються в загально-
му лікуванні фолікулярної ангіни у дітей. 
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МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ЕТМОЇДИТУ 
 

Риносинусити являють собою одну із 
найважливіших проблем сучасної оторинолари-
нгології, актуальність якої обумовлена високим 
рівнем захворюваності населення та постійним 
збільшенням кількості госпіталізованих і оперо-
ваних хворих. Запальний процес, що розпочина-
ється у ґратчастому лабіринті, часто розповсю-
джується на інші навколоносові синуси та може 
викликати розвиток орбітальних та внутрішньо-
черепних ускладнень. 

В зв’язку з цим, нами проведені комплек-
сні дослідження слизової оболонки, за результа-
тами яких визначені стадії морфогенезу загост-
рення хронічного етмоїдиту.  

За результатами досліджень з’ясовано, що 
на стадії серозного катару слизова оболонка має 
гофровану або складчасту форму. Вона покрита 
багаторядним миготливим епітелієм, який в ді-
лянках диференційованих структур 
вип’ячується у вигляді сосочків, а в ділянках зон 
росту – навпаки інвагінує у підлеглу сполучну 
тканину. Очевидно, що такі зміни виникають 
внаслідок судинно-мезенхімальної запальної 
реакції, яка має нерівномірний характер. У ми-
готливому епітелії визначається помірна кели-
хоподібна трансформація. На нашу думку, такі 
метаморфози обумовлені частковою репаратив-
ною регенерацією епітелію або субституцією. 
Остання полягає у тому, що проліферуючі вста-
вні клітини спочатку диференціюються у мікро-

ворсинчасті, а із них утворюються переважно 
келихоподібні епітеліоцити. В подальшому ці 
клітини превалюють у епітеліальному покрові, 
тому виділяють велику кількість рідкого альці-
ан-позитивного секрету, в результаті чого на 
поверхні слизової оболонки утворюється сероз-
ний катар. Поряд із келихоподібною трансфор-
мацією в епітелії спостерігається суттєве збіль-
шення кількості CD68-позитивних макрофагів 
та проліферація вставних клітин, тобто явища 
базальноклітинної гіперплазії. У підлеглому 
власному шарі слизової оболонки при серозно-
му катарі на тлі гіперемії мікросудин форму-
ються нечисельні периваскулярні клітинні інфі-
льтрати, які складаються переважно із CD20-
позитивних В-лімфоцитів.  

На стадії слизового катару експресія 
CD68-позитивних макрофагів як в епітелії, так і в 
периваскулярних інфільтратах власного шару 
має більш виражений характер. Фагоцитарна ак-
тивність макрофагів регулює проліферацію вста-
вних клітин та їх подальше диференціювання, а 
також впливає на формування у власному шарі 
клітинних інфільтратів. Деструктивні та дисреге-
нераторні процеси в епітелії обумовлюють його 
подальшу келихоподібну трансформацію. Явища 
останньої також спостерігається і у миготливо-
мікроворсинчастому епітелії, що покриває вивід-
ні протоки серомукозних залоз. Звужені просвіти 
протоків обтуровані як альціан-позитивним сек-
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ретом, так і гомогенною ШИК-позитивною речо-
виною. Тому при загостренні хронічного етмої-
диту на поверхні слизової оболонки формується 
слизовий катар, який складається із секрету пре-
валюючих в епітелії келихоподібних клітин, а 
також продукту гіперсекреції мукозний залоз. 

В ході подальшого розвитку запалення 
виникає стадія гнійного катару. У слизовій обо-
лонці клітин гратчастого лабіринту відбувають-
ся суттєві деструктивні зміни. Насамперед вони 
стосуються епітеліального покрову, де келихо-
подібні та поодинокі миготливі клітини десква-
муються, а в базальних шарах спостерігається 
виражена проліферація вставних клітин. У на-
бряклій сполучній тканині власного шару на-
вколо гіперемованих мікросудин визначаються 

чисельні дифузні клітинні інфільтрати. Очевид-
но, що вони виникають внаслідок масової еміг-
рації клітин лейкоцитарного ряду за межі су-
динної стінки. До їх складу входять CD20-
позитивні В-лімфоцити, плазмоцити, сегменто-
ядерні лейкоцити та еозинофіли.  

Внаслідок розпушення базальної мембра-
ни, частина клітин із запальних інфільтратів мі-
грує в епітелій. Тому у міжклітинних просторах 
між епітеліоцитами визначаються сегментояде-
рні лейкоцити, які дифузно інфільтрують весь 
епітеліальний шар та виходить на його вільну 
поверхню. Там вони частково руйнуються, 
утворюючи гнійні тільця та, змішуючись із 
ШИК-позитивним мукозним секретом, утворю-
ють гнійний катар. 

 
© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.О. Балинський, 2013 
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ФРОНТОТОМІЙ 
 

В структурі запальних процесів навколо-
носових пазух фронтит складає близько 27%. 
Його перебіг часто буває малосимптомним і не-
передбачуваним, а консервативне лікування - 
малоефективним. Недостатні дренування та ве-
нтиляція лобної пазухи можуть бути обумовле-
ними вузькістю природного отвору, його обту-
рацією набряковими тканинами, наявністю до-
даткових ґратчастих клітин, викривленням пе-
реділки носа. Нерідко при фронтиті виникає 
необхідність надання екстреної допомоги, тому 
що він може призводити до виникнення важких 
внутрішньочерепних або орбітальних усклад-
нень.  

Традиційні хірургічні методи лікування 
(екстраназальний доступ) не завжди мають за-
довільний функціональний результат. З впрова-
дженням у клінічну практику ендоскопічних 
технологій, погляди на питання діагностики та 
лікування цих захворювань істотно змінились. 

Усього нами було проведено лікування 52 
хворих на гострі та хронічні форми фронтиту. 
На діагностичному етапі крім загальноклінічних 
методів дослідження, усім хворим застосовува-
лася комп'ютерна томографія або МРТ навколо-
носових пазух, що дозволяє визначити наявність 
ексудату в пазусі, набряк тканин, кісткову де-
струкцію, мінімальні зміни остіомеатального 
комплексу, виявити наявність аномалій чи особ-
ливостей варіантів будови, що є істотним чин-
ником для передопераційної оцінки. 

Метою дослідження було з’ясування ста-
ну остіомеатального комплексу, лобної кишені, 
передньої групи клітин ґратчастого лабіринту у 
хворих на рецидивуючі та хронічні форми фро-
нтиту.  

Традиційно методи діагностики та ліку-
вання хворих на гострі та хронічні фронтити у 
більшості випадків включали застосування інва-
зивних методик: екстраназальної фронтотомії. 
При цьому пошкодження ділянки дренажного 
отвору з боку лобної пазухи в більшості випад-
ків призводило до його рубцювання.  

Усім досліджуваним хворим проведено 
ретельний аналіз даних КТ та МРТ, оптична 
ЛОР-ендоскопія. При проведенні ендоскопії 
досліджувалися всі особливості будови остіоме-
атального комплексу і, особливо, лобної кишені. 

Застосовувалися ендоскопи з 00, 300, 450 
та 700 кутом зору. При виявленні патологічних 
утворень – грануляцій, поліпів, кіст, додаткових 
патологічно розташованих клітин ґратчастого 
лабіринту, проводилось їх видалення. Слизова 
оболонка, у тому числі й набрякла, максимально 
зберігалася. Після візуалізації дренажного отвору 
пазухи в нього обережно вводився зонд-
провідник. По зонду у лобну пазуху вводилася 
дренажна трубка діаметром близько 0,2 см. Як 
провідник і дренаж ми використовували стандар-
тний набір для катетеризації підключичної вени. 

Серед досліджуваних хворих (52 пацієн-
ти) у 18 відмічався гострий фронтит, у 25 – хро-
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нічний, і у 9 – стан загострення після поперед-
ньо проведених фронтотомій за традиційними 
методиками.  

В 4-х випадках паралельно з ендоназаль-
ним втручанням було проведено ощадливу екс-
траназальну фронтотомію (за Скоробогатим В. 
В.). В цих випадках природний отвір фронталь-
ного синусу не дозволяв маніпулювати у відда-
лених ділянках. 

Для запобігання розвитку запального 
процесу і для забезпечення м'якого судинозву-
жувального ефекту в порожнині носа в післяо-
пераційному періоді робили його зрошення де-

конгестантами та сольовими розчинами. Для 
спостереження за ефективністю лікування за-
стосовували дослідження мукоциліарного клі-
ренсу порожнини носа та повітряного потоку. В 
більшості випадків необхідності у застосуванні 
фіксованих дренажних трубок не було.  

Спостереження у динаміці показали висо-
ку ефективність дренування лобної пазухи через 
природний вивідний отвір. У хворих із проведе-
ною ендоназальною фронтотомією завдяки за-
стосуванню ефективної медикаментозної терапії 
не спостерігалось вираженого рубцювання шту-
чного співустя. 

 
© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець, Ю.В. Гаврилюк, 2013 
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(ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, КОЗОВА, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ  
СТАДІЇ У ДІТЕЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ПОЛІДЕКСА 

 
Гострий середній гнійний отит у дітей зу-

стрічається доволі часто. За даними літератури 
(М.Я. Козлов, 1986), це захворювання складає 25-
40 % усіх захворювань вуха. У дітей найчастіше 
збудниками гострого середнього гнійного отиту є 
стрептококи, пневмококи, а особливо стафілоко-
ки, грамнегативні палички (синьогнійна, кишко-
ва, протей тощо). Розрізняють 4 шляхи проник-
нення патогенних мікроорганізмів в порожнину 
середнього вуха у дітей: ринотубарний; гемато-
генний; травматичний; ретроградний. 

У перебігу гострого середнього гнійного 
отиту у дітей, як і у дорослих, виділяють 3 ста-
дії: доперфоративну; перфоративну; репаратив-
ну або зворотнього розвитку (одужання). 

При лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту у дітей використовують різні серед-
ники системної і місцевої дії. При цьому голов-
ним в лікуванні даного захворювання є адекват-
на загальна антибактерійна терапія і адекватна 
місцева терапія. 

Завдання загальної антибактерійної тера-
пії може бути успішно вирішене через наявність 
широкого вибору антибактерійних препаратів. 
Завдання адекватної місцевої терапії вирішуєть-
ся наявністю різних місцевих засобів. Одним з 
місцевих засобів є Полідекса. Ми застосували 
цей препарат як антимікробний і протизапаль-
ний засіб в лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту в доперфоративній стадії у дітей.  

Полідекса представляє собою вушні крап-
лі, розчин. Полідекса – це прозора рідина світ-

ло-жовтого кольору, що піниться при збовту-
ванні. Випускається у флаконах по 10,5 мл. Ви-
робляється Лабораторіями Бушара Рекордаті 
(Франція). В склад препарату входять діючі ре-
човини і допоміжні речовини. Діючі речовини: 1 
мл розчину Полідекса містить неоміцину суль-
фату 10 мг (6500 ОД), поліміксину В сульфату 
10000 ОД, дексаметазону метасульфобензоату 
натрію 1 мг. Допоміжні речовини: натрію мер-
куротіолат, кислоти лимонної моногідрат, роз-
чин натрію гідроксиду 1N, макрогол 400, полі-
сорбат 80, вода очищена. Терапевтичний ефект 
препарату Полідекса зумовлений протизапаль-
ною дією дексаметазону і протимікробною дією 
неоміцину та поліміксину В. Полідекса застосо-
вується при зовнішньому отиті, зокрема інфіко-
ваній екземі зовнішнього слухового ходу, гост-
рому середньому отиті без ушкодження бара-
банної перетинки. Препарат використовується у 
дорослих і дітей без вікових обмежень за приз-
наченням лікаря. 

Полідекса застосовується в краплях в на-
ступних дозуваннях. Дорослим закрапують у зо-
внішній слуховий хід по 1-5 крапель (дітям по 1-
2 краплі) у кожне вухо 2 рази на добу протягом 6-
10 днів. Тривалість лікування залежить від хара-
ктеру та тяжкості захворювання і визначається 
лікарем. Середня тривалість лікування складає 7 
днів. Перед застосуванням слід зігріти флакон, 
потримавши його у руці, щоб уникнути неприє-
много відчуття, пов’язаного з потраплянням хо-
лодної рідини до вуха. Під час процедури трима-
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ти голову нахиленою у протилежну сторону де-
кілька хвилин. Препарат можна використовувати 
в період вагітності та годування груддю. Застосу-
вання препарату протипоказане при підвищеній 
чутливості (алергії) до будь-якого з компонентів 
лікарського засобу, зокрема до антибактерійних 
складників, що входять до складу препарату, або 
інших аміноглікозидів, при інфекційних або тра-
вматичних ушкодженнях барабанної перетинки, 
при наявності вірусної, грибкової та туберкульо-
зної інфекції у зовнішньому слуховому ході. При 
використанні препарату Полідекса у деяких ви-
падках можливі місцеві шкірні алергійні реакції. 
Алергійні реакції при місцевому застосуванні 
неоміцину можуть проявлятись у вигляді екземи 
із почервонінням, лущенням, набряком, свербе-
жем, висипаннями на шкірі. У випадку порушен-
ня цілісності барабанної перетинки – ризик ток-
сичного впливу на слуховий (зниження слуху) і 
вестибулярний (запаморочення, порушення рів-
новаги) апарати. Оскільки препарат містить тіо-
мерсаль, існує ризик контактного дерматиту, 
алергійної реакції та подразнення шкіри. Можли-
ве утворення резистентних мікроорганізмів та 
розвиток грибкових інфекцій. 

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня знаходилось 30 дітей на гострий серед-
ній гнійний отит віком від 10 до 18 років. З них 
було 12 дітей у віці 10-12 років і 18 – віком 13-
18 років. Діти скаржились на закладання вуха, 
шум у ньому, погіршення слуху, підвищення 
температури тіла в межах 37,2-38,2 ºС. Нерідко 
спостерігалась ірадіація болю у скроню, зуби та 
всю відповідну половину голови. 

При отоскопії відмічалась ін’єкція судин 
за ходом держальця молоточка та радіально по 
барабанній перетинці (у 20 дітей), розлита гіпе-
ремія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держа-
льця молоточка та його короткого відростка) (у 
10) і на цьому фоні випинання барабанної пере-
тинки у зовнішній слуховий хід (у 3 дітей). 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну і контрольну. В основну групу входило 20 
дітей, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Дітям 
основної групи призначали Фламіфікс (цефік-
сим) і загальноприйняте лікування. Діти конт-
рольної групи отримували тільки загальноприй-
няте лікування. Фламіфікс (цефіксим) признача-
вся в дозах згідно рекомендаціям фірми-
виробника (Ananta Medicare – Великобританія): 
досередини дітям 10-12 років по 1 капсулі (100 

мг) двічі на добу, дітям 13-18 років – по 1 кап-
сулі (200 мг) також двічі на добу. 

Лікування проводилось протягом 7 днів. 
Критеріями оцінки ефективності лікуван-

ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на закладання вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 
день лікування), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії). При ана-
лізі результатів лікування відзначено більш ін-
тенсивний регрес симптомів отиту у дітей осно-
вної групи. 

Так, всі діти з цієї групи відзначали зник-
нення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі, 
покращення слуху, 90 % - зникнення, 10 % - 
зменшення болю у вусі (на 5-6-й день лікуван-
ня). В контрольній групі ці показники були зна-
чно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини відмі-
чено на 5-6-й день лікування у 95 % дітей. Гіпе-
ремія барабанної перетинки у них була відсутня. 
В контрольній групі покращення отоскопічної 
картини відмічалось на 5-6-й день лікування у 
80 % дітей. 

Температура тіла на 5-6-й день лікування 
нормалізувалась у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування настала у 80 % ді-
тей. 

Зменшення кістково-повітряного інтерва-
лу на тональній аудіограмі на 5-6-й день ліку-
вання настало у 95 % дітей основної групи; в 
контрольній групі зменшення кістково-
повітряного інтервалу на тональній аудіограмі 
відмічалось у 80 % дітей. 

Стерпність препарату Фламіфікс (цефік-
сим) у всіх дітей була доброю, алергічних реак-
цій та інших небажаних явищ не спостерігалось 
у жодної дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні дітей на гост-
рий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії підвищує ефективність лікування дітей з 
даною патологією. На підставі отриманих даних 
можна рекомендувати Фламіфікс (цефіксим) для 
лікування гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії як антимікробний засіб. 
Фламіфікс (цефіксим) може поповнити арсенал 
засобів загальної дії, що використовуються в 
терапії гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії у дітей. 

 
© Д.В. Береговий, В.Г. Корицький, В.В. Ніколов, А.В. Янюк, Л.Я. Пасічник, 2013  
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АКСЕФ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ  
У ДОРОСЛИХ 

 
Проблема лікування гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено та-
кими факторами як зниження реактивності ор-
ганізму, зростання кількості антибіотикорезис-
тентних мікроорганізмів, збільшення частоти та 
тяжкості риногенних орбітальних і внутріш-
ньощелепних ускладнень. Тому головним в лі-
куванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу поряд з відновленням дренажу та вен-
тиляції верхньощелепної пазухи є адекватна 
антибактерійна терапія. Завдання адекватної 
антибактерійної терапії може бути успішно ви-
рішене через наявність широкого вибору анти-
бактерійних препаратів. 

Одним з препаратів загальної дії є цефа-
лоспориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф. В 
інструкції по цьому препарату зазначається ви-
сока його ефективність при багатьох інфекцій-
но-запальних захворюваннях організму. Даний 
препарат з’явився на фармацевтичному ринку 
України в останні роки. Міжнародна назва цього 
препарату цефуроксим. Він виявляє бактерици-
дну дію на всі найактуальніші мікроорганізми – 
грампозитивні і грамнегативні бактерії. Бакте-
рицидна дія цефуроксиму є результатом припи-
нення синтезу клітинної оболонки мікрооргані-
змів. 

Випускається в таблетках по 500 мг в блі-
стерних упаковках №10 і №20. Аксеф випуска-
ється також у вигляді натрієвої солі для парен-
терального застосування в флаконах (по 750 мг) 
з розчинником (6 мл води для ін’єкцій). Це до-
зволяє проводити послідовну терапію одним 
антибіотиком при переході з парентерального 
введення на пероральне, якщо для цього є кліні-
чні показання. 

Аксеф призначається для лікування бага-
тьох інфекцій організму, спричинених чутливи-
ми до препарату мікроорганізмами, в тому числі 
інфекцій вуха, горла, носа: середній отит, сину-
сит, тонзиліт і фарингіт. Оптимальний рівень 
абсорбції спостерігається одразу після прийому 
їжі. Максимальний рівень цефуроксиму в сиро-
ватці крові спостерігається приблизно через 2-3 
год після прийому препарату. Період напіввиве-
дення препарату становить приблизно 1,5 год. 
Цефуроксим виділяється нирками у незмінено-
му стані. 

Спосіб застосування та дози наступні. 
Звичайна тривалість лікування становить 5-6 

днів. Для кращого засвоєння препарат рекомен-
дується приймати після їжі. Таблетована форма 
застосовується по 500 мг 2 рази на добу. 
Ін’єкційна форма – для більшості інфекцій дос-
татньо 750 мг 2 рази на добу внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. При більшості тяжких 
інфекцій дозу збільшують до 1,5 г 2-3 рази на 
добу внутрішньовенно. При позитивній динамі-
ці перебігу захворювання можливий перехід до 
застосування Аксефу внутрішньо. Таблетована 
форма застосовується з 3 років – 125-250 мг 2 
рази на добу. Протипоказаннями до застосуван-
ня препарату Аксеф є підвищена чутливість до 
цефалоспоринових антибіотиків. Аксеф є пре-
паратом категорії “В”. Він не має тератогенної і 
ембріотоксичної дії. З обережністю слід засто-
совувати перший триместр вагітності. Цефурок-
сим виділяється з грудним молоком. 

Ми застосували Аксеф в таблетках для лі-
кування гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу у дорослих. Під нашим спостережен-
ням за період з 2010 по 2012 рр. знаходилось 38 
хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит віком від 20 до 40 років. Хворі були 
розподілені на дві групи: основну (20 хворих) і 
контрольну (18). Групи були співставлені за ві-
ком і перебігом захворювання. В схему лікуван-
ня хворих основної групи вводили Аксеф. Ліку-
вання хворих контрольної групи проводили за 
традиційною схемою. Аксеф призначався по 1 
таблетці (500 мг) 2 рази на добу після їжі. В 
комплекс лікування включали судинозвужува-
льні краплі до носа, пункції і промивання верх-
ньощелепної пазухи розчином фурациліну 
1:5000 з послідуючим введенням в пазуху роз-
чину антибіотика, до якого виявлена найбільш 
чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: 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 (ві-
дсутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), дані про стан верхньоще-
лепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність гній-
них виділень в пазусі). При аналізі результатів 
лікування відзначено більш інтенсивний регрес 
симптомів верхньощелепного синуситу серед 
хворих основної групи. 
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Так, 90 % хворих, що отримували Аксеф, 
відмічали зникнення, 10% – зменшення секреції з 
носа, 85% – відновлення носового дихання, 15% 
– його покращення, 90% – зникнення головного 
болю, 10% – зменшення його, 62% – відчуття 
більш легкого перебігу захворювання, 56% – від-
чуття більш швидкого одужання (на 5-6-й день 
лікування). В контрольній групі ці показники 
були значно нижчими. Риноскопічна картина 
нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 86% 
хворих основної групи. Слизова оболонка поро-
жнини носа у них мала рожевий вигляд, норма-
льну вологість, нормальну консистенцію, без ви-
ділень, прохідність носа була нормальною. У па-
цієнтів контрольної групи нормалізація риноско-
пічної картини на 5-6-й день лікування настала в 
85 % випадків. Стан верхньощелепної пазухи 
(збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних 

виділень в пазусі) покращився на 5-6-й день ліку-
вання у 87% хворих основної групи. В контроль-
ній групі стан верхньощелепної пазухи покращи-
вся на 5-6-й день лікування у 75% хворих. 

Стерпність препарату Аксеф у всіх хво-
рих була доброю, алергійних реакцій та інших 
небажаних ефектів не відмічено у жодного хво-
рого. Таким чином, застосування препарату Ак-
сеф в комплексному лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу підвищує ефектив-
ність терапії хворих з цією патологією. На підс-
таві отриманих результатів можна рекомендува-
ти Аксеф для лікування гострого гнійного верх-
ньощелепного синуситу як антимікробний засіб. 
Аксеф може поповнити арсенал засобів загаль-
ної дії, що використовуються в лікуванні гост-
рого гнійного верхньощелепного синуситу у 
дорослих. 

 
© Д.В. Береговий, О.І. Шило, В.В. Ніколов, А.М. Невірковець, А.В. Янюк, 2013 
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ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий фарингіт – це гостре запалення 

слизової оболонки горла. Він може бути пер-
винним і вторинним. Лікування буває місцевим 
і загальним. Місцеве лікування заключається в 
призначенні теплих полоскань горла дезинфіку-
вальними середниками, інгаляцій або пульвери-
зацій горла лужними розчинами. Загальне ліку-
вання застосовується при підвищенні темпера-
тури тіла. 

Ми використали Біопарокс в комплексно-
му лікуванні гострого фарингіту у дорослих. Біо-
парокс – це фузафунгін. Випускається у вигляді 
аерозолю, оромукозного і назального спрею. За-
стосовується для місцевого лікування гострих 
запальних процесів верхніх дихальних шляхів як 
протизапальний і антибактерійний препарат. Пе-
реваги Біопароксу: швидке зниження симптомів з 
боку носа і ротоглотки; місцева антибактерійна і 
протизапальна дія; висока ефективність при ри-
носинуситах, тонзилітах, фарингітах і ларингітах. 
Застосовується у дітей з 2,5 років та дорослих: у 
дітей по 2 інгаляції через рот і/чи 1 інгаляція в 
кожний носовий хід 4 рази на день; у дорослих 4 
інгаляції через рот і/чи 2 інгаляції в кожний но-
совий хід 4 рази на день. 

Застосування Біопароксу протипоказане 
при підвищеній чутливості (алергії) до фузафу-

нгіну чи будь-якої з допоміжних речовин препа-
рату, в дитячому віці до 2,5 років. З побічних 
ефектів можуть спостерігатись реакції, пов’язані 
з застосуванням препарату Біопарокс (часто чи 
дуже часто). Бувають також алергійні реакції. 
Це реакції з боку: респіраторної системи; шкіри 
чи підшкірних тканин; імунної системи. Серед 
реакцій, пов’язаних з застосуванням препарату, 
відмічаються сухість в носі чи в горлі, чхання, 
поколювання, покашлювання, нудота, неприєм-
ний присмак в роті, почервоніння очей. Як пра-
вило, ці прояви не вимагають припинення ліку-
вання. 

Алергійні реакції виникають частіше у 
пацієнтів, які мають схильність до алергії. Серед 
алергійних реакцій з боку респіраторної системи 
відмічається астма, бронхоспазм, диспное, ла-
рингоспазм або едема, з боку шкіри чи підшкір-
них тканин – висипка, свербіж, кропивка, ангіо-
едема, з боку імунної системи – анафілактичний 
шок. При виникненні алергійної реакції викори-
стання фузафунгіну не рекомендується.  

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2012 рр. знаходилось 30 хворих на гост-
рий фарингіт, віком від 20 до 37 років.  

Пацієнти скаржились на біль в горлі, ка-
шель, першіння в горлі, відчуття сухості та сто-
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роннього тіла в горлі. При фарингоскопії від-
значались гіперемія і припухлість слизової обо-
лонки задньої стінки ротової частини горла, за-
дніх піднебінних дужок і піднебінного язичка. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (20) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Па-
цієнти основної групи отримували аерозоль Бі-
опарокс і загальноприйняте лікування, контро-
льної – тільки загальноприйняте лікування. Ае-
розоль Біопарокс призначався по 4 інгаляції че-
рез рот і 2 інгалації в кожний носовий хід 4 рази 
на день. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими та 
фарингоскопічна картина. При аналізі результа-
тів лікування відзначено більш інтенсивний ре-
грес симптомів фарингіту у пацієнтів основної 
групи. Скарги на біль в горлі, кашель, першіння 
в горлі, відчуття сухості і стороннього тіла в 
горлі у хворих, що приймали аерозоль Біопа-
рокс поступово зникли через 3-4 дні у більшості 

(18) хворих. Решта 2 хворих відмічали змен-
шення неприємних відчуттів в горлі. Фарингос-
копічна картина свідчила про позитивний пере-
біг захворювання: слизова оболонка задньої сті-
нки ротової частини горла, задніх піднебінних 
дужок і піднебінного язичка була рожевою, но-
рмальної консистенції. У хворих контрольної 
групи позитивний ефект наставав значно пізні-
ше – до 6-7-го дня лікування. 

Нестерпності аерозолю Біопарокс, алер-
гійних реакцій не відмічалось у жодного пацієн-
та. 

Таким чином, застосування аерозолю Біо-
парокс в комплексному лікуванні гострого фа-
рингіту у дорослих значною мірою усуває осно-
вні симптоми захворювання. Аерозоль Біопа-
рокс добре переноситься хворими, не має побіч-
ної дії, що дає підставу рекомендувати його для 
комплексної терапії хворих на гострий фарингіт. 
Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал 
засобів, що застосовуються в комплексному лі-
куванні гострого фарингіту у дорослих. 
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 ИCПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗРАМОЧНОЙ КТ-НАВИГАЦИИ ПРИ ПОВТОРНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ ПОСЛЕ ТРАНССЕПТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГИПОФИЗА 

 
Рецидивы аденом гипофиза после транс-

септального доступа, которые потребовали про-
ведения повторных вмешательств, встречаются 
от 10% (E. De Divitiis и соавторы 2003) до 31% 
случаев (J.R. Dusik и соавторы, 2006). Наиболее 
часто встречающаяся проблема во время реопе-
рации – это осуществление контроля за средин-
ной линией, роль которой выполняют хрящевой 
и костный отдел носовой перегородки. Преиму-
щественно эти структуры удаляются при подходе 
к клиновидной пазухе. Нарушенная анатомия 
клиновидной пазухи приводит к затруднению 
ориентации во время реопераций и создании аде-
кватного доступа к селярной области.  

Эндоназальные манипуляции в области 
клиновидной пазухи при реоперациях, даже под 
контролем микроскопа и эндоскопа, достаточно 
рискованны и опасны сами по себе. Успех таких 
операций большей частью зависит от техники и 
опыта хирурга. Навигационная система может 
облегчить его работу, сделать операцию менее 
травматичной и безопасной. 

 На протяжении 2008-2012 гг. на базе КУ 
«Днепропетровской областной больницы им. 

И.И. Мечникова» при рецидивах опухолей сел-
лярной локализации у 10 пациентов использова-
лась во время реоперации навигационная стан-
ция Stealth Stadion Treon Plus (Medtronic USA). 

 До операции всем больным проводилось 
СКТ и МРТ головного мозга и совмещение по-
лученных КТ и МРТ данных на экране навига-
ционной станции. Проводился анализ состояния 
внутриносовых структур (носовой перегородки 
и клиновидной пазухи). У 1 пациента при эндо-
скопическом осмотре в задних отделах носовой 
перегородки была выявлена перфорация до1,5 
см в диаметре. 

Операции проводились под общим обез-
боливанием. Во время реопераций использова-
лась универсальная насадка Sure Track 11 для 
регистрации инструмента в операционном поле. 
На экране монитора в режиме реального време-
ни удавалось отслеживать положения кончика 
хирургического инструмента во время опера-
ции. Это значительно облегчало ориентацию в 
операционном поле и позволяло достичь облас-
ти хирургического вмешательства с минималь-
ной травмой внутриносовых структур. У 1 
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больного во время проведения первого опера-
тивного вмешательства, в виду развития ин-
траоперационной ликвореи, клиновидная пазуха 
была облитерирована подкожным жиром и фик-
сирована костными структурами носовой пере-
городки. Во время проведения реоперации в 
области вскрытия передней стенки клиновидной 
пазухи был выраженный спаечный процесс, вы-
зывающий повышенную кровоточивость кото-
рая значительно снижала визуальный контроль. 
Система навигации давала возможность четкого 
контроля костных структур и средней линии 
при транссепальном доступе к селлярной зоне. 
Это позволило создать адекватный доступ и 
максимально сохранить внутриносовые костные 
структуры. У 5 пациентов прооперированных 
ранее, макроаденомы разрушали естественные 
костные ориентиры, у одного из них была пер-
форация в задних отделах носовой перегородки. 
При проведении повторных хирургических 
вмешательств под контролем навигационной 
системы удавалось создать доступ к области 

хирургического вмешательства и избежать по-
вреждения сохранившихся анатомических 
структур полости носа. Средняя продолжитель-
ность операций составила 60 мин. 

 В послеоперационном периоде при ди-
намическом эндоскопическом осмотре у 9 паци-
ентов сохранялась нормальная архитиктоника 
полости носа. При осмотре через 1 месяц эти 
пациенты отмечали удовлетворительное носо-
вое дыхание. У 1 пациента с перфорацией зад-
них отделов носовой перегородки отмечалось 
скопление корочек на протяжении 3 месяцев. 
Размеры перфорации увеличились до 2,0 см. 

 При проведении реопераций по поводу 
рецидивов опухолей селлярной локализации 
навигационная техника позволяет более точно 
ориентироваться в измененной анатомии облас-
ти клиновидной пазухи, значительно снижает 
риск интра- и послеоперационных осложнений 
и дает возможность максимально сохранить 
внутриносовые структуры. Сокращает время 
проведения операции. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ, 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ И СЫВОРОТКИ КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ СИНУСИТОМ 

 
Чрезмерная активация перекисного окис-

ления липидов (ПОЛ) мембран эритроцитов со-
пряжена с нарушением структуры и функции 
клеточных мембран. Основой этих процессов в 
мембране клеток является реакция ненасыщен-
ных жирных кислот, фосфолипидов липидного 
бислоя с активными формами кислорода. Сущ-
ность свободнорадикального окисления (СРО) 
заключается в непосредственном включении 
молекулярного кислорода в молекулы органиче-
ских соединений. Для протекания ПОЛ в эрит-
роцитах имеются все условия: строма и мембра-
ны богаты субстратами пероксидации полине-
насыщенных агент – ПОЛгемоглобин, содер-
жащий двух и трехвалентное железо. Эритроци-
ты вследствие своих функциональных особен-
ностей насыщены кислородом – основным фак-
тором СРО – и характеризуются его низким ме-
тоболическим расходом. 

Агрессивное действие накапливающих-
ся в организме в больших концентрациях сво-

бодных радикалов и липидных перекисей про-
является в первую очередь разобщением 
окислительного фосфорилирования, повыше-
нием проницаемости, модификацией с после-
дующим повреждением клеточных мембран. 
Активация ПОЛ оказывает повреждающий 
эффект как на уровне клеточных мембран и 
отдельных клеток, так и на уровне целого ор-
ганизма, вызывая при этом нарушения его 
функций с последующим развитием патологи-
ческих состояний. 

Однако повреждающей активации ПОЛ и 
разрушения клеточных мембран в здоровом ор-
ганизме не происходит, что обеспечивается су-
ществованием постоянно функционирующей и 
достаточно надежной антиоксидантной систе-
мой (АОС), ограничивающей ПОЛ во всех 
звеньях по принципу обратной связи. Активное 
действие тканевых липидов является универ-
сальным свойством живых тканей. С участием 
компонентов антиоксидантной системы проис-
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ходит разложение гидроперекиси, блокирование 
ионов переменной валентности и супероксиди-
нов, ингибиторование радикалов. 

Известно, что при развитии аллергиче-
ских реакций усиливаются процессы ПОЛ с од-
новременным снижением антиоксидантной ак-
тивности и резистентности организма. Исходя 
из того, что гипоксия любого генеза приводит к 
активации ПОЛ, играющей немаловажную роль 
в патогенезе повреждения, мы изучили состоя-
ние ПОЛ и АОС мембран эритроцитов и сыво-
ротки крови у 220 больных хроническим поли-
позным риносинуситом. 

Изучались показатели, характеризующие 
уровень активации ПОЛ: перекисная резистент-
ность эритроцитов, содержание межуточного 
продукта ПОЛ – гадроперекисей и конечного 
метаболита этого пути утилизации кислорода – 
малонового диальдегида. 

Противоперекисная защита оценивалась 
по уровню свободного глутатиона и зависимого 
от него фермента глутатион-пероксидазы, ак-

тивности основного фермента антиоксидантной 
защиты супероксиддимутазы (СОД). 

Результаты наших исследований показа-
ли, что у наблюдаемых больных хроническим 
полипозным риносинуситом активируется цеп-
ной процесс свободнорадикальных реакций пе-
рекисного окислениялипидов, выразившийся в 
достоверном повышении гемолиза эритроцитов 
на 30%, резком снижении их резистентности 
(более чем в 3 раза), происходит увеличение 
межуточных и особенно конечных ТБК-
активных веществ (МДА), обладающих мем-
бранотоксическим действием. Усиление ПОЛ 
поддерживалось снижением активности глута-
тионпероксидазы на 34,3% глутатиоредуктазы 
на 44,2%, которые не обеспечили восстановле-
ние перекисей липидов до нетоксичных продук-
тов. Этот процесс поддерживался также сниже-
нием активности СОД. Это изменения ПОЛ и 
АОС аргументируют целесообразность включе-
ния антиоксидантов в патогенетическую тера-
пию хронического полипозного риносинусита. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО 
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ СИНУПРЕТ ТАБЛЕТКИ У ДІТЕЙ 

 
Проблема лікування гострого гнійного вер-

хньощелепного синуситу є актуальною в сучасній 
оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом 
факторів: зниженням реактивності організму, зро-
станням кількості антибіотикорезистентних шта-
мів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяж-
кості риногенних орбітальних і внутрішньочереп-
них ускладнень. Тому головним в лікуванні гост-
рого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд 
з відновленням дренажу та вентиляції верхньоще-
лепної пазухи, є адекватна антибактерійна терапія. 
Завдання адекватної антибактерійної терапії може 
бути вирішене через наявність широкого вибору 
антибактерійних препаратів. Одним з таких пре-
паратів є Синупрет. 

Синупрет – це рослинний препарат з Ні-
меччини. Випускається в таких формах: Синуп-
рет таблетки (50 таблеток), Синупрет краплі 
(100 мл), Синупрет сироп (100 мл), Синупрет 
форте (20 таблеток). Активними компонентами 
препарату Синупрет є: Корінь генціани; Квітки 
первоцвіту з чашечками; Трава вербени; Квітки 

бузини; Трава щавлю. 1 таблетка Синупрет міс-
тить трави вербени 18 мг, трави щавлю 18 мг, 
коренів горечанки 6 мг, квіток бузини 18 мг, 
квіток первоцвіту з чашечкою 18 мг; 100г кра-
пель Синупрет містить 29 г екстракту (1:11) з 
кореня генціани, квіток первоцвіту з чашечкою, 
трави щавлю, квіток бузини, трави вербени 
(1:3:3:3:3), вміст етанолу – 19%; 100 г сиропу 
Синупрет містить 10 г екстракту (1:11) з кореня 
генціани, квіток первоцвіту з чашечкою, трави 
щовлю, квіток бузини, трави вербени (1:3:3:3:3), 
вміст етанолу – 8%; 1 таблетка Синупрет форте 
містить трави вербени 36 мг, трави щавлю 36 
мг, коренів горечанки 12 мг, квіток бузини 36 
мг, квіток первоцвіту з чашечкою 36 мг. 

Синупрет проявляє секретолітичну, про-
тизапальну, противірусну, імуномоделюючу, 
антибактерійну фармакологічну дію; корінь ген 
ціани – секретолітичну, противірусну, антибак-
терійну, трава щавлю – секретолітичну, проти-
вірусну, імуномоделюючу, квіти бузини – сек-
ретолітичну, трава вербени – секретолітичну, 
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протизапальну, імуномоделюючу, антибакте-
рійну фармакологічну дію. 

Синупрет ефективний при риносинуситі. 
Він покращує ефект від застосування антибіоти-
ків при гострих синуситах, має відмінну стерп-
ніть навіть у дітей молодшого віку (з 2 років). 

Синупрет застосовується у дітей з 2-х ро-
ків і у дорослих. Форма застосування і дозуван-
ня визначається віком пацієнта. 

Синупрет таблетки призначаються дітям 
старшим 6 років по 1 таблетці 3 рази на день, 
дорослим – 2 таблетки 1 раз на день. Синупрет 
краплі застосовуються дітям 2-6 років по 15 
крапель 3 рази на день, дітям старшим 6 років – 
по 25 крапель 3 рази на день, дорослим – по 50 
крапель 3 рази на день. Синупрет сироп викори-
стовується в наступних дозах: дитяча форма 2-5 
років по 2,1 мл 3 рази на день, дитяча форма 6-
11 років по 3,5 мл 3 рази на день, дорослим і 
дітям старшим 12 років по 7 мл 3 рази на добу. 
Синупрет форте призначається дорослим по 1 
таблетці 1 раз на день. В гострих випадках доза 
може бути збільшена вдвічі. Показаннями до 
застосування препарату Синупрет є: лікування 
гострого і хронічного риніту; лікування гостро-
го і хронічного синуситу; захист від ускладнень. 
Синупрет розріджує слиз, зупиняє нежить, по-
легшує носове дихання, звільняє від головного 
болю при нежитю та синуситі. 

Ми застосували препарат Синупрет таб-
летки в комплексному лікуванні гострого гній-
ного верхньощелепного синуситу як антибакте-
ріальний і протизапальний засіб у дітей. 

Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2013 рр. знаходилось 18 дітей, хворих 
на гострий гнійний верхньощелепний синусит 
віком від 13 до 18 років. Діти були розподілені 
на дві групи: основну (10), в схему лікування 
яких вводився Синупрет таблетки, та контроль-
ну (8), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. 

Синупрет призначався по 1 таблетці 3 ра-
зи на день. В комплекс лікування включали су-
динозвужувальні краплі до носа, пункції і про-
мивання верхньощелепної пазухи розчином фу-
рациліну 1:5000 з послідуючим введенням в па-
зуху розчину антибіотика, до якого виявлена 
найбільш чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 

(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 (ві-
дсутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), стан верхньощелепної па-
зухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виді-
лень в пазусі). При аналізі результатів лікування 
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів 
запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів 
основної групи. 

Так, 9 дітей, що приймали Синупрет таб-
летки, вказували на зникнення, 1 – на зменшен-
ня секреції з носа, 8 – на відновлення носового 
дихання, 2 – на його покращення, 9 – на зник-
нення, 1 – на зменшення головного болю, 6 – на 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
7 – на відчуття більш швидкого одужання (на 5-
6-й день лікування). В контрольній групі ці по-
казники були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 9 дітей основної групи. 
Слизова оболонка порожнини носа у них була 
рожевою, нормальної вологості, нормальної 
консистенції, без виділень. В контрольній групі 
нормалізація риноскопічної картини на 5-6-й 
день лікування настала у 5 дітей. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 8 
дітей основної групи; в контрольній групі стан 
верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й 
день лікування у 5 дітей. 

Препарат Синупрет таблетки всіма діть-
ми переносився добре, алергійних реакцій та 
інших побічних явищ не відмічалось у жодної 
дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Синупрет таблетки в лікуванні дітей на гострий 
гнійний верхньощелепний синусит підвищує 
ефективність терапії дітей з цією патологією. 
Отримані результати дають підставу рекомен-
дувати Синупрет таблетки для лікування дітей 
хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит як антибактерійний, протизапальний, 
секретолітичний і імуномоделювальний засіб. 
Синупрет таблетки може поповнити арсенал 
середників загальної дії, що використовуються в 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу у дітей. 

 
© І.О. Біль, Л.Я. Пасічник, Г.П. Рудяк, В.Г. Корицький, А.В. Хабаров, 2013 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 23 

А.В. АНДРЕЕВ, С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА  
У ЛИЦ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 
При инволютивных изменениях лимфо-

идной ткани, удалении глоточной и нёбной 
миндалины функции противоантигенной и 
адаптационной активности начинают выполнять 
оставшиеся элементы лимфоглоточного кольца 
– ткань язычной миндалины, располагающаяся 
на стыке дыхательной и пищеварительной сис-
темы, соприкасающаяся с большим количеством 
антигенного материала в воздухе и пищевых 
массах. Усиливающаяся антигенная нагрузка 
приводит к компенсаторному увеличению языч-
ной миндалины – «язычная тонзиллярная гипер-
трофия (LTH)», которая может протекать асим-
птоматично или ассоциировано с обструктив-
ными процессами верхних дыхательных путей.  

Целью работы явилось изучение состоя-
ние местной резистентности слизистых полости 
рта у лиц с гиперторофией язычной миндалины, 
выявление корреляции с состоянием систем им-
мунного ответа. 

Материалом исследования послужили 
данные обследования 24 больных с гипертрофи-
ей язычной миндалины разных возрастных 
групп, иммунологическое исследование крови, 
мазки содержимого ротовой полости. 

Анализ мазков содержимого ротовой по-
лости показал изменение соотношения клеточ-
ных элементов в нем у больных по сравнению 
со здоровыми лицами,изменению показателей 
иммунного ответа. 

 
Возрастные  

группы 
Показатели 

<14 лет 15-44 года >45 лет Контроль 

абсолют относит абсолют относит абсолют относит относит 

Лимфоциты 19± 6,1 25,20% 22,0 ±2,1 26,37% 28,5 ±7,4 31,8% 7,41% 
Нейтрофилы 8,85± 3,3 11,7% 3,0 ±0,1 3,60% 9,6±3,7 10,7% 18,45% 
Эритроциты - - - - - - 2,05% 
Эпителий 44,1± 13,4 58,7% 56,0± 6,0 67,14% 48,5± 7,7 54,12 71,0% 
Фибробласты - - - - - - 1,1% 
«голые ядра» 3,3± 0,27 4,40% 2,4± 0,5 2,89% 3,0±0,5 3,38% 0,47% 

 
Возрастные группы 

Показатели 
<14 лет 15-44 года >45 лет Контроль 
абсолют абсолют абсолют абсолют 

Фагоциты 51,3±3,1 53,8±2,7 53,0±1,0 60-80 у лиц >18 
50-70 у лиц <18 

Фагоцитарный индекс 2,56±0,20 2,42±0,2 2,3 ±0,1 3-4у.е. 
Активность комплемента 69,1±2,3 65,06±0,6 66,12±1,6 50-70 у.ед. 
ЦИК 5,53±0,70 5,92±0,31 6,56±0,72 4-6мг/мл 
Антитела к язычной миндалине 0 1:20 1:40 1:20 

 
 
Наличие гипертрофии язычной миндали-

ны в различных возрастных группах сопровож-
дается ослаблением резистентности слизистой 
оболочки ротоглотки (снижение числа нейтро-
филов) на фоне общего ослабления иммунного 
ответа, в основном в его клеточной составляю-

щей (уменьшение числа фагоцитов и их погло-
тительной способности). Возможно, такая пере-
стройка связана с наличием в организме этих 
больных источника постоянной сенсибилиза-
ции, влияющего на гуморальную составляющую 
иммунитета и активность фагоцитарного звена. 

 
© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2013 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КРИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

 
Лимфоидная ткань верхних дыхательных 

путей, находясь на перекресте дыхательной и 
пищеварительной систем, имея некоторые отли-
чительные особенности строения, характерные 
для данной анатомической зоны, выполняет по-
граничные иммунологические функции. Дисба-
ланс в одной зоне приводит к компенсаторным 
изменениям в другой. Полное удаление нёбных 
миндалин вместе с капсулой часто, особенно у 
женщин в пременопаузном периоде, когда зна-
чительной перестройке подвергается гормо-
нальная система, нарушаются обменные про-
цессы, может сопровождаться образованием 
рубцов, грубых спаек, изменением связочного 
аппарата глотки, викарным ростом лимфоидной 
ткани язычной миндалины, с комплексом пато-
логических импульсов, характерных для таких 
состояний. Ежегодно нами производится более 
200 криохирургических вмешательств. Интерес 
представляет ретроспективный анализ состоя-
ния язычной миндалины после вмешательств на 
нёбных миндалинах. 

Материалом исследования послужили 
данные наблюдения 44 больных разных возрас-
тных групп, которые ранее перенесли криотон-
зиллотомию и 30 пациентов с гипертрофией 
язычной миндалины, из которых у 15 произведе-
натонзиллэктомия, и у 15 пациентов безуспешное 
консервативное лечение хронического тонзилли-
та сопровождалось воспалением и гипертрофией 
лимфоидной ткани язычной миндалины. 

Обследование проводилось с применени-
ем 4-срезового мультиспирального компьютер-
ного томографа, гистологического, эндоскопи-
ческого, УЗ-исследования. 

Данные гистологического исследования 
указывают на преобладание двух форм гипер-
трофии язычной миндалины – лимфоидной и 
железистой. КТ-сканирование, УЗ-исследование 
позволяет определить размеры язычной минда-
лины, её плотность, состояние регионарных 
лимфоузлов.  

Среди 44 больных перенесших криотон-
зиллотомию, гипертрофия язычной миндалины 
обнаружена у 3-х больных с сопутствующим 
заболеванием пищеварительной системы, у ко-
торых язычная миндалина увеличивалась за счёт 
разрастания и увеличения числа слизистых же-
лёз. У 15 после тонзиллэктомии, обнаружен 
рубцово-спаечный процесс, нарушение лимфод-
ренажа, компенсаторное разрастания лимфоид-
ной ткани.  

15 пациентам с хроническим тонзиллитом 
и лимфоидным типом гипертрофии язычной 
миндалины, произведенакриотонзиллотомия с 
УЗ-контролем, позволяющим ограничиться кап-
сулой, без повреждения прилежащих тканей.  

Обследование спустя 6 месяцев на серии 
КТ-сканов и УЗ-контроля, обнаружило значи-
тельное уменьшение размеров язычной минда-
лины с нормализацией плотности тканей. 

Анализ ретроспективных данных позво-
ляет утверждать, что после криотонзиллотомии 
викарной гипертрофии язычной миндалины не 
наблюдается, кроме случаев, когда сопутст-
вующим является заболевание пищеварительно-
го канала, поскольку риск образования рубцов 
после процедуры минимален и связан, в основ-
ном, с ошибкой при определении глубины воз-
действия азота на ткани. 

Уменьшение язычной миндалины у 
больных хроническим тонзиллитом после про-
ведения криотонзиллэктомии, можно объяс-
нить устранением очага инфекции, незначи-
тельным повреждением окружающих здоровых 
тканей, полноценной регенерацией, своевре-
менном очищение раны от чужеродных агентов 
и поврежденных тканей и восстановлением 
кровоснабжения, что обеспечивает пластич-
ность протекания последующих этапов восста-
новительного процесса. Криодеструкция явля-
ется универсальным методом лечения заболе-
ваний лимфоидного аппарата верхних дыха-
тельных путей. 

 
© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, О.В. Дюмин, 2013 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОГО ТЕСТА КАК МАРКЕРА ПЕРСИСТЕНЦИИ 
ВОСПАЛЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НОСА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ 

 
Нарушения обоняния являются частым 

симптомом аллергического ринита (АР). В ли-
тературе данные о распространенности обоня-
тельных расстройств у пациентов с АР варьи-
руют от 21,4% до 60%. Было обследовано 20 
пациентов с круглогодичным аллергическим 
ринитом (КАР) (10 мужчин, 10 женщин, 17-55 
лет) и 12 пациентов с сезонным аллергическим 
ринитом (САР) (8 мужчин, 4 женщины, 21-67 
лет).  

Анализ результатов исследования позво-
ляет сделать следующие заключения:  

1. АР, как сезонный, так и круглогодич-
ный, негативно влияет на обоняние. Более чем у 
40% больных, по результатам ольфактометриче-
ского тестирования были выявлены нарушения 
обоняния. Наиболее значительные изменения 
наблюдались в результатах порогового теста, 
которые были существенно снижены как у па-
циентов с КАР, так и с САР. Это свидетельству-
ет о том, что основные нарушения происходят в 
полости носа.  

Патофизиологические механизмы, вызы-
вающие расстройства обоняния при АР, не ог-
раничиваются механической блокадой поступ-
ления воздуха в обонятельную щель. Опреде-
ленную роль здесь играют также затруднение 
транспорта молекул одорантов через слизь, по-
крывающую обонятельный эпителий, по причи-
не альтерации ее состава и гиперсекреции, а 
также функциональные изменения в работе и 
дифференциации обонятельных рецепторных 
нейронов и синаптической передаче нервных 
импульсов благодаря повышению концентрации 
медиаторов воспаления в слизистой оболочке 
обонятельной зоны. Так, L. Klimek показал го-
раздо более выраженную корреляцию наруше-
ний их обоняния с концентрацией эозинофиль-
ного катионного протеина, чем с показателями 
риноманометрии.  

2. Около трети больных АР имеют лож-
ное представление о своей обонятельной спо-
собности. Такой диссонанс между жалобами и 

данными ольфактометрии свидетельствует о 
ненадежности оценки собственного обоняния 
самим пациентом и необходимости применения 
стандартизированных методов диагностики для 
выявления обонятельных расстройств. 

3. Общее нарушение обоняния у пациен-
тов с КАР более выражено, за счет снижения 
показателей идентификации и дискриминации 
запахов. По всей видимости, эпизодические 
встречи с пыльцевыми аллергенами во время 
периода пыления и постоянные столкновения с 
бытовыми аллергенами в течение всего года по-
разному влияют на функционирование обоня-
тельного анализатора. Можно предположить, 
что постоянная длительная экспозиция аллерге-
на у пациентов с КАР, приводящая к стойкому 
воспалению слизистой оболочки носа и хрони-
ческому снижению количества афферентных 
сигналов от обонятельных рецепторных нейро-
нов, может приводить к нарушениям в механиз-
мах обработки, различения и опознавания оль-
факторных сигналов в центральном отделе ана-
лизатора. Безусловно, эти влияния нуждаются в 
дальнейшем подробном изучении. 

4. Исследования всех пациентов с САР 
проводились зимой, вне периода пыления, тем 
не менее, их обоняние было снижено при отсут-
ствии затруднения носового дыхания. Это сви-
детельствует о том, что хронические аллергиче-
ские реакции в слизистой оболочке полости но-
са могут персистировать даже во время дли-
тельного отсутствия контакта с аллергеном. Ве-
роятно, это обусловливает необходимость пе-
риодического применения топических назаль-
ных глюкокортикостероидов вне периода пали-
нации, т.к. такая терапия уменьшает выражен-
ность эозинофильного воспаления в слизистой 
оболочке обонятельной зоны. 

Исследование обоняния может быть ис-
пользовано в качестве высокочувствительного 
теста для контроля за персистенцией аллергиче-
ского воспаления в слизистой оболочке полости 
носа. 

 
© В.Вас. Богданов, А.В. Завадский, В.Вл. Богданов, Т.А. Крылова, В.П. Калинкин, 2013 
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В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, В.ВЛ. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НА ОБОНЯНИЕ 
И ДИНАМИКА ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Общепринято считать, что нарушения 

обоняния, обусловленные смещенной носовой 
перегородкой (СНП), имеют кондуктивный ге-
нез. Данные литературы о распространенности 
нарушений обоняния у пациентов со СНП не-
многочисленны. Damm и соавт. (2003) обнару-
жили аносмию у 7% и гипосмию у 60% пациен-
тов со СНП. В исследовании Brinner и Simmen 
(2003) 10,3% пациентов со СНП имели рас-
стройства обоняния. В исследовании Pfaar и со-
авт. (2004) были выявлены значительно более 
высокие пороги обоняния на стороне искривле-
ния.  

Цель исследования – изучить особенности 
обонятельной функции у больных со СНП и 
хроническим вазомоторным ринитом и влияние 
оперативных методов их лечения на обоняние. 

Материалы и методы 
49 пациентов с искривлением перегород-

ки носа и хроническим вазомоторным ринитом. 
Пациенты основной (n=25, 16 мужчин, 9 жен-
щин, средний возраст 28±10,1 лет) и контроль-
ной группы (n=24, 16 мужчин, 8 женщин, сред-
ний возраст 33,75±12,4 лет) в послеоперацион-
ном периоде получали стандартную терапию. 
Пациенты основной группы дополнительно 3 
дня получали дексаметазон 4 мг в/м 1 раз в день 
в качестве противовоспалительного и противо-
отечного средства. 

Исследование обоняния проводилось с 
помощью адаптированного теста «Sniffin Sticks» 
до операции, через 1 неделю, 2 недели, 1 месяц 
и 3 месяца после нее. Пороговый тест проводил-
ся отдельно для правой и левой половин носа. 

Результаты 
Во время обследования №1 (до операции) 

у 1 (1,9%) пациентки была выявлена функцио-
нальная аносмия, у 12 (22,6 %) пациентов – ги-
посмия (преимущественно по периферическому 
типу), у остальных 40 (75,5 %) пациентов – 
нормосмия.  

До операции балл, полученный за тести-
рование порога обоняния на стороне искривле-
ния, значительно не отличался (р>0,05), соот-
ветствующего балла на противоположной сто-
роне. Пациенты, болеющие менее 5 лет, показа-
ли в среднем почти на 4,5 балла лучший резуль-
тат, чем пациенты с более длительным стажем 
(p<0,01). 

В первые 2 недели после операции у па-
циентов обеих групп наблюдалось выраженное 
снижение обоняния, обусловленное операцион-
ной травмой и спровоцированными ею воспали-
тельными и репаративными процессами. В 
среднем у пациентов контрольной группы обо-
няние восстанавливалось через 1 месяц после 
операции. Но периоперационное использование 
ГКС позволило сократить этот срок до 2 недель. 
Результаты ольфактометрического тестирования 
до и через 3 месяца после операции достоверно 
не отличались (p>0,05). Значительное (>6 бал-
лов) изменение TDI-балла через 3 месяца после 
операции было зафиксировано лишь у 1 пациен-
та, однако через 6 месяцев после операции раз-
ница с предоперационными показателями пере-
стала быть значимой. 

Выводы 
Септопластика и коррекция нижних носо-

вых раковин в долгосрочной перспективе у 
большинства пациентов мало влияют на обоня-
ние, хотя на индивидуальном уровне могут при-
водить к умеренно выраженному снижению или 
повышению обонятельной способности.  

В ходе подготовки к оперативному вме-
шательству пациент должен быть в обязатель-
ном порядке информирован о возможных обра-
тимых изменениях обоняния в послеоперацион-
ном периоде. 

Периоперационное применение глюко-
кортикостероидов позволяет сократить период 
восстановления обоняния с 1 месяца до 2-х не-
дель. 

 
© В.Вас. Богданов, А.В. Завадский, В.Вл. Богданов, 2013 
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В.В. БОГДАНОВ, В.П. КАЛИНКИН, Е.И. НАЗАРУК, В.А. КРАСНИКОВ, А.В. ЛОГАСЮК,  
С.А. ФЕДОРЕЦ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ВЫБОР МЕТОДА ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СТЕНОК ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

 
Последние десятилетия характеризуются 

стремительным усилением процессов урбаниза-
ции, быстрыми изменениями в производствен-
ной и социальной сферах жизни общества. Эти 
процессы сопровождаются непрерывным рос-
том травматизма.  

Травматические деформации верхней и 
средней зон лица составляют 20-68% от всех 
травм лицевого скелета. Основной пик травма-
тизма приходится на 20-40 лет, что выводит 
проблему адекватного лечения данной нозоло-
гии в разряд социально значимых (И.П. Васи-
ленко и соавт., 2010). Несмотря на большое ко-
личество методик и пластических материалов, 
проблема восстановления целостности анатоми-
ческих структур и благообразия лица остается 
крайне актуальной. Переломы стенок лобной 
пазухи отличаются большим разнообразием в 
зависимости от вида, силы, точки приложения и 
направления травмирующего агента, толщины и 
степени хрупкости стенок пазухи, а также ряда 
других факторов. За последние 3 года под на-
шим наблюдением находилось 27 пациентов с 
травмами ЛП, которым, в зависимости от опе-
рационных находок, были произведены различ-
ные варианты фиксации костных отломков. 

1. При крупнооскольчатом вдавленном 
переломе стенок ЛП при правильной репозиции 
достаточно часто удается жестко зафиксировать 
отломки в исходном положении путем установ-
ки «стык в стык» (7). 

2. При многооскольчатых переломах воз-
никает необходимость фиксации костных от-
ломков между собой и к неповрежденной кости. 
Такая фиксация может осуществляться с помо-
щью костных швов (12) или титановых мини-
пластин и минивинтов (2). 

3. Нами с целью восстановления целост-
ности передней стенки лобной пазухи при ее 
посттравматической деформации разработана 
методика использования титановых минипла-

стин без жесткой фиксации их к окружающим 
костным структурам, позволяющая зафиксиро-
вать костные отломки в положении близком к 
исходному и создать оптимальные условия для 
консолидации перелома (6).  

Методика операции. Из стандартного 
доступа по брови послойно обнажали место пе-
релома, не отделяя надкостницу от костных от-
ломков. Распатором или зажимом производили 
репозицию костных отломков, мелкие костные 
фрагменты удаляли, полость пазухи промывали 
и осматривали эндоскопом. В нужных местах по 
краям костных отломков накладывали фрезевые 
отверстия и фиксировали их между собой вик-
риловыми швами. Затем на место перелома (как 
правило, в проекции надбровной дуги) наклады-
вали титановую минипластину (слегка изогнув 
ее кнаружи, такой длины, чтобы ее концы опи-
рались на неповрежденные фрагменты лобной 
кости. Свободные концы лигатур выводили че-
рез отверстия минипластины и плотно фиксиро-
вали костные отломки к ней. Пазуху дренирова-
ли подключичным катетером, мягкие ткани 
ушивали послойно. В послеоперационном пе-
риоде проводилось обычное лечение. Всего по 
предложенной методике прооперировано 6 па-
циентов. Максимальный срок наблюдения 26 
месяцев. Осложнений не отмечено. До настоя-
щего времени никто из пациентов с вопросом о 
удалении импланта не обращался. 

Использование титановых минипластин 
позволяет получить хороший функциональный 
и косметический результат при коррекции пере-
ломов стенок лобных пазух, исключить «прова-
ливание» отломков в полость пазухи при их ре-
позиции. В тоже время методика операции от-
личается минимальной травматичностью (нет 
необходимости в широком коронарном разрезе, 
отделении надкостницы, фиксации импланта 
винтами) и не требует специального инструмен-
тария. 
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Значительная роль нёбных миндалин, как 

органа иммунитета, в формировании местной и 
системной реактивности организма в настоящее 
время общеизвестна. Тем большее внимание 
уделяется органосохраняющим методам лече-
ния хронического тонзиллита, особенно в дет-
ском возрасте.  

Целью нашей работы был поиск возмож-
ного пути повышения эффективности консерва-
тивного лечения детей с хроническим деком-
пенсированным тонзиллитом. 

 Исследование проводилось в 2008-2012 
г.г. на базе ЛОР-кабинетов ДГКБ№3 г.Одессы и 
Ильичевской детской поликлиники. За 5 лет на-
ми было обследовано и пролечено 325 детей с 
хроническим тонзиллитом, без отягощенного 
анамнеза и не имевших сопутствующих заболе-
ваний на момент осмотра. Распределение по 
возрасту было следующим: дошкольный возраст 
(до 6 лет) – 20 детей (6,2%), младший школьный 
(7-13 лет) – 112 детей (34,5 %) и старший 
школьный (14-17 лет) – 193 ребёнка (59,3%). 
Все пациенты страдали декомпенсированным 
хроническим тонзиллитом, декомпенсация вы-
ражалась в рецидивах ангин, от 1 до 5, ежегод-
но, на протяжении нескольких лет.  

В общий комплекс обследования входило 
изучение показателей гуморального и клеточно-
го иммунитета, определялись уровни иммуног-
лобулинов сыворотки крови, а также содержа-
ние В - и Т- лимфоцитов и их субпопуляций. 
Иммунограмма повторялась через 6 и 12 меся-
цев по окончании курса лечения. 

Больные были разделены на три группы, 
примерно равные по половозрастному составу. 
Пациентам первой группы проводилось промы-
вание лакун нёбных миндалин физиологическим 
раствором, во второй группе промывание лакун 
комбинировалось с курсом Тонзиллотрена в ти-
пичных возрастных дозировках, пациенты 

третьей группы получали идентичное лечение с 
добавлением Циклоферона также в возрастной 
дозировке. 

Частота рецидивов ангин в первый год 
после проведенного курса лечения у больных 
первой группы составила 28%, у больных вто-
рой группы – 19%, у больных третьей группы – 
15%. Через два года цифры были следующими: 
37% рецидивов в первой группе, 22% во второй 
и 16% в третьей. Клинические данные коррели-
ровали с динамикой показателей системного 
иммунитета. У больных первой группы через 6 
месяцев после окончания курса лечения показа-
тели несколько улучшались, однако через 12 
месяцев достоверной разницы с исходными 
данными не отмечалось. У больных второй 
группы через 12 месяцев сохранялась достигну-
тая в ходе лечения нормализация показателей 
клеточной системы иммунитета, однако, наблю-
далась тенденция к снижению показателей гу-
морального звена. У пациентов третьей группы 
через 6 и 12 месяцев сохранялись показатели 
напряженности обоих звеньев, близкие к нор-
мальным. Выборочное тестирование через 24 
месяца обнаружило тенденцию к снижению по-
казателей и в третьей группе. Повторный курс 
лечения привёл к нормализации показателей на 
такой же срок. 

Выводы: 
1. Наиболее стойкий клинический эффект 

отмечен у пациентов третьей группы, что под-
тверждается данными иммунологического ис-
следования. 

2. Назначению иммуномодуляторов у де-
тей должно предшествовать иммунологическое 
обследование. 

3. С целью повышения эффективности 
консервативного лечения детей, больных хро-
ническим тонзиллитом, рекомендовано повто-
рять курс лечения ежегодно. 

 
© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2013 
 
 
 
 

Д.С. БОЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ СФЕНОИДИТЕ 
 

Одним из ведущих клинических симпто-
мов хронического сфеноидита является посто-
янная мучительная головная боль (А.С. Киселёв, 

1997; Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2002; Ю. В. 
Думанский и соавт., 2010). Вместе с тем, сведе-
ния об изменениях рецепторного аппарата сли-
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зистой оболочки полости носа и околоносовых 
пазухах при синуситах весьма скудны (С.З. 
Пискунов, 1971, 1986; А.И. Сафаров, 1983). 

Целью нашего исследования было вы-
явление морфологического субстрата головной 
боли у пациентов со сфеноидитом.  

Материалы и методы. Нами в клиниках 
кафедры отоларингологии факультета интерна-
туры и последипломного образования ДонНац-
МУ в 2009-2013 гг. наблюдалось 164 больных 
хроническим сфеноидитом в возрасте от 8 до 74 
лет. Мужчин было 83 (50,6%), женщин – 81 
(49,4%). Изолированные сфеноидиты имели ме-
сто у 30 (18,3%) больных, в остальных случаях 
заболевание протекало в рамках геми-, поли- 
или пансинусита.  

Все больные были подвергнуты эндоско-
пическому хирургическому лечению – сфенои-
дотомии. Кроме того, у 148 (90,2%) пациентов 
были выполнены вмешательства на внутриносо-
вых структурах, других синусах и их соустьях.  

Нами исследованы биоптаты слизистой 
оболочки, полученные во время выполнения 
функциональных эндоскопических вмеша-
тельств при расширении соустий пазух и при 
санации их полости. Биоптаты фиксировали в 
10%-ном растворе нейтрального формалина (рН 
– 7,4) в течение 24 ч. Фиксированные в форма-
лине биоптаты после дегидратации заливали в 
высокоочищенный парафин. Из парафиновых 
блоков на ротационном микротоме Microm 
HM325 с системой переноса срезов STS (Carl 
Zeiss, Германия) изготавливали серийные гис-
тологические срезы толщиной 5±1 мкм, которые 
затем импрегнировали солями серебра по Гросс-
Бильшовскому.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Нейрогистологические исследования по-
зволили выявить широкую гамму структурных 
повреждений нервных волокон: от минималь-

ных нейродистрофических до адаптивно-
репаративных изменений. 

В очагах обострения хронического сфе-
ноидита преобладали некробиотические процес-
сы. Прежде всего, отмечалось значительное об-
щее уменьшение удельного объема нервных 
волокон в иннервационном аппарате слизистой 
оболочки клиновидной пазухи. Это уменьшение 
происходило за счет гибели нервных волокон 
мелкого калибра и их конечных рецепторов. 
Большинство конечных рецепторов нервных 
волокон мелкого калибра лизировано. Сохра-
ненные конечные рецепторы (диффузные арбо-
ризации, клубочки, поливалентные рецепторы) 
булавовидно утолщены, гипер- или гипоим-
прегнированы солями серебра.  

Частым признаком реактивного раздра-
жения и начальной альтерации нервных волокон 
различного калибра при импрегнации срезов 
азотнокислым серебром по Гросс-
Бильшовскому являлась дисхромия.  

В участках хронического воспаления без 
признаков обострения в нервных волокнах обна-
руживались морфологические проявления ком-
пенсаторно-приспособительных процессов, в 
частности, атрофия, гиперплазия леммоцитов и 
гиперрегенерация. В очагах рубцевания наблю-
далась атрофия нервных волокон и структурные 
проявления реактивного раздражения, неравно-
мерная аргентофилия, дисхромия, очаговое набу-
хание и отек волокон. На отдельных участках 
бюнгеровские футляры выглядели опустошен-
ными. Местами отмечалась очаговая пролифера-
ция леммоцитов и формирование на месте по-
гибших конечных отделов нервных стволов так 
называемых «ампутационных невром». 

Выводы. Формирование регенераторных 
«ампутационных невром», может являться мор-
фологическим субстратом постоянной головной 
боли у пациентов с хроническим сфеноидитом. 
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СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ ОДОНТОГЕННЫМИ ГАЙМОРИТАМИ 

 
Внедрение эндоскопической техники и 

развитие содружества оториноларингологов и 
челюстно-лицевых хирургов сделало возможной 
одновременную санацию верхнечелюстной па-
зухи и зубов у пациентов с одонтогенными гай-
моритами. 

Целью нашего исследования являлась 
разработка системы оказания хирургической 
помощи больным одонтогенными гайморитами 
на современном этапе. 

Материалы и методы. Нами в Донецком 
ринологическом центре в 2011-2013 гг. наблю-
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далось178 больных одонтогенным гайморитом в 
возрасте от 24 до 62 лет. Мужчин было 86 
(48,3%), женщин – 92 (51,7%). Диагноз верифи-
цировали после анализа жалоб и анамнеза, ос-
мотра ЛОР-органов, эндориноскопии, конусно-
лучевой компьютерной томографии, общекли-
нического обследования и консультации челю-
стно-лицевого хирурга. 

Лечение пациентов начинали с санации 
полости рта. Одновременно стремились добить-
ся восстановления аэрации пораженной пазухи. 
Синус непременно дренировали и промывали 
растворами антисептиков 2 раза в сутки. Внутрь 
назначали антибиотики и синупрет; в полость 
носа – декогенсанты в аэрозоле, увлажняющие 
средства и биопарокс. Дважды в день выполня-
ли носовые души. 

Все вмешательства проводили под внутри-
венной атаралгезией с управляемой гипотонией и 
местной анестезией. Операцию начинали с экс-
тракции «причинного» зуба, если он не был уда-
лен ранее. В случае образования ороантральной 
фистулы выкраивали слизисто-надкостничный 
лоскут со щеки и санировали пазуху через фис-
тул (Д.С. Боенко и соавт., патент на полезную 
модель № 60802 от 25.06 2011). При необходи-
мости с помощью троакара Д.С. Боенко (2000) 
выполняли микрогайморотомию. Во время опе-
рации особое внимание уделяли альвеолярному 
отростку и зоне естественного соустья. При на-
личии полипов, кист, инородных тел (костных 
отломков, корней зубов, пломбировочного мате-
риала) производили их удаление щипцами 
Блексли. При сужении максилярного соустья его 
расширяли кзади со стороны пазухи (Д.С.Боенко 
и соавт., 2002). Всем больным выполняли перед-
нюю этмоидотомию и остиопластику верхнече-
люстной пазухи. Операцию оканчивали коррек-
цией внутриносовых структур (при необходимо-
сти) и пластикой дефекта в области лунки уда-
ленного зуба, используя мембраны из тромбоци-

тарного геля (Н.А. Гладкова и соавт., патент на 
полезную модель № 47506 от 10.02. 2010 г.). Рану 
ушивали наглухо.  

С целью профилактики осложнений в по-
слеоперационном периоде использовали зубо-
десневые капы, разработанные по нашей мето-
дике (С.Б. Алексеев, патент на полезную модель 
№ 47505 от 10.02.2010 г.), изготовляемые с по-
мощью термоформовочной машины STAR-
Machine и пластин Bioplast фирмы ScheuGmb. 
Под капу в область лоскута укладывали ден-
тальную пасту «солкосерил». Капу удаляли на 
3-4 сутки. 

В качестве критериев оценки результатов 
лечения больных использовались клинические и 
функциональные показатели: наличие выделе-
ний из носа после операции, затруднение носо-
вого дыхания, нарушения обоняния, головные 
боли, нарушения чувствительности кожи лица и 
слизистой оболочки преддверия полости рта. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Результаты хирургического лечения боль-
ных по всем критериям были удовлетворитель-
ными. Так, к концу первой недели после опера-
ции у пациентов затруднение носового дыхания, 
нарушения обоняния и головные боли не отме-
чались. Нарушение чувствительности слизистой 
оболочки преддверия рта наблюдалось у не-
большого количества пациентов, сроки пребы-
вания в стационаре составляли 5-6 суток. Кроме 
того, рецидивов заболевания у больных не от-
мечено. Лунка зуба после его экстракции зажи-
вала первичным натяжением без дефекта кости 
альвеолярной дуги, что особо важно при необ-
ходимости дальнейшего протезирования либо 
дентальной имплантации. 

Выводы. Развитие содружества оторино-
ларинголога и челюстно-лицевого хирурга по-
зволяет одномоментно оказывать хирургиче-
скую помощь пациентам с одонтогенными гай-
моритами. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕВИЗИЯ ЛУНОК УДАЛЁННЫХ ЗУБОВ  
У БОЛЬНЫХ ОДОНТОГЕННЫМ ГАЙМОРИТОМ 

 
Как известно, одним из непременных ус-

ловий успешного лечения больных одонтоген-
ным гайморитом является удаление «причинно-
го» зуба (зубов). Вместе с тем, выполняемая 
после экстракции ревизия лунки зуба обычно 
проводится практически без контроля зрения. 

Целью нашего исследования являлось 
изучение эффективности метода эндоскопиче-
ской ревизии лунок зубов после их экстракции у 
больных одонтогенным гайморитом. 

Материалы и методы. Нами в Донецком 
ринологическом центре в 2011-2013 гг. наблю-
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далось 178 больных одонтогенным гайморитом 
в возрасте от 24 до 62 лет. Мужчин было 86 
(48,3%), женщин – 92 (51,7%). Диагноз верифи-
цировали после анализа жалоб и анамнеза, ос-
мотра ЛОР-органов, эндориноскопии, конусно-
лучевой компьютерной томографии, общекли-
нического обследования и консультации челю-
стно-лицевого хирурга. 

В случае необходимости коррекции внут-
риносовых структур оперативному лечению 
предшествовала санация верхнечелюстной па-
зухи.  

Все вмешательства проводили под ата-
ралгезией с управляемой гипотонией и местной 
проводниковой анестезией. 

После удаления зуба, лунку осматривали 
с помощью эндоскопа Хопкинса, подключенно-
го к видеокамере и монитору. Если обнаружи-
вали патологические образования (кисты, кис-
тогранулемы) или инородные тела (пломбиро-
вочный материал), их удаляли под контролем 

зрения, глядя на экран монитора (патент на по-
лезную модель № 77111 от 25.01.13г.). 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Основным недостатком общепринятой ме-
тодики является то, что невозможно визуализи-
ровать все участки зубной лунки и быть уверен-
ным в том, что удалось удалить все патологиче-
ские образования и ткани. 

Использование эндоскопической ревизии 
лунки после типичного или атипичного удале-
ния зуба позволяет под контролем зрения тща-
тельно выполнить этот этап операции. Приме-
нение предложенного способа ускоряет зажив-
ление раны и сокращает сроки пребывания 
больных в стационаре до 5-6 суток. Послеопе-
рационных осложнений и рецидивов заболева-
ния не отмечено ни у одного пациента. 

Выводы. Метод эндоскопической реви-
зии лунок удалённых зубов может использо-
ваться в здравоохранении Украины при лечении 
больных одонтогенным гайморитом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МИРАМИДЕЗА ПРИ НАРУЖНЫХ ОТИТАХ 
 

При лечении воспалительных заболева-
ний наружного уха предпочтение следует отда-
вать местным антисептическим и противовоспа-
лительным препаратам (В.В. Скоробогатый, 
2008; D. Hajioff, S. MacKeith, 2010; R. Mösges et 
al., 2011). Нерациональная антибактериальная 
терапия при этой патологии является тем фак-
тором, который приводит к переходу воспале-
ния в хроническую форму (А.А. Лайко, Ю.В. 
Гавриленко, 2008; B.L. Shrestha et al., 2011). 

Мы для местного лечения наружных оти-
тов применяем антибактериальный препарат 
мирамистина – мирамидез. Этот антисептик ак-
тивен в отношении многих микроорганизмов, 
включая большинство грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, патогенных гри-
бов, вирусов и простейших, как в виде моно-
культур, так и в виде микробных ассоциаций. 
Кроме того, спектр действия мирамидеза охва-
тывает госпитальные штаммы микроорганиз-
мов, обладающих полирезистентностью 
к антибиотикам. 

Целью исследования являлось определе-
ние клинической эффективности мирамидеза 
при местной терапии наружных отитов. 

Материалы и методы. В исследование 
были включены 44 пациента с наружным оти-
том в возрасте от 27 до 56 лет. Мужчин было 23, 
женщин – 21. 

Всем больным осуществляли микологи-
ческое и микробиологическое исследование па-
тологического отделяемого из уха. 

Мирамидез пациентам вводили в слухо-
вой проход поражённого уха на 8 мин 3 раза в 
сутки на турунде, смоченной препаратом. 

Критериями излечения считали улучше-
ние самочувствия, нормализация отоскопиче-
ской картины, прекращение отореи, отрица-
тельный результат контрольного микологиче-
ского и бактериологического обследования. 

Результаты и их обсуждение. При об-
следовании мазков из поражённого уха у 4 
(9,1%) пациента был высеян Proteus mirabilis, у 
7 (15,9 %) – Staphylococcus aureus, у 10 (22,7 %) 
– Streptococcus pyogenes, у 16 (36,4 %) – 
Staphylococcus epidermidis. Смешанные бакте-
риально-грибковые ассоциации были получены 
у 5 больных (11,4 %). При этом чаще других из 
бактерий высевались плесневые грибы рода 
Aspergillus и дрожжеподобные грибы рода 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hajioff%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%26%23x000f6%3Bsges%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha%20BL%5Bauth%5D
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Candida albicans. У 2 больных (4,5 %) посев рос-
та не дал, они получали ранее антибактериаль-
ное лечение. 

На фоне применения мирамидеза у 77,3 % 
пациентов отмечено быстрое регрессирование 
основных симптомов заболевания уже на чет-
вёртые сутки лечения. Средние сроки прекра-
щения боли в поражённом ухе у них составили 
2,6±0,4 дня. Прекращение отореи, уменьшение 
гиперемии, отёка и повышенной чувствительно-
сти кожи слуховых проходов отмечены у паци-
ентов на 3,4±0,3, 4,7±0,4 и 5,8±0,5 день соответ-
ственно.  

Улучшение самочувствия к 7-му дню от-
мечено у 88,6 % больных. Культуральное иссле-

дование показало полную элиминацию возбуди-
телей заболевания после десяти дней лечения.  

Полное клиническое выздоровление к 12-
му дню отмечено у 95,4 % пациентов. 

Эффективность мирамидеза оценена как 
высокая в 93,2 % случаев, удовлетворительная – 
в 6,8 %. В целом нами была отмечена хорошая 
переносимость препарата. Побочных явлений 
при применении мирамидеза мы не наблюдали.  

Вывод. Мирамидез является эффектив-
ным и безопасным препаратом при местной те-
рапии пациентов с острым наружным отитом, 
что подтверждают целесообразность широкого 
применения данного препарата для лечения 
больных с указанной патологией. 
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ПОЛИНЕОПЛАЗИИ В ОНКОЛАРИНГОЛОГИИ  
 

Роль системы иммунитета в возникнове-
нии и прогрессировании злокачественных опу-
холей общепризнана. Особую актуальность 
данная проблема приобретает в условиях экок-
ризисного региона, где у населения чаще на-
блюдаются признаки иммунодепрессии. Поли-
неоплазия – одновременное или поочерёдное 
образование очагов злокачественного роста, 
патогенетически не связанных друг с другом. 
Определенная роль в развитии первично-
множественных злокачественных новообразо-
ваний отводится ятрогенным воздействиям – 
лучевой или химиотерапии, что связано с их 
прямым канцерогенным и иммунодепрессивным 
действием (В.И. Чиссов, 2007).  

Целью данной работы была оценка им-
мунной системы у больных с полинеоплазиями. 

Материалы и методы  
В течение 2005-2012 гг. в ЛОР-клинике 

ИНВХ АМН Украины мы наблюдали 17 паци-
ентов (3-х женщин и 14 мужчин), у которых ра-
ковые опухоли гортани сопровождались пер-
вичными злокачественными новообразованиями 
других локализаций. Возраст пациентов варьи-
ровал от 43 до 68 лет. У шести больных раковые 
опухоли гортани сопровождались раком кожи, у 
троих – рак гортани был выявлен одновременно 
с аденокарциномой толстой кишки, у одного – 
проведена нефрэктомия по поводу рака почки. 
Один пациент был прооперирован в ЛОР-
клинике по поводу рака гортани спустя 3 недели 

после удаления раковой опухоли мочевого пу-
зыря. У пяти наблюдавшихся рак гортани был 
диагностирован соответственно через 5, 6 меся-
цев и 1 год после удаления раковой опухоли 
легкого, причем двое из них ранее были дважды 
прооперированы по поводу рака кожи различ-
ной локализации.  

У больных определяли локализацию и 
распространенность опухолевого процесса, про-
водили гистологическую верификацию диагно-
за, выполнялись клинические исследования. По-
сле обследования и подготовки проводили соот-
ветствующего объема радикальное удаление 
опухоли: 2 пациентам произведена хордэкто-
мия; 6 – субтотальные резекции гортани; 7 – 
ларингэктомия. В послеоперационном периоде 
назначали лучевую терапию и проводили имму-
нологически иссследования.  

Результаты и обсуждение. У всех паци-
ентов опухоли гортани имели гистологическую 
картину плоскоклеточного рака. У больных ра-
ковой болезнью практически не наблюдалось 
изменений красной крови. Содержание лимфо-
цитов периферической крови было снижено до 
уровня недостаточности I степени и составляло 
1,36±0,15 Г/л (при региональной норме − 
2,2±0,08 Г/л). Зарегистрированы значительные 
изменения числа и состава популяций и субпо-
пуляций лимфоцитов, экспрессии мембранами 
лимфоцитов антигенных рецепторов – HLA-Dr, 
CD95. Популяция Т-лимфоцитов CD3+ состави-
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ла 0,32±0,08 Г/л (при региональной норме 
1,12±0,03 Г/л). Выявлено снижение числа акти-
вированных лимфоцитов CD25+ 0,11±0,03 Г/л 
(при норме − 0,34±0,02 Г/л). Обращало на себя 
внимание значительное уменьшение популяции 
CD22+ (B-лимфоцитов) – 0,38±0,12 Г/л (при 
региональной норме 0,91±0,02 Г/л). При этом, 
был угнетен и пул активированных В-
лимфоцитов CD38+ (0,2 Г/л, при норме 
0,34±0,02 Г/л). Содержание естественных кил-
леров CD16+ составляло 0,06±0,02 Г/л (при ре-
гиональной норме 0,35±0,03 Г/л). Экспрессия 
рецепторов антигенов главного комплекса гис-
тосовместимости 1 класса (HLA) составляла 
0,64±0,12 Г/л, а 2 класса (HLA-DR) – 45±0,04 
Г/л (при региональной норме 1,16±0,06 Г/л и 
1,01±0,07 Г/л соответственно). Выявлен дисба-
ланс экспрессии рецепторов главного комплекса 
гистосовместимости 1 и 2 классов (HLA и HLA-

DR) за счет меньшего снижения экспрессии 
мембранами лимфоцитов рецепторов гистосов-
местимости 2 класса. Содержание лимфоцитар-
ных пулов с экспрессией антигенов, индуци-
рующих апоптоз (CD95) составляло 0,35±0,08 
Г/л, что было значительно ниже нормы 
(0,92±0,15 Г/л). 

Выводы  
У больных с первично-множественными 

раковыми инвазиями имеет место недостаточ-
ность Т- и В-звеньев иммунитета, уменьшение 
рецепторного поля мембран в системе иммуно-
компетентных клеток, при значительном 
уменьшении содержания лимфоцитов, находя-
щихся в состоянии апоптоза. С целью разработ-
ки схем иммунокорригирующей терапии паци-
енты с полинеоплазиями нуждаются в иммуно-
логическом обследовании и динамическом на-
блюдении. 

 
© С.К. Боенко, В.В. Кизим, В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, Е.А. Юренко, 2013 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У ОБОЖЖЕННЫХ  
С ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

 
Наиболее тяжелой патологией, ослож-

няющей термические ожоги кожных покровов, 
являются термоингаляционные поражения 
(ТИП). В последние годы отмечается постоян-
ный рост числа пострадавших с ТИП. В 2012г. 
при ожоговой травме сегмента голова-шея такие 
поражения наблюдались в 91,4% случаев. 

Лечение пострадавших с ТИП, особенно 
местное и физиотерапевтическое, до сих пор 
остается нерешенной проблемой. У 7,8% по-
страдавших, находившихся на лечении в нашем 
отделе, осуществить местное медикаментозное 
лечение не представилось возможным. В связи с 
этим возник вопрос о разработке альтернатив-
ного метода лечения, в качестве которого мы 
использовали лазеротерапию. Из широкого 
спектра лазерного излучения, для слизистой 
оболочки оптимальным является видимое ла-
зерное излучение красного спектра.  

Для определения эффективности лечения 
мы изучили состояние микроциркуляции слизи-
стой оболочки дыхательных путей (ДП) с по-
мощью лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ).  

Целью нашей работы являлось изучение 
эффективности применения лазеротерапии у 
пострадавших с ТИП с помощью метода ЛДФ. 

Материалы и методы. Нами в 2013 г. в 
отделе термических поражений ИНВХ им. 
В.К.Гусака НАМН Украины наблюдались 17 
пострадавших с ТИП. Мужчин было 15 (88,2%), 
женщин – 2(11,8%). Из них ТИП средней степе-
ни тяжести отмечены у 12 (70,6%), тяжелые – у 
5 (29,4%).  

Эти пострадавшие были разделены на две 
группы. Первую составили пациенты, у которых 
проводилась лазеротерапия (7 – 41,2% постра-
давших). Лазерное воздействие осуществляли 
при помощи терапевтического лазерного аппа-
рата «Лика-терапевт М», который позволяет 
точно дозировать излучение. Сеансы проводили 
ежедневно. Выходная мощность излучения – 20 
мВт, курс лечения – 10 сеансов, суммарная доза 
излучения – 100 дж. 

Во вторую, контрольную группу, вошли 
10 (58,8%) пациентов, которые получали мест-
ное лечение по ранее разработанному в отделе 
алгоритму (Э.Я. Фисталь, С.К. Боенко, Д.Е. 
Кузьменко, 2011). 

Состояние микроциркуляции в слизистой 
оболочке верхних дыхательных путей изучили с 
помощью лазерного анализатора капиллярного 
кровотока ЛАКК-02 (Россия) по описанной ранее 
методике (С.К. Боенко, Д.Е. Кузьменко 2012). 
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Анализ полученных данных выполняли с 
использованием оригинального программного 
обеспечения (лазерная допплеровская флоумет-
рия, версия 2.2.0.507 НПП «Лазма»). 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Значительное улучшение микроциркуля-
ции в слизистой оболочке верхних дыхательных 
путей у пострадавших с ТИП средней степени 
наблюдали уже через 3 сеанса лазеротерапии, а 
восстановление – через 5. У обожженных с тя-
желым ТИП – улучшение этих показателей 

микроциркуляции наблюдали через 7 сеансов, а 
восстановление – через 10. Полученные данные 
сопоставимы с результатами местного медика-
ментозного лечения.  

Выводы.  
Использование видимого лазерного излу-

чения у обожженных с ТИП высокоэффективно 
и может быть рекомендовано для применения в 
практике ожоговых отделений и центров, как 
метод альтернативный местному медикаментоз-
ному лечению. 
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(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНЁННЫЙ 
ГЕМАТОМОЙ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ У БОЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРАВОСТОРОННИМ ГНОЙНЫМ ЭПИТИМПАНИТОМ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 
 

В октябре 1999 г. по санавиации в ЦРБ 
одного из районов АР Крым выехала бригада 
врачей к больной К., 41г. с менингитом неясной 
этиологии. 

Из анамнеза установлено, что больная по-
сле кори с детства страдает хроническим гной-
ным правосторонним эпитимпанитом с холе-
стеатомой. Больная правша. Практически не 
наблюдалась и не лечилась у отоларингологов. 
За 2,5 недели до этого, со слов больной, перене-
сла ОРВИ с высокой температурой (до 40-41̊ С), 
насморком. Лечилась у врача-терапевта. Лече-
ние стандартное. Улучшения не наступило. Две 
недели тому назад получила удар выпившего 
мужа по правому уху. После этого у больной 
отмечалась тошнота, рвота, не связанная с 
приемом пищи, сильная головная нарастающая 
боль, больше в правой половине головы. Про-
должала дома стандартное лечение приблизи-
тельно две недели. Улучшения не наступало. 
Госпитализирована в инфекционное отделение 
ЦРБ. Начато обследование. ОАК – лейкоциты 
сдвиг влево, СОЭ – 45мм в час. По приезду бри-
гады врачей санавиации люмбальная пункция не 
производилась. Ro-графия ППН (отек СОМ и 
обеих гайморовых пазух). Rо-графия ОГК – яв-
лений бронхита не обнаружено. Неврологиче-
ский статус: ригидность мышц затылка умерен-
но выражена, очаговых симптомов нет. Отола-
ринголог констатировал: правосторонний гной-
ный хронический эпитимпанит с холестеатомой. 
Травма правой височной кости? В виду близко-

го расстояния к столице АР Крым решено после 
проведения дегидратационной терапии больную 
транспортировать для дальнейшего обследова-
ния и решения вопроса об операции в приемный 
покой КРУ «КТМО «Университетская клини-
ка», где проведено стандартное обследование, 
кроме КТ головы ввиду ремонта аппарата. В 
ликворе 7 нейтрофилов, белка – 13,6 (белково-
клеточная диссоциация), ОАК – сдвиг влево. 
Экстренно больной произведена расширенная 
радикальная операция с обнажением dura mater 
средней черепной ямки 10*4см. Выпячивание 
голубого цвета, мягкой консистенции. Мозг не 
пульсировал. В ходе операции удалена холе-
стеатома грануляции, обнаружен продольный 
перелом пирамидки височной кости. Обнажен 
неизмененный сигмовидный синус. Дежурный 
нейрохирург после осмотра п/о полости не ре-
комендовал пунктировать выпячивание, хотя 
лечащий врач настаивал на пункции посттрав-
матической возможной гематомы среднечереп-
ной ямки. Больной проводилось п/о обычное 
лечение открытым способом. Через день пребы-
вания в ЛОР–отделении произведена компью-
терная томография головы. Люмбальная пунк-
ция подтвердила белково-клеточную диссоциа-
цию. После консультации невропатолога, ней-
рохирурга и окулиста больная переведена в 
нейрохирургию. Через четыре дня после пребы-
вания у больной появились клонические судо-
роги. Экстренно произведена ревизия СЧЯ. Об-
наружена расслаивающаяся гематома до 250,0. 
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Это соответствует двухнедельному сроку после 
получения травмы. П/о ведение больной ото-
неврологом, н/х типичное. Через пять дней на-
ложены вторичные швы. Состояние больной 
значительно улучшилось. Судороги не повторя-
лись, тошнота, рвота исчезла. Через месяц боль-
ная была выписана под наблюдение по месту 
жительства у специалистов. ШР АД – 1,5, AS – 
4,5м. DS: хронический гнойный эпитимпанит с 

холестеатомой, продольный перелом височной 
кости, гематома СЧЯ. 

Интерес наблюдения состоит в сочета-
нии продольного перелома височной кости 
(бытовая травма) с Х.Г.Э. с холестеатомой. У 
больной правши наблюдалась скудость кли-
нических проявлений. Трудность в диагности-
ке представляла невозможность проведения 
КТГ. 
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ФЛЕГМОНА ШЕИ, ОСЛОЖНЁННАЯ ГОРТАННЫМ СТЕНОЗОМ I-II СТАДИИ  
И СКРЫТЫМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ У ВИЧ-БОЛЬНОГО 

 
Осенью 2012 г. в челюстно-лицевое отде-

ление КРУ «КТМО «Университетская клиника» 
экстренно госпитализирован больной З., 32 лет, 
с флегмоной верхней трети шеи, больше слева, 
обилие кариозных зубов. Проведено общекли-
ническое стандартное обследование больного. 
Вскрыта флегмона. Получено скудное количе-
ство гноя, введены резиновые дренажи. Назна-
чено стандартное лечение. Однако, через сутки 
улучшения не наступило. Слабая болезненность 
при пальпации шеи, уплотнение мягких тканей 
доходило до середины шеи. Появилась слабо 
выраженная инспираторная одышка, болезнен-
ное глотание. Отоларинголог обнаружил незна-
чительное выпячивание мягких тканей верхней 
трети трахеи, стеноз гортани I-II стадии. Язв, 
налетов, кровотечения – нет. 

Консилиум врачей решил произвести 
превентивную верхнюю трахеостомию с после-
дующей ревизией шеи, возможно, с последую-
щей передней медианостомией под общим ин-
тубационным наркозом. Дежурный анестезио-
лог настояла на интубации под контролем эндо-
скописта. Срочно по «Территориальному центру 
экстренной медицинской службы медицины 
катастроф АР Крым» вызван дежурный эндо-
скопист. Бригада врачей до приезда эндоскопи-
ста не отмечала у больного признаков кровоте-
чения. Лишь обращала на себя внимание блед-
ность кожных покровов. В периферической кро-
ви Hb – 92. Как только больной был горизон-
тально уложен на операционном столе (но не 
привязан), а эндоскопист ввел эндоскоп, появи-

лась обильная рвота черными сгустками крови и 
свежей алой кровью (в объеме до большого та-
за). Далее эндоскопист констатировал наличие 
четырех кровящих язв желудка и двенадцати-
перстной кишки. Дежурными хирургами боль-
ной переведен в операционную хирургического 
отделения. Попытки ушивания или иссечения 
язв остались безуспешными. Продолжена стан-
дартная терапия, вплоть до переливания препа-
ратов крови. Кровотечение остановить не уда-
лось и на вторые сутки больной скончался. Во 
время курации дополнительно установлено, что 
больной ВИЧ-инфицирован и находится на уче-
те в СПИД-центре АР Крым. 

Интерес данного наблюдения состоит в 
том, что практически не полностью собран 
анамнез при поступлении.  

Плановое обследование этого больного не 
вызвало даже подозрения на ВИЧ-
принадлежность, тем более на осложнения: сте-
ноз гортани I-II стадии на фоне флегмоны шеи и 
скрытое желудочно-кишечное кровотечение. 

А чтобы было, если б у больного в начале 
трахеостомии появилась рвота??? Асфиксия 
рвотными массами и смерть на операционном 
столе. Недостаточный сбор анамнеза, спешка 
производства хирургического вмешательства. Не 
последнюю роль играет, возможно, то, что ВИЧ-
инфицированные больные лишь по собственному 
согласию сообщают врачу свои данные. Проку-
ратура отстаивает их права о запрете разглаше-
ния истинного диагноза без согласия больного. В 
этих случаях медицинский персонал подвержен 
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риску инфицирования. Поэтому при любом хи-
рургическом вмешательстве без данных о ВИЧ-
инфицировании медперсоналу необходимо со-
блюдать правила асептики, экипировки. В случа-

ях их нарушения составлять необходимую доку-
ментацию и обращаться за проведением профи-
лактических мероприятий инфицирования. Воз-
можно, даже в СПИД-центр АР Крым. 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ ХВОРИХ НА ФРОНТО-БАЗАЛЬНУ 
ТРАВМУ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ «СИНТЕКІСТКА»  

У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 
 

Переломи лобної кістки складають від 5 
до 15% від всіх переломів лицьового скелету. 
Лікування таких ушкоджень ускладнюється на-
явністю інтракраніальної патології. При класич-
них методах лікування найбільш частими після-
операційними ускладненнями в разі травм при-
носових пазух (ППН), особливо фронто-
базальної локалізації, є розвиток різних по скла-
дності посттравматичних синуситів, та внутрі-
шньочерепних ускладнень.  

Метою наших досліджень є визначення 
впливу імплантації синтекістки на клініко-
імунологічний стан хворих у віддаленому після-
операційному періоді. 

Під нашим спостереженням знаходи-
лось34 хворих, яким проводилось хірургічне 
лікування в гострому періоді ЧМТ фронто-
базальної локалізації. Враховували загальний 
стан хворих, данні СКТ даних, імунологічні по-
казники крові. При огляді хворих через 1-3 роки 
після операції скарг вони не пред'являли. При 
зовнішньому огляді – ніжний післяопераційний  
рубець без втягнень і деформацій м’яких тканин  
в ділянці надбровної дуги та лобної ділянки об-

личчя. На СКТ грамах ППН визначалась повна 
заміна синтекістки аутокісткою. 

Доцільним вважали визначення стану де-
яких імунологічних показників для доказу відсу-
тності негативного впливу композиційних мате-
ріалів, з яких складається синтекість на захисні 
механізми організму людини. Стан гуморального 
імунітету визначали до та після імплантації за 
концентрацією імуноглобулінів класів  М, G, A, 
E (ІФА метод), титрам  антитіл до алогенних  
антигенів АБ ( реакція гемаглютинації), до білко-
вих антигенів типу Cole з алогенної сполучної  
тканини  (реакція пасивної гемаглютинації за 
Boyden). Встановлено, що у частки пацієнтів 
(10%) до імплантації  «Синтекістки» визначались 
у підвищеному титрі антитіла до антигенів АБ та 
збільшена концентрація загального IgE (>120 
Ме/мл) в крові. Застосування «Синтекістки» у 
хворих на ЧМТ суттєво не впливало на рівень 
вказаних параметрів гуморального імунітету у 
віддаленому періоді після операції. Для більш 
повної характеристики стану всіх ланок імунітету 
при  імплантації матеріалу «Синтекістка» необ-
хідні подальші дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ 
ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 
Поширеність сенсоневральної приглуху-

ватості та глухоти в дитячому віці не тільки 
значна, але й постійно збільшується, а тому, 

кількість проімплантованих дітей з кожним 
роком зростає та потребує адекватної реабілі-
тації. 
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Складність реабілітаційного процесу у ді-
тей з сенсоневральною приглухуватістю та глу-
хотою після кохлеарної імплантації полягає в 
тому, що тяжкі порушення слуху виникають в 
наслідок різного ґенезу які призводять до пору-
шення психічного розвитку, а з часом і до соціа-
льної неповноцінності. 

Мета роботи – дослідити особливості 
психічного розвитку дітей з сенсоневральною 
приглухуватістю та глухотою різного ґенезу для 
виявлення шляхів компенсації психічних пору-
шень та підвищення ефективності реабілітацій-
ного процесу у пацієнтів після кохлеарної ім-
плантації.  

Відповідно до мети дослідження особли-
вості психічного розвитку вивчалися у 153 дітей 
з сенсоневральною приглухуватістю та глухо-
тою різного ґенезу. Хворі находилися на стаціо-
нарному лікуванні в ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН Укра-
їни». Вік дітей коливався від 1 до 17 років серед 
яких було 92 хлопчики та 61 дівчинка. 

Аналіз отриманих психодіагностичних 
даних здійснювався відповідно до розподілу 
хворих з тяжкими сенсоневральними порушен-
нями слуху та глухотою залежно від причини 
захворювання, а саме: І група – 53 хворих (34,64 
%), з тяжкими порушеннями слуху невідомого 
ґенезу, ІІ група – 13 дітей (8,50 %), що мають 
вроджені спадкові порушення слуху, ІІІ група – 
11 осіб (7,19 %), які мають порушення слуху 
після перенесеного менінгіту, ІV група – 16 об-
стежуваних (10,47 %), порушення слуху після 
інфекційних захворювань, V група – 24 хворих 
(15,69 %), патологічні пологи, VІ – 20 (13,03 %) 
дітей з порушенням слуху внаслідок тяжкої не-
доношеності, VІІ – 16 осіб (10,47 %) із внутріш-
ньоутробними порушеннями. За медичними ви-
сновками у обстежуваних були виявлені такі 
додаткові діагнози: лікворна гіпертензія, лейко-
дистрофія, церебрастенічний синдром та пору-
шення мозкової діяльності на фоні гідроцефалії 
та асфіксії, травматична енцефалопатія, психо-
фізичний інфантилізм.  

Всі хворі пройшли комплексне медичне 
та психологічне обстеження. Психологічне об-
стеження проводили за стандартними методи-
ками, а саме: скринінговий опитувальник аути-
чного спектру (ADI-R та М-СНАТ), Мюнхенсь-
ка функціональна діагностика розвитку для ді-
тей раннього віку та невербальні тести інтелек-
ту. Психологічне обстеження тривало від 40 
хвилин до 1,5 годин, залежно від віку дитини.  

За результатами психологічного обсте-
ження дітей з сенсоневлальними порушеннями 
слуху та глухотою різного ґенезу, виявлено 
67,32 % хворих із різними розладами загального 

розвитку, із них: 1,96 % осіб, що мали психічні 
розлади зі спектру аутизму та 65,36 % обстежу-
ваних, що мали інші порушення функціонуван-
ня дитини, а саме: соціальної взаємодії, комуні-
кації та поведінки.  

Порушення психічного розвитку у хворих 
з тяжкими сенсоневлальними розладами слуху 
розглядали з точки зору легкого, помірного та 
тяжкого ступенів дефекту. Отримані результати 
дослідження свідчать, що із 153 обстежених 70 
(45,7 %) хворих мали мінімально легкий ступінь 
дефекту психічного розвитку, 63 (41,18 %) ди-
тини – помірний та 20 (13,07 %) осіб мали тяж-
кий ступінь дефекту психічного розвитку.  

Гіперактивність та дефіцит уваги виявле-
но у 68 % дітей з сенсоневральною приглухува-
тістю та глухотою різного ґенезу. Визначальним 
симптомами гіперактивного розладу були різні 
патологічні процеси, а саме: дефіцит уваги (неу-
важність), легкість відволікання, а також зниже-
на здатність концентрувати увагу та утримання 
зосередженості. Якщо імпульсивна поведінка, 
гіперактивність та неуважність вперше виника-
ли у дітей з сенсоневральною приглухуватістю 
або глухотою у більш старшому віці (старше за 
7 років), то розглядалася можливість діагности-
ки афективного розладу.  

Встановлено, що у всіх групах обстежу-
ваних відмічається затримка психічного розвит-
ку. Загальна оцінка психічних процесів вказує 
на низький та середній рівень розвитку, що за-
лежав від ґенезу захворювання. Отримані дані 
свідчать, що найбільше психологічні порушення 
виявлялися у хворих V групи (100,0 %), дітей VI 
групи (83,0 %), та осіб III групи (80,0 %). У 
структурі порушень пізнавальних функцій пере-
важають розлади гностичної сфери, затримка 
розвитку когнітивних функцій, комунікативної 
та соціальної поведінки, а також прояви делінк-
вентної поведінки: невротичні, агресивні та ма-
ніпулятивні прояви, що негативно впливають на 
здатність до навчання та результати реабіліта-
ційного періоду після кохлеарної імплантації.  

Таким чином, отримані результати прове-
деної роботи вказують, що у дітей з вродженою 
і долінгвальною сенсоневральною приглухува-
тістю та глухотою різного ґенезу, порушення 
психічного розвитку є одним з невід’ємних ас-
пектів, що вимагають більш досконалого ви-
вчення та необхідності розробки алгоритму 
ранньої діагностики розладів зі спектру аутиз-
му, когнітивних та поведінкових порушень з 
обов’язковим включенням психотерапевтичних 
дій, направлених на психопрофілактику й пси-
хокорекцію порушення психологічного здоров'я 
пацієнтів в доопераційному періоді. Отже, реа-
білітаційні заходи та психологічна корекція 
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психічних розладів у імплантованих дітей має 
бути спрямована, як на усунення когнітивних 
розладів так і на неврологічні та поведінково-

емоціні порушення, що дозволить покращити 
психічний і соматичний стан та сприяти підви-
щенню реабілітації даної категорії хворих. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ДАНИХ СКТ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 
 

Спіральна комп'ютерна томографія при-
носових пазух (СКТ ДПН ) є основним методом 
візуалізації синоназальної ділянки, що впливає 
на вибір хірургічної тактики лікування пацієнта. 
Однак, діагностика патології порожнини носа і 
приносових пазух далеко не єдине її призначен-
ня. При виконанні ендоскопічної ендоназальної 
риносинусохірургіії оцінка даних комп'ютерної 
томографії є невід'ємним етапом передопера-
ційної підготовки. Враховуючи високу варіабе-
льність будови синоназальної ділянки, близьке 
розташування критичних анатомічних структур, 
відсутність постійних орієнтирів та складну 
просторову орієнтацію при використанні ендос-
копічного доступу, вкрай важливо заздалегідь 
спланувати етапи операції, визначивши хірургі-
чні орієнтири і подумки побудувавши тривимі-
рну анатомічну модель порожнини носа конкре-
тного пацієнта. 

У відділені мікрохірургії ЛОР органів 
ОКЛ м. Івано-Франківська проведено та про-
аналізовано дані 250 спіральних комп'ютерних 
томограм лицевого черепа хворих на патологію 
при носових пазух. 

СКТ ДПН виконувалася на спіральному 
та мультиспіральному комп'ютерному томогра-
фах в аксіальній і коронарній проекціях, з пос-
лідуючою побудовою MPR та 3D реконструкцій 
необхідних проекціях. Дані СКТ зберігали на 
електронних носіях та здійснювали оцінку на 
персональному комп’ютері із використанням 
програм для перегляду знімків з можливістю 
тривимірної реконструкції зображень: eFilm, K-
Pacs, ClearCanvasWorkstation. 

Нами запропонований оптимальний алго-
ритм оцінки СКТ ДНП перед ендоскопічними 

операціями на приносових пазухах, що включає 
10 послідовних етапів: визначення достовірності 
даних КТ, оцінка положення перегородки носа, 
характеристика середніх носових раковин, хара-
ктеристика гачкоподібного паростка, визначен-
ня анатомії верхньощелепної пазухи, оцінка бу-
дови медіальній і нижньої стінок орбіти, оцінка 
будови передніх клітин ґратчастого лабіринту, 
лобної кишені і лобної пазухи, оцінка будови 
задніх клітин ґратчастого лабіринту, клиноподі-
бної пазухи, оцінка анатомії основи черепа. Ко-
жен етап розділений на кілька частин, що до-
зволяють детально вивчити всі анатомічні оріє-
нтири. 

Розвиток ендоскопічної хірургії приносо-
вих пазух і основи черепа вимагає удосконален-
ня методів діагностики та оцінки СКТ ДНП для 
забезпечення якісного та безпечного втручання. 
Якщо раніше здавалося достатнім оцінити дані 
КТ, надруковані на плівці, то на сьогоднішній 
день украй важливо застосовувати сучасні ком-
п'ютерні технології для перегляду і оцінки да-
них СКТ. Враховуючи високий ризик ятроген-
них ускладненнях при виконанні оперативних 
втручань на приносових пазухах, перед кожним 
втручанням необхідно ретельно оцінювати дані 
СКТ ДНП за стандартним планом для плану-
вання операції і виявлення «небезпечних» ана-
томічних ділянок. 

Таким чином, запропонований підхід до 
аналізу даних СКТ приносових пазух дає мож-
ливість спланувати етапи операції, визначивши 
хірургічні орієнтири та об’єм оперативного 
втручання, уникнути ятрогенних ускладнень 
при виконанні ендоскопічних втручань на при-
носових пазухах. 

 
© В.М. Ванченко, П.Ф. Дудій, Н.А. Комашко, Н.В. Ванченко, 2013 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 39 
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(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЕНДОСКОПІЧНОЇ АДЕНОТОМІЇ 
 

З середини XIX століття основним мето-
дом лікування гіпертрофії глоткової мигдалини 
є хірургічний, а саме: аденотомія. Слід зазначи-
ти, що «стандартну» аденотомію, яка є найпо-
ширенішою операцією на глотковому кільці, не 
можна вважати легкою та ефективною. В посіб-
никах з оториноларингології, носоглотка опису-
ється як найбільш важкодоступна для огляду 
анатомічна ділянка, а метод її огляду – задня 
риноскопія – як складний метод дослідження. 
Великий досвід застосування «стандартної» 
аденотомії свідчить про велику кількість ускла-
днень, основною причиною яких є те, що опера-
ція виконується «наосліп » (Якушенкова А.П. та 
співавт., 2003; Козлов B.C., Карпов В.А., 2004; 
Гаращенко Т.І., Денисова O.A., 2005). 

В умовах розвитку сучасних медичних 
технологій відбулася еволюція методів хірургі-
чного лікування гіпертрофії глоткової мигдали-
ни. На зміну «стандартної» аденотомії прийшли 
і займають міцне місце альтернативні методики, 
засновані на візуальному контролі операційного 
поля (Лопатин A.C., 1998; Пискунов Г.З. и со-
авт., 2003; Козлов B.C., Карпов В.А., 2005). 
Аналіз вітчизняної літератури свідчить, що в 
даний час в більшості клінік України викорис-
товується як «стандартна» аденотомія, яка має 
певні недоліки і не завжди забезпечує очікува-
ний ефект, так і сучасні методики, які викорис-
товують візуальний контроль і загальне знебо-
лення. Використання ендоскопічної аденотомії 
дозволяє за допомогою мікродебрідера оптима-
льно видалити лімфоїдну тканинау носоглотки 
під контролем ендоскопа, введеного трансназа-

льно, і припускає застосування ендотрахеальної 
наркозу. 

У відділенні мікрохірургії ЛОР органів 
Івано-Франківської ОКЛ та ОДКЛ за останні 
п’ять років (2007-2012 рр.) у 112 пацієнтів про-
ведено ендоскопічну аденотомію та порівняль-
ний аналіз ефективності ендоскопічної аденото-
мія і «стандартної» аденотомії. 

У 89 % здорових пацієнтів реєструються 
аденоїдні вегетації I ступеня за відсутності кліні-
чної картини, нормальних показниках назальной 
вентиляції та нормальної функції середнього ву-
ха. У дітей з діагнозом аденоїди II-III ступеня 
відзначається утруднення носового дихання на 
30-62 % і порушення вентиляції середнього вуха 
в 58-59 % випадків. «Стандартна» аденотомія у 
дітей з діагнозом аденоїди II-III ступеня через 3-4 
тижні призводить до поліпшення носового ди-
хання на 28-30 %, але у віддаленому післяопера-
ційному періоді супроводжується «рецидивами», 
або неповним видаленням біля 40 % випадків. 
Застосування ендоскопічної аденотомії у дітей з 
діагнозом аденоїди II-III ступеня забезпечує від-
новлення параметрів назальної вентиляції до 
аналогічних показників здорових пацієнтів через 
3-4 тижні, а також забезпечує відсутність реци-
дивів у віддаленому післяопераційному періоді. 

Отже, у пацієнтів, які готуються до опе-
ративного втручання з приводу гіпертрофії гло-
ткової мигдалини II-III ступеня, що поєднується 
з порушенням вентиляції середнього вуха, ано-
маліями розвитку лицьового скелета і мовними 
порушеннями, хропінням і САС, доцільним є 
застосування ендоскопічної аденотомії. 

 
© В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, В.П. Семенюк, Л.І. Пілецька, 2013 
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АЕРОЗОЛЬ «АНГІНОВАГ» В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ  
ФОЛІКУЛЯРНОРЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 

 
Фолікулярна ангіна зустрічається в прак-

тиці дитячого оториноларинголога, педіатра, 
педіатра-інфекціоніста, сімейного лікаря досить 
часто. В лікуванні цієї форми ангіни використо-

вуються різні загальні і місцеві середники. Ми 
застосували аерозоль «Ангіноваг» для місцевої 
терапії фолікулярної ангіни у дітей. До складу 
аерозолю «Ангіноваг» входить п’ять компонен-
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тів, які забезпечують його клінічний ефект: це – 
тіротрицин, деквалінія хлорид, еноксолон, гід-
рокортизона ацетат і лідокаїна гідрохлорид. 

В 100 мл аерозолю «Ангіноваг» міститься 
тіротрицину 0,4 г, деквалінія хлориду 0,1 г, енок-
солону 0,06 г, гідрокортизона ацетату 0,06 г, лі-
докаїна гідрохлориду 0,1 г. Діючі речовини, що 
містить препарат «Ангіноваг», мають різні фар-
макологічні ефекти. Тіротрицин володіє антибак-
терійною дією, деквалінія хлорид – антисептич-
ною дією, еноксолон – противірусною, протиза-
пальною дією, гідрокортизона ацетат – протиза-
пальною дією, лідокаїна гідрохлорид – анальге-
зувальною дією. Дія аерозолю «Ангіноваг» про-
являється негайно, він не має системних побіч-
них ефектів, не впливає подразнююче на слизову 
оболонку дихальних шляхів. Використовується в 
місцевому лікуванні інфекційно – запальних за-
хворювань порожнини рота і верхніх дихальних 
шляхів, таких як тонзиліт, фарингіт, ларингіт, 
афтозний та виразковий стоматит, глосит. Вико-
ристовується також після тонзилектомії, розк-
риття паратонзилярного абсцесу, при паратонзи-
літі. Застосовується для лікування дорослих і ді-
тей старших 13 років: перші дві доби – по 1-2 
уприскування кожні 2-3 год, далі – по 1 уприску-
ванню кожні 6 год. Курс лікування – 5-7 діб. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
18 дітей, хворих на фолікулярну ангіну, віком 
від 14 до 18 років. Діти скаржились на головний 
біль, підвищення температури тіла в межах 38-
39оС, сильний біль в горлі при ковтанні. Нерідко 
спостерігалась ірадіація болю у вухо, підвищена 
сальвація. Фарингоскопічно визначались гіпе-
ремія і інфільтрація м’якого піднебіння і підне-
бінних дужок, збільшення і гіперемія мигдали-
ків, наявність на їх поверхні жовтавих чи жов-
таво-білих крапок (нагноєних фолікулів мигда-
ликів). В мазках з носа і зіва паличок Лефлера 
не виявлено. Діти були розподілені на дві групи: 
основну (10) і контрольну (8). Групи були співс-
тавлені за віком дітей і перебігом захворювання. 
Діти контрольної групи отримували тільки тра-
диційне лікування (системні антибактерійні і 
антигістамінні препарати, анальгетики), діти ж 
основної групи, крім того використовували ае-
розоль «Ангіноваг» у вигляді зрошувань слизо-

вої оболонки ротоглотки до 5 разів на добу. Се-
редній курс лікування складав 5 днів.  

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки м’якого підне-
біння і піднебінних дужок, величина мигдали-
ків, відсутність на їх поверхні нагноєних фолі-
кулів), показники температури тіла. 

Аналіз результатів лікування показав 
більш інтенсивний регрес симптомів ангіни у 
дітей основної групи. Діти цієї групи уже на 
другий день відмічали значне покращення са-
мопочуття, зменшення головного болю і болю в 
горлі при ковтанні. До кінця курсу лікування, 
тобто на 5-у добу, ні один хворий основної гру-
пи не заявляв скарг. Діти контрольної групи ві-
дмічали поступове покращення переважно на 4-
5-у добу від початку лікування. Фарингоскопіч-
на картина нормалізувалась на 5-у добу ліку-
вання у всіх дітей основної групи. Слизова обо-
лонка м’якого піднебіння і піднебінних дужок у 
них мала рожевий колір, звичайну консистен-
цію, мигдалики мали звичайну величину, нагно-
єні фолікули на них були відсутні. У дітей конт-
рольної групи нормалізація фарингоскопічної 
картини почалась на 4-5-у добу. Температура 
тіла нормалізувалась у всіх дітей основної групи 
на 3-4-у добу від початку лікування. В контро-
льній групі нормалізація температури тіла на-
стала на 4-5-у добу лікування. Стерпність аеро-
золю «Ангіноваг» у всіх дітей була доброю, по-
бічних ефектів і інших небажаних явищ не спо-
стерігалось у жодної дитини.  

Таким чином застосування аерозолю 
«Ангіноваг» в комплексному лікуванні фоліку-
лярної ангіни у дітей виявилось ефективним. 
Препарат добре переноситься дітьми, не викли-
кає побічних ефектів. На підставі одержаних 
результатів можна рекомендувати аерозоль 
«Ангіноваг» в місцевому лікуванні фолікуляр-
ної ангіни у дітей як антисептичний, антибакте-
рійний, протизапальний і анальгезувальний за-
сіб. Аерозоль «Ангіноваг» може поповнити ар-
сенал засобів, що застосовуються в місцевому 
лікуванні фолікулярної ангіни у дітей. 

 
© І.В. Войнаровський, В.В. Мельничук, В.Г. Корицький, Л.Р. Добощук, А.В. Янюк, 2013 
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АЛЕРГІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛОР-ОРГАНІВ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по алергійних захворюваннях ЛОР-органів. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1974 року. За пері-
од з 1974 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по алергійних захворюваннях 
ЛОР-органів опубліковано 5 наукових робіт, що 
складає 0,45% від загального числа публікацій 
наукових праць (1102) оториноларингологів Те-
рнопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Ринологія» (м. Київ) та в збірниках: 
«Отоларингология» (м. Київ), «Пленум научно-
го общества оториноларингологов УССР» (м. 
Сімферополь), «Тезисы докладов VІІ съезда 
оториноларингологов СССР» (м. Москва). Се-
ред опублікованих робіт 1 стаття, 2 тез, 1 анота-
ції і 1 огляд літератури. 

Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда і 
співавтори (2012) в тезах «Тигофаст – новий 
антигістамінний препарат третього покоління в 
лікуванні цілорічного алергічного риніту у до-
рослих» діляться досвідом застосування препа-
рату Тигофаст у 58 хворих на цілорічний алер-
гійний риніт. Тигофаст призначали по 120 мг 1 
раз на добу вранці протягом 2 тиж. Застосуван-
ня інших місцевих чи системних препаратів ви-
ключалось. Результати лікування показали зни-
ження сумарного індекса симптомів цілорічного 
алергійного риніту в порівнянні з початком лі-
кування. 

Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Анд-
рейчин і співавтори в оглядовій роботі «Ліку-
вання і профілактика алергічного риніту» (пові-
домлення 1) описують загальне лікування алер-
гійного риніту в залежності від його форми. При 
цьому детально зупиняються на застосуванні 
Тигофасту при цілорічному алергійному риніті. 

І.А. Яшан і Є.М. Єдинак (1979) в анотації 
«К вопросу о лечении верхнечелюстных сину-
ситов с алергическим компонентом» описують 
лікування верхньощелепного синуїту з алергій-
ним компонентом. Автори вказують на перевагу 
застосування при лікуванні верхньощелепних 
синуїтів запропонованого ними апарата, конс-
трукція якого передбачає автоматичне регулю-

вання температури розчину і промивання пазухи 
під заданим тиском. 

Р.Т. Лавецький (1974) в статті «Значение 
эозинофилии и внутрикожных проб в диагности-
ке аллергических форм хронических отитов» на-
водить результати вивчення показників алергій-
них реакцій у 42 хворих на хронічний середній 
отит. Всім хворим до початку лікування і перед 
випискою із стаціонару ставились внутрішньош-
кірні алергійні проби з бактерійними алергенами 
(стрептокока, стафілокока, протея, кишкової па-
лички і ентерокока). Найбільшу кількість пози-
тивних реакцій відмічено на алергени стрептоко-
ка, стафілокока і вульгарного протея. 

До лікування еозинофілія у виділеннях з 
вуха знайдена у 14 із 42 хворих (33,3%), а після 
лікування – у 10 (24,5%). Ступінь інтенсивності 
шкірних алергійних реакцій в процесі комплек-
сного лікування у переважної більшості хворих 
зменшилась, однак до кінця лікування не у всіх 
пацієнтів повністю ліквідувались алергійні про-
яви. 

Р.Т. Лавецький (1975) в тезах «Изменения 
показателей некоторых аллергических проявле-
ний при лечении хронических отитов» описує 
зміну показників алергійних реакцій (еозинофі-
лії у виділеннях з вуха, інтенсивності шкірних 
алергійних проявів) в бік зменшення, після лі-
кування у переважної більшості хворих. Однак 
зазначається, що до кінця лікування не у всіх 
пацієнтів зникали алергійні прояви. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що алергійні захворювання 
ЛОР-органів в наукових публікаціях оторинола-
рингологів Тернопільщини представлені рідко – 
в 0,45% від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Алергійні захворювання ЛОР-органів опи-
суються в 5 публікаціях (1 статті, 2 тезах, 1 ано-
тації і 1 оглядовій праці). Серед алергійних за-
хворювань ЛОР-органів в 2 публікаціях описа-
ний алергійний риніт, в 1 – алергійний верх-
ньощелепний синуїт і в 2 – алергійний середній 
отит. Вважаємо, що наведені відомості стосовно 
алергійних захворювань ЛОР-органів матимуть 
відповідне теоретичне і практичне значення для 
оториноларингологів, алергологів, терапевтів, 
сімейних лікарів та інших фахівців. 

 
© І.В. Войнаровський, Г.С. Протасевич, В.З. Саврас, 2013 
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, І.І. РУБАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛІМІНАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ З РОЗЧИНОМ «БЕТАДИН»  
У ДІТЕЙ З ГОСТРИМ РИНОСИНУЇТОМ, СУПУТНІМ АДЕНОЇДИТОМ 

 
У ЛОР-відділені дитячої клінічної лікарні 

№1 м. Києва за 2012-2013 роки обстежено 50 
пацієнтів, які знаходились на стаціонарному 
лікуванні з приводу гострого риносинуїту і су-
путнього аденоїдиту віком від 3 до 11 років, се-
ред яких було 27 хлопчиків та 23 дівчаток. 

Основна група – 30 дітей отримували 
промивання носа за методом “переміщення” по 
Proetz фізіологічним розчином з «Бетадин» (10-
20 : 200 000) паралельно зі стандартним ліку-
ванням, починаючи з дня надходження в стаціо-
нар і протягом 7 днів. 20 дітей склали контроль-
ну групу, які не отримували прицільної санації 
носоглотки при гострому риносинуїті. 

Із 50 обстежених дітей у 11 (22%) був ви-
явлений катаральний гайморит, у 8(16%) – ката-
ральний гаймороетмоїдит, у 7 (14%) – катараль-
ний гемісинуїт, у 12 (24%) – гнійний гайморит, 
у 8 (16%) – гнійний гаймороетмоїдит, у 4 (8%) – 
гнійний гемісинуїт. 

В результаті ендоскопічного дослідження 
до лікування було діагностовано, що при ката-
ральних процесах в приносових пазухах у 11 
пацієнтів була характерна наявність набряку і 
гіперемії лімфаденоїдної тканини носоглотки, у 
14 пацієнтів до цих симптомів приєднувалося 
наявність прозорого слизу, відокремлюваного 
на поверхні глоткового мигдалика. Тоді як при 
гнійних процесах ми спостерігали наявність по-
дібної картини у 9 і у 7 дітей відповідно. У 26 
(52%) з 50 обстежених дітей спостерігався пато-
логічний секрет (рефлюкс) в глотковому отворі 
слухової труби.  

Результати бактеріологічного досліджен-
ня до лікування показали, що найбільш частими 
збудниками аденоїдитів, супутніх риносинуїтів 
були Staphylococcus aureus (27%), непатогенні 
нейсерії (21%), Streptococcus viridans (18%), 
Haemophylus influenzae (12%), Streptococcus 
pneumoniae (18%), в окремих випадках висівали 
Streptococcus haemophylus (3%). При цьому у 18 
дітей (36%) виявлена змішана флора.  

Бактеріологічна санація лімфаденоїдної 
тканини носоглотки, як і інші бактеріологічні 
результати після тижневої терапії статистично 
достовірно відрізнялися від таких в контрольній 
групі на користь явної переваги елімінаційної 
терапії за методом “переміщення” по Proetz фі-
зіологічним розчином з бетадином. 

Повторне ендоскопічне обстеження після 
проведеного лікування в динаміці показало 
стійкий позитивний клінічний ефект елімінацій-
ної терапії з бетадином, який навіть у випадках 
повторної інфекції дозволив скоротити терміни 
захворювання і суттєву вираженість клінічних 
симптомів (у 3 дітей з 6 контрольної групи спо-
стерігалися слизово-гнійні виділення з носа і по 
задній стінці глотки, чого не було зареєстровано 
в основній групі дітей).  

Таким чином, проведений аналіз резуль-
татів терапії гострого риносинуїту у дітей, супу-
тнього аденоїдиту за допомогою промивання 
носа методом “переміщення” по Proetz фізіоло-
гічним розчином з «Бетадином» дозволяє зроби-
ти наступні висновки: 

1. Застосування запропонованого методу 
лікування риносинуїтів з явищами аденоїдиту за 
даними проведеного дослідження призводить до 
значного клінічного та бактеріологічного по-
ліпшення.  

2. Спостереження за хворими основної та 
контрольної групи протягом місяця показало 
значну стійкість досягнутого за допомогою елі-
мінаційної терапії клініко-бактеріологічного 
результату і його явну перевагу перед результа-
тами спостереження за дітьми контрольної гру-
пи. 

3. Достатньо хороша переносимість про-
мивання носа по Proetz фізіологічним розчином 
з «Бетадином» у дітей дозволяє рекомендувати 
даний метод до застосування в амбулаторних і 
стаціонарних умовах в якості лікувального і 
профілактичного методу. 

 
© Ю.В. Гавриленко, І.І. Рубан, 2013 
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І.А. ГАВУРА, М.І. ГЕРАСИМЮК, А.О. ЯШАН, П.С. ПАВЛЮХ (ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ «АНГІНОВАГ»  
В РАННІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ ПЕРІОД ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 

 
Проблема ведення післяопераційного пе-

ріоду при тонзилектомії була актуальною зав-
жди і зберігає свою актуальність нині. Після 
тонзилектомії пацієнти скаржаться в найближчі 
дні на болі в горлі при ковтанні, які починають-
ся через кілька годин по закінченню операції і 
звичайно інтенсивність їх підсилюється до ночі. 
Інтенсивність болю, як правило, відповідає ін-
тенсивності вираженості місцевих реактивних 
явищ в горлі у вигляді гіперемії і набряку підне-
бінних дужок, а іноді і м’якого піднебіння. Тому 
в перші дні після тонзилектомії пропонуються 
різні засоби для зняття больового синдрому і 
реактивних явищ в горлі. З цією метою викори-
стовуються анальгетики і седативні препарати, 
інгаляції екстракту із листяних бруньок дельто-
подібної тополі і прополісу та ін.. Однак пошук 
нових методів для зняття больового синдрому і 
реактивних явищ в горлі є актуальною задачею і 
в нинішній час. З цією метою може бути вико-
ристаний новий оригінальний препарат «Ангі-
новаг», який виділяється в категорії антисепти-
чних лікарських засобів збалансованим підбо-
ром діючих речовин, що забезпечують доволі 
широкий спектр застосування даного препарату 
з високою клінічною ефективністю. Аерозоль 
«Ангіноваг» містить п’ять компонентів, що за-
безпечують його клінічний ефект: тіротрицин, 
деквалінія хлорид, еноксолон, гідрокортизону 
ацетат і лідокаїну гідрохлорид. 100 мл аерозолю 
«Ангіноваг» містить тіротрицину 0,4 г, деквалі-
нія хлориду 0,1 г, еноксолону 0,06 г, гідрокорти-
зона ацетату 0,06 г, лідокаїна гідрохлориду 0,1г. 
Фармакологічні ефекти діючих речовин, що 
входять до складу препарату «Ангіноваг», різні. 
Так, деквалінія хлорид володіє антисептичною 
активністю, тіротрицин – антибактерійною ак-
тивністю, еноксолон – противірусною, протиза-
пальною активністю, гідрокортизона-ацетат – 
протизапальною активністю, лідокаїна гідрох-
лорид – анальгезувальною активністю. 

Дія аерозолю «Ангіноваг» настає негайно, 
при цьому відсутні системні побічні ефекти, він 
не має подразнювального впливу на слизову 
оболонку дихальних шляхів. Застосовується для 
місцевої терапії при інфекційно – запальних за-
хворюваннях порожнини рота і верхніх дихаль-
них шляхів: тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтоз-
ний та виразковий стоматит, глосит. Можна ви-
користовувати після тонзилектомії, розкриття 
паратонзилярного абсцесу, при паратонзиліті. 
Препарат застосовується дорослим і дітям ста-

ршим 13 років в наступних дозуваннях: перші 
дві доби – по 1-2 уприскування кожні 2-3 годи-
ни, далі – по 1 уприскуванню кожні 6 годин. 
Курс терапії становить 5-7 діб. 

Лікування аерозолем «Ангіноваг» після 
двобічної тонзилектомії з приводу суб – і деко-
мпенсованої форми хронічного тонзиліту про-
ведені у 14 хворих (основна група). Контрольну 
групу склало 12 пацієнтів, яким така терапія не 
проводилась. В своїй роботі ми притримувались 
класифікації хронічного тонзиліту, прийнятої 
VІІ Всесоюзним з’їздом оториноларингологів 
(И. Б. Солдатов, 1978). Операція виконувалась 
під місцевою інфільтраційною анестезією 1% 
розчином новокаїну (у 6 хворих) чи розчином 
ультракаїну (у 4) з розчином (1:1000) адреналі-
ну. При цьому методика знеболювання під час 
втручання і хірургічна техніка були звичайними 
і завжди однаковими. Спочатку видалявся лівий 
піднебінний мигдалик, затим – правий. Крово-
течі під час операції і в післяопераційний пері-
од, а також інших ускладнень хірургічного 
втручання, у жодного хворого не було. Вік паці-
єнтів – від 20 до 30 років, тривалість захворю-
вання – від 5 до 22 років. Лікування аерозолем 
«Ангіноваг» розпочиналось з 2- ї доби після 
операції. «Ангіноваг» використовували у вигля-
ді зрошень слизової оболонки ротової частини 
горла до 5-и разів на добу. Середній курс терапії 
складав 5 днів. 

Ефективність післяопераційного лікуван-
ня аерозолем «Ангіноваг» оцінювалась по зміні 
інтенсивності болей, реактивних явищ в горлі і 
прояву дисфагії. Хворі уже на другий день від 
початку лікування аерозолем «Ангіноваг» від-
мічали значне покращення самопочуття і зни-
ження рівня дискомфорту в горлі. До кінця кур-
су лікування, тобто на 5-у добу, жоден з пацієн-
тів не заявляв скарг. В той же час пацієнти кон-
трольної групи відмічали поступове покращення 
переважно на 4-5-у добу після операції. Інтен-
сивність елімінації больового синдрому і пок-
ращення якості життя пацієнтів підтверджува-
лись зниженням реактивних явищ в горлі дани-
ми фарингоскопії. Такі прояви запального про-
цесу як гіперемія, інфільтрація слизової оболон-
ки значно зменшувалась уже на 2-3–ю добу. До 
кінця лікування, тобто на 5-у добу, очищення 
тонзилярних ямок після тонзилектомії від фіб-
ринозних нашарувань також відбувалось в сере-
дньому на дві доби швидше, ніж в контрольній 
групі оперованих. 
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На підставі проведених нами нечисленних 
досліджень можна зробити висновок, що засто-
сування аерозолю «Ангіноваг» у пацієнтів після 
тонзилектомії виявилося доволі ефективним. За-
стосування цього препарату в ранній післяопера-
ційний період веде до значного зменшення реак-
тивних явищ в ротовій частині горла і прискорює 
репаративні процеси, що значно полегшує якість 
життя даного контингенту пацієнтів. Препарат 
добре переноситься хворими, не викликає побіч-
них ефектів. Практична відсутність протипока-

зань до застосування аерозолю «Ангіноваг», про-
стота і висока ефективність зрошувань слизової 
оболонки горла дозволяють рекомендувати ме-
тод зрошувань аерозолем «Ангіноваг» в якості 
середника для зняття больового синдрому, реак-
тивних явищ в тканинах горла, полегшення пере-
бігу і скорочення післяопераційного періоду у 
хворих після тонзилектомії. Однак для кінцевого 
заключення щодо ефективності цього препарату 
необхідно подальше накопичення досвіду по йо-
го застосуванню у цієї категорії пацієнтів. 

 
© І.А. Гавура, М.І. Герасимюк, А.О. Яшан, П.С. Павлюх, 2013 
 
 
 
 

І.Я. ГАЙДУЧИК, В.А. БАШИНСЬКИЙ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, О.В. ГОВДА  
(КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по лікуванню лакунарної ангіни у дітей. Ра-
ніше такі аналізи не проводились. Публікації з 
цього питання оториноларингологами Тернопі-
льщини розпочались з 2011 року. За період з 
2011 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по лікуванню лакунарної ангіни у ді-
тей опубліковано 3 наукові праці, що складає 
0,27% від загального числа (1102) публікацій 
наукових робіт оториноларингологів Тернопі-
льщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і 
в збірнику «Здобутки клінічної та експеримен-
тальної медицини» (м. Тернопіль). Всі публіка-
ції представляють собою тези.  

О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, В.А. Башин-
ський і співавтори (2011) в тезах «Застосування 
Тонзилотрену при лакунарній ангіні у дітей» 
наводять результати використання натурального 
комплексного препарату, який відновлює захис-
ну функцію мигдаликів, Тонзилотрену, як сис-
темного протизапального засобу в комплексно-
му лікуванні лакунарної ангіни у 20 дітей віком 
від 6 до 18 років. Тонзилотрен призначався ді-
тям віком від 6 до 12 років по 1 таблетці кожні 2 
години (до 8 разів на день) перші 2 дні, затим по 
1 таблетці 3 рази на день до повного одужання, 
дітям віком від 13 до 18 років – по 1 таблетці 
кожну годину (до 12 разів на день) перші 2 дні, 
потім по 1 таблетці 3 рази на день до повного 
одужання. Підкреслюється, що застосування 
Тонзилотрену для лікування лакунарної ангіни у 
дітей виявилось ефективним. На підставі одер-

жаних результатів автори рекомендують Тонзи-
лотрен для лікування лакунарної ангіни у дітей 
як системний протизапальний засіб.  

Д.Д. Береговий, Г.П. Рудяк, Р.Т. Чортків-
ський і співавтори (2012) в тезах «Застосування 
Тонзилотрену при лікуванні лакунарній ангіні у 
дітей» описують результати використання ком-
бінованого препарату рослинного походження 
Тонзипрету в комплексному лікуванні лакунар-
ної ангіни у 10 дітей віком від 7 до 18 років.  

Дітям від 13 до 18 років Тонзипрет приз-
начали кожні 30 хв (до 12 разів на день) по 1 
таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та 
не запиваючи, дітям від 7 до 12 років – 8 разів 
на день по 1 таблетці. 

Підкреслюється, що застосування Тонзи-
прету в лікуванні лакунарної ангіни у дітей зна-
чною мірою усуває основні симптоми захворю-
вання. Тонзипрет добре переноситься дітьми, не 
має побічної дії, що дає підставу рекомендувати 
його для терапії дітей на лакунарну ангіну, за-
значають автори.  

Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, В.А. 
Башинський і співавтори (2011) в тезах «Фура-
сол в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у 
дітей» описують результати застосування пре-
парату Фурасол як антибактерійного засобу для 
місцевої терапії лакунарної ангіни у 16 дітей 
віком від 6 до 18 років. Дітям призначалась про-
тизапальна терапія і полоскання горла розчином 
Фурасолу. Розчин Фурасолу готували безпосе-
редньо перед застосуванням. Вміст пакетика 
розводили в склянці гарячої води і використову-
вали на одне полоскання. Теплим розчином діти 
полоскали горло 3-4 рази на добу.  
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Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що лікування лакунарної 
ангіни у дітей в наукових публікаціях оторино-
ларингологів Тернопільщини представлене дуже 
рідко – всього в 0,27% від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Дане лікування описане в 

тезах. Вважаємо, що описані дані про лікування 
лакунарної ангіни у дітей з використанням най-
новіших препаратів матимуть пізнавальне і 
практичне значення для дитячих оториноларин-
гологів і взагалі оториноларингологів, дитячих 
інфекціоністів і інфекціоністів взагалі, педіатрів, 
сімейних лікарів та інших фахівців. 
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ПРЕПАРАТ ПОЛІДЕКСА В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО 
ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий середній гнійний отит зустріча-

ється дуже часто. Найчастіше збудниками гост-
рого середнього гнійного отиту є стрептококи, 
пневмококи, а особливо стафілококи, грамнега-
тивні палички (синьогнійна, кишкова, протей 
тощо). Розрізняють наступні шляхи проникнен-
ня патогенних мікроорганізмів в порожнину 
середнього вуха: ринотубарний; гематогенний; 
травматичний; ретроградний. 

У перебігу гострого середнього гнійного 
отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну; пер-
форативну; репаративну або зворотнього розви-
тку (одужання). 

При лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту використовують різні середники сис-
темної і місцевої дії. При цьому головним в лі-
куванні даного захворювання є адекватна анти-
бактерійна терапія. Завдання антибактерійної 
терапії може бути успішно вирішене через ная-
вність широкого вибору антибактерійних пре-
паратів. Одним з місцевих препаратів є Поліде-
кса. 

Завдання адекватної місцевої терапії ви-
рішується наявністю різних місцевих засобів. 
Одним з місцевих препаратів є Полідекса. Ми 
застосували цей препарат в лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту в доперфоративній 
стадії у дорослих. 

Полідекса представляє собою вушні крап-
лі, розчин. Полідекса – це прозора рідина світ-
ло-жовтого кольору, що піниться при збовту-
ванні. Випускається у флаконах по 10,5 мл. Ви-
робляється лабораторіями Бушара Рекордат 
(Франція). В склад препарату входять діючі ре-
човини і допоміжні речовини. Діючі речовини: 1 
мл Полідекса містить неоміцину сульфату 10 мг 
(6500 ОД), поліміксину В сульфату 10 000 ОД, 
дексаметазону метасульфобензоату натрію 1 мг. 

Допоміжні речовини: натрію меркуротіолат, 
кислоти лимонної моногідрат, розчин натрію 
гідроксиду 1 N, макрогол 400, полісорбат 80, 
вода очищена. Терапевтичний ефект препарату 
Полідекса зумовлений протизапальною дією 
дексаметазону і протимікробною дією неоміци-
ну та поліміксину В. 

Полідекса застосовується при зовнішньо-
му отиті, зокрема інфікованій екземі зовнішньо-
го слухового ходу, гострому середньому отиті 
без ушкодження барабанної перетинки. Препа-
рат використовується у дорослих і дітей без ві-
кових обмежень за призначенням лікаря. 

Полідекса застосовується в краплях в на-
ступних дозуваннях. Дорослим закрапують у 
зовнішній слуховий хід по 1-5 крапель (дітям по 
1-2 краплі) у кожне вухо 2 рази на добу протя-
гом 6-10 днів. Тривалість лікування залежить 
від характеру та тяжкості захворювання і визна-
чається лікарем. Середня тривалість лікування 
складає 7 днів. Застосування препарату проти-
показане при підвищеній чутливості (алергії) до 
будь-якого з компонентів лікарського засобу, 
зокрема до антибактерійних складників, що 
входять до складу препарату, або інших аміног-
лікозидів, при інфекційних або травматичних 
ушкодженнях барабанної перетинки, при наяв-
ності вірусної, грибкової та туберкульозної ін-
фекції у зовнішньому слуховому ході. 

При використанні препарату Полідекса у 
деяких випадках можливі місцеві шкірні алер-
гійні реакції. Алергійні реакції при місцевому 
застосуванні неоміцину можуть проявлятись у 
вигляді екземи із почервонінням, лущенням, 
набряком, свербежем, висипаннями на шкірі. У 
випадку порушення цілісності барабанної пере-
тинки – ризик токсичного впливу на слуховий 
(зниження слуху) і вестибулярний (запаморо-
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чення, порушення рівноваги) апарати. Оскільки 
препарат містить тіомерсаль, існує ризик конта-
ктного дерматиту, алергійної реакції та подраз-
нення шкіри. Можливе утворення резистентних 
мікроорганізмів та розвиток грибкових інфек-
цій. 

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня 2012 по червень 2013 рр. знаходилось 20 
хворих на гострий середній гнійний отит віком 
від 20 до 43 років. Хворі скаржились на закла-
дання вуха, шум у ньому, погіршення слуху, 
підвищення температури тіла в межах 37,1-38,2 
ºС. Нерідко відмічалась ірадіація болю у скро-
ню, зуби та всю відповідну половину голови. 
При отоскопії відмічалась ін’єкція судин за хо-
дом держальця молоточка та радіально по бара-
банній перетинці (у 12 хворих), розлита гіпере-
мія та інфільтрація барабанної перетинки, зник-
нення розпізнавальних пунктів барабанної пере-
тинки (світлового конуса, проекції держальця 
молоточка та його короткого відростка) (у 8) і 
на цьому фоні випинання барабанної перетинки 
у зовнішній слуховий хід (у 2 хворих). 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну і контрольну. В основну групу входило 10 
хворих, в контрольну – також 10. Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Хворим основної групи місцево призначали 
препарат Полідекса і загальноприйняте лікуван-
ня. Хворі контрольної групи отримували тільки 
загальноприйняте лікування. Препарат Полідек-
са хворі закрапували по 3 краплі у хворе вухо 2 
рази на добу. 

 Лікування проводилось протягом 7 днів. 
В комплекс лікувальних заходів вводили суди-
нозвужувальні краплі в ніс.  

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на закладання вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 

день лікування), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії). При ана-
лізі результатів лікування відзначено більш ін-
тенсивний регрес симптомів отиту у хворих ос-
новної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи відзначали зни-
кнення закладання у вусі, зникнення шуму у 
вусі, покращення слуху, 8 – зникнення, 2 – зме-
ншення болю у вусі (на 5-6-й день лікування). В 
контрольній групі ці показники були значно 
нижчими. Покращення отоскопічної картини 
відмічено на 5-6-й день лікування у 9 хворих. 
Гіперемія барабанної перетинки у них була від-
сутня. В контрольній групі покращення отоско-
пічної картини відмічалось на 5-6-й день ліку-
вання у 7 хворих. Температура тіла на 5-6-й 
день лікування нормалізувалась у всіх хворих 
основної групи. В контрольній групі нормаліза-
ція температури тіла на 5-6-й день лікування 
настала у 8 хворих. Зменшення кістково-
повітряного інтервалу на тональній аудіограмі 
на 5-6-й день лікування настало у 9 хворих ос-
новної групи; в контрольній групі зменшення 
кістково-повітряного інтервалу на тональній 
аудіограмі відмічалось у 7 хворих. 

Стерпність препарату Полідекса у всіх 
хворих була доброю, алергійних реакцій та ін-
ших небажаних явищ не спостерігалось у жод-
ного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату По-
лідекса в місцевому лікуванні хворих на гострий 
середній гнійний отит в доперфоративній стадії 
підвищує ефективність лікування пацієнтів з да-
ною патологією. На підставі отриманих даних 
можна рекомендувати препарат Полідекса для 
місцевого лікування гострого середнього гнійно-
го отиту в доперфоративній стадії як антимікро-
бний і протизапальний засіб. Полідекса може 
поповнити арсенал засобів місцевої дії, що вико-
ристовуються в терапії гострого середнього гній-
ного отиту в доперфоративній стадії у дорослих. 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЇ 
ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Введення: Серед ускладнень під час опе-

рації ендоскопічної хірургії навколоносових 
пазух відзначається група з серйозними наслід-

ками. До цієї групи входять: витік спинномоз-
кової рідини, менінгіт, абсцес головного мозку, 
пошкодження внутрішньої шийної артерії, гема-
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тома очниці, диплопія, сліпота, пошкодження 
сльозових каналів, втрата нюху, а також пошко-
дження малих артерій, яке вимагає їх забезпе-
чення. Ускладнення з меншим значенням, це 
петехія на повіках, зрощення, які вимагають 
відокремлення, чи розлад чуття в сфері зубів.  

Мета 
Метою роботи є критичний аналіз причин 

ускладнень під час операції ендоскопічної хіру-
ргії навколоносових пазух. 

Методологія 
Зроблено аналіз медичної документації 

1909 хворих, яким в 2000-2010 роках виконано 
ендоскопічні операції навколоносових пазух. У 
переважній більшості показанням до 
операційної процедури був тривалий синусит 
навколоносових пазух. Меншу групу являли 
хворі, оперовані з онкологічних показань. У цій 
групі домінували хворі, в яких була наявна ін-
вертована папілома або остеома.  

Аналіз причин ускладнень під час опера-
ції стосувався характеру і розвитку хвороби, з 
приводу якого було почато рішення про опера-
цію, хворого, стану супроводжуючих хвороб, 
раніших методів лікування і особливо поперед-
ніх операцій, досвіду хірурга також перебігу 
операції з особливим врахуванням посилення 
кровотоку під час операції 

Результати 
У 1248 хворих ендоскопічні операції на-

вколоносових пазух виконано двобічно і зазви-
чай обіймали вони всі або більшість навколоно-
сових пазух. В інших сферах операція обмежу-
валася до однієї або кілька навколоносових па-
зух по цій самій стороні. У 37 хворих виникли 
ускладнення під час операції, в тому числі витік 
спинномозкової рідини – у 8, кровотеча з перед-
ньої решітчастої артерії – у 14, а також пошко-
дження очноямкової пластинки – у 15 оперова-
них, серед яких у 7 виступили петехії на пові-
ках. У післяопераційному періоді спостережено 
зрощення, вимагаючі відокремлення у 48 хво-
рих. Домінуючий вплив на виникнення усклад-
нень мали: розвиток хвороби, раніші операційні 
процедури і посилення кровотоку під час опера-
ції. 

Підсумок 
1. Серйозні ускладнення мали місце від-

носно рідко 
2. Ускладнення, вимагаючі хірургічного 

втручання, були забезпечені під час операції, в 
більшості випадків ефективно. 

3. Правильна кваліфікація до операційної 
процедури що враховує стан хворого але також 
досвід хірурга і анестезіолога мінімізує ризик 
виникнення ускладнень під час операції. 

 
© П. Гарвіх, П. Стреньк, Й. Складзень, Р. Нєцкаж, Й. Шаленєц, К. Уліаш, М. Коньор, 2013 
 
 
 

 
О.Г. ГАРЮК, Г.И. ГАРЮК, А.Ю. МЕРКУЛОВ, А.С. НЕЧИПОРЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ПОВЕДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ  
ПРИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТАХ 

 
С появлением технических возможностей 

регистрации давления воздуха с высокой степе-
нью точности, стало возможным изучение  тон-
ких дифференциальных признаков в динамике 
поведения давления воздуха в верхнечелюстной 
пазухе при носовом дыхании. 

Давление воздуха регистрировалось при 
помощи цифровой компьютерной системы из-
мерения давлений с  разрешением 1 Па и  быст-
родействием 40 мс. Схема измерения давлений 
была следующей: давление воздуха в вехнече-
люстной  пазухе измерялось через иглу Кули-
ковского при лечебной или диагностической 
гайморопункции, а так же оно синхронно изме-
рялось в носоглотке, в противоположной, обту-
рированной половине носа. 

В исследовании принимало участие 43 
пациента с острыми риносинуситами у которых 

рентгенологически был подтвержден верхнече-
люстной синусит с уровнем жидкости или с то-
тальным затемнением верхнечелюстной пазухи 
с одной или двух сторон.  

В результате проведенных исследований 
было установлено, что поведение давления воз-
духа в верхнечелюстной пазухе имеет ряд ха-
рактерных особенностей и обусловлено нару-
шением функции ее соустья. Нарушение функ-
ции соустья связано с наличием отека слизистой 
оболочки как в гайморовой пазухе, так и в по-
лости носа, повышенным слизеобразованием и 
наличием в некоторых случаях гноя. При увели-
чении давления в носоглотке до атмосферного 
на восходящей фазе вдоха в верхнечелюстной 
пазухе оно остается отрицательным по отноше-
нию к атмосферному, а при падении давления в 
носоглотке на нисходящей фазе выдоха до ну-
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левой отметки в верхнечелюстной пазухе оно 
еще некоторое время остается положительным. 
Функционирование соустья верхнечелюстной 
пазухи при таком поведении давления можно 
сравнить с  клапанным механизмом, работаю-
щим в обе стороны, причем амплитуда остаточ-
ных давлений в верхнечелюстной пазухе всегда 
выше на фазе выдоха. Особенно хорошо это за-

метно при задержке дыхания после вдоха или 
выдоха. 

Как только прекращается действие выше-
описанного эффекта и давление в гайморовой 
пазухе синхронизируется с давлением в носо-
глотке, лечение пункционным способом необ-
ходимо прекратить и отдать предпочтение кон-
сервативным методам. 

 
© О.Г. Гарюк, Г.И. Гарюк, А.Ю. Меркулов, А.С. Нечипоренко, 2013 
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, Е.А. КУЛИКОВА, С.В. СОЛОДКИЙ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ОСТРОЙ ЛОР-ПАТОЛОГИИ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  

БОЛЬНИЦЫ №30 Г. ХАРЬКОВА 
 

Носовые кровотечения (НК) среди пато-
логии ЛОР органов занимают особое место. Со-
гласно исследованиям В.Т. Пальчуна и соавт. 
(1998) НК составляют 20,5% ургентных случаев. 
В.М. Аксенов и соавт. (1997), A.S. Lewandowski, 
M. Sliwinska-Kowalska (1993) сообщают, что 
больные с НК составляют 3-7,3% общего числа 
стационарных больных в ЛОР клинике Ростов-
ского ГМУ за 1999 г. составили 7,9% от общего 
числа стационарных больных (Н.В. Бойко и со-
авт., 2000; В.Л. Заволокина и соавт., 2000). 

Мы провели анализ архивного материала 
ГКБ №30 г. Харькова за 2010-2011 гг. и для 
сравнения взяли аналогичные данные за 2004 г. 

Обращает внимание некоторое снижение 
абсолютного числа обратившихся в ургентный 

кабинет за последние 2 года, и в то же время 
рост как абсолютного, так и процентного числа 
лиц с НК, госпитализированных в стационар (с 
9,9% до 21,7% в 2010). Как известно, в ЛОР-
стационар госпитализируют больных с массив-
ной кровопотерей (более 500 мл крови) либо 
длительные, упорные кровотечения, лечение 
которых в амбулаторных условиях или в тера-
певтическом стационаре, куда обычно и направ-
ляют большую часть пациентов с НК, оказалось 
неэффективным. Сам факт наличия рецидиви-
рующих НК говорит о том, что существующие 
до настоящего времени методы лечения крово-
течений и профилактика их рецидивов недоста-
точно эффективны. 

 

 
2004 2010 2011 

ургент.  
кабинет 

госпитализирова-
ны в стационар ург. каб. госпитализи-

рованы в стационар ург. каб. стац. 

Обратилось в ургент-
ный кабинет (% гос-
питализированных) 

631 63 (9,9%) 502 109 (21,7%) 496 95 (19,2%) 

% от всех обращений 
в течение года (3,7%) (0,8%) (3,3%) (2,7%) (3,2%) (2,2%) 

 
У взрослых, как по данным литературы 

(В.Т. Пальчун и соавт., 1998; И.Б. Солдатов, 
В.Р. Гофман, 2000; А.Г. Волков и соавт., 2002; 
C. Barbarito, 1998), так и по нашим данным, 
наиболее частой причиной возникновения НК 
является артериальная гипертензия. Однако, 
несмотря на очевидность этиологии, патогенез 

НК и их рецидивов далеко не всегда ясен. Реци-
дивы кровотечения могут возникать и после 
стабилизации артериального давления на обыч-
ных для данного больного величинах. При ана-
лизе среза 100 историй болезней, данные были 
следующими: распределение больных по воз-
расту и по основному заболеванию: 

 
Возраст больных Кол-во больных  

(всего 100 человек) По основному диагнозу Кол-во больных  
(всего 100 человек) 

До 18 лет 16 Юношеская гипертония 62 
19-30 лет 8 Травмы носа 5 
31-40 лет 7 Вегетососудистая дистония 6 
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41-60 лет 23 ОРВИ 9 
Свыше 60 лет 46 Системные заболевания крови 3 

  Осложнение после пункции ч/пазухи 1 
  Неустановленные на момент госпитализации 14 

 
 
Основными причинами носовых кровоте-

чений у детей были ОРВИ – 9 человек, вегетосо-
судистая дистония – 4, травмы носа – 3 ребенка. 

Наши данные также не являются в этом 
смысле исключением: у 62% больных НК раз-
вилось на фоне гипертонического криза. После 
остановки кровотечения (прижигание Locus Kis-
selbachi, двусторонняя передняя тампонада) 46 
больных были отправлены машиной скорой по-
мощи на стационарное лечение в терапевтиче-
ское отделение по месту жительства для лече-
ния гипертонии. 16 человек с кровопотерей бо-
лее 500 мл, которым для остановки кровотече-
ния помимо средств общего лечения – гипотен-
зивные, кровоостанавливающие средства, сред-
ства возмещающие кровопотерю, потребовалось 
произвести заднюю и 2-х стороннюю переднюю 
тампонаду носа были госпитализированы в 
ЛОР-стационар. У большей части больных с 
«неустановленной причиной кровотечения» при 
последующем углубленном обследовании в ста-

ционаре причиной НК выявлялись хронические 
гепатиты и циррозы печени (в основном – алко-
гольные). В настоящее время приоритетом в 
современном здравоохранении становится раз-
работка крупномасштабных профилактических 
программ (Ю.Л. Шевченко, 2003). Профилакти-
ка возникновения рецидивов НК не является 
исключением в данной ситуации.   Таким обра-
зом, по данным архива ургентного кабинета, за 
последние годы при относительно стабильном 
количестве больных с НК, обращающихся в ур-
гентный кабинет, возросло число тяжелых 
форм, требующих срочной госпитализации в 
ЛОР-стационар для восполнения объёма крови, 
профилактики или лечения уже развившегося 
геморрагического шока, а также решения наи-
более сложной задачи при данной патологии: 
установлению причины кровотечения, с целью 
оказания этиологически и патогенетически 
обоснованного лечения и, следовательно, про-
филактики рецидивов НК. 

 
© Г.И. Гарюк, Е.А. Куликова, С.В. Солодкий, 2013 
 
 
 
 
О.М. ГЕРИЧ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.И. ПОПОВИЧ (ИВАНО-ФРАНКОВСК, КИЕВ; УКРАИНА) 

ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГРИБКОВОЙ ГУМОРАЛЬНОЙ  
СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУИТЕ 

 
Проблема хронического полипозного 

риносинуита (ХПР) ввиду ее медицинской, со-
циальной значимости, не утратила своей акту-
альности особенно по оценке вопросов патоге-
неза ХПР и созданию патогенетически обосно-
ванных технологий эффективной терапии этого 
заболевания (Д.И. Заболотный и соавт., 2007, 
2010). Обследовано 30 больных ХПР с наличи-
ем аллергических реакций и без них. Только у 
больных ХПР с аллергическими проявлениями 
в анамнезе выявляется повышение в сыворотке 
крови реагинов IgE и IgG4. У данной категории 
больных в сыворотке крови выявляются в дос-
товерно более высоком значении, чем у боль-
ных ХПР без аллергии, IgE-антитела к грибко-
вым аллергенам. Содержание фактора клеточ-
ной сенсибилизации (LIF) в сыворотке крови 

обследуемых групп мало отличается от кон-
троля. 

 ХПР с повышенным уровнем общего IgE 
и наличием реагинов к грибковым антигенам в 
сыворотке крови в отличие от больных с ХПР 
без признаков аллергии характеризуется сниже-
нием концентрации С4-компонента комплемен-
та, повышенным содержанием про- и противо-
воспалительных цитокинов, γ-интерферона.  

Полученные результаты согласуются с со-
временной концепцией о важной роли сенсибили-
зации к различным антигенам, особенно микроб-
ного и грибкового происхождения, в генезе ин-
фекционно-воспалительных процессов в слизи-
стой оболочке дыхательных путей (Л.В. Кузнецо-
ва, 2007; 2010; О.Ф. Мельников и соавт., 2010; 
С.М. Пухлик и соавт., 2011; Gladiator, 2013). 

 
© О.М. Герич, О.Ф. Мельников, В.И. Попович, 2013 
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В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ В «ГОРЯЧЕМ» ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПЕРИТОНЗИЛЛЯРНЫМ АБСЦЕССОМ 

 
Большинство отоларингологов после пе-

ренесенного перитонзиллита предпочитают вы-
жидательную тактику, в то время как 15 % хи-
рургов выступают за плановую или неотложную 
тонзиллэктомию уже после одного случая пери-
тонзиллярного абсцесса у пациента (V.V. Raut, 
2000; S. Cherukuri, M.S. Benninger, 2002; S. Berry 
et al., 2008; N. Albertz, G. Nazar, 2012). 

Целью данного исследования являлась 
оценка эффективности и безопасности удаления 
нёбных миндалин в «горячем» периоде у боль-
ных с перитонзиллярным абсцессом.  

Материалы и методы исследования.  
Нами было проведено ретроспективное 

изучение 310 историй болезни пациентов с пе-
ритонзиллярным абсцессом, лечившихся в на-
шей клинике в течение последних трёх лет. 
Средний возраст больных был 28 лет. Соотно-
шение мужчин и женщин было примерно оди-
наковое.  

Оценивались эпидемиологические и 
анамнестические данные, клиническая картина, 
проводимое антибактериальное лечение, ре-
зультаты микробиологического исследования 
мазков из глотки, хирургическая тактика, ос-
ложнения и рецидивы заболевания. 

Результаты и их обсуждение.  
В 70,0 % случаев продолжительность за-

болевания составила 4 дня. 21,9 % пациентов 
заболели впервые в жизни. До обращения к вра-
чу 32,9 % больных принимали антибиотики. 
Наиболее часто у заболевших высевались грам-
положительные (Streptococcus pyogenes и другие 
стрептококки) и анаэробные бактерии (в основ-
ном, Bacteroides). 

Всем пациентам в день госпитализации 
выполнялось вскрытие и дренирование абсцес-
са. У 45 (14,5 %) больных гной получен не был. 

Пункций абсцесса мы не выполняли ни в одном 
случае. 

Пациентам назначали внутривенную ан-
тибиотикотерапию, регидратацию, дезинтокси-
кацию и обезболивающие.  

Было выяснено, что у 30 (9,7 %) пациен-
тов наблюдался рецидив заболевания в течение 
первых шести месяцев, у 12 (3,9 %) – через год, 
у 7 (2,3 %) – через два года.  

Следует отметить, что 27 (8,7 %) больных 
согласились на плановую тонзиллэктомию, 11 
(3,5 %) – на тонзиллэктомию в «горячем» пе-
риоде.  

В последнем случае операция, как прави-
ло, выполнялась на следующий день после 
вскрытия абсцесса. Несмотря на то, что накану-
не абсцесс был вскрыт и дренирован, во многих 
случаях во время операции в перитонзиллярной 
области у этих пациентов обнаруживали 
гной. Изучение послеоперационного периода 
показало, что частота кровотечений у них была 
примерно такой же, как у перенесших плановую 
тонзиллэктомию, но выраженность болевого 
синдрома была меньше.  

Продолжительность лечения, динамика 
эпителизации миндаликовых ниш и восстанов-
ления функций глотки были сопоставимы в обе-
их группах и сравнимы с имеющимися литера-
турными данными.  

Среднее пребывание всех больных в ста-
ционаре составило 6,4 дня.  

Вывод. Тонзиллэктомия в «горячем» пе-
риоде у больных с перитонзиллярным абсцес-
сом является безопасным и эффективным мето-
дом лечения, который следует рассматривать в 
качестве альтернативы обычному вскрытию 
абсцесса и плановому удалению нёбных минда-
лин. 

 
© В.Н. Гинькут, 2013 
 
 
 
 
 

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

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНЗИЛЛИТОВ 
 

Перитонзиллит и перитонзиллярный абс-
цесс остаются наиболее распространёнными 
заболеваниями глотки (M.I. Khan et al., 2011). 
Необходимость выполнения раннего вскрытия и 

дренирования воспалительного инфильтрата в 
перитонзиллярной области при этой патологии 
до сих пор обсуждается (S. Risberg et al., 2008; 
S. Zwart, H.P. Verschuur, 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raut%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10997070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raut%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10997070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Raut%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10997070
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berry%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17978829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Albertz%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22708633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nazar%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22708633
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23472407
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zwart%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22914062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Verschuur%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22914062
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Целью данного исследования явилось 
изучение эффективности лечения перитонзил-
литов методом раннего выполнения разреза в 
перитонзиллярной области. 

Материалы и методы исследования.  
Под нашим наблюдением находилось 27 

больных в возрасте от 19 до 43 лет, поступив-
ших в ЛОР-клинику с диагнозом перитонзил-
лит. Все пациенты получали антибактериальное, 
дезинтоксикационное, противовоспалительное и 
симптоматическое лечение.  

У 12 пациентов (основная группа) в день 
госпитализации выполнен разрез в околоминда-
ликовой области в месте наибольшего выпячи-
вания тканей.  

В контрольную группу вошли 15 боль-
ных, у которых была выбрана выжидательная 
тактика – вопрос о вскрытии и дренировании 
гнойника решался индивидуально в последую-
щие дни.  

4 (14,8 %) больных ранее наблюдались у 
ЛОР-врача по поводу хронического тонзилли-
та, 6 (22,2 %) – в прошлом лечились по поводу 
перитонзиллярного абсцесса, причём у 8 
(29,6%) из них заболевание повторялось в те-
чение года. 

При выборе тактики лечения принима-
лись во внимание такие клинические признаки 
заболевания, как тризм, отклонение язычка, 
асимметрия зева и смещение верхнего полюса 
миндалины на стороне поражения. 

Правильность выбранной стратегии оце-
нивали на основании динамики уменьшения 
болевого синдрома и саливации, исчезновения 
тризма и дисфагии, уменьшения регионарного 
лимфаденита, снижения температуры тела, 

улучшения самочувствия больного и клиниче-
ских показателей. 

Кроме того, оценивалась необходимость в 
применении анальгетиков.  

Результаты и их обсуждение.  
На фоне раннего дренирования клетчатки 

перитонзиллярной области у большинства паци-
ентов основной группы отмечена быстрая по-
ложительная динамика исчезновения основных 
симптомов заболевания. Так, средние сроки 
нормализации температуры тела у них состави-
ли 2,5±0,2 дня, уменьшение боли, тризма и са-
ливации констатированы на 3,5±0,4, 3,0±0,3 и 
3,2±0,5 день соответственно. Болезненность при 
глотании исчезла в среднем через 3 дня лечения.  

На 5-й день лечения о значительном 
улучшении самочувствия сообщили 10 (83,3 %) 
пациентов основной группы и 7 (46,7 %) – кон-
трольной (p < 0,05).  

В контрольной группы необходимость в 
дренировании перитонзиллярной области на вто-
рые сутки лечения возникла у 6 (40,0 %) больных, 
на третьи сутки – у 4 (26,7 %) и на четвёртые – у 3 
(20,0 %). Необходимости в оперативном лечении 
не было лишь у двух больных (13,3%). 

В целом эффективность выбранной так-
тики раннего хирургического вмешательства 
подтверждена статистически (р < 0,05): полное 
клиническое выздоровление к 7-му дню отмече-
но у 91,7 % больных основной группы. В кон-
трольной группе к этому сроку выздоровело 
лишь 80,0 % пациентов. 

Вывод.  
Раннее выполнение разреза в перитонзил-

лярной области может быть методом выбора 
при лечении пациентов с перитонзиллитами. 

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, В.В. Гинькут, 2013 
 
 
 
 
 

 
С. ГЛАЗУНОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРБОТОНАЛЬНОГО МЕТОДА  
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 
Основная цель ВТМ – интеграция детей с 

нарушением слуха и речи в социальную среду. 
ВT метод – это развитие речи путем слушания, 
что особенно подходит для детей с кохлеарны-
ми имплантами (КИ). ВT метод готовит ребенка 
сначала СЛУШАТЬ-СЛЫШАТЬ, а потом толь-
ко начинать пользоваться речью; на следующем 
этапе начинаем учить читать и писать.  

Этапы ВТМ: СЛУШАЙ! СЛЫШИШЬ! 
ПОСЛУШАЙ И ПОВТОРИ!  

ВТ система имеет свои направления рабо-
ты:  

1. Индивидуальный подход, программа и 
занятия. 

2. Музыкальная стимуляция. 
3. Фонетическая ритмика. 
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4. Аудиовизуальный глобально-
структурный метод. 

5. Стимуляция речи движением. 
ВТ система способствует более естест-

венному развитию слитной интонированной, 
эмоциональной речи детей. 

Индивидуальный подход к ребенку, вы-
бор методов и приемов реабилитации в соответ-
ствии с его психофизиологическими возможно-
стями обеспечивает достижение главной цели – 
максимальной интеграции детей с наруше-
нием слуха в речевую среду. 

Особенность ВТМ реабилитации детей с 
нарушениями слуха и речи заключается в ком-
плексной работе с детьми различных специали-
стов – сурдопедагога, логопеда, психолога и 
специалиста по музыкальному стимулированию. 

Особенность реабилитации детей с кохле-
арными имплантами заключается в наличии пе-
риода предоперационной реабилитации как не-
отъемлемой части общего реабилитационного 
процесса. 

 Предоперационная реабилитация подра-
зумевает работу по развитию слуха и речи и 
подготовку ребенка в отношении слуха, речи и 
языковых навыков для того, чтобы после им-
плантации развитие слуха и речи было макси-
мально успешным. 

 Цель занятий до кохлеарной имплан-
тации – максимальное слухоречевое развитие 
ребенка и подготовка к активным реабилитаци-
онным мероприятиям. 

 Успешность таких занятий зависит от ря-
да условий: 

• от адекватности слухопротезирования 
(подбор слуховых аппаратов и их настройка); 

• от организации педагогических условий 
(активные занятия в интегрированной среде по 
слухоречевому и общему развитию ребенка). 

 Дети, прошедшие ВТ-систему реабили-
тации до и после КИ, достигают лучших и бы-
стрых качественных и количественных резуль-
татов в слушании, понимании речи, её различе-

нии и развитии. У тех, кто научился слушать-
слышать, постепенно растет разборчивость 
своей собственной речи и быстрее идет процесс 
интеграции в слышащую среду. 

При сравнении результатов функцио-
нальной диагностики пациентов с тональной и 
речевой аудиометрией, которые носят слухо-
вые аппараты (СА) и тех, кому сделана КИ, 
следует сделать вывод, что дети с КИ опере-
жают тех, которые пользуются СА, как в раз-
витии слухового восприятия, так и в развитии 
речи, лучше используют свои слуховые спо-
собности для общения в среде детей с нор-
мальным слухом.  

Метод доказал свою высокую эффектив-
ность в развитии слуха и речи у детей и со СА, и 
с КИ, а также с тяжелыми нарушениями речи. 

 В Городском медицинском центре про-
блем слуха и речи СУВАГ занимается 148 де-
тей, из них: 58 детей с КИ (мальчиков 33, а де-
вочек 25) и 90 детей со СА. 

 В 2012 году в ГУ «Институт отоларинго-
логии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Ук-
раины» было прооперировано 30 детей (мальчи-
ков – 18, девочек – 12) из них: 26 чел. имплан-
тированы КИ фирмы MED-EL и 4 чел. – Coch-
lear. В настоящее время 6 человек обучается в 
общеобразовательных школах, 11 – посещают 
массовый дет. сад, 2 – спец. сад №582, 11 – за-
нимаются на дому и СУВАГ. 

 Новые идеи все более целенаправленно 
влияют на формирование отношения общества к 
людям. В новой системе ценностей люди, кото-
рых раньше считали и называли инвалидами, 
рассматриваются как требующие особого под-
хода в развитии воспитания, определения их 
места в обществе. В данном случае речь идет о 
глухих детях. Различные методики ставят своей 
целью разработку путей повышения уровня ов-
ладения речью детьми с нарушениями слухово-
го восприятия. 

Хорошо слышать этот мир – это высо-
кое качество жизни! 

 
© С. Глазунова, 2013 
 
 
 
 

О.В. ГОВДА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Л.В. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ  
І ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по мікрофлорі слизової оболонки гортані у 

здорових людей і хворих на рак гортані. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання оториноларингологами Тернопільщини 
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розпочались з 1997 року. За період з 1997 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по мікрофлорі слизової оболонки гортані у здо-
рових людей і хворих на рак гортані опубліко-
вано 8 наукових праць, що складає 0,78% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), збірниках: «Здобутки клінічної та екс-
периментальної медицини» (м. Тернопіль), «Су-
часні проблеми ЛОР–онкології» (м. Одеса) та в 
інформаційному листі. Серед опублікованих 
робіт 5 статей, 2 тез та 1 інформаційний лист. 

О.В. Говда (1997) в статті «Мікрофлора 
слизової оболонки при раку гортані» наводить 
результати паралельного вивчення мікрофлори 
слизової оболонки гортані у 30 здорових осіб і 
40 хворих на рак цієї локалізації віком від 36 до 
62 років. 

Встановлено, що рівень бактерійного об-
сіменіння слизової оболонки гортані у здорових 
людей становив 2581±609 КУО/мл, тоді як у 
хворих на рак він досягав 18210±2067 КУО/мл, 
тобто був більшим у 7 разів. У здорових осіб 
частіше висівали різні види стрептококів, стафі-
лококів і нейсерій. Значно рідше зустрічались 
коринобактерії, ентеробактерії і гриби роду Ка-
ндіда. При раку гортані зросла частота виявлен-
ня майже всіх представників аеробних мікроор-
ганізмів, особливо нейсерій, стафілококів та 
грибів роду Кандіда. Підкреслюється, що у хво-
рих на рак гортані значно виросла частота виді-
лення нейсерій, стрептококів, стафілококів і 
грибів роду Кандіда. Домінантними мікроорга-
нізмами гортані при ураженні її раковим проце-
сом слід вважати Neisseria flavra, Streptococcus 
salivarius, Streptococcus haemolyticus, Staphylo-
coccus, Candida albicans, зазначає автор.  

О.В. Говда (1997) в статті «Характеристи-
ка мікрофлори слизової оболонки гортані у здо-
рових осіб і хворих на рак цієї локалізації» опи-
сує порівняльне вивчення загального кількісно-
го бактерійного та грибкового обсіменіння і ви-
дового складу автохтонної та алохтонної мікро-
флори слизової оболонки гортані у здорових 
людей і хворих на рак цієї локалізації. Кількісну 
характеристику бактерійних угруповань і видо-
вий склад мікрофлори слизової оболонки вивча-
ли у 30 здорових осіб і 40 хворих на рак гортані 
віком від 36 до 62 років. При цьому встановле-
но, що на слизовій оболонці гортані у здорових 
людей знаходяться, головним чином, стрепто-
коки, стафілококи і нейсерії. Значно рідше тра-
пляються мікрококи, коринебактерії, мораксели, 
ентеробактерії і гриби. Загальна кількість всіх 

мікробних популяцій становить 2581±609 
КУО/мл. У хворих на рак гортані виникає дис-
бактеріоз, який характеризується збільшенням 
частоти виявлення та щільності мікробних по-
пуляцій нейсерій, стрептококів та грибів роду 
Candida. Щільність обсіменіння всіма видами 
мікроорганізмів складає 18210±2067 КУО/мл. 

Мікробами – домінантами мікрофлори 
слизової оболонки гортані при ураженні її рако-
вим процесом є N. flava, S. salivarius, S. 
haemolyticus, S. epidermidis, C. albicans.  

О.В. Говда (1997) в тезах «Мікрофлора 
слизової оболонки при раку гортані» наводить 
аналогічні дані, що і в статті під цією ж назвою 
(1997р.). О.В. Говда, С. І. Ситник і І.О. Ситник 
(1999) в статті «Автохтонна і алохтонна мікроф-
лора гортані у хворих на рак цього органа» на-
водять вивчення частоти виявлення окремих 
видів, щільності мікробних популяцій та визна-
чення домінантних представників автохтонної 
мікрофлори у здорових людей і хворих на рак 
гортані. Кількісну характеристику бактерійних 
угруповань, частоту виявлення і видовий склад 
автохтонної і алохтонної мукозної мікрофлори 
гортані вивчали у 30 здорових осіб і 80 хворих 
на рак гортані віком від 36 до 68 років. Прове-
дені дослідження частоти знаходження і щіль-
ності бактерійних популяцій показали, що мік-
робне обсіменіння слизової оболонки гортані 
без порушення його видового складу є у всіх 
обстежених здорових і хворих осіб. Загальні 
щільність бактерійних популяцій на слизовій 
оболонці здорових людей становила 2581±609 
КУО/мл, в той час як у хворих на рак гортані 
вона досягала 18210±2067 КУО/мл, тобто збі-
льшилась у 7 разів. Встановлено, що у хворих 
на рак гортані значно збільшується частота ви-
ділення і щільність популяцій нейсерій, стреп-
тококів, стафілококів і грибів роду Candida. У 
них виникає дисбактеріоз, який характеризуєть-
ся значним зростанням густини і частоти вияв-
лення вказаних мікроорганізмів. У змінених мі-
кробіоценозах слизової оболонки гортані при 
ураженні її раковим процесом домінантними 
мікробами стають N. flava, S. salivarius, S. 
haemolyticus, S. epidermidis, C. albicans. 

О.В. Говда і О.М. Ситник (1999) в інфор-
маційному листі «Визначення кількісного і ви-
дового складу мікрофлори слизової оболонки 
гортані у хворих на рак цього органу» описують 
загальне кількісне обсіменіння і видовий склад 
мікрофлори слизової оболонки гортані у хворих 
на ракове її ураження. О.В. Говда, П.В. Ковалик 
і О.М. Ситник (1997) в статті «Рак гортані: чут-
ливість мікрофлори слизової оболонки до анти-
біотиків» наводять результати вивчення загаль-
ного бактерійного і грибкового обсіменіння сли-
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зової оболонки при раку гортані, видової харак-
теристики мікрофлори та її чутливості до анти-
біотиків. Порівняльне дослідження загального 
бактерійного обсіменіння, видової характерис-
тики виділених культур і визначення їх чутли-
вості до антибіотиків методом паперових дисків 
проведено у 30 здорових людей і 40 хворих на 
рак гортані віком від 36 до 62 років. Встановле-
но, що щільність бактерійних популяцій у здо-
рових людей становила 2581±609 КУО/мл, у 
хворих на рак гортані – 18210±2067 КУО/мл. 
Найбільш часто висівали стрептококи, нейсерії і 
стафілококи. Аналіз антибіотикограм показав, 
що стафілококи, які колонізують слизову обо-
лонку гортані здорових людей, мали високу ре-
зистентність до пеніциліну і тетрацикліну і були 
найбільш чутливими до оксациліну, еритромі-
цину і лінкоміцину. Культури мікрококів, виді-
лених від хворих, мали високу чутливість майже 
до всіх досліджуваних антибіотиків. У здорових 
людей більшість виділених нейсерій мали висо-
ку чутливість до антибіотиків, особливо до ген-
таміцину і в дещо меншій мірі до пеніциліну. 
Представники ентеробактерій, виділені від обох 
груп обстежених, виявили слабку чутливість до 
вивчених препаратів. Зазначається, що одержані 
результати мають практичне значення для ото-
ларингологів при виборі антибіотиків під час 
хірургічних втручань при раку гортані і в після-
операційний період. 

Підкреслюється, що загальне мікробне 
обсіменіння у хворих на рак гортані у порівнян-
ні із здоровими зростає в 7 разів. Найчастіше 
досліджуваний біотип колонізують нейсерії, 
стрептококи, стафілококи і гриби роду Candida. 
Переважна більшість штамів стафілококів про-
являють високу і помірну стійкість до пеніцилі-
ну і тетрацикліну, зберігаючи одночасно чутли-
вість до оксациліну. Нейсерії і стрептококи – 
основні представники мікрофлори слизової обо-
лонки гортані – мають високу чутливість до всіх 
досліджуваних препаратів. 

Найбільш ефективними проти нейсерій і 
стрептококів в дослідах in vitro виявились пені-
цилін і гентаміцин, які можна рекомендувати 
для використання в клінічній практиці в перед – 
і післяопераційних періодах у хворих на рак го-
ртані. 

О.В. Говда і С.І. Ситник (1999) в статті 
«Антибіотикочутливість стафілококів і стрепто-
коків, виділених із слизової оболонки у хворих 
на рак гортані» описують вивчення антибіоти-
кочутливості стафілококів і стрептококів, які 
колонізують слизову оболонку гортані при ура-
женні її раковим процесом, у 30 здорових осіб і 
80 хворих на рак гортані віком від 36 до 69 ро-
ків. При цьому із слизової оболонки гортані у 

здорових людей виділено 16 штамів стафілоко-
ків, які належали до шести видів. Аналіз антибі-
отикограм з цими штамами показав, що гента-
міцин згубно діяв на всі виділені культури. Від 
хворих на рак гортані виділено 60 штамів стафі-
лококів. Аналіз антибіотикограм показав значне 
зростання резистентності останніх, особливо до 
пеніциліну і тетрацикліну (відповідно 63,33 і 
50% стійких культур). Більш ефективною була 
дія оксациліну, еритроміцину і лінкоміцину. 
Процент чутливих варіантів стафілококів до 
названих антибіотиків коливався від 80 до 60. 
Але найсильніший вплив на бактерії даного ря-
ду мав гентаміцин. До нього 96,6% штамів були 
чутливими.  

Другу численну групу мікрофлори із сли-
зової оболонки гортані склали стрептококи. У 
здорових людей виділено 33 штами цих мікроо-
рганізмів, які віднесено до 7 видів. Виділені ку-
льтури характеризувались високою чутливістю 
до всіх тестових антибіотиків, але найбільш 
ефективно діяли пеніцилін і гентаміцин. У хво-
рих на рак гортані виділено 92 культури стреп-
токока, які входять до 8 видів. Аналіз чутливості 
до 5 антибіотиків найчисленнішого виду стреп-
тококів – S. salvarius показав, що на популяцію 
цього виду протимікробно сильно діють пеніци-
лін і гентаміцин. Найефективніше на S. 
haemolyticus діяли також пеніцилін і гентаміцин. 
Підкреслюється, що результати проведення дос-
ліджень показали, що різні види стафілокока 
мають значну резистентність до антибіотиків, за 
виключенням гентаміцину. Досліджені види 
стрептокока виявились значно чутливими до дії 
антибіотиків, особливо пеніциліну і гентаміци-
ну. Визначення чутливості стафілококів і стреп-
тококів до антибіотиків є вважливим критерієм 
при застосуванні того чи іншого препарату для 
попередження ускладнень, викликаних кокови-
ми бактеріями, в процесі хірургічного і проме-
невого лікування хворих на рак гортані. Антибі-
отиком вибору може бути гентаміцин, відміча-
ють автори. О.В. Говда (1997) в тезах «Резисте-
нтна мікрофлора при раку гортані» наводить 
відомості стосовно резистентної до деяких ан-
тибіотиків мікробної флори при раку гортані.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що мікрофлора слизової 
оболонки гортані у здорових людей і хворих на 
рак гортані в наукових публікаціях оторинола-
рингологів Тернопільщини представлена порів-
няно часто – в 0,78% від загального числа (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Мікрофлора слизової оболонки 
гортані у здорових людей і хворих на рак горта-
ні описується в 8 публікаціях (5 статтях, 2 тезах 
і 1 інформаційному листі). Вважаємо, о наведені 
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відомості стосовно мікрофлори слизової оболо-
нки гортані у здорових людей і хворих на рак 
гортані матимуть відповідне теоретичне і прак-

тичне значення для оториноларингологів, онко-
логів, бактеріологів, а також інших спеціалістів 
(хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© О.В. Говда, Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, 2013 
 
 
 
 

О.В. ГОВДА, О.І. ЯШАН, І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. СТАХІВ  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗМІНИ В СЕРЕДНЬОМУ І ВНУТРІШНЬОМУ ВУСІ  
ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ГНІЙНОМУ ОТИТІ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по змінах в середньому і внутрішньому вусі 
при гострому середньому гнійному отиті. Рані-
ше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1998 року. За пері-
од з 1998 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по змінах в середньому і внут-
рішньому вусі при гострому середньому гній-
ному отиті опубліковано 6 наукових робіт, що 
складає 0,54% від загального числа (1102) пуб-
лікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Здобутки клінічної і експеримента-
льної медицини» (м. Тернопіль) і в збірнику 
«Здобутки клінічної та експериментальної ме-
дицини» (м. Тернопіль). Серед опублікованих 
робіт 3 статті і 3 тез. 

 Слухова функція у хворих на гострий 
гнійний отит описується в одній науковій праці. 
Так, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Л.В. Яшан і 
співавтори (1998) в статті «Слухова функція у 
хворих на гострий середній гнійний отит» наво-
дять дані про слухову функцію у 73 хворих на 
гострий середній гнійний отит до і після ліку-
вання. Оскільки у 36 пацієнтів на двобічний го-
стрий середній гнійний отит для розробки взяті 
обидва вуха, то кількість спостережень складає 
109. В 40 спостереженнях мало місце ураження 
звукопроведення, у решти – змішана приглуху-
ватість. 

Після лікування гострого середнього 
гнійного отиту позитивні морфологічні резуль-
тати зареєстровані у всіх хворих і у переважній 
більшості – позитивні функціональні результа-
ти. 

На підставі отриманих даних автори дій-
шли наступних висновків: 1) при гострому сере-
дньому гнійному отиті у більшості хворих, по-
ряд з ураженням звукопроведення, відмічається 

порушення звукосприймання; 2) у переважного 
числа хворих на гострий середній гнійний отит 
після лікування слухова функція через повітря-
ну провідність покращується; слух через кістко-
ву провідність не зазнає значних змін; 3) відсут-
ність покращення слуху у деяких хворих на гос-
трий середній гнійний отит можна пояснити 
наявністю ураження звукоприймання, що вини-
кає на фоні отиту. 

В одній публікації наводяться патологічні 
зміни у внутрішньому вусі при гострому серед-
ньому отиті. О.І. Яшан і І.В. Хоружий (2012) в 
тезах «Патологічні зміни у внутрішньому вусі 
при гострому середньому отиті» наводять ре-
зультати вивчення патологічних змін у внутрі-
шньому вусі при гострому середньому отиті. З 
цією метою автори проаналізували клінічні, ау-
діометричні та лабораторні дані, отримані у 
хворих на гострий середній отит, шляхом тим-
панопункції отримали секрет чи змив з серед-
нього вуха і дослідили в ньому лімфоцити на 
предмет апоптозу; змоделювали гострий серед-
ній отит у лабораторних тварин шляхом введен-
ня суспензії різних живих мікроорганізмів в їх 
середнє вухо; у тварин, хворих на гострий сере-
дній отит, виділили матеріал завитки внутріш-
нього вуха для гістологічного дослідження. 

Авторами обстежено і проліковано 77 
хворих на гострий середній отит, з яких усклад-
нення перцептивного характеру виявлене у 43 
(56%). Модель гострого середнього отиту отри-
мана на 9 білих щурах лінії Wistar, після чого 
проведені гістологічні зрізи 18-ти завиток внут-
рішнього вуха. При цьому було встановлено 
патологічні зміни у внутрішньому вусі. Виявле-
но два шляхи загибелі лімфоцитів: апоптоз і не-
кроз. Апоптоз спостерігався в 2,8 рази частіше, 
ніж некроз. 

Підкреслюється, що гострий середній 
отит в більшості випадків супроводжується па-
тологічними змінами не тільки в середньому 
вусі, а й в структурах завитки внутрішнього ву-
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ха, про що свідчать дані клінічного та експери-
ментального дослідження. 

Також в одній публікації наводяться апо-
птотичні зміни завитки внутрішнього вуха при 
гострому середньому отиті. О.І. Яшан і І.В. Хо-
ружий (2011) в тезах «Апоптотичні зміни завит-
ки внутрішнього вуха при гострому середньому 
отиті» описують явища апоптозу завитки внут-
рішнього вуха при експериментальному гостро-
му середньому отиті. У 33 пацієнтів, хворих на 
гострий середній гнійний отит, ускладнений 
сенсоневральною приглухуватістю, отримували 
секрет середнього вуха шляхом тимпанопункції, 
а також виконували мазок з ділянки горлового 
устя слухової труби. Матеріали досліджували на 
бактерійному аналізаторі VITEK 2 Compact, а 
також ампліфікаторі Rotor Gene 6000. В резуль-
таті дослідження виділено культури різних мік-
роорганізмів. Виділивши чисті культури основ-
них збудників гострого середнього отиту, авто-
ри виготовили суспензію, яку вводили в порож-
нину середнього вуха піддослідних тварин, при-
чому праве вухо інфікувалось одним збудником, 
ліве – іншим. Після 5-денної експозиції гострий 
середній отит, який ідентифіковано у тварин, 
під кетаміновим наркозом проводився забір тка-
нин внутрішнього вуха. Під операційним мікро-
скопом ідентифікували м’які тканини завитки, з 
яких виготовляли суспензію клітин. Їх дослі-
дження проводилось на проточному цитофлюо-
риметрі ЕРІХ ХІ. Beckman Coulter, що дозволи-
ло отримати інформацію про співвідношення 
числа апоптотичних і некротичних клітин. 

Підкреслюється, що при гострому серед-
ньому гнійному отиті відбуваються зміни сен-
сорного епітелію переважно шляхом апоптозу. 
Виражений вплив на ступінь зниження слуху 
має вид збудника, тому призначення адекватної 
елімінаційної терапії при гострому середньому 
отиті попередить розвиток швидких апоптотич-
них змін в завитці, зазначають автори.  

В одній публікації наводяться відомості 
про апоптоз рідини середнього вуха і перифери-
чної крові. О.І. Яшан і І.В. Хоружий (2012) в 
тезах «Дослідження лімфоцитів рідини серед-
нього вуха і периферичної крові у хворих на 
гострий середній отит» наводять результати до-
слідження лімфоцитів рідини середнього вуха і 
периферичної крові на предмет апоптозу у 46 
хворих на гострий середній отит (59 вух). 

Виявлено, що в рідині середнього вуха 
апоптоз спостерігався у 26±4%, некроз – у 
14±2%. В периферичній крові апоптоз спостері-

гався у 8±2%, некроз – у 2±1%. Зазначається, що 
важкість загального стану, що оцінювалась за 
суб’єктивними даними пацієнта, отоскопічної 
картини та аудіограми корелювала з числом 
апоптотично змінених лімфоцитів рідини серед-
нього вуха. Виникнення та характер перебігу 
запального процесу у середньому вусі в більшо-
сті залежить від функціонування імунної систе-
ми, в тому числі формування антигенспецифіч-
ної відповіді, підкреслюють автори.  

Швидкість втрати кісткової маси у хворих 
на гострі і хронічні середні отити в менопаузі 
описується в одній публікації. При цьому П.В. 
Ковалик і І.В. Мальована (2008) в статті «Шви-
дкість витрати кісткової маси у хворих на гострі 
і хронічні середні отити в менопаузі» наводять 
результати дослідження жінок в менопаузі, що 
страждають цими захворюваннями. Встановле-
но, що показники кісткового обміну залежать 
від тривалості основного захворювання, об’єму 
ушкодження і наявності супровідної патології. 
Порушення метаболізму сполучнотканинних 
елементів в період клінічної ремісії може бути 
причиною наступних загострень, зазначають 
автори. 

Патогенез сенсоневральної приглухувато-
сті у хворих на гострий середній отит описуєть-
ся в одній публікації. Так, О.І. Яшан і І.В. Хо-
ружий (2011) в оглядовій статті «Основні об-
ґрунтування розвитку сенсоневральної приглу-
хуватості у хворих на гострий середній отит» 
описують патогенез розвитку сенсоневральної 
приглухуватості у хворих на гострий середній 
отит.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що публікувались наукові 
роботи оториноларингологами Тернопільщини 
по змінах в середньому і внутрішньому вусі при 
гострому середньому гнійному отиті порівняно 
рідко – в 0,54% від загального числа (1102) нау-
кових публікацій оториноларингологів Тернопі-
льщини. Описані слухова функція у хворих на 
гострий середній гнійний отит, патологічні змі-
ни у внутрішньому вусі при гострому середньо-
му отиті, апоптотичні зміни завитки внутріш-
нього вуха при гострому середньому отиті, апо-
птоз рідини середнього вуха і периферичної 
крові, патогенез сенсоневральної приглухувато-
сті у хворих на гострий середній отит. Вважає-
мо, що викладені в цій статті відомості мати-
муть пізнавальне і практичне значення як для 
оториноларингологів, так й для інших фахівців 
(терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© О.В. Говда, О.І. Яшан, І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, О.В. Стахів, 2013 
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О.В. ГОВДА, О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, М.І. ГЕРАСИМЮК, О.В. СТАХІВ  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА ПРИ ПОЄДНАННІ ДЕФОРМАЦІЇ 
ПЕРЕГОРОДКИ НОСА З ІНШОЮ ЛОР-ПАТОЛОГІЄЮ 

 
Метою даної роботи був наліз публікацій 

оториноларингологів Тернопільщини по тактиці 
оториноларинголога при поєднанні деформації 
перегородки носа з іншою ЛОР – патологією. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1981 року. За пері-
од з 1981 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по тактиці оториноларинголога 
при поєднанні деформації перегородки носа з 
іншою ЛОР – патологією опубліковано 5 науко-
вих робіт, що складає 0,45% від загального чис-
ла (1102) публікацій наукових праць оторинола-
рингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Здравоохранение Туркменистана» (м. 
Ашхабад) і в збірнику «Здобутки клінічної та 
експериментальної медицини» (м. Тернопіль). 
Серед опублікованих робіт 2 статті, 2 тез і 1 
огляд літератури. Г.С. Протасевич, І.А. Яшан, 
О.І. Яшан і співавтори (1998) в статті «Хірургі-
чна тактика оториноларинголога при поєднанні 
деформації перегородки носа з аденоїдними ве-
гетаціями і гіпертрофією носових раковин» опи-
сують тактику ринохірурга при поєднанні дефо-
рмації перегородки носа з аденоїдними вегета-
ціями і хронічним гіпертрофічним ринітом (при 
так званій тріаді). Хірургічна тактика ринохіру-
рга при такій тріаді визначається величиною 
деформації перегородки носа, розмірами адено-
їдних вегетацій і формою гіпертрофії носових 
раковин, зазначають автори. Хірургічні втру-
чання при названій тріаді можуть виконуватись 
одномоментно чи послідовно через деякий час 
одне після одного. Зазначається, що одномомен-
тно доцільно проводити два хірургічні втручан-
ня: резекцію перегородки носа і аденотомію, 
резекцію перегородки носа і резекцію носових 
раковин. При одномоментному проведенні опе-
рацій спочатку слід виконати резекцію перего-
родки носа, затим аденотомію чи резекцію но-
сових раковин, підкреслюють автори. Г.С. Про-
тасевич, А.П. Ковалик, П.В. Ковалик і співавто-
ри (2003) в тезах «Тактика ринохірурга при по-
єднанні деформації перегородки носа з аденоїд-
ними вегетаціями і хронічним гіпертрофічним 
ринітом» наводять такі самі відомості як і в по-
передній статті. Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, 
О.Я. Вегера і співавтори (2000) в статті «Одно-
моментне проведення підслизової резекції пере-
городки носа й інших ЛОР – операцій» аналізу-

ють одномоментне проведення цих операцій у 
174 хворих віком від 15 до 65 років. Одночасно 
з підслизовою резекцією перегородки носа ви-
конувались конхотомія (у 57 хворих), поліопо-
томія носа і поліпоетмоїдотомія (у 44), розтин 
синехій порожнини носа (у 30), аденотомія (у 
16), тонзилектомія (у 2) та інші хірургічні втру-
чання. Підкреслюється, що підслизову резекцію 
перегородки носа можна проводити одномомен-
тно з іншими операціями на ЛОР – органах. 
Найчастіше одномоментно з резекцією перего-
родки носа виконується конхотомія, поліпото-
мія носа, поліпоетмоїдотомія, висічення синехій 
в носовій порожнині, аденотомія, зазначають 
автори.  

Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, П.В. Ковалик і 
співавтори (2008) в тезах «Досвід застосування 
симультанних операцій на верхніх дихальних 
шляхах» аналізують дані про одномоментні хіру-
ргічні втручання на верхніх дихальних шляхах у 
184 хворих. Найчастішими втручаннями, вико-
наними одномоментно, були: підслизова резекція 
перегородки носа і конхотомія (у 72 хворих), під-
слизова резекція перегородки носа і поліпотомія 
носа без розкриття чи з розкриттям комірок ре-
шітчастого лабіринту (у 50), підслизова резекція 
перегородки носа і розтин синехій носової поро-
жнини (у 30), підслизова резекція перегородки 
носа і аденотомія (у 16), рідше проводились інші 
одномоментно з підслизовою резекцією перего-
родки носа операції. Г.С. Протасевич (1981) в 
оглядовій статті «Сочетание резекции перегород-
ки носа одновременно с другими ЛОР-
операциями» вперше наводить огляд літератури з 
цього питання, а також аналізує одночасну резе-
кцію перегородки і проведення інших операцій 
на ЛОР-органах у 118 хворих, виконаних в ЛОР 
клініці Тернопільського державного медичного 
інституту за період 1965-1979 рр.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що тактика оторинолари-
нголога при поєднанні деформації перегородки 
носа з іншою ЛОР – патрологією в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлена в 0,45% від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Тактика оториноларинголо-
га при поєднанні деформації перегородки носа з 
іншою ЛОР-патологією описується в 5 публіка-
ціях (2 статтях, 2 тезах і 1 оглядовій роботі). 
Вважаємо, що наведені відомості щодо тактики 
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оториноларинголога при поєднанні деформації 
перегородки носа з іншою ЛОР-патологією ма-
тимуть відповідне теоретичне і практичне зна-

чення як для оториноларингологів, так й для 
інших спеціалістів (хірургів, терапевтів, сімей-
них лікарів та ін.). 

 
© О.В. Говда, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, М.І. Герасимюк, О.В. Стахів, 2013 
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АНАЛІЗ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ЗА ДАНИМИ АУДІОМЕТРІЇ 
 

Постійне збільшення кількості населення 
похилого віку, призводить до зростання числа 
пацієнтів з незворотними слуховими порушен-
нями. Очікуваний ріст зростання чисельності 
населення з соціально значущими дефектами 
слуху більш ніж на 30% до 2030 року, вимагає 
більш детального вивчення та аналізу інформації 
про стан слуху дорослого населення. Спеціалізо-
вана допомога таким категоріям пацієнтів нада-
ється при їх зверненні до спеціаліста і передбачає 
аудіометричне дослідженні слуху та, при необ-
хідності, проведення слухопротезування. На-
жаль, систематичного обстеження дорослих з 
метою виявлення порушень слуху в наш час не 
проводиться. Однак, раннє виявлення порушень 
слуху у осіб старшого віку, важливе для органі-
зації та проведення профілактичних заходів та 
забезпечення їм повноцінного соціального життя. 

За 2009-2012 роки нами проведено аудіо-
метричне дослідження та проаналізовані дані 
1456 пацієнтів, у віці від 30 до 79 років, які зве-
рнулися за спеціалізованою аудіологічною до-
помогою в КЗ КОР «Київська обласна клінічна 
лікарня».  

Віковий склад хворих був наступним: 30-
39 років – 196 осіб, 40-49 років – 282, 50-59 ро-
ків – 504, 60-69 – 290, 70-79 років – 184 пацієн-
ти. Вікова група від 30 до 59 років була най-
більш численною – 982 пацієнта (67%). 

Середня втрата слуху в цій групі на час-
тотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц була в діапазоні 
58,3±3,2 дБ до 67,5±3,4 дБ. Давність втрати слу-
ху становила у переважної більшості хворих 5-
10 років і супроводжувалася різним ступенем 
порушення функції розбірливості мови та, як 
наслідок, когнітивними і психоемоційними про-
блемами у пацієнтів. 

Результати нашого дослідження вказують 
на необхідність раннього виявлення слухових 
порушень серед дорослого населення, з метою 
проведення своєчасної адекватної медичної та 
соціальної реабілітації пацієнтів. 

Безумовно, перспективним та позитивним 
моментом в наданні медичної допомоги цій гру-
пі пацієнтів, було би повернення до 
обов`язкового профілактичного обстеження де-
кретованих груп населення та людей похилого 
віку. 

 
© Т.М. Голубок-Абизова, А.І., Розкладка, Я.В. Шкоба, 2013 
 
 
 

І.М. ГОМЗА, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ, Л.Р. ДОБОЩУК, Л.Я. ПАСІЧНИК  
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, КОЗОВА, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по лікуванню катаральної ангіни у дітей. Ра-
ніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання оториноларингологами Тернопі-
льщини розпочались з 2011 року. За період з 
2011 по 2012 рр. ними по лікуванню катаральної 
ангіни у дітей опубліковано 3 наукові праці, що 
становить 0,27% від загальної кількості (1102) 
публікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). 
Всі публікації є тезами.  

В.Г. Корицький, В.А. Башинський. І.М. 
Гомза і співавтори (2011) в тезах «Комплексне 
лікування катаральної ангіни у дітей» наводять 
результати застосування препарату Вокара в 
комплексному лікуванні катаральної ангіни у 11 
дітей віком від 5 до 17 років. Дозування препа-
рату Вокара залежало від віку дитини. Дутім 
віком 5-12 років призначали препарат Вокара по 
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5 крапель, дітям старшим 12 років – по 10 кра-
пель перші 2 дні кожну годину (до 8 разів на 
добу), затим 3 рази на добу. Оскільки препарат 
Вокара використовувався в комплексі з іншими 
лікарськими середниками, рекомендувалось ді-
тям дотримуватись перерви 20 хв між прийома-
ми інших лікарських засобів. Також рекоменду-
валось приймати препарат Вокара за 30 хв до 
вживання їжі або через 1 год після її вживання. 
Курс лікування становив 7 днів. Підкреслюєть-
ся, що застосування препарату Вокара в ком-
плексному лікуванні катаральної ангіни у дітей 
виявилось ефективним. Одержані результати 
дають підставу рекомендувати препарат Вокара 
для лікування катаральної ангіни у дітей як про-
тизапальний засіб, зазначають автори. 

І.М. Гомза, Г.С. Протасевич, М.М. Моги-
тич і співавтори (2011) в тезах «Лікування ката-
ральної ангіни у дітей препаратом Тонзилотрен» 
наводять результати використання натурального 
комплексного препарату, який відновлює захис-
ну функцію мигдаликів, Тонзилотрену, як систе-
много протизапального засобу в комплексному 
лікуванні катаральної ангіни у 11 дітей віком від 
6 до 18 років. Препарат Тонзилотрен призначався 
дітям віком від 6 до 12 років по 1 таблетці кожні 
2 години (до 8 разів на день) перші 2 дні, затим 
по 1 таблетці 3 рази на день до повного одужан-
ня, дітям віком від 12 до 18 років – по 1 таблетці 
кожну годину (до 12 разів на день) перші 2 дні, 
затим по 1 таблетці 3 рази на день до повного 
одужання. Підкреслюється, що застосування То-
нзилотрену для загального лікування катаральної 
ангіни у дітей виявилось ефективним. На підставі 
одержаних даних автори рекомендують Тонзило-

трен для лікування катаральної ангіни у дітей як 
системний протизапальний засіб. 

Д.В. Береговий, В.А. Башинський, Л.В. 
Яшан і співавтори (2011) в тезах «Місцева тера-
пія катаральної ангіни у дітей» описують ре-
зультати застосування препарату Фурасол (фу-
рагін розчинний), як антибактерійного засобу 
для місцевої терапії катаральної ангіни у 12 ді-
тей віком від 12 до 18 років. Діти отримували 
протизапальну терапію і полоскання горла роз-
чином фурасолу. Розчин фурасолу готували 
безпосередньо перед застосуванням. Вміст па-
кетика розводили в склянці гарячої води і вико-
ристовували на одне полоскання. Теплим роз-
чином діти полоскали горло 3-4 рази на добу. 
Підкреслюється, що застосування фурасолу для 
місцевого лікування катаральної ангіни у дітей 
виявилось ефективним. На підставі одержаних 
результатів автори рекомендують фурасол для 
місцевої терапії катаральної ангіни у дітей як 
антибактерійний засіб. 

Таким чином, наведені в даній статті ві-
домості свідчать про те, що лікування катараль-
ної ангіни у дітей в наукових публікаціях ото-
риноларингологів Тернопільщини описано дуже 
рідко – всього в 0,27% від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Дане лікування викладено в 
тезах. Вважаємо, що описані дані про терапію 
катаральної ангіни у дітей з використанням 
найновіших препаратів матимуть пізнавальне і 
практичне значення для дитячих оториноларин-
гологів, а також для дитячих інфекціоністів і 
інфекціоністів взагалі, педіатрів, сімейних ліка-
рів та інших спеціалістів. 

 
© І.М. Гомза, Р.Т. Чортківський, Л.Р. Добощук, Л.Я. Пасічник, 2013 
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ТРАВМЫ ЛОР-ОРГАНОВ  
И КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Комиссионные судебно-медицинские 

экспертизы проводятся в особо сложных случа-
ях с целью устранения противоречий между ра-
нее проведенной экспертизой и материалами 
дела, в случае необоснованности выводов экс-
перта или сомнений лица, которое проводит 
дознание, следователя, прокурора, суда, в их 
правильности а также в случаях привлечения к 
уголовной ответственности медицинских работ-
ников. Нередко судебно-следственными орга-

нами назначаются комиссионные экспертизы 
при травмах ЛОР-органов, что послужило пово-
дом для проведения контент-анализа указанных 
экспертиз в целях совершенствования судебно-
медицинской диагностики. Были проанализиро-
ваны данные отдела комиссионных судебно-
медицинских экспертиз Харьковского областно-
го бюро судебно-медицинской экспертизы 
(ХОБСМЭ) за 2012 г. Как показал анализ, за 
этот период времени экспертами было проведе-
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но 35 экспертиз по поводу травм ЛОР-органов, 
что составило 5,3% от общего количества экс-
пертных исследований. При этом в 71,3 % слу-
чаев экспертиза судебно-следственными орга-
нами назначена по поводу травм носа, в 23 % – 
травм органов слуха, в 5,7 % – травм гортани. 
Преобладали травмы ЛОР-органов у лиц муж-
ского пола (52,6 %), больше половины постра-
давших имели трудоспособный возраст 20-50 
лет (57,8 %). Среди причин возникновения 
травм на первом месте стояли бытовые кон-
фликты. Изучение показаний для проведения 
комиссионных экспертиз определило, что при 
травмах носа чаще всего они назначались, когда 
следствием ставилась под сомнение причинная 
связь между перенесенной пострадавшим трав-
мой и наступившими ее последствиями, позво-
ляющими экспертам устанавливать более высо-
кую – среднюю степень тяжести телесных по-
вреждений. В большинстве наблюдений к таким 
последствиям эксперты относили искривление 
носовой перегородки, стойкое двустороннее 
нарушения функции носового дыхания. При 
этом в 24,5 % случаев в ходе экспертиз выясни-
лась, что искривление носовой перегородки свя-
зано с предыдущей травмой, а нарушение носо-
вого дыхания либо обусловлено сопутствующей 
патологией, либо предыдущей травмой. Соот-
ветственно менялось первичное экспертное за-
ключение и степень тяжести телесных повреж-
дений.  

У пострадавших с травмами органа слуха 
назначение комиссионной экспертизы было свя-
зано с наличием сенсоневральной тугоухости и 
возникновением сомнений у судебно-
следственных органов в правильности ее экс-

пертной оценки и наличия причинной связи с 
перенесенной травмой головы. В 44,4 % экспер-
тиз такая причинная связь не была подтвержде-
на экспертной комиссией и соответственно пе-
реквалифицирована степень тяжести телесных 
повреждений на меньшую по градации.  

Комиссионные экспертизы при травмах 
гортани назначались при необходимости под-
тверждения правильности установленной степе-
ни тяжести в ходе первичных экспертиз, уточ-
нения механизма образования телесных повре-
ждений. Степень тяжести телесных поврежде-
ний при этом была изменена в 33,3% случаев. 

Проведенные исследования позволили 
сделать определенные выводы. На экспертизы 
по поводу травм ЛОР-органов приходится в 
среднем 5,3% наблюдений от ежегодного коли-
чества экспертных исследований отдела комис-
сионных судебно-медицинских экспертиз 
ХОБСМЭ. Наибольшие сложности у судебно-
медицинских экспертов возникают при установ-
лении причинных связей между травмами ЛОР-
органов и их последствиями, что приводит к 
изменению степени тяжести телесных повреж-
дений в ходе экспертиз. Необходим научный 
судебно-медицинский системный анализ осо-
бенностей клинического течения, исходов и по-
следствий травм ЛОР-органов для выявления 
четких диагностических критериев при уста-
новлении причинных связей. Необходимо про-
должение научной разработки алгоритмов про-
ведения таких судебно-медицинских экспертиз. 
Это, в свою очередь, должно повысить объек-
тивность первичных экспертиз и снизить коли-
чество назначаемых судебно-следственными 
органами комиссионных экспертиз. 
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ТРАВМА ГОРТАНИ ПРИ СМЕРТЕЛЬНОМ ПАДЕНИИ ПОСТРАДАВШЕГО С 
БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ. РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
В экспертной практике при судебно-

медицинской диагностике механизма тупой 
травмы гортани и причины смерти нередко воз-
никают большие трудности. Связано это в пер-
вую очередь с тем, что научных работ, посвя-
щенных судебно-медицинской диагностике 
травм гортани при падении тела с большой вы-
соты на тупой твердый предмет с преобладаю-
щей поверхностью, не так много. Не встретили 
мы и исследований, посвященных установле-
нию характера повреждений гортани, механизма 

их образований и соответственно причины 
смерти при падении тела с большой высоты на 
воду. Вместе с тем, в мировой практике извест-
ны случаи прыжков спортсменов в воду с высо-
ты 52,4 м, без возникновения каких-либо по-
вреждений. Учитывая выше изложенное пред-
ставляет интерес случай из нашей практики ко-
миссионного судебно-медицинского исследова-
ния по поводу смертельной травмы гортани при 
падении в воду с большой высоты гр-на К., 1984 
г.р., труп которого был обнаружен в воде при-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 61 

брежной зоны возле скального массива поселка 
Симеиз. Со слов очевидцев К. совершил пры-
жок в воду со смотровой площадки скалы «Ди-
ва» с высоты 55 м. При исследовании трупа в 
Ялтинском отделении Крымского республикан-
ского бюро судебно-медицинской экспертизы 
обнаружены множественные кровоподтеки, сса-
дины на лице, на передней поверхности шеи, 
повреждения слизистой оболочки рта, травма 
гортани с наличием кровоизлияний в окологор-
танной клетчатке, поперечный переломом рож-
ков подъязычной кости, очаговые кровоизлия-
ния под мягкую мозговую оболочку в теменных 
областях и изменения, свидетельствующие об 
асфиктической либо быстро наступившей смер-
ти. В крови трупа обнаружено 3,76 промилле 
этанола. Диатомовый планктон не обнаружен. 
Признаков сотрясения тела экспертом не зафик-
сировано. Эксперт, проводивший исследование 
трупа, не имел подробных обстоятельств случая 
и пришел к заключению, что смерть гр. К. на-
ступила в результате механической асфиксии от 
сдавления органов шеи и закрытия отверстий 
рта и носа рукой человека и уже затем последо-
вало погружение тела в воду. Однако в даль-
нейшем экспертами Крымского республикан-
ского бюро судебно-медицинской экспертизы 
было проведено комиссионное исследование по 
факту смерти гр-на К., в ходе которого были 
изучены все материалы дела. При этом эксперт-
ная комиссия пришла к иному заключению о 
возможности образования телесных поврежде-
ний в результате падения тела с большой высо-
ты, при вертикальном вхождении в воду голо-

вой вниз, при соударении лица и передней по-
верхности шеи с водной поверхностью, с после-
дующим утоплением по асфиктическому типу. 
Это заключение экспертов не переубедило пра-
воохранительные органы в своих суждениях, 
относительно обстоятельств случившегося. Бы-
ло назначено повторное комиссионное судебно-
медицинское исследование в Харьковском обла-
стном бюро судебно-медицинской экспертизы. 
Изучив материалы дела и проведя необходимые 
исследования мы пришли к заключению, что в 
результате прямого, координированного паде-
ния гр-на К. на воду, с высоты 55 м, вхождения 
в нее обутыми ногами вертикально и несколько 
под наклоном передней поверхности тела к 
плоскости воды, последующего погружения и 
резкого удара о воду передней поверхностью 
шеи в направлении спереди назад и снизу вверх, 
образовались повреждения ее мягких тканей. 
Перелом подъязычной кости возник за счет ее 
смещения кзади и кверху и упоре рожками о 
шейный отдел позвоночника. За счет резкого 
забрасывания струи воды в нос, полость рта, 
глотку, гортань и гидродинамического удара 
возник стойкий ларингоспазм, механическая 
асфиксия, что и послужило причиной смерти.  

 Исходя из приведенного наблюдения 
следует вывод, что судебно-медицинская диаг-
ностика телесных повреждений при падении 
тела в воду с большой высоты требует совер-
шенствования, необходимо комплексное изуче-
ние такой травмы для выявления четких диагно-
стических критериев ее судебно-медицинской 
оценки. 

 
© Н.В. Губин, Ю.Н. Кравченко, В.В. Сапелкин, В.Н. Губин, 2013 
 
 

 
 

Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ НЕИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ 

 
Ежегодно каждый ребенок 6-8 раз болеет 

респираторной инфекцией, в 5-13% случаев 
ОРВИ осложняется острым бактериальным ри-
носинуситом (ОБРС). 

По данным ЛОР-отделения Крымского 
республиканского учреждения «Детская клини-
ческая больница» АР Крым, риносинусит (РС) у 
детей является доминирующей патологией и 
составляет 30-32% среди всех заболеваний 
верхнего отдела дыхательных путей. 

В силу анатомо-физиологических особен-
ностей строения параназальных синусов, рас-

пространенность риносинуситов зависит от воз-
раста ребенка.  

Ключевыми патогенетическими фактора-
ми при остром бактериальном риносинусите 
(ОБРС) являются обструкция естественных со-
устьев из-за воспаления слизистой, снижение 
санирующей функции мукоцилиарного клирен-
са, изменение количественных и качественных 
характеристик носового секрета. Накопление 
секрета не только влияет на дренажную функ-
цию, нарушая мукоцилиарный транспорт, но и 
угнетает местный иммунитет.  
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Диагностика ОБРС во многом зависит от 
правильного клинического обследования боль-
ных: жалобы, анамнез, рациональная оценка 
данных передней, средней и задней риноскопии, 
объективная интерпретация данных рентгено-
графии параназальных синусов (ППН), эндо-
скопического исследования. 

Алгоритм этиопатогенетической терапии 
ОБРС включает: 

- эрадикацию возбудителя; 
- восстановление дренажной функции и 

вентиляции; 
- обеспечение нормализации вязкости 

секрета и улучшение его оттока; 
- восстановление функции мукоцилиар-

ной транспортной системы. 
Цель нашей работы – определить воз-

можность лечения неосложненного ОБРС неин-
вазивным методом с использованием в протоко-
ле лечения специального экстракта комбиниро-
ванного растительного препарата BNO 101 фор-
те («Синупрет»). 

Основу лечения этой группы больных со-
ставляет, согласно протокола, антибиотикотерапия, 
разгрузочная и секретолитическая терапия. По по-
казаниям – лечебно-диагностическая пункция.  

Сегодня нам интересны лекарственные 
препараты, которые способны обеспечить опти-
мизацию многоцелевой терапии и позволяют 
избежать одновременного применения несколь-
ких лекарств, добиться стойкого эффекта при 
высокой безопасности. Этот принцип особенно 
важен в детской отоларингологии.  

Из мукоактивных препаратов этому тре-
бованию соответствует специальный экстракт 
BNO 101, который изменяет реологические 
свойства секрета, обладает выраженным проти-
вовоспалительным действием, проявляя антиви-
русные и иммуномодулирующие свойства.  

При ОБРС необходима антибиотикотера-
пия, которая повышает вязкость мокроты вследст-
вие высвобождения ДНК при лизисе микробных 
тел и лейкоцитов, в связи с этим обосновано на-
значение муколитиков, а специальный экстракт 
BNO 101 потенцирует действие антибиотиков.  

Клинический материал и методы иссле-
дования. Основу клинического анализа состави-
ли 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет включи-
тельно, сопоставимые по демографическим и 
клиническим характеристикам. Из обследован-
ных детей девочек – 15, мальчиков – 15. 

Критериями включения в исследова-
ние явились: возраст от 12 лет и наличие кли-
нических симптомов ОБ неосложненного РС, 
подтвержденного рентгенологически. 

Критериями исключения являлись:  
- осложненные формы ОБРС; 
- аллергический ринит; 
- нарушение архитектоники носа; 
- гипертрофия носоглоточной миндалины; 
- непереносимость компонентов препара-

та.  
Основная группа представлена 15 паци-

ентами, которые получали комплексную тера-
пию ОБРС, включающую «Синупрет» по 2 таб-
летки 3 раза в день. 

Контрольная группа составила 15 детей, 
которые получали лечение согласно протокола с 
лечебно-диагностической пункцией, но без му-
комодификатора.  

Оценку эффективности терапии проводи-
ли на основании жалоб, данных клинического 
осмотра, риноскопической картины, результатов 
лабораторных исследований. Оценивали выра-
женность симптомов заболевания: отек, ринорея 
передняя, задняя, заложенность носа, тяжесть в 
проекции верхнечелюстных и лобных пазух, 
головная боль, нарушение обоняния, темпера-
турная реакция до начала, во время и после за-
вершения курса лечения.  

Исследование закончили все. В ходе ле-
чения наблюдалась положительная динамика в 
обеих группах. Мы отметили значительное 
улучшение – полное исчезновение признаков 
заболевания на 10-й день лечения как в основ-
ной, так и в контрольной группе. Без эффекта 
или ухудшения признаков заболевания у боль-
ных, включенных в исследование не отмечено. 
Осложнений на фоне приема препаратов не бы-
ло. Дети выписаны из стационара на 10-й день 
лечения, их состояние расценено как реконва-
лесцент после перенесенного ОБРС.  

Учитывая убедительность накопленных 
данных и наш практический опыт при лечении 
ОБРС, лечебно-диагностическая пункция не 
повышает эффективность беспункционного ле-
чения и не влияет на исход заболевания. Дети, 
несомненно, негативно воспринимают эту ма-
нипуляцию, которая в ряде случаев проводится 
под общим обезболиванием. 

Полученные результаты позволяют рас-
сматривать возможность неинвазивного лечения 
острого бактериального неосложненного рино-
синусита, используя специальный экстракт ком-
бинированного растительного препарата BNO 
101 форте по 2 таблетки 3 раза в день 10 дней. С 
целью восстановления местного иммунитета и 
профилактики хронизации процесса, продол-
жить амбулаторно «Синупрет» по 1 таблетке 3 
раза в день 10 дней. 

 
© Л.В. Гуляева, 2013 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 63 

Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

НУЖНО ЛИ НАЗНАЧАТЬ АНТИБИОТИКИ  
ПРИ ОСТРОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ У ДЕТЕЙ 

 
Острый средний отит (ОСО) – это остро 

развившееся воспаление полостей среднего уха, 
проявляющееся одним или несколькими харак-
терными симптомами (боль в ухе, повышение 
температуры, выделения из уха, снижение слу-
ха, у детей – беспокойство, отказ от приема пи-
щи, возможна рвота, понос).  

ОСО составляет 25-30% от общего числа 
заболеваний уха у детей.  

На первом году жизни каждый второй ре-
бенок перенес ОСО.  

До трех лет 90% детей имели один эпизод 
ОСО. 

Факторы, способствующие развитию 
ОСО: 

- Анатомические. Короткая, широкая 
слуховая труба, глоточное отверстие находится 
на уровне твердого неба. Наличие в полостях 
среднего уха миксоидной ткани. Открытые 
«щели» в крыше барабанной полости. Гипер-
плазированная носоглоточная миндалина. 

- Физиологические. Кормление ребенка 
обычно осуществляется в лежачем положении, 
что при срыгивании может способствовать по-
паданию желудочного содержимого в слуховую 
трубу.  

- Иммунологические. У детей с первич-
ными иммунодефицитными состояниями, а 
также при ВИЧ частые рецидивы ОСО являются 
одним из характерных признаков, позволяющих 
заподозрить диагноз. Роль иммунодефицита в 
патогенезе ОСО подтверждает и тот факт, что 
грудное вскармливание в течение первых трех 
месяцев жизни существенно снижает риск воз-
никновения ОСО в первые три года жизни. 

- Генетические. О наличии генетической 
предрасположенности свидетельствуют данные 
обследования единокровных братьев и сестер, 
близнецов и тройняшек.  

- Факторами риска считаются перина-
тальная патология, часто болеющие дети, посе-
щающие детские дошкольные учреждения, ку-
рение родителей, социальный статус. 

ОСО занимает лидирующие позиции по 
осложнениям, порой угрожающих жизни боль-
ного. 

Осложнения ОСО: менингиты, сепсис, 
мастоидиты, нейропатия лицевого нерва, нару-
шение слуха, экссудативный отит. 

Наиболее популярная теория патогенеза 
ОСО объясняет его развитие дисфункцией слу-
ховой трубы, что приводит к созданию отрица-

тельного давления в барабанной полости, транс-
судации жидкости, которая изначально является 
стерильной, но после попадания бактериальной 
или иной флоры принимает воспалительный 
характер 

Микробиология. Основными возбудите-
лями ОСО являются пневмококк (Streptococcus 
pneumoniae) и гемофильная палочка 
(Нaemophilus influenzae), именно эти микроор-
ганизмы заселяют носоглотку большинства де-
тей и составляют суммарно примерно 60% бак-
териальных возбудителей заболевания. Реже 
высеваются Moraxella catarrhalis (31%), Strepto-
coccus pyogenes (21%), Staphylococcus aureus 
(15%). Около 20% посевов из барабанной по-
лости оказываются стерильными. Считают, что 
до 10% ОСО могут быть вызваны вирусами.  

Лечение ОСО включает: 
- Топические и системные декогнестанты; 
- Антибиотикотерапия; 
- Анальгетики, нестероидные противо-

воспалительные препараты; 
- Осмотически активные препараты мест-

ного действия (ушные капли); 
- Антигистаминные препараты; 
- Сухое тепло, компрессы на ухо; 
- Миринготомия. 
Нужно ли назначать антибиотикотерапию 

(АБ) детям при ОСО? 
Современные международные рекомен-

дации по лечению больных с ОСО (CDC/APUA, 
2001) предлагают назначать АБ детям до 3-х лет 
и с иммунодефицитными состояниями в обяза-
тельном порядке в виду возможных осложне-
ний.  

Диагностика и лечение ОСО в детском 
возрасте является сложной и ответственной за-
дачей. Развитие ОСО и возможных осложнений 
может быть предотвращено путем правильного 
подбора соответствующего АБ и использования 
коротких схем лечения. Выбирая АБ мы учиты-
ваем его клиническую эффективность в соот-
ветствии с критериями доказательной медици-
ны, а также потенциальный риск нежелательных 
явлений, комплаентость больного, что особенно 
важно в педиатрической практике.  

Открытие и внедрение оральных цефа-
лоспоринов 3 поколения существенно расшири-
ло возможности лечения воспалительных забо-
леваний ЛОР органов в стационаре и амбула-
торной практике и позволило разработать более 
экономичную систему лечения за счет сокраще-
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ния сроков парентерального введения АБ путем 
перехода на оральные формы. 

Отоларингологи АР Крым более 5 лет в 
своей практике широко используют цефалоспо-
рин 3-го поколения цефтибутен (цедекс).  

Механизм бактерицидного действия 
цефтибутена связан с блокадой синтеза клеточ-
ной стенки бактерии за счет влияния на пени-
циллинсвязывающие белки (ПСБ). 

Значимыми преимуществами цефтибуте-
на является высокая антибактериальная актив-
ность в отношении большинства актуальных 
патогенов. 

Высокая клиническая эффективность 
препарата объясняется способностью к накоп-
лению в содержимом среднего уха и тканях, что 
обеспечивает высокую концентрацию в очаге 
воспаления. У детей с ОСО пиковые концентра-
ции цефтибутена в полости среднего уха при-
мерно одинаковы с его сывороточной концен-
трации через 4 часа после приема препарата. 
Так, концентрация цефтибутена в содержимом 
среднего уха составляет 12-14 мг/л, что в не-

сколько раз превышает МПК основных респи-
раторных патогенов.  

К наиболее важным особенностям дейст-
вия препарата относится его высокая стабиль-
ность к разрушающему действию бета-лактамаз, 
в т.ч. расширенного спектра действия.  

К числу важных преимуществ цефтибуте-
на, с точки зрения его переносимости, относится 
минимальное воздействие на кишечную флору. 
Это связано с тем, что антибиотик быстро вса-
сывается в тонком кишечнике, выводится пре-
имущественно почками, практически не мета-
болизируется в печени. Деградация антибиотика 
в толстом кишечнике способствует сохранности 
нормальной кишечной микрофлоры. 

Препарат назначается с 6-ти месячного 
возраста, что говорит о его высокой безопасно-
сти, в виде суспензии с приятным вкусом, кото-
рая хорошо переносится. Возможность приме-
нения 1 раз в сутки повышает комплаенс.  

Наш многолетний опыт позволяет реко-
мендовать цефтибутен в практике отоларинго-
логов, педиатров, семейных врачей. 

 
© Л.В. Гуляева, 2013 
 
 
 

 
А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПРОБЛЕМА ПУСТОГО УХА  
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

 
Несмотря на большие успехи в функцио-

нально-реконструктивной хирургии среднего 
уха у больных хроническими отитами и их по-
следствиями примерно у 1/3 - 1/4 оперирован-
ных приходится сталкиваться с проблемой 
«пустого» уха, требующей зачастую этапного 
решения морфо-функциональных задач. Основ-
ной предпосылкой появления подобной ситуа-
ции является полное разрушение структур 
трансформационного аппарата и невозможность 
использования сохранившихся элементов слу-
ховых косточек при относительно неплохой 
функции улитки. По нашим данным разрушение 
молоточка, наковальни и дуги стремени имело 
место у 20,6% оперированных, а отсутствие ду-
ги стремени и наковальни с функционально не-
пригодным молоточком – у 10,6%. Таким обра-
зом, подобное состояние цепи слуховых косто-
чек наряду с другими морфологическими огра-
ничениями могут составить трудно разрешимую 
проблему «пустого» уха у 20% оперированных, 
поскольку у части этих больных функциональ-
ный этап операции реализуется путем экраниза-
ции окна улитки, а в ряде случаев ограничива-

ются только санирующим этапом. На этапе 
мембранопластики толи одномоментно, толи 
вторым этапом возникает проблема восстанов-
ления косточкового звукопроводящего меха-
низма. За полувековой период существования 
тимпанопластики довольно сложно перечислить 
предлагаемые способы тотальной оссикулопла-
стики. Следует сразу оговориться, что попытки 
имитации трансформационного механизма пе-
редачи звукового давления или недостаточно 
обоснованные с точки зрения физики методы 
реконструкции цепи косточек на сегодняшний 
день себя не оправдали. Видимо прав 
Sсhuknecht (1975г.), утверждавший, что эффект 
колюмеллы более надежнее проще и эффектив-
нее. Дело за малым: какой материал или ткань 
лучше всего использовать для тотальной пла-
стики цепи косточек? Эти требования общеиз-
вестны: хорошая звукопроводимость, инерт-
ность, устойчивость в организме человека, воз-
можность моделирования. Мы исследовали ам-
плитудно-частотные характеристики(АЧХ) раз-
личных биологических тканей с перспективой 
использования их для колюмеллы. Наиболее 
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эффективна передача звуковых колебаний рече-
вого диапазона была присуща костной ткани 
(кортикального её слоя); консервированный 
гиалиновый хрящ имел показатели АЧХ не-
сколько хуже. Больше всего потери звукового 
давления были при исследовании эластического 
хряща ушной раковины и козелка.  

За весь период существования центра мик-
рохирургии уха (более 6000 операций) с отмечен-
ной проблемой «пустого» уха мы сталкивались 
примерно в 15% случаев, причем больше в первые 
10-15 лет работы. Не анализируя все многочис-
ленные способы и приёмы тотальной оссикуло-
пластики, отметим только три способа, наиболее 
часто применяемые. На ранних этапах очень об-
надеживающим было использование ногте-
хрящевего протеза (более 120 операций), пред-
ставляющего собой комбинацию отрощенной до-
норской или аутоногтевой пластинки, отштампо-
ванной по форме и соединенной с пластинкой 
хряща. Операция в функциональном отношении 
чрезвычайно эффективна, однако через 4-5 лет 
слух резко ухудшался из-за резорбции прокси-
мального участка колюмеллы, опирающегося на 
основание стремени. Длительное время использо-
вался консервированный хрящ грудины погибших 
младенцев; казалось, что лучшего материала для 
цели реконструкции нет, однако несовершенное в 

стране законодательство о трансплантации и 
опять-таки рассасывание проксимального конца 
колюмеллы через 3-5 лет ограничило использова-
ние этого материала. Возникает вопрос – почему 
резорбция колюмеллы всегда появляется с про-
ксимального конца в месте соединения её с осно-
ванием стремени. Видимо, организм, охраняя 
улитку, не допускает длительного контакта её с 
чужеродной тканью. Своеобразную защитную 
реакцию мы наблюдали при использовании ко-
люмеллы небиологического происхождения: в 
месте контакта с основанием стремени имели ме-
сто грубое рубцевание, оссификация пластинки, 
вплоть до её тугопдвижности.  

В последний период для целей тотальной 
пластики нами используется только кортикаль-
ный слой кости сосцевидного отростка, тща-
тельно отмоделированный по месту или в ред-
ких случаях сохранившийся молоточек. Опасе-
ния ввиде избыточного рубцевания или вовле-
чение в репаративный процесс импланта на наш 
взгляд преувеличены.  

Таким образом, при тотальном разруше-
нии цепи слуховых косточек использование 
кортикального слоя кости сосцевидного отрост-
ка для целей реконструкции является с нашей 
точки зрения наиболее целесообразным и обос-
нованным. 

 
© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2013 
 
 
 
 
 

М.О. ДАНИЛЕВИЧ, И.В. ЯКОВЕНКО, А.С. КИСЕЛЕВ, Е.Л. СОКИРКО  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В РЕКОНСТРУКТИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СТЕНОК ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

 
Травма стенок лобной пазухи и ее лече-

ние является одним из наиболее спорных вопро-
сов черепно-лицевой травмы.  

Состояние лобно-носового протока опре-
деляет тактику лечения повреждений лобной 
пазухи и в последнее время претерпело наибо-
лее существенные изменения. Наиболее часто 
при переломах, распространяющихся на нижне-
медиальные отделы лобной пазухи производит-
ся ее облитерация с последующим остеосинте-
зом смещенных фрагментов. Несмотря на тща-
тельное удаление слизистой из полости пазухи и 
облитерацию канала возможно формирование 
кист из резидуальной слизистой оболочки (сро-
ки развития мукоцеле или мукопиоцеле по дан-
ным литературы могут достигать 40 лет). 

Целью исследования является оценка 
результатов реконструктивного лечения соче-
танных повреждений передней и нижней стенок 
лобной пазухи с использованием эндоскопиче-
ской техники. 

Материалы и методы 
В период 2010-1012 гг нами пролечено 48 

пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с перело-
мами передней стенки лобной пазухи со смеще-
нием и распространением перелома на верхне-
глазничный край и нижнюю стенку, у 28 боль-
ных травма стенок лобной пазухи сочеталась с 
повреждениями назо-этмоидального комплекса 
или скуло-верхне-челюстного комплекса. Всем 
пострадавшим произведено компьютерно-
томографическое исследование средней зоны 
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лица и повреждение задней стенки лобной пазу-
хи было исключено.  

Оперативное лечение включало: эндоско-
пическую санацию лобной пазухи, ревизию 
лобно-носового углубления, репозицию и остео-
синтез передней стенки лобной пазухи и верхне-
глазничного края с одновременной репозицией 
и остеосинтезом переломов средней зоны лица. 
Эндоскопический доступ в полость пазухи осу-
ществлен через зону перелома или путем нало-
жение отверстия в области передней стенки па-
зухи. У большинства пациентов (26) грубой де-
формации зоны лобно-носового канала не выяв-
лено, в связи с чем осуществлен остеосинтез с 
сохранением полости пазухи. У 6 произведено 
наложение лобно-носового соустья, 16 пациен-
там произведена облитерация полости пазухи 
мышечным или жировым аутотрансплантатом с 
последующим остеосинтезом. 

В послеоперационном периоде проводилась 
антибактериальная терапия дополненная эндона-
зальным применением сосудосуживающих препа-
ратов для уменьшения отека слизистой и улучше-
ния оттока из полости пазухи. Период наблюдения 
составил 6-36 месяцев. Контроль за состоянием 
полости пазухи осуществлен с использование 
спиральной компьютерной томографии. 

Результаты и их обсуждение 
Выявлено восстановление пневматизации 

лобной пазухи в течение первых 2 месяцев у 
всех больных с сохраненной полостью лобной 
пазухи. У пациентов, которым произведена об-
литерация, при контрольной томографии на-
блюдалось уменьшение плотности аутотранс-
плантата в полости пазухи, что не позволяет 
исключить врастание резидуальной слизистой 
оболочки, хотя признаков воспалительного про-
цесса в настоящее время не выявлено. Особен-
ности процессов рубцевания аутотранспланта-
тов требуют постоянного сравнительного анали-
за данных компьютерно-томографических ис-
следований и клинического наблюдения за па-
циентами. 

 
Выводы 
Эндоскопическая ассистенция реконст-

руктивных операций при переломах стенок лоб-
ной пазухи сочетанных с повреждением средней 
зоны лица позволяет уменьшить травматизм 
хирургического вмешательства и сохранить 
лобную пазуху как функциональную структуру, 
что снижает опасность развития поздних ос-
ложнений и облегчает контроль за состоянием 
пазухи в посттравматическом периоде. 

 
© М.О. Данилевич, И.В. Яковенко, А.С. Киселев, Е.Л. Сокирко, 2013 
 
 
 
 

 
И.В. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, В.Р. ДЕМЕНКОВ, И.Ю. ВАТАНСКАЯ  

(ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Острый синусит является одним из наи-

более частых заболеваний. В Украине ежегодно 
им болеет 3 миллиона человек. Частота острого 
синусита составляет 250 случаев на 10000 насе-
ления /А.С. Лопатин и соавт. 2006; McCor-
mick,A. et al, 1995/. 

А.В. Овчинников и соавт. /2010/ указы-
вают, что за последние 10 лет заболеваемость 
синуситами возросла в 3 раза, а пациенты, гос-
питализированные в ЛОР-отделения по поводу 
заболевания околоносовых пазух, составляют в 
настоящее время 2/3 от общего числа больных. 

В воспалительный процесс чаще других 
вовлекаются верхнечелюстные /гайморовы/ па-
зухи, что в значительной мере обусловлено их 
расположением, размерами, наличием узкого 
соустья с полостью носа высоко под крышей 

пазух, что затрудняет отток содержимого из 
них. Этому способствуют сопутствующие забо-
левания и травмы: хронические риниты, ис-
кривления носовой перегородки, полипы, сине-
хии в полсти носа, у детей аденоидные вегета-
ции. 

На протяжении многих десятилетий ос-
новным методом лечения этой категории боль-
ных был инвазивный. Воспаленная пазуха пунк-
тировалась специальными иглами, промывалась 
0,9% раствором хлорида натрия или растворами 
антисептиков /фурациллин, риванол/. Больным 
назначали парентерально антибиотики. Основ-
ным недостатком этого метода лечения больных 
острыми гнойными гайморитами была необхо-
димость проведения неоднократных пункций, 
(чаще 2-4). Эти пункции болезненны и не безо-
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пасны, особенно у детей, поэтому взрослые и 
родители детей нередко отказывались от этого 
метода лечения. Однако при пункции пазухи 
удавалось непосредственно проникнуть в очаг 
воспаления, взять мазок на флору и чувстви-
тельность, вымыть все содержимое, а это в 
среднем 5-8 мл гноя, при небходимости ввести в 
полость ее раствор антибиотиков. Кроме того, 
пункционное отверстие диаметром 1-1,5 мм 
становилось временным дополнительным соус-
тьем с полостью носа, оно в пазухе всегда рас-
полагалось гораздо ниже собственного. 

Д.И. Заболотный и соавт. /2003/, 
И.Г.Обрацов /2009/ считают, что на современ-
ном этапе лечения больных острыми гнойными 
синуситами белее целесообразно использовать 
неинвазивные методы. С этой целью им назна-
чают парентерально антибиотики широкого 
спектра действия, антигистаминные препараты, 
муколитики, деконгестанты. 

Неинвазивные методом мы лечили 28 
больных в возрасте 18-52 года с острым гной-
ным гайморитом – это пациенты, которые по 
тем или иным причинам отказывались от пунк-
ции. В день поступления всем им эмпирически 
назначили антибиотики: амоксициллин, клаву-
нат, моксифлоксацин, цефтриаксон, а также му-
колитики и деконгестанты. Необходимость на-
значения антибиотиков была обусловлена тече-
нием воспалительного процесса. Легких форм 
гнойного гайморита у нас не было, такие боль-

ные, как правило, в отделения не госпитализи-
руются. 

Санация пазух проводилась ежедневно 
методом перемещения по Проетц. Эту манипу-
ляцию больные переносили тяжело. Как они 
образно выражались, во время проведения ее 
создавалось впечатление, что «высасывают моз-
ги», сильно болела голова, а после нее чувство 
оглушенности сохранялось 2-4 часа. Т.е. боль-
ные, которые ранее по поводу гнойного синуси-
та лечились пункционным методом, отмечали, 
что пункции переносились гораздо легче. 

Для того что бы лучше обеспечивать от-
ток содержимого пазух мы смазывали слизи-
стую оболочку среднего носового хода 0,18% 
раствора адреналина или вводили в него за 15 
минут до начала санации пазух турунду длин-
ной 4-5 см смоченную раствором адреналина. 
Когда у 7 /25%/ больных этой группы несмотря 
на проводимое лечение, состояние существенно 
не улучшилось, они согласились на проведение 
им пункции, при этом было получено от 3 до 10 
мл гноя. 

Из представленных данных следует, что 
до настоящего времени окончательно не решен 
вопрос инвазивный или неинвазивный метод 
использовать при лечении больных с острыми 
гнойными гайморитами. Какой метод в каждом 
конкретном случае выбрать зависит от врача, 
его знаний, практических навыков, клиническо-
го течения заболевания, согласия больных. 
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БОКОВА НАДСКЛАДКОВА РЕЗЕКЦІЯ ГОРТАНІ 
 

Cучасні підходи до лікування хворих на 
рак гортані 1-2 стадії вимагають не тільки ради-
кального оперативного втручання, але і збере-
ження голосової функції .  

Бокова надскладкова резекція гортані має 
свої показання на відміну від надскладкових 
резекцій з медіальним доступом за Леру-
Робером, а також надскладкової резекциї за 
Алонсо і горизонтальної тіреотомії за Шахом. 
Показанням до таких операцій є рак Т1-Т2 вес-
тибулярного відділу гортані: враження полови-
ни надгортанника, черпало – надгортанної скла-
дки, надгортанно-глоткової складки, пухлин 
латерально від язиково-надгортанної складки 
(одної валекули) . Кандидатами на такі операції 
можуть бути, як первинні хворі, так і хворі із 

залишковою пухлиною після променевої тера-
пії, з обов’язковою рухливістю голосових скла-
док. 

Приводимо техніку операції, яка викону-
ється в нашій клініці: боковий розріз шкіри на 
шиї за Андре у вигляді букви «L». Відсепарову-
ється шкіра, пересікаються бокові м’язи гортані 
від ріжка під’язикової кістки. З боку ураження 
оголяється щитовидний хрящ, відсепаровується 
надхрящниця на 1/3 хряща. Проводиться його 
резекція в цих межах. Виконується резекція рі-
жка під’язикової кістки. Розтинається глотка. За 
допомогою електроножа видаляється пухлина 
гортані в межах здорових тканин (якщо потріб-
но – половина надгортанника). Виконується 
пластика слизової гортані . Зашивається слизова 
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оболонка глотки у верхньому куті рани. Поша-
рово гортань ушивається. Вводиться носо-
стравохідний зонд для живлення, який зберіга-
ється 3-4 тижні. Трахеостомічна трубка вво-
диться у трахеостому, з обов’язковим роздуван-
ням манжети, що унеможливлює потрапляння 
слини та їжі. 

 Приводимо історію хвороби хворого Й. з 
рецидивною пухлиною вестибулярного відділу 
гортані , якому провели таку операцію в нашій 
клініці. Хворий Й., 43 роки, з приводу рака гор-
тані 2 ст. T2N0M0 отримав 70 Гр променевої те-
рапії в листопаді 2012 року, З приводу болі в 
горлі та при ковтанні поступив в клініку 
8.07.2013 р. При ендоскопії – рецидивна пухли-

на з елементами некрозу вражає праву черпало-
надгортанну складку та праву половину надгор-
танника, 12.07. 13 року виконано бокову над-
складкову резекцію гортані . Післяопераційний 
період без особливостей. Через місяць після 
операції видалено зонд. Голосова функція не 
порушена, ковтання вільне . Трахеостома закри-
лась самостійно. Хворий спостерігається без 
рецидива та метастазів на даний час. 

 Наш досвід довів, що правильний відбір 
хворих для проведення бокової надскладкової 
резекції гортані є запорукою успішності опера-
тивного втручання. Однак, метастазування в 
лімфатичні вузли шиї, зокрема двобічні, явля-
ються ризиком для виконання таких операцій. 
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ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Метою нашої роботи був аналіз опубліко-
ваних наукових праць оториноларингологів Те-
рнопільщини по захворюваннях перегородки 
носа (за виключенням деформації перегородки 
носа, публікацій про яку налічується більше со-
тні). Раніше такий аналіз не проводився. Публі-
кації наукових робіт по захворюваннях перего-
родки носа оториноларингологами Тернопіль-
щини розпочались з 2005 року. За період з 2005 
по 2012 рр. захворювання перегородки носа 
описані в 6 публікаціях, що складає 0,54 % від 
всіх опублікованих оториноларингологами Тер-
нопільщини наукових робіт (1102).  

Наукові роботи опубліковані в журналі 
“Ринологія” (м. Київ), в збірниках: “Здобутки 
клінічної та експериментальної медицини” (м. 
Тернопіль) та “XI з’їзд оториноларингологів 
України” (м. Судак). Серед опублікованих робіт 
2 тез та 4 оглядові статті. 

Опубліковані захворювання по чотирьох 
нозологічних одиницях. Гематома перегородки 
носа представлена в одній публікації. Так, Г.С. 
Протасевич і І.В. Мальована (2005) в оглядовій 
статті “Гематома перегородки носа” аналізують 
дані літератури про гематому перегородки носа 
(загальні відомості, етіологію, симптоматоло-
гію, діагностику, лікування, ускладнення і про-
філактику).  

Абсцес перегородки носа описується в 
трьох наукових роботах. 

Г.С. Протасевич (2010) в тезах “Абсцес 
перегородки носа” відмічає, що абсцес перего-

родки носа зустрічається порівняно рідко. За 
період з 1965 по 2009 рр. при роботі в 3 лікува-
льних закладах (Дзержинській центральній ра-
йонній лікарні Житомирської області, Калуській 
центральній районній лікарні Івано-
Франківської області, Тернопільській обласній 
клінічній лікарні) автор спостерігав лише 85 
хворих з даною патологією віком від 4 до 52 
років. Етіологічним фактором абсцесу у більшо-
сті хворих (70) було нагноєння посттравматич-
ної гематоми. У 13 пацієнтів абсцес виник після 
перенесеного грипу, ГРВІ, у 1 – після підслизо-
вої резекції перегородки носа. У 1 хворого абс-
цес мав одонтогенний характер. Основними 
симптомами захворювання були – закладеність 
носа (у 100 % хворих), болі в ділянці носа (у 
82 %), головні болі (у 12 %), підвищення темпе-
ратури тіла (у 45 % хворих). Пальпація зовніш-
нього носа виявилась болісною (у 100 % хво-
рих), м’які тканини зовнішнього носа були на-
бряклі, червоні і чутливі при натискуванні на 
його кінчик (у 90 %), дихання через ніс було 
відсутнім (у 95 %), різко утрудненим – (у 5 % 
хворих). Під час передньої риноскопії, а іноді 
при піднятті кінчика носа пальцем, виднілись 
виступаючі в носові отвори мішкоподібні яскра-
вочервоні випинання на перегородці носа, що 
флуктували. Діагноз підтверджувався пункцією 
абсцесу, при якій отримували гній. 

Лікування заключалось у розтині абсцесу. 
Розрізи слизової оболонки над абсцесом перего-
родки носа проводили з обох боків, але на різ-
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ному рівні, щоб при розплавленні хряща не від-
булась наскрізна перфорація перегородки і в 
зв’язку з цим – западання спинки носа. Порож-
нину носа промивали розчином фурациліну 
1:5000, а в останні роки почали промивати роз-
чином фурагіну 1:13000, який згубно діє на ста-
філокок, що звичайно виділяють з гною абсцесу. 
Внутрішньом’язово вводили антибіотики. Автор 
вважає, що розкривати абсцес треба негайно, а 
лікування проводити в стаціонарі. Затримка з 
розкриттям абсцесу дуже швидко призводить до 
розплавлення хряща перегородки носа, підкрес-
лює він. 

Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, У.Р. Дужик і 
співавтори (2010) в тезах “Абсцес перегородки 
носа” зазначають, що абсцес перегородки носа 
зустрічається порівняно рідко. За останні 10 ро-
ків в 4 лікувальних закладах (Тернопільській 
обласній клінічній лікарні, Кременецькій, Гуся-
тинській центральних районних лікарнях, Копи-
чинецькій номерній районній лікарні Терно-
пільської області) автори спостерігали лише 26 
хворих з даною патологією віком 4-50 років. 
Етіологічним фактором абсцесу у більшості 
хворих (18) було нагноєння посттравматичної 
гематоми. У 7 пацієнтів абсцес виник після пе-
ренесеного грипу, ГРВІ, у 1 – абсцес носив одо-
нтогенний характер. 

Основними симптомами захворювання 
були – закладеність носа (у 100 % хворих), болі 
в ділянці носа (у 85 %), головні болі (у 15 %), 
підвищення температури тіла (у 52 % хворих). 
Пальпація зовнішнього носа виявилась боліс-
ною (у 100 % хворих), м’які тканини зовнішньо-
го носа були набряклі, червоні і чутливі при на-
тискуванні на його кінчик (у 92 %), дихання че-
рез ніс було відсутнім (у 96 %), різко утрудне-
ним – (у 4 % хворих). При передній риноскопії, 
а іноді навіть при піднятті кінчика носа паль-
цем, виднілись виступаючі в носові отвори міш-
коподібні яскравочервоні випинання на перего-
родці носа, що флуктували. Діагноз підтверджу-
вався пункцією абсцесу, при якій отримували 
гній. 

Лікування заключалось у розкритті абсце-
су. Розрізи слизової оболонки над абсцесом пе-
регородки носа проводили з обох боків, але на 
різному рівні, щоб при розплавленні хряща не 
відбулась наскрізна перфорація перегородки і в 
зв’язку з цим – западання спинки носа. Порож-
нину абсцесу промивали розчином фурациліну 
1:5000, а в останні роки почали промивати роз-

чином фурагіну 1:13000, який згубно діє на ста-
філокок, що звичайно виділяють з гною абсцесу. 
Внутрішньом’язово вводили антибіотики. Авто-
ри вважають, що розкривати абсцес треба не-
гайно, а лікування проводити в стаціонарі. Спо-
вільнення з розкриттям абсцесу дуже швидко 
призводить до розплавлення хряща перегородки 
носа. Зазначається, що абсцес перегородки носа 
зустрічається рідко, етіологічним фактором да-
ного абсцесу в більшості випадків є нагноєння 
посттравматичної гематоми перегородки, рідше 
– перенесений грип, ГРВІ. Лікування заключа-
ється в якнайшвидшому розкритті абсцесу і по-
винно проводитись в стаціонарі, підкреслюють 
автори. 

Г.С. Протасевич і І.В. Мальована (2005) в 
оглядовій статті “Абсцес перегородки носа” на-
водять загальні відомості, етіологію, симптома-
тологію, діагностику, диференційну діагности-
ку, лікування, ускладнення, прогноз і профілак-
тику при абсцесі перегородки носа, за даними 
літератури. 

Травми перегородки носа розглядаються в 
одному повідомленні. Г.С. Протасевич, І.В. Ма-
льована і Е.В. Савчук (2010) в оглядовій статті 
“Травми перегородки носа” описують травми 
перегородки носа в комбінації з ушкодженнями 
зовнішнього носа і ізольовані травми перегоро-
дки. Підкреслюється, що травми перегородки 
носа бувають різними за етіологічним чинни-
ком, характером ушкодження. 

Перфорація перегородки носа описується 
також в одному повідомленні. Г.С. Протасевич, 
І.В. Хоружий, І.В. Мальована і співавтори 
(2010) в оглядовій роботі “Перфорація перего-
родки носа” описують локалізацію, етіологію, 
клініку, діагностику, лікування даної патології 
перегородки носа. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що публікації наукових 
праць оториноларингологами Тернопільщини 
по захворюваннях перегородки носа були не 
частими – всього в 0,54 % від загального числа 
(1102) опублікованих оториноларингологами 
Тернопільщини наукових робіт. Описані гема-
тома, абсцес, травми та перфорація перегородки 
носа. 

Вважаємо, що викладені в даній статті ві-
домості матимуть відповідне теоретичне і прак-
тичне значення для оториноларингологів, трав-
матологів, хірургів, профпатологів, сімейних 
лікарів та інших спеціалістів. 

 
© У.Р. Дужик, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, І.О. Біль, К.О.Яшан, 2013 
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НАШ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СЕПТОПЛАСТИКИ У ДІТЕЙ 
 

Викривлення перегородки носа виникає 
внаслідок різних причин. Її деформація може 
бути вродженою, а також набутою, в результаті 
отриманої травми. Вона буває різних видів, ло-
калізації, ступеня вираженості та може поєдну-
ватися з деформацією зовнішнього носа. При 
викривленні перегородки носа виникає пору-
шення носового дихання, що негативно відбива-
ється на загальному стані всього організму ди-
тини. Для відновлення носового дихання прово-
диться операція підслизова резекція перегород-
ки носа різних варіантів. 

Під нашим спостереженням за 10 років в 
ЛОР-відділенні ОДЛ м. Мукачева знаходилося 
134 дітей з викривленням перегородки носа, 
віком від 4 до 18 років, яким була проведена 
операція септопластика. Дівчат було 59. хлопців 
– 75. У 76,1% випадках викривлення перегород-
ки носа локалізувалося лише в хрящовій зоні, у 
2,9% – в кістковій, у 21,0% – одночасно в кіст-
ково-хрящовому відділі. У 59 дітей викривлення 
мало дугоподібну форму, у 38 – сигмоподібну, у 
22 – кутоподібну. У 15 дітей було виявлено гре-
бні, шпички, потовщення та вивихи передніх 
відділів перегородки носа. 

У всіх хворих вивчалися скарги, анамнез. 
Проводилася передня і задня риноскопія, рент-
генографія приносових пазух. Виконувалися 
необхідні лабораторні дослідження. Тривалість 
захворювання була від 3 до 9 років. У 94 пацієн-
тів причиною виникнення деформації перегоро-
дки носа була травма, у 40 – вроджене, так зване 
фізіологічне викривлення. У 25 дітей виявлено 
однобічний синусит, який був на стороні викри-
влення перегородки носа. 

Операцію підслизову резекцію перегоро-
дки носа виконували, як під інфільтраційною 
анестезією 1% розчином лідокаїну, з 0,1% роз-
чином адреналіну чи розчином ультракаїну ДС-
форте, так і під загальним інтубаційним нарко-
зом з використанням штучної вентиляції легень. 
При проведенні знеболення враховувалися ме-
дичні показання і бажання батьків. 

Для відшарування слизової оболонки носа 
разом з охрястям та окістям ми використовували 
спеціально виготовлений малий набір распато-

рів, кусачок, щипців для роздавлювання кістко-
вих фрагментів, що дозволяло мінімізувати тра-
вму тканин носа, технічно краще та ощадливо 
видаляти тільки ті викривлені структури, які 
потребували корекції, максимально зберігаючи 
чотирикутний хрящ. Шипи, виступи викушува-
ли малими конхотомами, збивали долотом та 
згладжували з допомогою рашпілів. У малих 
дітей, при вивихах хряща, проводили сегмен-
тарні лінійні послаблюючі його розтини, а та-
кож реімплантацію. У тих дітей, в яких була 
наявна гіпертрофія нижніх носових раковин, 
виконували підслизову двосторонню вазотомію 
чи УЗ-дезінтеграцію. Хірургічне втручання на 
перегородці носа у кожного хворого було ди-
ференційовано, строго індивідуально. З метою 
фіксації листків слизової оболонки носа і гемо-
стазу проводилася класична тампонада носа 
марлевими або мірабелевими тампонами. На 
протязі багатьох років ми використовуємо спе-
ціальний пристрій-прищепку (рацпропозиція N 
7, від 1982 р. В.В. Дячук), який дозволяє утри-
мувати зіставлену слизову оболонку з охрястям 
і окістям в необхідному положенні, не травму-
ючи всю порожнину носа і не порушуючи її 
фізіологічну функцію. Післяопераційний пері-
од у всіх хворих протікав без ускладнень. Спо-
стереження за функціональними і естетичними 
результатами операції проведено на протязі 5-и 
років. Флотації та перфорації перегородки носа 
не виявлено. Тканини носа розвиваються в по-
вній відповідності з нормальним розвитком 
дитини. 

Отже, наш досвід вказує, що операції по 
усуненню деформації перегородки носа необ-
хідно проводити у дітей в будь-якому віці і як 
можна раніше, для належного відновлення но-
сового дихання і для попередження в подаль-
шому розвитку неправильного формування ске-
лету носа і обличчя. Септопластику у дітей пот-
рібно виконувати ощадливо, максимально збері-
гати тканини носа, строго індивідуально, з ви-
користанням спеціально виготовлених інстру-
ментів, що дозволяє звести до мінімуму післяо-
пераційні ускладнення та значно покращити 
ефективність хірургічного втручання. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2013 
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АНГІНА ЧИ АПЕНДИЦИТ? 
 

Ангіна (гострий тонзиліт) – це гостре ін-
фекційне захворювання піднебінних мигдаликів 
при якому виникає запалення лімфаденоїдної 
тканини. Зустрічається ангіна досить часто. Се-
ред дітей захворюваність на ангіну складає бі-
льше 6% (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенський, 
1978). Ангіни бувають первинні і вторинні та 
розрізняються по етіології, патогенезу, за фор-
мою клінічного перебігу. При ангіні спостері-
гаються не тільки місцеві, але і загальні прояви 
захворювання. Хворі скаржаться на біль в горлі 
при ковтанні, загальну слабкість, підвищення 
температури тіла в межах 38-39 град. С. Нерідко 
у хворих виникає ломота в тілі, біль голови. Бу-
ває нудота і біль в шлунково-кишковому тракті, 
особливо у дітей. Місцево виявляється гіпере-
мія, збільшення піднебінних мигдаликів та 
гнійні фолікули на їх поверхні або наявність в 
лакунах жовтувато-білих нальотів, які можуть 
зливатися між собою. Збільшуються та стають 
болючими підщелепні лімфовузли. 

Лімфаденоїдна тканина глоткового кільця 
приймає активну участь в процесах загальної 
адаптації та має досить виражений імунологічний 
потенціал захисту організму. Лімфоепітеліальна 
будова глоткового кільця тісно пов’язана з лім-
фоїдною тканиною всього організму як в імуно-
морфологічному, так і в функціональному стані. 

Під час запалення піднебінних мигдаликів 
виникають зміни в діяльності внутрішніх орга-
нів. Із анатомії відомо, що у основі червоподіб-
ного відростка апендикса є лімфаденоїдна тка-
нина, яка аналогічна такій піднебінних мигда-
ликів та інших ділянках тіла. Ця лімфаденоїдна 
тканина найбільш виражена у дитячому і підліт-
ковому віці. Цим фактом пояснюється, чому в 
дітей гострий запальний процес в глотці може 
протікати із симптомами апендициту. У дітей, 
під час ангіни, можуть розвиватися симптоми 
гострого апендициту або виникати після тонзи-
лектомії і, навпаки, гострий апендицит може 
спричинити реактивні зміни в піднебінних миг-
даликах (Б.С. Преображенський, Г.Н. Попова, 
1970; А.А. Лайко, 2008 та інші.). Окрім етіологі-
чного фактору, важливим компонентом в пато-
генезі цих захворювань має стан місцевої і сис-
темної імунологічної реактивності організму, 
процес може приймати аутоімунний характер 
(О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотна, 2012). 

На протязі трьох років нами проводилося 
ціленаправлене ЛОР-обстеження пацієнтів, які 
були направлені в хірургічний кабінет з діагно-
зом гострий апендицит. Виявлено, що із 95 дітей 
віком від 3 до 17 років, у яких були скарги на 
приступи гострої болі у правій здухвинній діля-
нці у 10 була виявлена катаральна, у 7 – лакуна-
рна і у 4 – фолікулярна ангіна. Проведена про-
тизапальна терапія привела до швидкої ліквіда-
ції клінічних симптомів апендициту. Всі ці хворі 
мали хронічний тонзиліт. Із 74 дітей, яким була 
виконана апендектомія, у 13 перед операцією 
перенесли гостре запалення мигдаликів. Із 43 
дітей, яким проведена операція тонзилектомія, у 
4 раніше була виконана апендектомія. У 5 хво-
рих з хронічним тонзилітом, яким було прове-
дено видалення мигдаликів, зникли симптоми 
апендициту. 

Для оцінки показників системи імуноло-
гічної реактивності організму у 18 дітей з гост-
рим тонзилітом і клінічними симптомами апен-
дициту, віком від 12 до 17 років, визначалася 
кількість Т-лімфоцитів, їх функціональний стан, 
рівень сироваткових імуноглобулінів основних 
класів А М G, циркулюючі імунні комплекси 
(ЦІК). 

В результаті проведеного імунологічного 
дослідження встановлено, що у цих хворих мало 
місце порушення всіх ланок імунної відповіді. 
Виявлено зменшення відносної та абсолютної 
кількості Т-лімфоцитів та пригнічення їх функ-
ціональної активності (32,7±1,20% проти 
67,00±0,09; р<0,001), а також зниження імуноре-
гуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів 
(р<0,001). Спостерігалося зменшення концент-
рації імуноглобулінів класу АМG (р<0,001). 
Встановлено високий титр ЦІК (163,3±4,12 про-
ти 78,4±0,62; (р<0,001). 

Отже, поєднання запального процесу в 
мигдаликах і апендиксі є результатом розвитку 
патологічного процесу в межах одної і тої ж лі-
мфоепітеліальної системи та обумовлено іму-
номорфологічною і біологічною схожістю цієї 
тканини в даних органах. Клінічна картина за-
хворювання має свої характерні особливості, 
про які необхідно знати як педіатру, так і хірур-
гу та отоларингологу для своєчасного і прави-
льного встановлення діагнозу і ціленаправлено-
го лікування. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2013 
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МОЖЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ  
В СОЛЯНИХ КАМЕРАХ ШТУЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ 

 
Алергічні захворювання носа є досить 

розповсюдженою патологією ЛОР-органів у 
дітей. За останні роки повсюдно спостерігається 
ріст сезонних і цілорічних алергічних ринітів 
(АР) як у дорослого, так і дитячого населення. 
На сьогодні АР є актуальною медико-
соціальною проблемою. По даним експертів 
ВООЗ захворюваність АР в Європі складає 17-
28% (ARIA, 2008). В деяких країнах цей показ-
ник підвищується до 40%. Основною причиною 
росту АР є постійне погіршення екологічної си-
туації, зниження імунологічної реактивності 
організму дітей, формування у них харчової 
алергії, зростання вживання лікарських препа-
ратів, часті ГРВІ та інше. АР не тільки погіршує 
якість життя людини, але є дуже серйозним фа-
ктором ризику в розвитку бронхіальної астми 
(БА). Біля 80% пацієнтів з БА мають АР. Не-
своєчасна діагностика та неадекватне лікування 
АР приводить також до розвитку інших захво-
рювань ЛОР-органів. Існує велика кількість різ-
них методів, схем лікування АР, які, звичайно, 
облегшують стан хворого, але не на тривалий 
час. Залишається актуальним пошук нових ме-
тодів лікування даних хворих. 

Метою дослідження було вивчення мож-
ливості реабілітації дітей з цілорічним АР в 
спеціальній соляній камері штучного мікроклі-
мату приватного медичного центру «Янка» м. 
Мукачево, Закарпатська область. 

Матеріал та методи. Під нашим спосте-
реженням було 74 дітей віком від 5 до 18 років. 
Дівчат було 40, хлопців – 34. Домінуючими 
симптомами захворювання була закладеність 
носа, утруднення носового дихання, а також 
слизово-водянисті виділення з носа, періодичні 
чхання і свербіння в носі. При передній рино-
скопії виявлявся набряк носових раковин, зміна 
їх кольору, звуження носових ходів. У всіх дітей 
проводилося лабораторне дослідження на наяв-
ність і збільшення тучних клітин та еозинофілів 
у слизі носа. Виконувалося специфічне алерго-
логічне обстеження хворих. При необхідності 
здійснювалося імунологічне та бактеріологічне 
дослідження виділень з носа. 

У всіх дітей старанно збирався алерголо-
гічний анамнез. У 13 дітей в ранньому дитинстві 
був ексудативний діатез. У 11 хворих спостері-
галася легка форма БА, у 6 – хронічний бронхіт. 
У 15 дітей була проведена операція аденотомія, 
але носове дихання не покращилося. У 22 паціє-
нтів, при підозрі на синусит, виконана рентгено-

графія приносових пазух, у 14 із них виявлено 
незначне зниження прозорості верхньощелеп-
них пазух. 

Всі хворі протягом тривалого часу отри-
мували різноманітне лікування: періодично – 
антигістамінні препаратами, місцево – деконге-
станти, топічні кортикостероїди, фізпроцедури, 
але покращення було тимчасовим. 

В камері штучного мікроклімату викорис-
товували аерозолі хлориду натрію різної диспе-
рсності, які утворювалися спеціальним апаратом 
галогенератором «Галотрон-3», де кам’яна сіль 
подрібнювалася і розпилювалася в соляну каме-
ру заданої дисперсності та концентрації. Оригі-
нальна схема апарату дозволяє контролювати 
дисперсність за допомогою лазерно-оптичної 
системи. Концентрація високодисперсного аеро-
золю коливалася в межах 12-16 мг/м3, створю-
ючи ефект морського повітря. Часточки аерозо-
лю розміром 1-8 мкг складали 80-85%. Відносна 
вологість повітря була 85%. Дрібнодисперсні 
тверді часточки кам’яної солі збільшують амп-
літуду руху війок миготливого епітелію слизо-
вої оболонки носа, активують мукоціліарний 
транспорт, відновлюють нормальну осмоляр-
ність секрету носа, мають бактеріостатичну вла-
стивість, покращують евакуацію слизу і мікроб-
ної маси з носу. Перебування хворих дітей в 
соляній камері штучного мікроклімату почина-
лося з 15 хв. і через 3 дні доводилося до 45 хв. 
На курс лікування використовувалося 10-15 се-
ансів. Лікування хворих дітей з АР в камері 
штучного мікроклімату є аналогом мікроклімату 
соляних шахт с. Солотвино (Закарпатська об-
ласть). 

Ефективність лікування оцінювалася по 
клінічній динаміці зникнення чи зменшення ін-
тенсивності суб’єктивних симптомів хвороби, 
зменшення кількості тучних клітин та еозинофі-
лів в мазках-відбитках з порожнини носа.  

Результати та їх обговорення. Результат 
лікування оцінювали по 4-х бальній шкалі: через 
3 міс. після закінчення лікування, через 6 міс. і 
через рік (добрий, задовільний, незначне пок-
ращення і незадовільний). Після проведеного 
лікування уже на 6-7 день у переважної більшо-
сті пацієнтів зникали скарги на закладеність но-
са, приступи чхання, свербіння, слизові виді-
лення у носі. Відновлювалося дихання. При 
ЛОР-огляді спадав набряк слизової оболонки, 
покращувався її колір. Нормалізувалася кіль-
кість еозинофілів в мазках-відбитках із слизової 
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носа, зникали тучні клітини. При обстеженні 
дітей через 3 міс. отримано добрі результати 
лікування у 88,7%, через 6 міс. – у 84,5% і через 
1 рік – у 80,4% випадках. 

Висновки.  
Використання соляних камер штучного 

мікроклімату є високоефективним методом лі-
кування дітей з АР. Мікрокліматотерапія АР 

значно покращує перебіг захворювання, сприяє 
стійкій ремісії та попереджає розвиток БА. В 
результаті лікування відновлюється функція 
носа, зникають суб’єктивні симптоми хвороби і 
наступає одужання дітей. Даний не медикамен-
тозний метод лікування дітей з АР доцільно 
більш широко використовувати в лікарській 
практиці. 
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ІСТОРІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ ЗНАМЕНИТИХ ПЕРСОНАЖІВ УШ-ХХ СТ. 
 

Життя людини складується так, що вона 
періодично хворіє. ЇЇ уражають тимчасові неду-
ги або смертельно небезпечні. Хвороби не ви-
бирають бідних чи багатих, простих чи знаме-
нитих людей. Все набагато складніше. Предста-
вляємо короткі достовірні дані про хвороби 
ЛОР-органів історичних постатей світу, які мо-
жуть бути повчальними для багатьох сучасних 
отоларингологів і медиків в цілому (I. Gerlinger, 
L. Gerlinger, 2012).  

1. George Washington (1732-1799) був пе-
ршим президентом США. Після двох президе-
нтських каденцій займався фермерською діяль-
ністю. Раптом, 14 грудня 1799 року, між 2-3 го-
динами ночі, у нього появилася лихоманка, біль 
в горлі, задишка, зміна голосу і через 21 годину 
тяжких страждань він помирає. Був встановле-
ний діагноз: паратонзилярний абсцес, флегмо-
нозна ангіна. Був скликаний консиліум 4-х ліка-
рів. Проведено 3 кровопускання. Молодий лікар 
запропонував трахеотомію, але в ті часи в Аме-
риці ще ніхто не робив цю операцію і від неї 
відмовилися. Кровопускання повторювали і па-
цієнт втратив біля 2-х літрів крові. В автобіог-
рафічних описах вказується на гострий набряк 
надгортанника, внаслідок гнійного запалення в 
ротоглотці. Ефективних ліків в той час не існу-
вало, а кровопускання різко погіршило опірність 
організму. 

2. Grant Ulysses (1822-1885) також прези-
дент США. Через 7 років після закінчення пре-
зидентського мандату він почав відчувати біль 
при ковтанні. Багато місяців його не провіряли. 
Коли нарешті в лютому місяці 1885 року його 
обстежили, то знайшли епітеліальний розпад в 
правому піднебінному мигдалику. Біопсія пока-
зала плоскоклітинну епітеліальну карциному 
правого мигдалика. Операцію не змогли зроби-
ти радикально через кровотечу пухлини, яка 

розпадалася і хворий помер. Внаслідок того, що 
не було проведено своєчасну діагностику і ліку-
вання хворого, пухлина проросла сонну артерію, 
яремну вену і корінь язика. Променева терапія 
тоді ще не існувала. 

3. Grover Cleveland (1837-1908) два рази 
вибирався президентом США. В травні місяці 
1893 році у нього появилася біль в ротовій по-
рожнині. При огляді виявлена язва на лівій по-
ловині твердого піднебіння з нерівними краями і 
кратероподібним днищем. Біопсія не виявила 
злоякісності, але інший лікар запідозрив епіте-
ліому і запропонував негайно провести опера-
цію. В США тоді була велика фінансова криза, 
тому операція президенту була проведена таєм-
но, на спеціальній яхті радикально, під нарко-
зом. Президент відносно легко переніс хірургіч-
не втручання і вже на другий день міг розмовля-
ти і приймати їжу. В скорім часі він повернувся 
до виконання своїх обов’язків. Рецидиву пухли-
ни не було. Він помер в 1908 році від серцевої 
недостатності. 

4. Frederick ІІІ William Hohenzollern (1831-
1888) – німецький принц, який на 52 році свого 
життя став імператором. Але за рік до цього у 
нього з’явилися скарги на охриплість голосу, від-
чуття стороннього тіла в горлі, покашлювання. 
Спочатку встановили у нього катар верхніх ди-
хальних шляхів. В зв’язку з тривалістю процесу 
він був направлений в клініку, де при непрямій 
ларингоскопії виявили поліпоподібний утвір на 
голосовій складці. Видалити його поліпною пет-
лею не вдалося. В подальшому йому 13 разів 
проводили гальваноакустику, але пухлина збіль-
шувалася, симптоми захворювання посилювали-
ся. Була запропонована операція, від якої відмо-
вилися. Проведена біопсія не виявила злоякісно-
го переродження пухлини. Фредерік відправився 
на відпочинок до Італії, де раптово розвилася 
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асфіксія і йому була проведена 9 лютого 1887 
року ургентна трахеотомія. Оскільки його батько 
імператор Вільгельм 1 помер 9 березня 1887 року 
принц Фредерік Ш вступив на престол з трахео-
томічною канюлею. Стан здоров’я імператора 
продовжувало погіршувалося, з’явилася дисфагія 
і наступила смерть. Пізніше був звинувачений 
відомий англійський ларинголог Маккензі, що 
неправильно зробив біопсію, не підтримав версію 
про злоякісність процесу, відхилив можливість 
радикального лікування пухлини. 

5. Francisko Jose de Goya (1746-1828) над-
звичайно талановитий іспанський художник 
кінця ХУП, початку ХУШ ст. В 1792 році стан 
його здоров’я сильно похитнувся. На фоні зага-
льної слабкості у нього з’явилася сильна голов-
на біль, головокружіння, шум в вухах, слухові 
галюцинації. Майже повністю пропав слух. Він 
впав в депресію, сильно страждав. Його життя 
стало ізольованим, замкнутим. Існують різні 
версії втрати слуху в художника. Одна з них 
стверджує, що він вживав ртутну амальгаму для 
лікування сифілісу, а інша вказує на вплив на 
нього свинцевої амальгами, яку використовува-
ли в роботі маляри. 

6. Sigmund Freud (1856-1939), відомий 
психіатр, який створив цілу наукову школу по 
вивченню нервової системи. У 1917 році він 
замітив в своїй ротовій порожнині припухлість, 
яка збільшувалася. Був оглянутий колегами, які 
виявили у нього на правій половині твердого 
піднебіння виразкове утворення, яке трактували 
як доброякісну лейкоплакію. В 1923 році під 
місцевою анестезією йому видалено пухлину з 
ротової порожнини. Втручання супроводжува-
лося великою кровотечею, що майже не закін-
чилася трагічно. Патогістологічно був встанов-
лений плоскоклітинний неороговіваючий рак. В 
подальшому, в зв’язку з рецидивом пухлини, на 
протязі 16 років, йому 25 разів! проводили опе-
рації і в 1936 році була виконана променева те-
рапія в результаті якої в правій піднебінній ді-
лянці появилася фістула із некрозом тканин та 
нестерпним зловонним запахом. При допомозі 
еутаназії, 300 мг. морфію, Зігмунд Фрейд помер 
1939 року. 

7. Mihaly Babits (1883-1941) – відомий 
угорський письменник. Не дивлячись на дуже 
активну літературну творчість мав слабке здо-
ров’я. З 37 річного віку страждав на інфекцій-
ний поліартрит. В лакунах мигдаликів завжди 
виявляли гнійний вміст. В 1932 році він почав 
відчувати задишку респіраторного характеру, 
але за медичною допомогою не звертався. У 
нього запідозрили пухлинний процес в нижньо-
му відділі глотки. Була запропонована операція 
від якої він відмовився, але згодом була видале-

на пухлина і залишена трахеотомічна трубка. 
Встановлено діагноз: кістозна аденокарцинома. 
Виконана променева терапія. Проведена опера-
ція і променева терапія дали можливість прожи-
ти йому ще три роки. 

8. Dezso Kosztolanyi (1858-1924) – видат-
ний угорський письменник, поет, перекладач. В 
1923 році він помітив на лівій нижній ясні, де не 
мав двох зубів, припухлість тканин. Стоматоло-
ги призначили консервативне лікування, але 
стан хворого не покращувався. Виконана біопсія 
виявила плоскоклітинний неороговіваючий рак. 
В 1924 році електорокаутером була видалена 
пухлина з лівої нижньої ясни. Хворий отримав 
променеву терапію. Потім були видалені збіль-
шені шийні лімфовузли. Після операції розви-
нувся стеноз гортані. Проведена ургентна тра-
хеотомія. Процес хвороби прогресував. Виник-
ли метастази в медіастинум. Розвився стеноз 
стравоходу і 3 листопада 1924 року він помер. 

9. Franz Kafka (1883-1924) – видатний че-
ський письменник. Навчаючись в Карловому 
університеті та проживаючи у тяжких матеріа-
льних умовах у нього в 1909 році виник тубер-
кульоз легень. Хвороба супроводжувалася зага-
льною слабкістю, надсадним кашлем, безсон-
ням, вегетативними розладами. В 1917 році в 
нього виникла легенева кровотеча. Його стан 
здоров’я погіршувався, підсилилася задишка, 
біль в горлі, неможливість приймати їжу. Був 
встановлений перихондрит черпакуватих хрящів 
гортані. Через порушення харчування у нього 
наростала кахексія. Загальна дистрофія привела 
до серцевої і легеневої недостатності та смерті. 
Він жив і творив в той історичний період, коли 
ще не було специфічних медичних препаратів. 

10. Heinrich Schliemann (1822-1890) – ві-
домий німецький археолог. Він все життя стра-
ждав різними хворобами. В дитинстві мав тубе-
ркульоз, часті простудні захворювання, а також 
жовту лихорадку, малярію. На протязі останніх 
20 років свого життя хворів на хронічний гній-
ний середній отит. В листопаді 1890 році біль у 
вусі та голові усилилися. Був встановлений діа-
гноз мастоїдиту і під наркозом проведена двос-
тороння мастоїдотомія. Післяопераційний пері-
од протікав важко. Завушні рани поступово за-
тягувалися і в грудні 1890 року він поїхав в Не-
аполь, завітав до Помпеї, де велися розкопки. 
Там впав в коматозний стан. Була встановлено 
інтракраніальне ускладнення – абсцес вискової 
долі мозку. Провести операцію не встигли, на-
ступила смерть. На той час антибіотиків ще не 
було, а таке ускладнення захворювання вуха 
вважалося смертельним. 

11. Joseph Haydn (1732-1809) – знамени-
тий австрійський композитор, прожив довгий 
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продуктивний вік і не вважав себе хворобливим. 
Але в останні 30 років свого життя вів неприми-
ренну боротьбу з носовими поліпами та частими 
загостреннями риносинуситів. Він був три рази 
оперованим. На той час операція поліпотомія 
виконувалася накладанням металевої лігатури 
на основу поліпа, яку затягували і через декіль-
ка днів видаляли обезкровлену, некротизовану 
тканину. Четверта операція була виконана ме-
тодом гострого видалення поліпів з порожнини 
носа, яка супроводжувалася значною кровоте-
чею. Він був незадоволений операцією, оскільки 
носове дихання не відновилося і більше не опе-
рувався. В 1809 році раптово помер від серцевої 
недостатності. 

12. Ludwig van Beethoven (1770-1827) геніа-
льний німецький композитор мав численні захво-
рювання. Ще в юнацькому віці він страждав на 
часті спазми в шлунку, проноси з кров’яними до-
мішками. Мав серйозні проблеми з печінкою. Але 
особливо тривожною сторінкою його життя була 
поступова втрата слуху. Перші прояви захворю-
вання вух у нього з’явилися у 27 річному віці. По-
ступово він перестав чути звуки музичних інстру-
ментів та високі тони. Мав постійний шум у ву-
хах. У 33 роки в оркестрі не чув трубачів. В 44 
роки спілкувався тільки письмово. Він сильно 
страждав. Діагноз отосклерозу та дегенеративні 
процеси слухового нерва у Бетховена не виклика-
ють сумніву у теперішніх дослідників. Причиною 
його смерті в 1827 році був цироз печінки. 

13. Niccolo Paganini (1782-1840) легенда-
рний музикант, який прославився на цілий світ. 
Слава та дуже насичене і невпорядковане життя 
підривали йому здоров’я. Особливо його триво-
жила дисфонія. Він майже втратив голос. Гово-
рити міг тільки шепотом, який ніхто не розби-
рав. Дисфонію пояснювали тим, що він страж-
дав на сифіліс, а по другій версії - мав туберку-
льоз гортані. У нього була субфебрильна темпе-
ратура тіла, затяжний кашель, мав часті крово-
харкання. По даних інших дослідників у нього 
була хвороба Марфана і навіть аневризма аорти 
та особлива будова голосових складок. 

14. Giacomo Puccini (1858-1924) видатний 
італійський композитор, автор знаменитої опери 
«Турандот». В 1924 році він місяцями скаржив-
ся на біль в горлі і його лікували на фарингіт, 
тонзиліт, перебував у санаторії, звичайно без 
успіху. Потім у нього появилася охриплість го-
лосу, збільшення шийних лімфовузлів, схуднен-
ня. Осінню 1924 року у Флоренції йому вперше 
виявили пухлину вестибулярної частини надго-
ртанника. Гістологічно – плоскоклітинна карци-
нома надгортанника. Пуччіні мав репутацію си-

льно курящої людини. Хворів на цукровий діа-
бет. Хоча хірург Більрот ще в 1873 році у Відні 
виконав тотальну ларингектомію, але ця опера-
ція тоді ще не дістала розповсюдження. В той 
час існували різні підходи лікування пухлин 
гортані по відношенню локалізації процесу, ви-
ще чи нижче голосових складок. 7.11.1924 року 
Пуччіні почали проводити променеву терапію, 
яка дала тимчасовий ефект. Зупинилася кровава 
мокрота, з’явився апетит. В процесі лікування 
виконана трахеотомія. 28.11.1924 року під час 
лікування у нього стався серцевий приступ і 
Пуччіні відпустили з лікарні. По дорозі додому, 
на власному автомобілі, він смертельно збив 
людину. Це настільки його розхвилювало, що 
він дістав другий серцевий приступ і вранці 
29.11.1924 року помер. 

15. George Orwell (1903-1950) знаменитий 
англійський письменник. В 1936 році він поїхав 
до Іспанії для підтримки повстанців в громадян-
ській війні. Там у 1937 році, під час бойових дій, 
Орвелл отримав важке кульове поранення в 
шию. Куля проникла в шию, під гортань по вер-
тикалі зліва і вийшла над ключицею з правої 
сторони, не поранивши магістральних судин. 
Була помірна кровотеча з рота і сильна біль в 
шиї. Орвелл зразу втратив голос і відчув параліч 
правої руки. Письменник в спогадах дуже дета-
льно описує своє відчуття в момент самого по-
ранення, душевний стан, муки людини з паралі-
тичною дисфонією, відчайдушну боротьбу за 
своє життя та страждання пораненого солдата в 
нелюдських умовах, рівень розвитку військової 
медицини. Його тривало транспортували (9 
днів) до шпиталю. При прямій ларингоскопії у 
нього було виявлено параліч однієї голосової 
складки в результаті травми nervus laryngeus 
recurrens. В подальшому його голос відновився, 
але став тонким і високим. Поранення шиї, па-
раліч голосової складки та правої верхньої кін-
цівки не стало для нього перешкодою у вислов-
люванні чудових своїх ідей і думок, які залиши-
лися вічною пам’яткою в світовій літературі. 
Помер Орвелл від туберкульозу легень на 46 
році життя. 

Отже, представлені історичні факти ЛОР-
захворювань відомих персонажів VIII-ХХ ст. 
показують, що якби діагностику та лікування 
даних пацієнтів проводили в сучасних умовах, 
перспективи їх одужання були би значно біль-
шими, завдячуючи існуючому прогресу в розви-
тку медицини і науки в цілому. Вдячні потомки 
віддають їм велику шану та вічну пам'ять за 
створені і залишені нащадкам творіння своєї 
активної життєвої діяльності. 

 
© В.В. Дячук, Р.Т. Лавецкий, 2013 
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ВЛИЯНИЕ ДИСБАЛАНСА ЖЕЛЕЗА/МЕДИ НА ПРОМОЦИЮ/ ИНИЦИАЦИЮ 
НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 
Известно, что предрасположенность к ра-

ку есть у каждого жителя планеты на генетиче-
ском уровне, но запускают механизм развития 
болезни пролонгированное действие различных 
канцерогенных факторов, иммунобиологиче-
ские и биохимические сбои непосредственно в 
самом организме. Сегодня поиск информатив-
ных критериев контроля эволюции опухолевого 
процесса и его прогрессирования на этапе лече-
ния и динамического наблюдения остается ак-
туальным. Установлено, что интенсивность 
окислительных радикалов выражена в организ-
ме больных с неопластическим процессом, а 
нарушение соотношения некоторых биохимиче-
ских процессов их усиливает либо уменьшает. К 
таким важным биохимическим процессам сле-
дует отнести баланс железа/меди. У здоровых 
лиц баланс железа и меди составляет 5:1 – ба-
ланс положительный, а соотношение больше 
7:1– отрицательный (дисбаланс). Пролонгиро-
ванный отрицательный баланс приводит к пато-
логическим состояниям. В литературе нет дан-
ных о метаболизме этих микроэлементов в сы-
воротке крови у больных раком гортани. Поэто-
му оправдано изучение гомеостаза железа/меди 
в организме больных раком гортани. Известно, 
что железо является критично необходимым для 
роста опухолевых клеток как кофактор рибо-
нуклеотидредуктазы – ключевого фермента 
синтеза ДНК и регулятора пролиферации кле-
ток. При этом происходит угнетение синтеза 
АТФ со сдвигом в направлении гликолитиче-
ского типа обмена, характерного для опухоле-
вых тканей. Избыток железа повышает продук-
цию проканцерогенных радикалов О2 и приво-
дит к поражению печени, сердца и поджелудоч-
ной железы. При поражении печени нарушается 
метаболизм меди и цикл образования белка – 
трансферрина, который транспортирует железо 
к органам и тканям. Поэтому функциональное 
состояние клеток печени является важным для 
равновесия процессов синтеза меди и железа, и 
является существенным для инициации неопро-
цесса. Медь входит в состав монополиоксидаз, 
гемоцианида, тирозиназы, аминооксидаз, цито-

хромоксидаз, катализирует активность каталазы, 
пероксидазы, стимулирует гемоглобинообразо-
вание, участвует в углеводном обмене, образо-
вании витаминов группы В и витамина Р, акти-
вирует фагоцитарную функцию лейкоцитов. 
Известно, что гомеостаз меди зависит от содер-
жания меди в церулоплазмине сыворотки крови 
(в норме 90-93% меди). Каждая молекула церу-
лоплазмина содержит 6-7 атомов меди, находя-
щихся в трех разных состояниях, но функцио-
нирующих синхронно.  

Под наблюдением находилось 50 больных 
раком гортани, у которых избыток железа в ор-
ганизме по отношении к меди составлял более 
7:1 и проявлялся в повышении концентрации 
железа в сыворотке крови и степенью насыщен-
ности железом сыворотки. Пациенты были раз-
делены на две группы по 25 человек. Основной 
группе (n= 25 больных) назначали системно 
биоцерулин (в/в по 0,4 г на 400,0 5%-глюкозы в 
течение 5 дней до операции) и интраоперацион-
но в дозе 0,2 г на 200 мл физиологического рас-
твора хлорида натрия в виде аппликации тканей 
операционного поля. Наблюдение в течение 2-х 
лет, показало отсутствие процедива и рецидива 
рака гортани у 100% больных. В эти сроки в 
контрольной группе (n= 25 больных) продол-
женный рост был у 2-х больных и рецидив рака 
гортани у 8 пациентов. 

Таким образом, повышение концентрации 
железа у больных раком гортани оказывало ток-
сическое действие на митохондрии, что служи-
ло фактором прогрессирования рака гортани у 
10 больных контрольной группы. 

Использование Биоцерулина системно и 
интраоперационно в основной группе больных 
привело к восстановлению баланса железа/меди, 
т. е. восстановило отрицательный баланс в по-
ложительный. Это привело к нормализации го-
меостаза меди (нейтрализации окислительного 
стресса, в частности перекисное окисление ли-
пидов), обеспечило неосложненное течение за-
живления послеоперационной раны и оказало 
действие на инициацию, но не на промоцию не-
опроцесса. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, 2013 
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ВЫБОР СПОСОБА ВИЗУАЛИЗАЦИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ  
ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
В группу опухолей фаринго-

парафарингеальной области объединяют ново-
образования различные по тканевому происхо-
ждению, степени их дифференцировки ианато-
мо-топографической локализации. Среди ново-
образований этой области выделяют доброкаче-
ственные, промежуточные и злокачественные. 
Эти новообразования подлежат хирургическому 
лечению, исход которых зависит во многом от 
достаточной визуализации и возможной доопе-
рационной дифференцировки. Фаринго-
парафарингеальная область – сложное анатомо-
топографическое образование, в котором про-
ходят сосудисто-нервные образования (сонные 
артерии, яремная вена, блуждающий нерв, 
подъязычный, лицевой нервы и пограничный 
симпатический ствол). Новообразования этой 
области в той или иной степени вовлекают в 
процесс сосудисто-нервныеобразования, прояв-
ляющееся вследствие декомпенсации их функ-
ции до операции и после операции вследствие 
травмы /или их резекции в виде парезов или па-
раличей (тугоподвижность (дизартрия) языка, 
изменение тембра голоса и др.). Наиболее слож-
ными являются хирургические вмешательства 
на магистральных сосудах, которые могут за-
кончиться гемипарезом. Наибольшее клиниче-
ское значение имеют осложнения после опера-
ции, так как они зачастую расцениваться как 
ятрогенные. Следует выделять и учитывать пре-
ходящие и стойкие симптомы. Клиницисты не 
всегда выделяют преходящие симптомы, считая 
их не существенными. Например, травма трой-
ничного нерва, резекция краевой ветки лицевого 
нерва, проявляющаяся парезом (снижением чув-
ствительности этой зоны или незначительным 
свисанием угла рта), которые, как правило, 
уменьшаются или полностью проходит через 3-
6 месяцев. Учитывая арсенал тяжелых осложне-
ний, следует проводить более детальную визуа-
лизацию новообразований этой сложной анато-
мо-топографической области. Известно, что 
проведение визуализации, используя только 
традиционную диагностическую технологию: 

пункция новообразования, УЗИ или РКТ совер-
шенно недостаточно.  

Нами в течение 10 лет у 100 больных с 
новообразованиями фаринго-парафарингеаль-
ной области применялась комплексная визуали-
зация. Изучалитопографо-анатомическое взаи-
моотношение новообразованиясо стенками ма-
гистральных сосудов и нервных структур, и 
проводилась их функциональная оценка. Про-
водилось нативноеСКТ-сканированиеи СКТ с 
внутривенным введением контрастного неион-
ного йодсодержащеговещества («Омнипак-
300»или «Ультравист-300»). Постобработка 
СКТ-изображений проводилась при 3D-
реконструкции, RGB-моделирования и VRT-
реконструкции. Для оценки состояния коллате-
рального кровообращения головного мозга и 
органа зрения проводили транскраниальную 
ультразвуковую допплерографию с компресси-
онными пробами общих сонных артерий с обеих 
сторон. Это позволило определить коллатераль-
ную компенсацию через переднюю, задние со-
единительные артерии и через орбитальный 
анастомоз. При диагностике сосудистого обра-
зования до операции проводилась тренировка 
сосудистых источников коллатерального крово-
обращения по Матасу с мониторингом их спек-
тральных характеристик (скорости кровотока). 

Используемая комплексная диагностиче-
ская технология показала наибольшую диагно-
стическую информацию и позволила провести 
хирургическое лечение с незначительным чис-
лом преходящий интра- и после операционных 
осложнений. Она позволила нам значительно 
уменьшить количество стойких послеопераци-
онных осложнений и степень их выраженности. 
Оценка анатомических особенностей и функ-
ционального состояния сосудов коллатерально-
го кровообращения головного мозга и органа 
зрения является обязательным условием диаг-
ностики и предоперационной подготовки у 
больных с сосудистыми новообразованиями 
шеи. 

 
© Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, А.М. Чеботарева, 2013 
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ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ КАК СИМПТОМ ПРИ В20 
 

Сегодня в Украине сохраняется достаточ-
ное количество пациентов, которые не в состоя-
нии получить адекватную антиретровирусную 
терапию по поводу ВИЧ-инфекций и В20. В 
связи с этим к лор врачу с клиническими сим-
птомами заболевания ротоглотки за медицин-
ской помощью обращается все больше больных.  

Цель исследования: определить зависи-
мость клиническойсемиотики воспалительного 
процесса ротоглотки больных при В20, в зави-
симости от длительности заболевания и полу-
чаемой терапии. 

Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 32 пациента, со слов, которых со-
стоят на учете и получают антиретровирусную 
терапию. Из них 24 мужчин и 8 женщин. Из 
анамнеза длительный прием инъекционных 
наркотиков. Пациенты самостоятельно обраща-
лиськЛор врачу в связи с выраженным болевым 
синдромом в ротоглотке. Больные распределены 
на две группы по 16 человек в зависимости от 
длительности заболевания и применения анти-
ретровирусной терапии.Больным проводилось 
клинико-диагностические исследования: ЛОР 
осмотр, общий анализ крови, мазки на бак фло-
ру и кандидоз. Не смотря на то, что у этих боль-
ных было известно основное заболевание, мы 
проводили забор материала из ротоглотки на 
BL.  

Первая группа, длительность заболевания 
составила 1,5 года, вторая группа больше 4 х 
лет. Больные обеих групп получали антиретро-
вирусную терапию в эти сроки и назначали им 
комплексную системную и местную антибакте-
риальную терапию.Все больные лечение пере-
носили тяжело. 

Результаты исследования 
Больные первой группы предъявляли в 

основном жалобы на постоянные головные бо-
ли, слабость и повышенную потливость. У части 
больных пальпировалась лимфаденопатия, в 
общем анализе крови выявлена лимфопения. 

При осмотре рото и гортаноглотки слизистая 
оболочка была бледно-розового цвета, отсутст-
вовали эрозивные и некротические признаки. 

Основные жалобы больных второй груп-
пы были: постоянные и выраженные боли в 
глотке, гортани, усиливающиеся при глотании, 
охриплость голоса, слабость, потливость и не-
приятный запах из верхних дыхательных путей. 
При осмотре: бело-серый налет на языке, герпе-
тическая инфекция слизистой полости рта и губ. 
У части больных определялись множественные 
эрозивные очаги на слизистой оболочке ротог-
лотки (мягкое и твердое небо, язык, корень язы-
ка и щеки) от мелкоточечных эрозий до круп-
ных очагов с изъявлением (4-5 см), покрытые 
фибринозным налетом и некротическими мас-
сами, окаймленные резко отечной каймой. Забо-
левание протекало с высокой температурой, 
увеличением не только регионарных лимфати-
ческих узлов, но и наблюдалась персистирую-
щая генерализованная лимфаденопатия. У части 
больных наблюдалась гепато- и спленомегалия, 
выраженная лимфопения. Следует особо отме-
тить, в этой группе больных выраженный кан-
дидоз слизистых оболочках ротоглотки сопро-
вождался массивными некротическими измене-
ниями больших участков. Проводимая ком-
плексная антибактериальная терапия была не 
эффективной.  

Больные отмечали улучшение состояния 
и уменьшение клинической симптоматики толь-
ко после 6-месячного специального лечения. 

Через 8-10 месяцев специального лечения 
11 пациентов второй группы умерли. У 5-ти 
больных симптомы поражения ротоглотки и 
гортани значительно уменьшились. 

Таким образом, патологическийсимпто-
мокомплекс лор органов у обследованных боль-
ных зависел от длительности заболевания, т.е., 
от состояния иммунодефицита. Проводимая 
комплексная терапия у больных с выраженным 
иммунодефицитом была не эффективной. 

 
© Ф.Д. Евчев, О.В. Титаренко, И.Э. Чернышева, А.Ф. Евчева, 2013 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИННОСТИ ЭКССУДАТИВНЫХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Анализ отдаленных результатов хирурги-
ческого лечения гипертрофии глоточной минда-
лины у детей, страдающих экссудативным оти-
том, нельзя считать утешительным: по данным 
литературы рецидив аденоидов или хроническо-
го воспаления наблюдается от 9,5% до 75% слу-
чаев (Гербер В.Х., 1986; Ковалёва JI.M., Ланцов 
А. А., 1995; Дорощенко П.М., 1996). 

 Основной причиной неудовлетворитель-
ных результатов операции современные авторы 
называют неполное удаление аденоидной ткани, 
которое приводит к «рецидиву» или «продлен-
ному росту» лимфоидной ткани (Псахис Б.И., 
Мельникова Л.П., 1973). При этом исследовате-
ли часто не указывают локализацию и размеры 
рецидива, возрастные особенности детей, связь 
с техникой оперативного вмешательства и т.д. 
(Дорощенко П.М., 1996; Buchinsky F.J., Lowry 
М.А., Isaacson G., 2000).  

Недостаточное внедрение методов объек-
тивной документированной диагностики до и 
после хирургического лечения, несовершенство 
стандартного инструментария, редкость исполь-
зования общего обезболивания при вмешатель-
ствах на лимфоидном кольце у детей, слабое 
представление о роли лимфоидной ткани носо-
глотки как в системной, так и в местной рези-
стентности, широкая распространённость мето-
дики классической «слепой аденотомии» - это 
неполный перечень факторов, подчёркивающих 
актуальность данной проблемы и позволяющих 
изыскивать дополнительные резервы повыше-
ния качества аденотомии.  

Нами проведено изучение отдаленных ре-
зультатов разных методов аденотомии у 38 де-
тей, продолжающих страдать экссудативным 
отитом. Из анамнеза известно, что аденотомия 
выполнялась с давностью от 1 года до 3 лет. 
Под местной анестезией аденотомия произведе-
на у 25 детей, под общей – у 13. Практически во 
всех случаях использовалась стандартная мето-
дика аденотомии инструментом Бекмана. Толь-
ко в 2 случаях (со слов родителей) применялась 

шейверная методика. Контроль по данным вы-
писки осуществлялся только у 9 больных с по-
мощью эндоскопии. Всем обратившимся боль-
ным произведено тщательное изучение статуса 
носоглотки с помощью эндомикроскопии и ви-
деофиксации. 

При эндоскопическом исследовании на-
ми отмечены следующие изменения в носо-
глотке, видимо играющие не последнюю роль 
в продолжающемся течении экссудативного 
отита. Обращает на себя внимание преоблада-
ние рубцовых изменений носоглотки, особен-
но в области устьев слуховых труб. Степень 
деформации варьирует от рубцового измене-
ния валика до практически полного заращения 
устья. Эти изменения нами отмечены у 42% 
осмотренных детей. Далее у 58% больных оп-
ределяется наличие лимфоидной ткани в ку-
поле носоглотки, врастающей в хоаны и вы-
полняющей розенмюллеровскую ямку. У 2 
пациентов лимфоидная ткань локализовалась 
только в области трубного валика, блокирую-
щая устье трубы. 

Все эти дети реоперированы под общим 
обезболиванием современными методами (шей-
вером, коблацией) под визуальным контролем 
непрямой эпифарингоскопией с увеличением. 
При наблюдении за ними в течение года реци-
дива отита нет. 

Таким образом, по нашему мнению, дис-
функции слуховой трубы и продолжающемуся 
развитию экссудативного отита способствуют 
наличие или рецидив лимфоидной ткани в ку-
поле носоглотки, в области розенмюллеровской 
ямки и обтурация тканями устья слуховой тру-
бы, а так же грубые рубцовые изменения после 
стандартной аденотомии. Тактика этой опера-
ции должна быть пересмотрена в сторону ви-
зуализации хирургических приемов с макси-
мальным щажением боковой стенки носоглотки 
и удалением лимфоидной ткани с указанных 
локализаций современными приемами (шейвер-
ными, холодноплазменными). 

 
© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, Д.Н. Кокоркин, В.Ю. Ткаченко, 2013 
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ОСОБЕННОСТИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ 

 
Необходимость объективной оценки но-

сового дыхания при лечении заболеваний носа и 
околоносовых пазух очевидна. Аэродинамика 
носа включает в себя комплекс взаимоотноше-
ний различных потоков воздуха в полости носа 
и околоносовых пазухах, причем характер дви-
жения воздуха на вдохе и выдохе меняется по 
направлению и геометрии. Патологическое из-
менение аэродинамики в полости носа законо-
мерно приводит и к нарушению его функций. 
Это определяет ведущую роль данного процесса 
в этиологии и патогенезе большинства риноло-
гических заболеваний.  

С развитием новых технологий появляют-
ся технические средства, позволяющие не толь-
ко фиксировать процессы, происходящие в по-
лости носа, но и объективно оценивать характер 
этих изменений.  

Целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей носового дыхания в 
норме и при хроническом вазомоторном рините.  

Для проведения данных исследований 
нами использовался компьютерный риномано-
метр для тестирования носового дыхания с бло-
ком перепадно-расходных характеристик (КРМ 
типа ТНДА-ПРХ), разработанный Харьковским 
национальным университетом радиоэлектрони-
ки (Декларационный патент Украины на изо-
бретение № 91762 «Устройство для тестирова-
ния носового дыхания» от 2010г). При этом воз-
душный поток проходит через открытую носо-
вую полость, что позволяет измерять давление в 
передних и задних отделах полости носа. Дан-
ный метод дает информацию как о сопротивле-
нии воздушного потока в полости носа в целом, 
так и о сопротивлении в каждой половине носа 
в отдельности. Для клинического анализа, пред-
почтительнее суммарная оценка показателей 
обеих половин носа (Декларационные патенты 
Украины на изобретение: Патент № 94853 
«Способ определения аэродинамических харак-
теристик верхних дыхательных путей человека» 
от 2011 г. и Патент № 94357 «Способ непрямого 
определения перепада давления в верхних ды-
хательных путях человека» от 2011 г).  

Для изучения вентиляции полости носа с 
учетом особенностей индивидуальной архитек-
тоники верхних дыхательных путей были взяты 
соотношения суммарных объемных потоков 
(ССОП) при передней активной риноманомет-
рии (ПАРМ) и при инспираторной спирометрии 
(ИС) в каждом отдельном случае. Этот параметр 

изучался у 47 человек. Из них 22 пациента со-
ставили основную клиническую группу с хро-
ническим вазомоторным ринитом, сопровож-
дающимся нарушением функции носового ды-
хания. Средняя длительность заболевания со-
ставляла от 2 до 4 лет, среди них было 12 муж-
чин и 10 женщин. Учитывалось также отсутст-
вие заболеваний нижних дыхательных путей, 
выраженных аллергических процессов. В кон-
трольную группу вошли 25 здоровых лиц (11 
мужчин и 14 женщин). Возраст в обеих группах 
колебался от 18 до 40 лет.  

Всем обследуемым риноманометрию вы-
полняли перед анемизацией слизистой оболочки 
обеих половин носа и через 10-15 мин после 
нее. При проведении исследования было выяв-
лено, что у пациентов основной группы с хро-
ническим вазомоторным ринитом соотношение 
суммарных объемных потоков ПАРМ и ИС до 
анемизации находилось в пределах 0,18-0,29. 
Этот тест увеличивался до 0,33-0,42 после про-
ведения анемизации. В контрольной группе 
ССОП ПАРМ и ИС в начале исследования со-
ставляло 0,41-0,51, а после анемизации равня-
лось 0,49-0,58. Это указывает на то, что в ос-
новной группе происходило существенное сни-
жение объемного потока вентиляционного со-
противления носовых ходов при наличии хро-
нического вазомоторного ринита и отсутствии 
патологии со стороны нижних дыхательных пу-
тей. Также, в основной группе после анемиза-
ции отмечалось увеличение соотношения иссле-
дуемых суммарных объемных потоков до пока-
зателей нормы. При этом происходило одно-
временное уменьшение сопротивления воздуш-
ных потоков в носовой полости. Эти данные 
дают нам возможность сделать вывод о необхо-
димости улучшения аэрации и уменьшения со-
противления в носовой полости путем восста-
новления архитектоники полости носа при про-
ведении оперативного вмешательства. В кон-
трольной группе этот тест имел значительный 
разброс значений. Это говорит о высокой степе-
ни вариабельности объема носовой полости, что 
необходимо учитывать при проведении лечеб-
ных мероприятий в ней.  

Таким образом, объективизация функ-
ционального состояния полости носа при прове-
дении хирургического или консервативного ле-
чения ринологических заболеваний в современ-
ных условиях становится абсолютной необхо-
димостью. Метод риноманометрии дает воз-
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можность получить большую информацию о 
геометрическом строении носовой полости, а 
также изучить функциональное индивидуальное 
вентиляционное сопротивление и характер 
аэрации полости носа с учетом физиологиче-

ских показателей слизистой оболочки носа. Это 
позволяет рекомендовать данный метод для 
спортивной медицины и при изучении патоло-
гических процессов различных ринологических 
заболеваний в динамике лечения. 

 
© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, 2013 
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ХАРАКТЕРА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТАХ 

 
Лечение больных с хроническими заболе-

ваниями полости носа и околоносовых пазух, 
несмотря на многообразие форм и видов меди-
каментозного лечения, остается актуальной и 
сложной задачей клинической ринологии. В то 
же время, проведение целенаправленной анти-
бактериальной терапии возможно лишь в тех 
случаях, когда достоверно идентифицирован 
возбудитель и определена чувствительность к 
антибиотику (Березняков И.Г., 2003). Однако, 
получение этой информации из бактериологиче-
ской лаборатории требует минимум 72 часа. Это 
значительно затягивает начало адекватного ле-
чения, диктует необходимость назначения анти-
биотиков широкого спектра действия без учета 
чувствительности к ним микроорганизмов.  

Поиск альтернативных, неинвазивных, 
экономичных, быстровыполнимых экспресс ме-
тодик качественного и количественного опреде-
ления бактериальной инвазии остается актуаль-
ной проблемой клинической ринологии. 

Целью работы являлось повышение эф-
фективности и доступности верификации био-
ценоза слизистой оболочки полости носа при 
хронических риносинуситах. 

В клинике ЛОР болезней ХНМУ разрабо-
тана и внедрена модифицированная методика 
спектрофотометрической диагностики бактери-
альной обсемененности слизистой оболочки 
полости носа с использованием эндоскопа (дек-
ларационные патенты на изобретение: Пат. Ук-
раины №54872А, 2003г. “Эндоскоп с функцией 
экспресс-диагностики характера и уровня бак-
териальной обсемененности слизистой оболоч-
ки верхних дыхательных путей” и Пат. Украины 
№ 69236А, 2004г. “Способ определения объек-
тивной степени гиперемии слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей”). Предложена сис-
тема экспресс-диагностики форм бактериальной 
контаминации полости носа с помощью опреде-
ления степени гиперемии его слизистой оболоч-

ки. Для этого проводилось изучение спектраль-
ной характеристики цветового тона, насыщен-
ности, интенсивности диагностического изо-
бражения и процедуры анализа распределения 
данных цветовых компонент. 

Одновременно нами было проведено ис-
следование характера и уровня бактериальной 
обсемененности слизистой полости носа у 55 
пациентов с хроническим риносинуситом (ХРС) 
в возрасте от 20 до 60 лет.  

Микробиологические исследования из 
полости носа при ХРС свидетельствовали, что 
наиболее часто при данном заболевании высе-
вались сочетания микробных ассоциантов. Так, 
в 14 % случаев высевается S. aureus + K. 
pneumoniae + S. epidermidis. У этих же больных 
обнаружено сужение красного цветового ком-
понента до монохроматического уровня – 
10±2ед. Также у них констатировано равномер-
ное расширение зеленой и синей составляющих 
до 110±17 и 100±11ед. Сочетание S.aureus с 
S.epidermidis и Str. α-haemolyticus выявлено в 
18,5% случаев. У них аддитивные цветовые 
компоненты соответствовали следующим пока-
зателям: для красной составляющей – 25±2ед., 
для зеленой – 130±18 ед., для синей – 75±12 ед. 
В то же время, колонизация дрожжеподобных 
грибов (Candida albicans) вместе с золотистым 
стафилококком (S.aureus) выявлялись у 15% 
больных. У таких пациентов выявлено равно-
мерное распределение для всех цветовых ком-
понент. При этом, красная, зеленая и синяя со-
ставляющие равнялись 36±4 ед., 49±7 ед., 31±6 
ед., соответственно. Монофлора, Str. 
haemolyticus, обнаруживается в 13,3%. В этих 
случаях наблюдалось расширение зеленой ком-
поненты до 80 ± 8 ед. с одновременным сужени-
ем красного до монохроматичного уровня – 2ед. 
и синего до 19±4 ед. При обнаружении лишь 
S.aureus наблюдалось сужение красного спектра 
до монохроматической линии (5±1 ед.) со зна-
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чительным расширением зеленой и синей со-
ставляющих в пределах 150±11 ед. и 118±15 ед.  

Таким образом, спектрофотометрические 
изменения слизистой оболочки полости носа 
опосредствованно отражают характер бактери-
альной обсемененности при воспалительных 
ринологических процессах. Полученные иссле-
дования выявляют качественную корреляцион-
ную зависимость между состоянием цветовой 
гаммы слизистой оболочки полости носа, опре-

деляемой по характеру спектральных состав-
ляющих и видом бактериальной обсемененно-
сти. 

Выводы  
Метод экспресс-диагностики характера 

бактериальной инвазии на основе спектрофото-
метрического изучения слизистой полости носа 
позволяет получить ценные данные о бактери-
альной контаминации и ускорить начало адек-
ватной антибактериальной терапии. 

 
© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, 2013 
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(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ОБ АЭРОДИНАМИКЕ ПОЛОСТИ НОСА В НОРМЕ  
И ПРИ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 
В настоящее время острые и хронические 

воспалительные заболевания носа и околоносо-
вых пазух встречаются довольно часто и не 
имеют тенденции к уменьшению. Причиной 
подобной ситуации может быть неблагоприят-
ная экологическая ситуация. Кроме того, ис-
пользуемое традиционное лечение не всегда 
бывает адекватным и не учитывает особенности 
патофизиологических процессов, протекающих 
в полости носа и околоносовых пазух. Пред-
ставляется интересным изучение аэродинамики 
полости носа и околоносовых пазух при отсут-
ствии и наличии воспалительных заболеваний в 
них. Кроме того, изменение вентиляционной и 
дренажной функции указанных анатомических 
образований является объективной оценкой эф-
фективности консервативного и корригирующе-
го хирургического лечения. 

Согласно существующим физиологиче-
ским теориям поток воздуха в полости носа на 
вдохе идет через средний и верхний носовые 
ходы, а выдох – через нижний носовой ход. При 
этом давление в полости носа попеременно ме-
няется от пониженного к избыточному. При 
этом порция воздуха, находящегося в полости 
носа, обменивается своим объемом с околоно-
совыми пазухами. В результате этого происхо-
дит кондиционирование воздуха, устремляюще-
гося в нижние дыхательные пути. 

При наличии же анатомических препятст-
вий или воспалительных заболеваний воздуш-
ный поток меняет свою направленность, что 
приводит к усугублению негативных процессов 
в полости носа. 

Для контроля воздушного потока, прохо-
дящего в носовой полости, нами внедрена зад-
няя риноманометрия, которая, в отличие от пре-
дыдущих аэродинамических методик контроля, 
измеряет объем проходящего воздуха в полости 
носа в единицу времени и соответствующий 
перепад давления при физиологическом дыха-
нии через обе ноздри. С помощью этой методи-
ки достоверно показана эффективность прово-
димых хирургических и консервативных мето-
дов лечения ринологических заболеваний. 

С помощью экспериментальных исследо-
ваний, проводимых при выполнении гайморо-
томии, установлено, что аэродинамические про-
цессы в пазухе протекают только в локальной 
области, непосредственно примыкающей к со-
устью. При этом скорость воздухообмена со-
ставляет порядка нескольких метров в секунду. 
В периферийной области пазухи происходит 
диффузия поступающего воздуха с уже находя-
щейся порцией воздуха внутри пазухи. Ско-
рость диффузии составляет около 0,05 м/с – на 
два порядка меньше скорости аэродинамиче-
ских процессов в носовой полости и в области 
соустья пазухи. 

Таким образом, понимание аэродинами-
ческих процессов, возникающих и протекающих 
в полости носа и околоносовых пазухах, имеет 
существенное значение в возникновении и раз-
витии синуитов, позволяет проводить их кор-
рекцию, опираясь на доказательные методы об-
следования и, тем самым, способствует сниже-
нию частоты ринологических заболеваний. 

 
© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, Н.О. Шушляпина, 2013 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 83 

А.С. ЖУРАВЛЬОВ, МАНІ ХАНС (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛАЗЕРА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ 

 
Хронічний тонзиліт (ХТ) на сьогодні за-

лишається однією з основних проблем не лише 
оториноларингології, але й багатьох інших клі-
нічних дисциплін, у патогенезі яких провідне 
місце займають локальна інфекція, дефіцитний 
стан імунної системи, алергія. Запропонований 
арсенал способів та засобів лікування цієї пато-
логії не в змозі зупинити прогресуючий ріст за-
хворюваності та кількості ускладнень у пацієн-
тів, що страждають на ХТ. 

Одним з перспективних напрямків в прак-
тиці оториноларингологів є використання висо-
коенергетичного лазерного випромінювання для 
лікування різних нозологічних форм, зокрема, 
ХТ. Результати лікування хворих за допомогою 
хірургічного лазера доводять, що цей метод лі-
кування не тільки покращує дренажну функцію 
піднебінних мигдаликів, але і чинить позитивну 
дію на інші патологічні ланки захворювання. 
Однак, на сьогодні для практичного застосуван-
ня надто мало робіт, які описують методи лазе-
рного впливу на мигдалики та максимально 
враховують патогенетичні ланки захворювання. 

Метою роботи стало порівняльне вивчення 
ефективності застосування лазерної тонзилотомії 
та традиційної тонзилектомії у експерименті на 
тваринах з модульованим хронічним тонзилітом. 

Об’єктом дослідження були кролі породи 
«Шиншила», вагою 2,5-3,0 кг. Моделювання 
хронічного тонзиліту проводили за авторською 
методою. Тварин інфікували у парамигдаликову 
клітковину та область верхнього полюсу підне-
бінних мигдаликів зависсю добової культури 
референс-штаму S. аureus 209 P (ATCC 6538-P). 
Зниження імунореактивності проводили шляхом 

попередньої сенсибілізації організму лаборато-
рних тварин до інфекційного агенту. 

Лазерне лікування проводили за допомо-
гою хірургічного імпульсно-періодичного напі-
впровідникового апарату потужністю 10 Вт 
«ЛАЗЕРМЕД-10-01». З його допомогою 5 кро-
лям проведена двобічна тонзилотомія та 5 кро-
лям виконана двобічна тонзилектомія.  

Для вивчення реакцій імуногенезу на 
проведене оперативне втручання, окрім мигда-
ликів, вивчали морфологічні особливості тиму-
су та селезінки. 

Дослідження довели, що у тварин, яким 
застосували тонзилектомію за допомогою лазе-
ру, спостерігається більш висока клінічна ефек-
тивність за такими показниками, як кровотеча, 
загоєння ранової поверхні, проти тварин, яким 
проводили типову тонзилектомію. Мікробіоло-
гічні дослідження у післяопераційному періоді 
не виявили персистенції золотавого стафілококу 
при всіх застосованих методах лікування. Пато-
морфологічні дослідження тимусу та селезінки 
показали активацію міграції лімфоцитів як з 
тимусу, так із селезінки лише у тварин, яким 
проведено лазерний вплив. Вивчення фагоцита-
рної активності нейтрофілів у піддослідних тва-
рин констатувало активацію клітинної ланки 
імунітету при використані лазеру. 

Таким чином, запропонована методика 
оперативного лікування хронічного тонзиліту за 
допомогою високоенергетичного напівпровід-
никового лазеру. При її застосуванні окрім клі-
нічної ефективності має місце імуномодулююча 
дія на показники місцевої та системної реактив-
ності організму лабораторних тварин. 

 
© А.С. Журавльов, Мані Ханс, 2013 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, Н.О.ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

CОСТОЯНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА  
У ЛИЦ С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

 
Обонятельный анализатор, как в норме, 

так и при различных патологических состояни-
ях, обладает способностью изменять свой уро-
вень чувствительности (Шульгин Г.Н., 
1978). Следует признать, что определение его 
порогов не даёт полной характеристики предела 
«работоспособности» обонятельного анализато-

ра особенно в условиях эмоциональных и физи-
ческих нагрузок. Это касается достаточно моло-
дой патологии – синдрома хронической устало-
сти (СХУ), который все более и более широко 
распространяется в цивилизованных странах 
всего мира, но плохо диагностируется и мало 
поддается эффективному лечению. На сего-
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дняшний день известно, что для диагностики и 
лечения СХУ необходим комплексный подход, 
включающий оценку работы наиболее чувстви-
тельных анализаторов организма, в том числе 
обонятельного. Такой подход позволит полу-
чить весь объем информации, необходимый для 
обоснованных врачебно-диагностических и ле-
чебных мероприятий этой патологии. 

Цель исследования – выявить особенности 
влияния одорантов (ароматов эфирных масел) на 
состояние обонятельного анализатора у человека 
при синдроме хронической усталости. Методоло-
гической основой работы послужили экспери-
ментальные и клинические данные действия одо-
рантов (ароматы эфирных масел) на обонятель-
ный анализатор человека в условиях синдрома 
хронической усталости. В основу работы поло-
жены данные комплексного обследования 20 па-
циентов с синдромом хронической усталости. 

Исходя из этого, нами использован оль-
фактометрический метод для оценки обонятель-
ных характеристик и эффекта воздействия на 
анализатор. Нами использован раствор эфирных 
масел разного разведения (концентрация исход-
ного вещества принята за единицу): 0,8; 0,4; 0,2; 
0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,0062. Индифферентной 
основой послужило вазелиновое масло. Концен-
трация раствора эфирных масел подобрана 
опытным путём при исследовании здоровых 
лиц. Вещество предлагали понюхать в порядке 

возрастающей концентрации. Разведение паху-
чего вещества, при котором пациент ощущал 
запах, характеризовалось порогом восприятия 
запаха. Результаты тестирования осуществлялся 
по следующей схеме: 0 баллов – обоняние от-
сутствует; 1 балл – пациент определяет запах 
при концентрации эфирного масла 0,8-0,4; 2 
балла – концентрация эфирного масла 0,2-0,1; 3 
балла – концентрация 0,05-0,025; 4 балла – кон-
центрация 0,0125-0,0062.  

При исследовании обонятельной функции 
и оценки приемлемой концентрации эфирных 
масел были определены следующие показатели. 
При качественном методе исследования порог 
восприятия запаха у 10 (50%) пациентов соот-
ветствовал ощущению концентрации раствора 
эфирных масел равной 0,0125, что соответство-
вало 4 баллам. У 6 (30%) пациентов ощущали 
концентрацию раствора эфирных масел, равной 
0,025, что соответствовало 3 баллам, и 4 (20%) 
пациентов ощущали концентрацию раствора 
эфирных масел равной 0.21, что соответствова-
ло 2 баллам.  

Таким образом, пациенты страдающие 
синдромом хронической усталости лучше иден-
тифицируют ароматы с меньшей концентрацией 
эфирных масел, что говорит о повышении поро-
га чувствительности обонятельного анализато-
ра, а также косвенно свидетельствует об утом-
ляемости обонятельного анализатора. 

 
© А.С. Журавлев, Н.О.Шушляпина, 2013 
 
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, О.В. БОНДАРЕНКО, Е.А. САХИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА БРОНХО МАКС 

 
Удельный вес хронических синуитов в 

структуре воспалительных заболеваний верхних 
дыхательных путей остается высоким. Целесо-
образность поиска новых, более эффективных 
методов санации больных с данной патологией 
несомненна. 

 Нами обследовано 80 больных хрониче-
ским гнойным гайморитом в возрасте от 18 до 
66 лет (мужчин – 59, женщин – 21), находив-
шихся на стационарном лечении в ЛОР-клинике 
ХНМУ с 2009 по 2013 гг.  

 Все пациенты соответственно виду про-
водимого лечения были разделены на две кли-
нические группы равноценные по полу, возрас-
ту и клиническому течению болезни.  

 I группа включала 36 лиц, которым про-
водилась традиционная терапия: антибактери-
альные, противовоспалительные, дегидратаци-
онные, десенсебилизирующие средства, сосудо-
суживающие капли в полость носа. Во II группе 
(44 человека), наряду с традиционным лечени-
ем, в качестве антигистаминного, противовос-
палительного препарата применялся внутрь 
Бронхо Макс (суточная доза для взрослых – 240 
мг, по 80 мг 3 раза в день, независимо от време-
ни приема пищи, продолжительность курса ле-
чения составляла 5-7 дней). Препарат также ин-
гибирует L1-адренорецепторы, стимулирующие 
секрецию вязкой слизи, и оказывает сосудосу-
живающее действие.  
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 Диагностика заболевания основывалась 
на анализе жалоб больного, данных анамнеза, 
объективных клинических симптомах. Допол-
нительные методы исследования включали эн-
доскопию полости носа и околоносовых пазух, 
рентгенографию, консультации смежных спе-
циалистов. Кроме этого, изучались бактериоло-
гические (качественный и количественный ана-
лиз), иммунологические (SIgA, лизоцим) тесты.  

 Изучение динамики клинических данных 
до и после лечения у обследованных больных в 
2-х клинических группах показало, что у паци-
ентов II-клинической группы исчезновение об-
щих симптомов интоксикации имело место уже 
к 3-4 дню после начала лечения, одновременно 
восстановилось носовое дыхание, выделения из 
носа отсутствовали или носили слизистый ха-
рактер. Нормализовалась риноскопическая кар-
тина. Рентгенологические данные свидетельст-
вовали о положительной динамике. В I клини-
ческой группе подобной динамики клинической 
картины не наблюдалось.  

 Во II клинической группе позитивные 
сдвиги отмечались и в результатах бактериоло-
гического исследования: снизилось количество 

патогенных штаммов и степень микробной об-
семененности среди высеваемых микроорганиз-
мов патологического очага. Активизация мест-
ного иммунитета подтверждена статистически 
достоверным увеличением уровня содержания 
секреторного SIgA и снижением уровня лизо-
цима в носовом секрете. В I клинической группе 
динамика данных иммунологических и бакте-
риологических тестов была менее выражена. 

 Результаты проведенных нами исследо-
ваний позволяют заключить, что оптимальным в 
лечении больных хроническим гнойным гаймо-
ритом по эффективности является комплексное 
использование медикаментов, включающих 
прием препарата Бронхо Макс. Эффективность 
лечения данного метода составила: выздоровле-
ние у 84±5% больных, улучшение у 9±6%, крат-
ковременный эффект у 7±4%. Применение же 
традиционного лечения больных хроническим 
гнойным гайморитом показало худшие резуль-
таты. 

 Это позволяет рекомендовать более ши-
рокое использование Бронхо Макса в комплекс-
ном лечении больных хроническим гнойным 
гайморитом. 
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ЕНДОСКОПІЯ ВІЧКА СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 
 

Стійка втрата слуху призводить до інвалі-
дизації ЛОР-хворих. За даними ВООЗ у 2005 
році було 278 мільйонів людей із зниженням 
слуху, а до 2030 року передбачається збільшен-
ня їх на 30%. Однією з причин втрати слуху у 
дорослому віці є хронічні негнійні середні отити 
(секреторний, ателектатичний, адгезивний), що 
розвиваються на фоні дисфункції слухової тру-
би (Пальчун В.Т. і співав. 2000; Бобошко М.Ю. 
2006; Bluestone C. 2011). 

Функціональний стан слухової труби (СТ) 
та, зокрема, стан її глоткового вічка, тісно взає-
мопов’язаний із функцією носа, дисфункція яко-
го спостерігається і при алергічних ринітах. 
Поширеність алергічного риніту зростає, у різ-
них країнах від нього страждає від 10 до 30% 
населення (Гогунська І.В. і співав. 2011; Лопатін 
А.С. 2003; Пухлик Б.М. 2005).  

Мета роботи. Діагностувати стан слухової 
труби у хворих з сезонним (інтермітуючим) та 
цілорічним (персистуючим) алергічними рині-
тами (АР) для запобігання розвитку середніх 
негнійних отитів. 

Методи і матеріали. Обстежено 56 хворих 
на сезонний АР та 82 хворих на цілорічний АР. 
Огляд виконувався за допомогою ендоскопів 
«KARL STORZ». Для оцінки ендоскопічного 
обстеження відкриття СТ користувалися класи-
фікацією запропонованою Denis S.Poe et al. 
(2008). Статистична обробка матеріалів прово-
дилась за допомогою комп’ютерної програми 
Statistica 8.0 

Отримані результати та їх обговорення. 
При вушній сальпінгоскопії у хворих на сезон-
ний АР в період загострення виявлено наступні 
зміни: 

«М» - зміни слизової в ділянці вічка сере-
днього ступеню у 54 хворих (108 носоглоткових 
вічок СТ), що склало 96,43%; зміни важкого 
ступеню були у 2 хворих (4 вічка) – 3,57%, про-
цес був симетричним. Порушення активності 
м’язів піднімача (показник «L»), та напружувача 
(показник «T») м’якого піднебіння було виявле-
но у одного хворого (1,79% випадків). Пору-
шення розкриття клапану (показник «V») серед-
ньої важкості виявлено у 51 хворого (102 вічка 
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слухових труб) і склало 91,07% випадків. Важ-
кого ступеню порушень виявлено не було. 

Під час ремісії після проведеного ліку-
вання стан слизової в ділянці вічка повертався 
до норми у 50 хворих (100 вічок), що склало 
89,29% випадків, у шести хворих (12 вічок) стан 
залишався порушеним (10,71%). Розлади м’язів 
піднімача та напружувача спостерігались у того 
ж хворого. Порушення відкриття клапану сере-
днього ступеню спостерігалось у 6 хворих 
10,71%, а в решти повернулось до норми або 
були незначними. 

Показники вушної сальпінгоскопії глот-
кових вічок СТ у хворих на цілорічний АР були 
такими. У період загострення зміни слизової 
середнього ступеню виявлені у 91,46% випадків 
(75 хворих, 150 вічок), важкого ступеню у 8,54% 
випадків (7 хворих, 14 вічок), процес також був 
симетричним. Зміни у роботі м’язів середньої 
важкості було виявлено у одного хворого 
(1,22% випадків) із сторони правого та лівого 
вічка СТ. У решти обстежуваних хворих 98,78% 
(81 особи, 162 вічка) з цілорічним АР в період 
загострення м’язи працювали добре або їх по-
рушення були незначними. Порушення відкрит-
тя клапану середнього ступеню в період загост-
рення було у 93,9% випадків (77 хворих, 154 
вічка), важкого ступеню у 4,88% випадків (4 
хворих, 8 вічок). 

У період ремісії після лікування при ціло-
річному АР стан слизової повертався до норми 
або наближався до неї у 29,27% випадків (24 
хворих). Залишався зміненим на рівні середньої 
важкості у 70,73% (58 хворих). Порушення ро-
боти м’язів були у того ж хворого (1,22% випад-
ків) та спостерігались з обох сторін. Відновлен-
ня роботи клапану виявлялось у 51,22% випад-
ків (42 хворих), та зберігалося порушення сере-
днього ступеню у 48,78% випадків (40 хворих). 
Відновлення розкриття клапану не завжди було 
симетричним. 

У більшості випадків, як при сезонному, 
так і цілорічному АР спостерігались статистич-
но достовірні зміни слизової оболонки із пору-
шенням розкриття клапану. Порушення у роботі 
м’язів піднімача та напружувача м’якого підне-
біння виявлялись значно рідше та не мали ста-
тистичної достовірності. У хворих на цілоріч-
ний риніт у період ремісії після проведеного 
лікування стан слизової оболонки відновлював-
ся не повністю і відповідно зберігалось пору-
шення розкриття глоткового вічка. У обстежен-
ня хворих на АР обов’язково має бути включено 
дослідження функціонального стану СТ. Вияв-
лену дисфункцію СТ необхідно лікувати на 
ранніх стадіях для запобігання отологічних 
ускладнень АР, розвитку латентних початкових 
стадій негнійних середніх отитів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  
ПРИ ТРАХЕОСТРАВОХІДНОМУ ШУНТУВАННІ З ПРОТЕЗУВАННЯМ 

 
Останнім часом метод трахеостравохідно-

го шунтування з протезуванням (ТСШП) набу-
ває широкого впровадження. ТСШП має вагомі 
переваги порівняно з іншими методами реабілі-
тації голоса, оскільки дозволяє використовувати 
сильний потік повітря з легень. При проходжен-
ні його через протез в стравохід і глотку забез-
печується якісна фонація з максимально набли-
женими до нормальних розбірливістю, гучністю 
та емоційним забарвленням мови. Після ТСШП 
пацієнти мають змогу з перших днів поверну-
тись до нормального життя і спілкування. Біль-
шість хірургічних методик реабілітації голосу 
полягають в формуванні шунта між трахеєю і 
стравоходом (глоткою) (В.О. Ольшанский, 1991; 
В.В. Толчинський, 1985). При цьому метод 
ТСШП є порівняно менш інвазивним. Викорис-

тання голосового протеза унеможливлює розви-
ток основних ускладнень, що виникають при 
ТСШ без протезування (стеноз і зарощення шу-
нта, аспірація при ковтанні) (Е.Н. Новожилова, 
2010). 

Однак і при використанні цього методу 
зустрічається ряд проблем, які можна прогнозу-
вати і попередити. 

Метою роботи було визначення частоти 
та значимості окремих післяопераційних ускла-
днень при ТСШП. 

Матеріали і методи. У відділі онкопато-
логії ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
під спостереженням знаходились 74 пацієнта. 
Серед них 65 чоловіків і 9 жінок, віком від 41 до 
75 років (сер. вік – 58 р.). Всім пацієнтам вико-
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нано ларингектомію з приводу раку гортані та 
гортаноглотки. Одномоментне з ларингектомією 
ТСШП здійснено 18 пацієнтам, відстрочене – 44 
пацієнтам, ТСШП під час пластики фарингос-
томи – 6 пацієнтам, 7 – встановлено протез в 
сформований попередньо шунт. У випадку од-
номоментної ларингектомії, пластики трахеос-
томи, пластики фарингостоми хворі отримували 
антибіотикотерапію, протигрибкові препарати, 
детоксикацій ну терапію. До уваги брались всі 
ускладнення, що виникали протягом місяця піс-
ля операції. 

Результати. Реактивний набряк в області 
трахеостравохідного шунта, що затруднює голо-
соутворення, спостерігався найчастіше – 15 
вип.(20%) переважно у хворих, що мали зву-
ження глотковостравохідного сегменту. Набряк 
і грануляції – у 3 пацієнтів (4%), грануляції на-
вколо фланця протеза – у 3 пацієнтів (4%). Вка-
зані ускладнення усувались шляхом 3-5 денного 
курсу протинабрякової терапії та хемокаустики 
грануляцій. Глоткова нориця спостерігалась в 7 
випадках (9%): 4 – одномоментне ТСШП, 1 – в 
ході пластики фарингостоми, 2 – відстрочене 
ТСШП (пацієнти з даним ускладненням мали 

супутню патологію: ЦД – 3, токсичний гепатит 
– 3, післяопераційні та постпроменеві зміни 
тканин). Спазм констрикторів глотки в 3 випад-
ках (4%): минущий – 2 пацієнта, такий що спри-
чинив відсутність голосу – 1 пацієнт. Запалення 
шунта було у 2 хворих, які в анамнезі мали 
гнійні ускладнення після ларингектомії. Спові-
льнене гоєння рани спостерігалось в 3 випадках 
(4%) у 2 пацієнтів з одночасною пластикою тра-
хеостоми і у 1 – з одномоментним ТСШП. Част-
ковий вихід протеза з шунта із зміщенням від-
носно осі шунта – 1 хворий. Було здійснено ре-
операцію і перевстановлено протез. 

Висновки. Загалом ускладнення, що ви-
магали реоперації, хемокаустики або значно 
подовжували термін знаходження в стаціонарі 
склали 18 випадків (24%), з них тільки 9 (12%) 
можна повязати з операцією ТСШП, оскільки 
інші обумовлювались супутніми, інвазивнішими 
втручаннями (ларингектомія,пластика трахеос-
томи або фарингостоми). Збір анамнезу, враху-
вання супутньої патології, езофагоскопія та тест 
з вдуванням повітря перед операцією, технічно 
правильне відтворення методики дозволяють 
мінімізувати можливі ускладнення. 
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 

 
До настоящего времени не существует 

четкой и всеобъемлющей концепции причин и 
патогенеза воспалительных процессов в около-
носовых пазухах.  

Следует отметить, что доказано патогене-
тическое значение адаптационных реакций ор-
ганизма при различных вирусных и бактериаль-
ных инфекциях, в том числе и при синуситах. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
окислительный стресс сопровождается актива-
цией процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и снижением антиоксидантной защиты. 

В последние годы в литературе широко 
обсуждается вопрос о возможности выделения 
группы так называемых «свободнорадикальных 
видов патологии», при которых развитие окис-
лительного стресса является важным патогене-
тическим звеном развития болезни. Антиокси-
дантная недостаточность является пусковым 
механизмом в нарушении процессов гомеостаза 

в организме. В соответствии с выдвинутой кон-
цепцией развития воспаления, в ответ на дейст-
вие экзогенных и эндогенных факторов возрас-
тает интенсивность адаптивных реакций, ре-
зультатом побочного действия которых является 
увеличение количества свободных радикалов, 
что приводит к интенсификации ПОЛ, измене-
нию окислительной модификации белков и, как 
следствие, к нарушению мембранно-
транспортных процессов. 

Следовательно, нарушения в системе 
ПОЛ и антиоксидантной активности (АОА) яв-
ляются одним из механизмов формирования 
антиоксидантной недостаточности вследствие 
чрезмерного усиления ПОЛ. В результате акти-
вации ПОЛ и накопления свободных радикалов 
происходит нарушение структурно-
функциональной целостности клеточных мем-
бран, освобождение лизосомальных ферментов, 
что в конечном итоге приводит к патологиче-
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ским процессам в клетке и организме в целом. 
Процесс активации ПОЛ является звеном пато-
генеза воспаления, а продукты ПОЛ – свобод-
ные окислительные радикалы, пероксиды, эпок-
сиды, альдегиды – полноправные медиаторы 
воспаления. Установлена прямая зависимость 
между тяжестью воспалительной реакции и сте-
пенью активации ПОЛ как непосредственно в 
очаге воспаления, так и в гуморальных средах 
организма (крови, плазме, лимфе, спинномозго-
вой жидкости и т. п.), куда эти продукты могут 
поступать вторично из воспалительного очага. 

Нами проведен анализ состояния АОА у 
176 больных острым гнойным риносинуситом в 
сравнении с нормой. Показатели процессов сво-
боднорадикального окисления липидов оцени-
вали путем определения продуктов тиобарбиту-
ровой кислоты (ТБК), а о состоятельности анти-
оксидантной системы судили по активности су-
пероксиддисмутазы (СОД) в периферической 
крови и в смывах из верхнечелюстных пазух в 
начале и в конце лечения.  

При клинических симптомах острого 
гнойного синусита мы наблюдали выраженное 
снижение содержания СОД как в смывах, так и 
в периферической крови. Нами зафиксировано 

снижение СОД более чем в два раза (на 55%) в 
смывах из околоносовых пазух, в крови сниже-
ние СОД составило 16,9% (193,09 Ед/мл). Сис-
тема ПОЛ на острое гнойное воспаление отреа-
гировала резким возрастанием содержания ТБК 
в крови и, особенно, в смывах в условиях воспа-
ления. Показатель ТБК в крови выше нормы в 
среднем был на 40,1%, максимальное отклоне-
ние его от нормы составило 42,7%. 

Абсолютное содержание ТБК продуктов в 
смывах из околоносовых пазух на два порядка 
ниже, чем в крови, но динамика изменений бо-
лее выражена, чем в периферической крови. Так 
в норме уровень ТБК в смывах был 4,94 
мкМ/мл, а в условиях воспаления 13,97 мкМ/мл, 
что на 182,8% выше нормы. 

Следовательно, на основании результатов 
наших наблюдений можно судить о том, что в 
результате активации ПОЛ и накопления сво-
бодных радикалов происходит нарушение 
структурно-функциональной целостности кле-
точных мембран, освобождение лизосомальных 
ферментов, что, в конечном итоге, приводит к 
патологическим процессам в большей степени в 
мембранах клеток слизистой оболочки околоно-
совых пазух, а также в организме в целом. 
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ 
 

Ингаляционная терапия при лечении вос-
палительных заболеваний околоносовых пазух 
относится к доступным, ненагрузочным мето-
дам воздействия. При этом введении лекарств 
исключается травматизация кожных покровов, 
раздражающее действие на слизистую оболочку 
пищевода, желудка. Вместе с тем обеспечивает-
ся физиологичное, естественное поступление 
лекарственного вещества, как в системе органов 
дыхания, так и в других системах организма 
человека. 

Диспергирование лекарственного вещест-
ва приводит к появлению новых свойств, к уве-
личению общего объема лекарственной взвеси 
по сравнению с исходной, значительное увели-
чение поверхности контакта лекарственного 
вещества с поверхностью тканей. Терапевтиче-
ский эффект лекарственных аэрозолей достига-
ется их фармакологическими, органолептиче-
скими, физико-химическими свойствами и со-

стоянием слизистой оболочки дыхательных пу-
тей, функцией мерцательного эпителия. 

Таким образом, механизм лечебного дей-
ствия аэрозолей складывается из активного 
рефлекторного влияния на рецепторы дыха-
тельных путей, локального фармакологического 
действия в области оседания их и общего резор-
бтивного эффекта после всасывания и концен-
трации препарата в лимфе, крови. 

Следует учитывать ряд противопоказаний 
для проведения ингаляционной терапии: инди-
видуальная непереносимость; аллергия к лекар-
ственным веществам, к компонентам ингали-
руемых смесей; отсутствие адаптации к необхо-
димому ритму дыхания; спонтанный пневмото-
ракс или его угроза при заболеваниях легких; 
гигантские каверны; распространенная и бул-
лезная форма эмфиземы легочно-сердечная и 
сердечно-легочная недостаточность III степени; 
наклонность к спонтанным легочным кровоте-
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чениям; гипертоническая болезнь III стадии; 
церебральный атеросклероз с наклонностью к 
нарушениям мозгового кровообращения и по-
следствия этих нарушений: перенесенный моз-
говой инсульт, частые приступы преходящих 
расстройств мозгового кровообращения. 

В современной физиотерапевтической 
практике для ингаляционного лечения часто 
используются минеральные воды. 

Нами у 68 больных хроническим риноси-
нуситом на этапе реабилитации в условиях кли-
нического санатория «Мисхор», г.Ялта был про-
веден курс ингаляционной терапии с гидрокар-
бонатно-кальциевой слабоминерализированной 
минеральной водой «Савлух-Су», которая имеет 
высокое содержание ионов серебра – 0,125 мг/л, 
ионов цинка – 120 мг/л. 

Для определения клинической эффектив-
ности использовали шкалу баллов по степени 
выраженности следующих клинических сим-
птомов: носовое дыхание, выделения из носа, 
отек слизистой оболочки, время сахаринового 
теста (12-15 мин), наличие рецидивов в течение 
года. Шкала баллов: 3, 2, 1, 0. Оценка результа-
та: «хороший» - до 5 баллов, «удовлетворитель-

ный» - 6-9 баллов, «неудовлетворительный» - 
>10 баллов. Группу сравнения составили 20 
больных, которым ингаляционная терапия не 
проводилась. 

Были получены следующие результаты. 
До лечения средний балл составил 9,4; после 
лечения – 4,8 и оценивался как «хороший». 
Лишь у 10 больных после лечения средний балл 
составил 6,2 (14,7%). В течение года у троих 
больных был однократный рецидив заболева-
ния, что составило 4,4%. В группе сравнения 
рецидивы заболевания были у 4-х больных 
(20%): у двух человек рецидив риносинусита 
отмечен был дважды, у одного больного обост-
рение наблюдалось трижды, а еще у одного 
больного на фоне обострения хронического си-
нусита развилось орбитальное осложнение, в 
связи, с чем было проведено хирургическое 
вмешательство. 

Таким образом, полученный результат 
указывает на целесообразность проведения ин-
галяционной терапии на этапе реабилитации у 
больных хроническим риносинуситом с обосно-
ванным выбором лекарственного вещества для 
проведения процедур. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА TEMPO+ НА OPUS2 

 
Главным направлением послеоперацион-

ной слухоречевой реабилитации для всех паци-
ентов после кохлеарной имплантации является 
развитие восприятия звуковых сигналов. Посто-
янное развитие науки и техники позволяет соз-
давать новые электронные устройства с лучши-
ми характеристиками. К ним относятся и рече-
вые процессоры кохлеарных имплантов. 

Как известно, система КИ состоит из двух 
частей: внутренней, которая устанавливается во 
время операции и не подлежит замене, и наруж-
ная (речевой процессор), которая может обнов-
ляться. 

В Днепропетровской ЛОР-клинике за пе-
риод с 2006 по 2011 год в рамках бюджетной 
программы было прооперировано 72 пациента, 
из которых 50 были установлены импланты 
Combi 40+ и речевые процессоры Tempo+ фир-
мы MedEl. В дальнейшем с целью улучшения 
слухового восприятия 11 детям из указанной 

группы в возрасте от 5 до 9 лет была произведе-
на замена речевого процессора Tempo+ на 
Opus2 за внебюджетные средства. Длительность 
использования старого процессора после опера-
ции составляла от 1 до 4 лет. 

Главными преимуществами процессоров 
Opus2 являются: более широкий частотный диа-
пазон (от 70 Hz), использование более совре-
менных стратегий кодирования звука (HDCIS и 
FSP), что позволяет улучшить качество воспри-
ятия речи и музыки, возможность подключения 
FM-системы и других устройств источника зву-
ка, а так же отсутствие на речевом процессоре 
переключателей (параметры чувствительности, 
громкости и настройки программы выполняют-
ся посредством внешнего устройства - пульта). 

По данным литературы, у взрослых для 
оценки качества восприятия звука при замене 
процессора используются различные музыкаль-
ные тесты, однако в нашей группе, учитывая 
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небольшой возраст пациентов и отсутствие 
опыта слушания музыкальных инструментов, 
подобные исследования не проводились. Для 
оценки слухового восприятия мы использовали 
тональную пороговую и речевую аудиометирию 
(до замены и через месяц после замены процес-
сора), а так же субъективную оценку родителя-
ми состояния слухового восприятия ребенка. 
Детям также было предложено оценить по визу-
альной аналоговой шкале свое удовлетворение и 
предпочтение от прослушивания речи и поп-
песни при изменении стратегии кодирования.  

Период «привыкания» ребенка к новому 
процессору происходил в течение 2-3 недель. В 
течение этого периода дети отмечали некоторую 
необычность известных им звуков (например, 
голосов родителей), однако дискомфорта и не-
понимания речи не было ни у одного ребенка.  

При оценке результатов мы отметили 
лучшее восприятие речи и музыки как в тишине, 
так и в шумной обстановке у большинства детей 

при использовании FSP-стратегии в процессоре 
Opus2 по сравнению со стратегией CIS+ в 
Tempo+. Вероятно это связано со значительным 
увеличением скорости стимуляции на первых 4 
каналах (до 6000 имп/сек) в стратегии FSP. 

При проведении пороговой аудиометрии 
через месяц после замены процессора мы отме-
тили понижение порогов восприятия в среднем 
на 5 дБ. 

Родители всех детей через 1-3 мес. после 
замены процессора отмечали более правильное 
произношения слов (особенно окончаний), а так 
же улучшение слушания в шумной обстановке и 
усиление интереса к прослушиванию музыки. 
Двое детей стали использовать FM-систему. 

Таким образом, дети с установленными 
имплантами Combi 40+ могут перейти на более 
новую модель речевого процессора Opus2, что 
приводит к улучшению восприятия звуков и 
музыки как в тишине, так и шумной обстанов-
ке. 
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СЕКРЕТОРНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ:  
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 
Секреторный средний отит (ССО) отно-

сится к числу наиболее частых заболеваний уха 
в детском возрасте, сохраняя устойчивую тен-
денцию к росту (Н.С. Дмитриев и соавт., 1996; 
И.В. Савенко и соавт., 2010). Этому в значи-
тельной мере способствуют увеличение частоты 
ОРВИ, широкое, не всегда обоснованное при-
менение антибиотиков общего и местного дей-
ствия, аллергизация организма пациентов. 

Протекая с нечетко выраженной клиниче-
ской симптоматикой, заболевание не всегда ди-
агностируется, что может повлечь за собой не-
благоприятные исходы: переход его в адгезив-
ный или хронический гнойный средний отит, 
образование ретракционных карманов, атрофи-
ческие изменения барабанной перепонки. Все 
эти состояния сопровождаются стойким сниже-
нием слуха преимущественно по кондуктивно-
му типу. Большая распространенность заболе-
вания, а также угроза развития стойкой тугоухо-
сти определяют его социальную значимость. 

Считается, что важнейшим элементом в 
патогенезе ССО является нарушение эквипрес-
сорной и дренажной функций слуховой трубы 

(М.Б. Крук, 1987; М.Ю. Бобошко, А.И. Лопоть-
ко, 2003; А.А. Лайко и соавт., 2009). Этому чаще 
всего способствует наличие аденоидных вегета-
ций в носоглотке, ОРВИ и аллергия. Установле-
ние причины, вызвавшей дисфункцию слуховой 
трубы, имеет важное значение в выборе адек-
ватной лечебной тактики. 

Целью нашего исследования явились 
оценка эффективности консервативных методов 
лечения ССО и установление критериев для хи-
рургического лечения заболевания. В ЛОР ка-
бинете Медицинского центра «Клиника семей-
ной медицины» наблюдалось 23 ребенка: 14 
мальчиков (60,9%) и 9 девочек (39,1%) с ССО в 
возрасте от 6 до 13 лет. Длительность заболева-
ния составляла от двух недель до полутора ме-
сяцев. У 16 пациентов (69,6%) процесс был од-
носторонним, у 7 (30,4%) – двухсторонним. У 
всех детей заболевание выявлено впервые. 

Оториноларингологическое обследование 
включало сбор жалоб и анамнеза заболевания, 
осмотр ЛОР органов, исследование слуха ше-
потной и разговорной речью, камертональные 
пробы, исследование функции слуховых труб. 
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Осмотр ЛОР органов осуществляли рутинным 
способом и с помощью оптических эндоскопов 
фирмы Karl Storz диаметром 2,7 мм с торцевой 
и боковой оптикой с углом зрения 0, 30 и 70 
градусов, что позволяло визуализировать изо-
бражение на экран монитора. Эквипрессорную 
функцию слуховых труб определяли с помощью 
общепринятых проб Тойнби, Вальсальвы. Ау-
диологическое обследование включало динами-
ческую тимпанометрию и акустическую реф-
лексометрию на импедансном аудиометре 
AT235h «Interacoustics» (Дания) и тональную 
пороговую аудиометрию на аппарате модели 
AD229e той же фирмы. Все дети консультиро-
ваны педиатром на предмет выявления сопутст-
вующей патологии. 

В обследуемой группе частой находкой 
была гипертрофия глоточной миндалины разной 
степени – 13 детей (56,5%), при этом у 4 из них 
выявлены признаки этмоидита и вялотекущего 
аденоидита. При отоскопии у всех пациентов 
обнаружены характерные изменения барабан-
ной перепонки: гиперемия, тусклость, укороче-
ние, размытость или полное отсутствие светово-
го конуса. Более чем в половине наблюдений 
восприятие шепотной речи не превышало 2 м 
(69,6%), а разговорной – 4 м (52,2%). При одно-
стороннем процессе отмечалась латерализация 
звука в опыте Вебера в больное ухо, а при двух-
стороннем – в хужеслышащее. 

Импедансометрически регистрировались 
тимпанограммы уплощенного вида, с отсутст-
вием регистрации давления и акустического 
рефлекса при ипси- и контралатеральной стиму-
ляции – тип «В» - 11 детей (47,8%), а также с 
высоким уровнем отрицательного давления – 
тип «С» - 12 детей (52,2%), что указывало на 
тубарную дисфункцию. На аудиограммах у аб-
солютного большинства детей – 18 (78,2%) от-
мечена кондуктивная тугоухость с костно-
воздушным интервалом 20-30 дБ, а у 5 детей 
(21,8%) выявлена смешанная форма тугоухости 
с костно-воздушным интервалом в пределах 30-
50 дБ. При этом четкой корреляции между ото-
скопической картиной, характером тимпано-
граммы и аудиограммы не наблюдалось. 

У всех детей при верифицированном ди-
агнозе ССО лечение начиналось с консерватив-
ных мероприятий. Они включали применение 
назальных деконгестантов, активное промыва-
ние носа и носоглотки солевыми растворами и 
спреями, продувание слуховых труб по Полит-
церу, пневмомассаж барабанных перепонок с 
помощью стимулятора модели МЕ3000 
«Medstar» (Корея), эндауральный электрофорез 
фермента лидазы или йодистого калия, трансна-
зальную ингаляцию через небулайзер муколи-

тических препаратов амброксола и флуимуцила. 
Назначение антибиотиков потребовалось лишь 
у 4 детей с симптомами этмоидита, антигиста-
минных препаратов и спреев топических корти-
костероидов – у 9 детей с проявлениями аллер-
гии. При всех вариантах комбинации медика-
ментозных средств в комплекс лечебных меро-
приятий включался мукоактивный препарат 
Эреспал, обладающий выраженным противо-
воспалительным действием. Главной направ-
ленностью проводимых курсов консервативной 
терапии ССО являлось устранение дисфункции 
слуховой трубы. 

Анализ результатов лечения детей с ССО 
выявил положительную динамику уже в первые 
7-10 дней после его начала. Она выражалась в 
улучшении слуха, тенденции к нормализации 
аудиограмм и тимпанограмм. У 4 детей (36,4%) 
наблюдался переход тимпанограммы типа «В» в 
тип «С», а у 5 (45,4%) – из типа «С» в тип «А». 
У всех детей на аудиограмме отмечено сокра-
щение костно-воздушного интервала. В ходе 
продолжающегося лечения отмечалась даль-
нейшая нормализация тимпанометрических 
кривых, однако происходила она позже, чем 
восстановление нормальных показателей то-
нальной пороговой аудиометрии. Устойчивая 
положиетльная динамика сохранялась у 18 де-
тей (78,2%). 

У 5 детей (21,8%) после проведения двух-
недельного курса консервативного лечения 
улучшения не наблюдалось, что подтвержда-
лось отсутствием регистрации тимпанального 
давления и стапедиального рефлекса, а на ау-
диограммах – кондуктивной или смешанной 
тугоухостью с костно-воздушным интервалом 
30-50 дБ. 

У детей этой группы были выявлены аде-
ноидные вегетации II-III степени. Все они были 
направлены в ОДКБ, где им произведена опера-
ция лазерной тимпаностомии с предварительной 
аденотомией. Технические особенности опера-
ции, ее достоинства изложены в публикации 
В.В.Березнюка, М.Г.Василенко (2013). В после-
операционном периоде у всех детей наблюда-
лась тенденция к нормализации слуха. Катамне-
стические наблюдения, проведенные через 3 
месяца (16 детей) и через 6 месяцев (11 детей), 
рецидива заболевания ни в одном случае не вы-
явили. 

Таким образом, комплекс современных 
методов исследования, включающий оптиче-
скую эндоскопию, тимпанометрическое обсле-
дование и аудиометрию, позволяет верифици-
ровать диагноз ССО и объективизировать оцен-
ку результатов его лечения. Последнее должно 
начинаться с консервативных мероприятий, при 
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неэффективности которых, сохранении пара-
доксальных тимпанометрических кривых, сле-
дует рекомендовать хирургические методы вос-

становления аэрации полостей среднего уха, 
одним из которых является лазерная тимпано-
стомия в сочетании с аденотомией. 

 
© В.С. Зайцев, М.Г. Василенко, И.А.Токун, 2013 
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В.П. СЕМЕНЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ КОХЛЕАРНО ІМПЛАНТОВАНИХ 
ДІТЕЙ В ДОЛІНГВАЛЬНОМУ ТА ПОСТЛІНГВАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 

 
Порушення слухової функції зумовлює 

важкі наслідки у мовленні. Відповідно з чим це 
унеможливлює вирішення низки проблем у роз-
витку дитини зі зниженим слухом, передусім – 
формування її мовлення відповідно до вікових 
норм. Згідно із світовою статистикою, на 1000 
новонароджених припадає від 3 до 6 немовлят із 
уродженим зниженням слуху. В Україні сьогод-
ні нараховується 186 тис. дітей-інвалідів, а за 
даними ЮНІСЕФ прогнозовано 212 тис. хворих 
дітей з важкою інвалідністю. Згідно статистич-
них даних, на сьогодні в Україні кількість осіб з 
вадами слуху складає більше 100 тисяч. 

Термін глухота, глухий має доволі широ-
ке значення, що може означати порушення слу-
ху в широкому діапазоні від слабкої втрати слу-
ху до тотальної глухоти. Саме тому діти з вада-
ми слуху поділяються на дві групи: постлінгва-
льні та долінгвальні. У середовищі дітей з особ-
ливими потребами різних категорій виокремлю-
ємо таких, що мають порушення слуху. Велика 
частина з них потребує слухопротезування, з 
подальшою організацією освіти та оволодінням 
усним мовленням таких осіб. 

На даний час в центрі в Івано-
Франківській ОДКЛ проходять реабілітацію 13 
дітей з КІ. Долінгвальних 12 дітей та 1 дитина 
постлінгвальна. З нашого досвіду роботи краще 
реабілітуються діти, які втратили слух після 
оволодіння мовою, так звані постлінгвальні. На-
приклад, Анастасія Л., 3.5 роки, втратила слух у 
1.5 річному віці, після менінгококової інфекції. 
Сурдологічний діагноз: сенсоневральна приглу-
хуватість III-IV ст.. До перенесеного захворю-
вання дівчинка говорила окремі слова і володіла 
достатнім об’ємом знань, умінь, навичок на свій 
вік. Кохлеарний імплант їй був встановлений у 
віці 2- х років. Після КІ протягом пів року робо-
та над слухом і мовленням не проводилась на 
належному рівні, що призвело до деструкції мо-
влення та розуміння. За останній рік у центрі 
слухомовної реабілітації, було досягнуто знач-

них успіхів у мовленні та розумінні навколиш-
ньої дійсності. На даний час дитина відповідає 
рівню мовного розвитку ровесників. Зниження 
терміну слухо-мовленнєвої реабілітації було 
досягнуто завдяки додатковій медикаментозній 
підтримці. 

Характеризуючи роботу з долінгвальними 
дітьми, слід зауважити, що на реабілітації зна-
ходиться більшість таких дітей і незважаючи на 
медикаментозну підтримку термін реабілітації 
триваліший. Наприклад, Надія З. 5 років. Сур-
дологічний діагноз: вроджена сенсоневральна 
глухота. З 2-х років дівчинка носила слуховий 
апарат. Її мовлення було на рівні лепету, слухові 
навики та уміння розуміти мовлення не були 
сформовані. В 2.5 роки проведена кохлеарна 
імплантація. На даний час слухова пам'ять, ім-
пресивне та експресивне мовлення, якість мови і 
пізнавальні процеси дитини відповідають слу-
ховому розвитку 30-36 місяців. Проміжок між 
фактичним та слуховим віком поступово змен-
шується, що говорить про позитивну динаміку 
реабілітації. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку 
науки і техніки відбулися революційні зміни в 
галузі реабілітації дітей з порушенням слуху. 
З’явилися об’єктивні методи діагностики, які 
дають змогу виявити порушення слуху у ново-
народжених малюків; створено високоефективні 
цифрові слухові апарати; розроблені технології 
слухопротезування дітей раннього віку; широко 
застосовується метод кохлеарної імплантації, 
який забезпечує людям із значною втратою слу-
ху можливість чути; впроваджуються у практи-
ку новітні методи реабілітації дітей раннього 
віку зі зниженим слухом та глухих. Для успіш-
ної мовленнєвої адаптації слухопротезованих 
дітей потрібно здійснювати сурдопедагогічний 
супровід за місцем проживання. В зв’язку з цим 
діти з порушенням слуху отримують медичну та 
педагогічну допомогу в центрі слухомовної реа-
білітації Івано-Франківської ОДКЛ . 

 
© О.М. Заставна, В.І. Попович, Р.Й. Котурбаш, І.В. Процюк, Л.І. Пілецька, В.П. Семенюк, 2013 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
 

К настоящему времени доказана сущест-
венная роль лимфаденоидной ткани глотки в 
функционировании системы иммунитета, в том 
числе местного. Небные миндалины наиболее 
часто подвержены острому и хроническому 
воспалению, что наряду с защитной функцией 
заставляет рассматривать их и как «очаг хрони-
ческой инфекции в организме». Поэтому про-
блема хронического тонзиллита, по-прежнему, 
требует серьезного внимания. Это объясняется 
не только достаточной распространенностью 
этого заболевания, но и современной точкой 
зрения на функцию лимфаденоидной ткани, 
этиологию, патогенез и способы лечения ее 
хронического воспаления. В последнее время в 
тактике лечения хронического тонзиллита, осо-
бенно в детском возрасте, стало преобладать 
щадящее отношение к лимфаденоидным орга-
нам. Это стимулирует поиск новых патогенети-
ческих способов воздействия на воспалитель-
ный очаг и заставляет отдавать предпочтение 
органосберегающим оперативным вмешатель-
ствам. Учитывая изложенное, можно считать, 
что вопросы, касающиеся поиска более надеж-
ных методов местного, в том числе физиотера-
певтического метода лечения хронического тон-
зиллита по-прежнему требуют внимания.  

Мы обратили внимание на пелоидоульт-
рафонотерапию - разновидность фонофореза с 
одновременным использованием ультразвука и 
лечебной грязи. В качестве лечебной грязи ис-
пользовали грязевой препарат «БИОЛЬ» – эф-
фективное натуральное средство приготовлен-
ное на основе отжима из целебных грязей Сак-
ского озера. Препарат высокой минерализации. 
Содержит сбалансированный комплекс мине-
ральных солей, микроэлементов: Na, K, Ca, Mg, 
Fe, Cl, гидрокарбонаты, сульфаты, активные 
биологические вещества и биостимуляторы (та-
кие как гормоноподобные вещества, аминокис-
лоты, липиды, бром, борная кислота, бишофит, 
гуминовые кислоты), что характерно для цель-
ных грязей.  

Препарат «БИОЛЬ» обладает выражен-
ным биохимическим действием:  

оказывает стимулирующий эффект на 
восстановительные процессы, проявляет силь-
ные антисептические свойства. Хорошая пере-
носимость препарата, мягкий, щадящий харак-
тер бальнеологического воздействия наряду с 
высокой терапевтической эффективностью де-
лает его наиболее приемлемым для детей, по-

жилых и ослабленных людей даже с противопо-
казаниями к грязелечению. Сорбционные свой-
ства отжима Сакских иловых грязей по отноше-
нию к некоторым микроорганизмам (стафило-
кокк) могут достигать 78-100%. Грязевой рас-
твор является наиболее подвижной, а, следова-
тельно, и наиболее активной в терапевтическом 
отношении частью лечебной грязи. Содержа-
щиеся в растворе в виде ионов вещества спо-
собны в первую очередь оказывать регенери-
рующее влияние на слизистые и проникать че-
рез нее. Содержание солей в грязевом растворе 
Сакских грязей составляет 158,3 г/дм3 

В своей практике мы использовали фоно-
форез с «БИОЛЬ» на проекцию миндалин при 
хронической патологии миндалин.  

Аппарат УЗТ-3.03Л (частота УЗ – кон-
тактный 880 кгу). Воздействие осуществлялось 
через мягкие ткани шеи и подчелюстной облас-
ти угла нижней челюсти, в положении больного 
сидя (голова повернута в сторону, противопо-
ложную озвучиваемой миндалины). На поверх-
ность излучателя площадью 1-2 см2 наносили 
«БИОЛЬ» и прикладывали его к облучаемой 
зоне. Методика воздействия стабильная. Интен-
сивность соответственно возрасту пациентов. 
Время не более 10 минут в сумме, проводились 
ежедневно или через день. На курс 8-10 проце-
дур. Повторный курс проводили через 3 месяца, 
но не более 2 раз в год. Для того чтоб избежать 
обострение процесса в миндалинах, являющего-
ся ответом организма на применение препарата 
«БИОЛЬ» у маленьких детей в возрасте от 2 до 
4 лет мы увеличивали интервал между процеду-
рами, уменьшали время процедур, уменьшали 
интенсивность. 

Четко соблюдались противопоказания 
при использовании препарата «БИОЛЬ»: брон-
хиальная астма, тиреотоксикоз, острый период 
заболевания, индивидуальная непереносимость.  

Считаем методику фонофореза с 
«БИОЛЬ» при лечении хронического тонзилли-
та не только актуальной, но и имеющей важное 
практическое значение. В результате проведен-
ной терапии у наших пациентов в 97% исчез 
субфебрилитет, в 61% регионарный лимфаде-
нит, у 91% отмечен положительный клиниче-
ский эффект, фарингоскопически купировалась 
отечность и гиперемия в области устьев лакун, 
которые стали кратерообразными; в 85% исчез-
ли гнойно-казеозные пробки. Гипертрофия неб-
ных миндалин уменьшилась у 64% пациентов. 

 

© М.А. Золотарева, А.В. Завадский, Л.М. Шевченко, 2013 
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КУРОРТОЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
 

Одной из главных тем тонзиллярной про-
блемы являются вопросы профилактики ангин и 
хронического тонзиллита, особенно в детском 
возрасте. 

Для консервативного лечения хрониче-
ского тонзиллита предложено большое количе-
ство методик, однако поиски более совершен-
ных алгоритмов лечения хронического тонзил-
лита продолжаются. 

В период с 2002 по 2012 гг. отоларинго-
логами и кардиологами Республиканской дет-
ской клинической больницы направлено на са-
наторно-курортное лечение в г. Евпаторию 347 
детей с хроническим тонзиллитом в возрасте от 
6 до 14 лет. Из них мальчиков – 196, девочек – 
151. Под нашим наблюдением дети находились 
в санаториях «Чайка» и «Бригантина». По клас-
сификации И.Б. Солдатова у 295 детей была 
компенсированная, а у 52 была диагностирована 
декомпенсированная формы хронического тон-
зиллита, однако оперативное лечение по раз-
личным причинам им было противопоказано. 
Дети длительно находились на диспансерном 
наблюдении. 

 Все 347 детей в двух санаториях нахо-
дились на общетренирующем режиме: ежеднев-
но с ними проводилась утренняя общеукреп-
ляющая гимнастика, прогулки у моря, а в летнее 
время года – сон у моря. Широко применялись 
так же процедуры климатотерапии (воздушные, 
солнечные, морские ванны). 

 В алгоритм лечения детей входила обя-
зательная санация полости рта, рациональное 
питание с достаточным употреблением витами-
нов. Всем детям курсом проводилось промыва-
ние лакун. Для промывания использовались 
растворы антисептиков, затем иммуномодули-
рующие средствам. Кроме этого, два раза в день 
(утром и вечером) назначались полоскания 
глотки морской водой.  

В зависимости от возраста, формы хрони-
ческого тонзиллита и характера проводимого 
лечения дети были разделены на две группы.  

В первую группу вошли 240 детей (ком-
пенсированная форма хронического тонзиллита, 
в анамнезе ангины менее 2 раз в год). Вторую 
группу составили 107 детей (декомпенсирован-
ная и компенсированная формы хронического 
тонзиллита с частыми рецидивами ангин). 

В первой и второй группах проведен курс 
(10-12 процедур через день) электрогрязелече-
ния: грязевые аппликации на воротниковую об-
ласть. Использовалась чистая сакская грязь, на-

гретая до 38-40*, сила тока 3-5 мА, длитель-
ность – 10 минут. В день процедур отменялись 
морские купания. 

Эффективность проведенного лечения мы 
оценивали по данным клинического обследова-
ния детей, фарингоскопии, клинического иссле-
дования крови, а также по сравнению результа-
тов патологического исследования содержимого 
лакун небных миндалин. 

Общее состояние детей после проведен-
ной терапии значительно улучшалось. Дети за-
горели, окрепли, многие прибавили в весе, 
практически у всех исчезли жалобы на ощуще-
ние неловкости в горле, неприятный запах изо 
рта. 

При объективном обследовании обнару-
жено, что у 2/3 детей первой и второй групп по-
сле лечения изменилась фарингоскопическая 
картина: миндалины уменьшились в размерах, 
исчезли застойная гиперемия и отечность ду-
жек, изменился характер содержимого лакун. У 
всех детей первой группы шейные лимфоузлы 
либо уменьшились в размерах, либо полностью 
исчезли. В общем анализе крови наблюдалась 
нормализация числа лейкоцитов и лимфоцитов, 
СОЭ. 

У 228 детей первой группы наступили 
значительные изменения в клеточном составе 
содержимого лакун. Увеличилось относитель-
ное число лимфоцитов. Дегенеративные формы 
нейтрофилов, наблюдавшиеся у 203 детей до 
лечения, после его проведения у 186 исчезли 
полностью, а у 17 – содержание их резко снизи-
лось. Уменьшилось количество эпителиальных 
клеток. Значительно усилился фагоцитоз (у 218 
в 3-5 раз). Эозинофилы в препаратах выявлены 
у 10 детей. Среднее их содержание понизилось 
под влиянием лечения. 

У детей второй группы также изменился 
клеточный состав лакунарного содержимого: 
увеличилось относительное число лимфоцитов, 
уменьшилось число дегенеративных форм ней-
трофилов, эпителиальных клеток. У 82 детей 
усилился в 1,2-2,8 раз, а у 15 детей он отсутст-
вовал. 

Данные об изменении клеточного состава 
содержимого лакун небных миндалин у детей 
первой и второй группы позволяют утверждать, 
что под влиянием электрогрязелечения проис-
ходит более выраженное усиление лейкопоэти-
ческой функции небных миндалин, уменьшение 
воспалительных явлений в них. Кроме того, 
усиление фагоцитоза после электрогрязелечения 
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свидетельствует о повышении защитной функ-
ции миндалин. Уменьшение же числа эозино-
филов является показателем снижения местной 
аллергизации и общей сенсибилизации орга-
низма. 

Через год после лечения родителям всех 
347 детей были разосланы катамнестические 
карты. Ответы получены о 305 детях. Из них 
208 входили в первую и 97 во вторую группы.  

Первая группа. У всех 208 детей обостре-
ний хронического тонзиллита в течение первого 
года не было. Два ребенка заболели ангиной 

спустя 3 года после санаторно-курортного лече-
ния. 

Вторая группа. У 17 детей отмечались ан-
гины, возникшие через 4-6 мес после пребыва-
ния в санатории. У всех детей течение ангин 
значительно изменилось в благоприятную сто-
рону. У 2 детей улучшение не наблюдалось. 

Данные проведенных нами клинико-
лабораторных исследований, катамнеза указы-
вают на преимущество электрогрязелечения в 
комплексе санаторно-курортного лечения детей 
с хроническим тонзиллитом. 

 
© М.А. Золотарева, А.В. Завадский, А.А. Бондаренко, 2013 
 
 
 
 

О.В. ЗОНТОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ У ДЕТЕЙ –  
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

 
Качество жизни, в том числе, зависит от 

качества физического слуха, обеспечивающего 
функциональный слух. Более или менее полно-
ценный слух обеспечивают пациенту с ограни-
ченными возможностями слуха слуховые аппа-
раты и импланты. При этом, если протезирование 
(даже с самыми передовыми технологиями) при-
меняется на одном ухе, моноурально, то утра-
ченная или поврежденная слуховая функция па-
циента не может восполнится в полной степени, 
что не приводит к формированию или восстанов-
лению коммуникативных функции человека. 

 При бинауральном слухе человек лучше 
понимает неречевые и речевые звуки окружаю-
щего мира в сложных акустических условиях 
(шум, опосредованное восприятие речи и пр.); 
лучше осуществляет локализацию источника 
звука в пространстве, ориентируется в окру-
жающей среде и определяет направление дви-
жения звука в пространстве. Все это является 
важным для оптимизации коммуникации с 
людьми и ориентировке в окружающем мире.  

При слушании одним ухом (монаурально), 
человек испытывает значительные трудности в 
определении месторасположения источника зву-
ка в пространстве и ощущает трудности в раз-
борчивости разговорной речи в шуме, в условиях 
нескольких говорящих. Часть людей с ослаблен-
ным слухом, пользуются одним слуховым аппа-
ратом, они постоянно испытывают стресс, раз-
дражение, депрессию, ощущение опасности. 

Виды бинауральной стимуляции органа 
слуха: 1 вид – билатеральная стимуляция аку-

стическими сигналами, 2 вид – билатеральная 
стимуляция электрическими сигналами, 3 вид – 
бимодальная стимуляция. Два типа бимодаль-
ной стимуляции: 1 тип – бинауральная, которая 
осуществляется при использовании пациентом 
на одном ухе процессора системы кохлеарной 
имплантации, а на другом ухе использование 
слухового аппарата; 2 тип – бимодальная, кото-
рая осуществляется при использовании пациен-
том на одном и том же ухе процессора системы 
кохлеарной имплантации и слухового аппарата. 

Итак, в РФ бинауральным слухом среди 
пациентов после кохлеарной имплантации по 
собственным наблюдениям пользуются не более 
10% пользователей кохлеарных имплантов. При 
этом большинство из них использует процессор 
системы кохлеарной имплантации с одной сто-
роны и слуховой аппарат с другой стороны, и 
лишь небольшая часть использует кохлеарную 
имплантацию с двух сторон. Такой низкий про-
цент пациентов, пользующихся бинауральным 
слухом после двухсторонней кохлеарной им-
плантации, обусловлен рядом причин, среди 
которых наиболее значимая – отсутствие пол-
ноценных и разноаспектных сведений о значи-
мости бинаурального слуха, показаниях и про-
тивопоказаниях к бинауральному протезирова-
нию, достоинствах и преимуществах перед мо-
ноуральным протезированием.  

Билатеральный слух улучшает качество 
жизнедеятельности человека с нарушенным слу-
хом и способствует лучшей интеграции в обще-
ство, учитывая особенности среды, инклюзии. 

 
© О.В. Зонтова, 2013 
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В.П. КАЛИНКИН, В.П. ГОНЧАРУК, Н.А.КАЛИНКИНА, Е.И.НАЗАРУК, Р.М. КАДЫРОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ГРИППОЦИТРОН РИНОС» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И ОСТРОГО ВИРУСНОГО РИНИТА 

 
В настоящее время заболевания носа и 

околоносовых пазух занимают ведущее место в 
структуре ЛОР-патологии. Среди многочислен-
ных факторов, приводящих к хроническим за-
болеваниям носа и околоносовых пазух особое 
место занимают аллергические поражения верх-
них дыхательных путей. 

Рекомендации по лечению аллергических 
заболеваний респираторного тракта регламен-
тируются ARIA-согласительным документом, 
выработанным международной группой экспер-
тов ВОЗ, новая редакция которого была пред-
ставлена в 2010 г. В данном документе фарма-
котерапия стоит на втором месте среди всех ле-
чебных мероприятий, уступая лишь элиминаци-
онной терапии. В настоящее время арсенал 
фармакологических препаратов, используемых 
для лечения аллергических ринитов достаточно 
широк и включает: топические и системные 
глюкокортикостероиды, антигистаминные пре-
параты, назальные деконгестанты, кромоны, 
антихолинергические и антилейкотриеновые 
препараты. 

В настоящее время в протоколе лечения 
данной патологии особое место занимают пре-
параты, позволяющие проводить многоцелевую 
терапию, избегая при этом одновременного 
применения нескольких препаратов. Среди не-
большого количества комбинированных препа-
ратов местного действия в полости носа наше 
внимание привлек отечественный препарат 
«Гриппоцитрон ринос», применяемый в виде 
назальных капель. 

Гриппоцитрон РИНОС – комбинирован-
ный препарат, содержащий фенилэфрин и диме-
тинден. 

 Препарат уменьшает выделения из носа и 
способствует очищению носовых ходов, не на-
рушая при этом физиологических функций мер-
цательного эпителия слизистой оболочки носа. 

 Фенилэфрин относится к симпатомиме-
тическим аминам. Применяется как назальный 
деконгестант с умеренным сосудосуживающим 
действием, избирательно стимулирует альфа-
адренергические рецепторы кавернозной веноз-
ной ткани слизистой оболочки носа. Таким об-
разом, быстро и надолго устраняет отек слизи-
стой оболочки носа и его придаточных пазух. 

 Диметинден – антагонист гистаминовых 
Н1-рецепторов – оказывает выраженное проти-
воаллергическое действие. 

Показания к применению. 
Симптоматическое лечение простуды, за-

ложенности носа, острых и хронических рини-
тов; сезонный и несезонный аллергический ри-
нит, острые и хронические синуситы, вазомо-
торные риниты. Вспомогательная терапия при 
остром среднем отите. 

 Подготовка к хирургическому вмеша-
тельству в области носа и устранение отека сли-
зистой оболочки носа и придаточных пазух по-
сле хирургического вмешательства. 

Исходя из сказанного, проведена оценка 
эффективности использования «Гриппоцитрон-
ринос» для симптоматического лечения назаль-
ной обструкции при хроническом аллергиче-
ском рините и остром вирусном рините. 

Под нашим наблюдением находились 27 
лиц с острым вирусным ринитом и обострением 
сезонного аллергического ринита в возрасте от 
16 до 45 лет. Пациентам с данной патологией 
«Гриппоцитрон-ринос» назначался в комплекс-
ной терапии по 3-4 капли в каждый носовой ход 
3-4 раза в день.  

15 лиц с обострением сезонного аллергиче-
ского ринита получали данный препарат в комби-
нации с пероральными антигистаминными препа-
ратами и топическими назальными кортикосте-
роидами. На фоне проводимого лечения через 2-3 
дня все больные отмечали улучшение носового 
дыхания, причем у большинства из них степень 
уменьшения этого симптома позволила снизить 
кратность приема препарата до 1-2 раз в сутки с 
последующей отменой на 7-8 день. Наряду с этим 
уменьшались и другие субъективные симптомы 
поллиноза: чихание, зуд в носу, выделения из но-
са. К 3-5 дню отмечалась положительная динами-
ка риноскопической картины: уменьшалась отеч-
ность слизистой оболочки полости носа и количе-
ство отделяемого в носовых ходах. 

Также оценивалась эффективность 
«Гриппоцитрон-ринос» при остром вирусном 
рините на фоне применения противовирусных и 
противовоспалительных средств. При динами-
ческом наблюдении за состоянием данных па-
циентов (12 лиц) также была отмечена положи-
тельная динамика субъективных жалоб и рино-
скопической картины, но клинически значимые 
положительные изменения отмечались на 5-7 
день от начала лечения.  

Во всех случаях терапевтический эффект 
был достаточным и сочетался с хорошей пере-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 97 

носимостью препарата. Побочных эффектов 
отмечено не было за исключением кратковре-
менного чувства жжения у некоторых пациен-
тов в первые 2-3 дня применения, что связано с 
наличием в составе препарата масла мяты пе-
речной.  

Таким образом, резюмируя полученные 
результаты, можно сделать вывод, что «Гриппо-
цитрон-ринос» является эффективным средст-
вом лечения назальной обструкции при аллер-
гическом рините и рините на фоне ОРВИ, обла-
дающим хорошим профилем безопасности. 

 
© В.П. Калинкин, В.П. Гончарук, Н.А. Калинкина, Е.И. Назарук, Р.М. Кадыров, 2013 
 
 
 
 
 

В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, Я.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХРОНИЧЕСКИЙ КАШЕЛЬ НА ФОНЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА  
 

Кашель является одним из самых важных 
симптомов и характерен почти для всех легоч-
ных заболеваний. Известно, что кашель явля-
ется симптомом не только пульмонологических 
заболеваний, но и беспокоит пациентов с пато-
логией ЛОР-органов, желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой и других систем 
(А. Яшина, 2009). 

Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) 
является вариантом внепищеводного проявле-
ния гастроэзофагальнойрефлюксной болезни, 
который оказывает повреждающее действие на 
слизистую оболочку гортани и глотки (T. 
Sataloff, 2004). При этом жалобы пациентов 
весьма разнообразны. Наиболее часто отмеча-
ются кашель, дисфония, ощущение «комка» в 
горле, дисфагия, постназальный синдром, ла-
рингоспазм (G.H. Kim et al., 2009). Разнообразие 
жалоб и ларингоскопических проявлений при 
ЛФР послужили причиной разработки различ-
ных диагностическихтестов и лечебных меро-
приятий при данной патологии.  

Целью нашего исследования явилось 
разработка схемы диагностики и комплексного 
лечения пациентов с хроническим кашлем на 
фоне ЛФР. 

Материалы и методы. В 2008-2012 гг. в 
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 124 паци-
ента с жалобами на продолжительный (более 
трех месяцев) кашель, который не поддавался 
стандартным методам лечения. Женщин было – 
72 (58,3%), мужчин – 52 (41,7%). Возраст боль-
ных варьировал от 18 до 68 лет, в среднем со-
ставляя 37 лет. Критерием исключения являлись 
хронические синуситы, сердечно-сосудистая 
патология, недавно перенесенная респираторная 
инфекция. С целью исключения легочного па-
тологии всем больным проводилась рентгено-
графия органов грудной клетки, спирометрия, 
по показаниям – фибробронхоскопия и спи-
ральная компьютерная томография органов 

грудной полости, консультация пульмонолога. 
Для верификации ЛФР все больныепомимо 
стандартных методов исследование ЛОР-орга-
нов, проходили тест RSI, фиброэзофагоскопию, 
рН-мониторирование пищевода и глотки. 

Результаты и их обсуждение. При тес-
тировании RSI у 63 (50,8%) пациентовотмечался 
постоянный, раздражающий кашель, у 47 (37,9%) 
– затруднение при глотании пищи, жидкости и 
таблеток, у 87 (69,8%) – дисфония различной 
степени выраженности. Кашель после еды и в 
положении лежа наблюдался у 51 (41,2%) боль-
ных, приступы кашля и затруднение дыхания − у 
27 (22,0%) пациентов. Реже были жалобы на 
большое количество слизи в горле − 24 (19,3%) 
обследованныхи ощущение «комка» в горле − 22 
(17,9%). Жалобы на изжогу и боль за грудиной 
отмечало наименьшее количество пациентов − 18 
(14,6%). Проведение суточной рН-метрии выяви-
ло существенные различия показателей в дневное 
и ночное время. Кислые рефлюксы, продолжи-
тельностью более 5 минут, фиксировались у 115 
(93,4%) пациентов в ночное время. Во время 
фиброэзофагоскопии сочетание диафрагмальной 
грыжи и недостаточность нижнепищеводного 
сфинктера зафиксировано у 12 (20,7%) обследо-
ванных, диафрагмальная грыжа − у 26 (44,8%) и 
признаки рефлюкс-эзофагита у 17 (29,3%). При 
выявлении ЛФР у данной группы больных про-
водилась стандартная антирефлюксная терапия 
продолжительностью 3 месяца, которая включа-
ла диету, изменение образа жизни и медикамен-
тозное лечение (омепразол 20 мг или ранитидин 
150 мг дважды в день, домперидон 10 мг 3 раза в 
сутки и антацидные препараты после каждого 
приема пищи). Кашель прекратился у 108 
(87,5%) пациентов. 

Выводы. Ведущей жалобой при ЛФР яв-
лялсяпостоянный, раздражающий кашель. Час-
тота выявления ЛФР у пациентов с кашлем про-
должительностью более 3-х месяцев достигает 
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93%. Проведение рН-мониторирования и фиб-
роэзофагоскопииу пациентов с хроническим 

кашлем позволяет выявить ЛФР и назначать 
адекватную антирефлюксную терапию. 
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А.С. КИСЕЛЕВ, М.О. ДАНИЛЕВИЧ, И.В. ЯКОВЕНКО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМА ТРАВМЫ НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЫ 

 
Особенности течения, характер возмож-

ных осложнений тяжелой черепно-лицевой 
травмы зависит от механизма повреждения.  

Целью исследования является определе-
ние основных закономерностей течения травма-
тической болезни тяжелой черепно-лицевой 
травмы в зависимости от особенностей повреж-
дений. 

Материалы и методы: Клинико-
морфологический анализ повреждения черепа, 
головного мозга и лицевого черепа у постра-
давших с панфациальной травмой позволил вы-
делить 2 группы пострадавших, различающих 
по преобладающему механизму повреждения.  

Центральный механизм травмы: в эту 
группу отнесено 294 пострадавших, у которых 
наблюдались переломы центральных отделов 
средней зоны лица, стенок лобной пазухи, лоб-
ной кости. Назоликворея наблюдалась в 84,69% 
(248 пострадавших) вследствие повреждения 
передних отделов ПЧЯ, очаги ушиба лобных 
долей – в 39,82% (117) случаев. Зрительные на-
рушения, обусловленные нарушением формы 
глазницы отмечены у 66,55% (195) больных, 
повреждение зрительного нерва и синдром вер-
шины глазницы выявлен у 4,1% (12) пострадав-
ших.  

Латеро-медиальный механизм травмы: 
место приложения силы травмирующего агента 
- латеральные отделы лобной, скуловой области, 
наружные отделы края глазницы. Повреждение 
основания черепа распространялись на лате-
ральные отделы лобной пазухи, верхнюю стенку 
орбиты, ситовидную пластину и стенки клино-
видной пазухи, височную кость. В эту группу 
отнесено 185 пострадавших. Назоликворея на-
блюдалась в 71,95% (133) случаев, отоликворея 
у 10,27% (19) пострадавших. Повреждения го-
ловного мозга в виде очагов ушиба и гематом 
выявлены у 62,14% (114) больных, зрительные 
нарушения, обусловленные нарушением формы 
глазницы установлены у 49,73% (92) постра-
давших случаев, синдром верхнеглазничной 

щели и травма зрительного нерва наблюдались 
у 9,73% (18).  

Результаты лечения и их обсуждение: 
Всем больным проведено реконструктивное хи-
рургическое лечение. При анализе результатов 
лечения выявлено, что частота развития гнойно-
воспалительных осложнений преобладала в 
группе с центральным механизмом травмы и 
составила 12,67%, из них менингиты – 6,16% 
(18 больных), тогда как при латеро-медиальном 
механизме травмы воспалительные осложнения 
выявлены в 10,73%, из них менингиты – 3,97% 
(7 пострадавших). Полное восстановление тру-
доспособности при центральном механизме 
травмы наблюдалось в 61,22% случаев (180 
больных), летальность составила 10,20% (30 
пострадавших). При латеро-медиальном меха-
низме травмы – 49,73% (92 больных) и 8,11% 
(15 пострадавших) соответственно. Непосредст-
венной причиной летальных исходов в первой 
группе пострадавших были гнойно-септические 
осложнения. Основными причинами нарушения 
социальной адаптации и трудоспособности яв-
ляются неврологические и зрительные рас-
стройства.  

Восстановление зрительных функций у 
пострадавших с центральным механизмом 
травмы наблюдалось в 73,78% случаев (197 по-
страдавших). Повреждение невральных струк-
тур привело к снижению остроты зрения или 
нарушению подвижности глазного яблока в 
16,48% (44 больных) (р<0,001). При латеро-
медиальном механизме травмы эти показатели 
составили 62,43% (108 больных) и 26,59% (46 
человек) (р<0,001). При латеро-медиальном по-
вреждении наблюдалось формирование ликвор-
ного свища в 7 случаях (3,78%) в области стенок 
клиновидной пазухи и глубоких отделах сито-
видной пластины, повреждение внутренней 
сонной артерии в 4 случаях (2,31%) (р<0,001). 

Выводы: Клинические проявления, ди-
намика развития травматической болезни, ха-
рактер возможных осложнений и последствий 
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тяжелой черепно-лицевой травмы зависит от 
механизма повреждения. Патофизиологические 
особенности каждого типа травмы позволяют 
провести своевременную диагностику возмож-

ных осложнений и определяют основные на-
правления и длительность наблюдения за по-
страдавшим в ближайшем и отдаленном перио-
де травматической болезни. 
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ЗОВНІШНІЙ ОТИТ ТА АЛЕРГІЯ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
 

В структурі захворювання, серед запаль-
них захворювань вуха на зовнішні отит припа-
дає від 2 до 10% випадків. Досить часто зовніш-
ні отити не порушують загального стану дити-
ни, дитина не може чітко вказати на симптоми, 
тому перебіг та тривалість їх не завжди можна 
визначити, що ускладнює лікування, призводить 
до задавнення процесу та до зниження слуху в 
подальшому. Серед основних причин зовнішніх 
отитів можна виділити: травми слухового про-
ходу (неправильна та безконтрольна чистка слу-
хового проходу, в тому числі ватними паличка-
ми); купання в водоймищах з брудною водою, 
порушення вуглеводного обміну, рецидивуючи 
отити з щелиноподібною перфорацією (що пе-
ребігають безсимптомно), наявність алергії. 

Протягом останніх трьох років проведено 
аналіз захворюваності зовнішніх отитів серед 
дітей віком від 2 до 18 років, що проживають в 
районі обслуговування медичного центру. Це 
представлено відповідно в 2010 році – 2,32‰ (37 
ч.), 2011 році – 2,75‰ (44 ч.), 2012 – 1,76 ‰ (29 
ч.). При аналізі причин, що призвели до розвитку 
зовнішнього отиту виявлено: травми слухового 
проходу складають – 11%, купання у водойми-
щах – 31%, латентний рецидивуючий отит з – 
18%, хронічні отити – 6%, алергічні стани – 34%. 

Діагностика базувалася на скаргах, даних 
отоскопії та лабораторних методах, що включа-
ли загальний аналіз крові, бактеріальні дослі-
дження, ІМЛ з побутовими та харчовими алер-
генами, дослідження крові на АСЛ-О, дослі-
дження на Ig E. 

Основні скарги дітей були на зниження 
слуху, закладеність у вусі, свербіж та виділення з 
вуха. При об’єктивному огляді було виявлено 
звуження слухового проходу, гіперемія стінок, 
наявність патологічного вмісту в слуховому про-
ході виявлено в 75% випадків. Після туалету вуха 
в 14% випадків були виявлені перфорації бара-
банної перетинки. При обстеженні на патогенну 
флору виявлено: Pseudomonas aeruginosa – 9%, 
Proteus mirabilis – 2%, Streptococcus – 31%, Stah-

pylococcus – 20%, Candida albicans – 12%, симбіоз 
Streptococcus та Candida – 9%, Stahpylococcus та 
Candida – 6%, ріст у висівах відсутній – 11%. 

У дітей, що мають алергічні прояви за-
хворювання перебігали більш тривало та з 
більш вираженою місцевою симптоматикою. 

Підвищений титр АСЛ-О відмічений у 
28% з (› ніж 200 Од).  

Лікування включало:1) гіпоалергенну діє-
ту; 2) туалет вуха антисептичними розчинами 
(бетадину, декасану); 3) місцево, при відсутнос-
ті перфорації, використовувалися краплі вушні 
«Кандибіотик», при наявності перфорації – 
«Отофа»; при перевазі запальних явищ з боку 
стінок слухового проходу ставилися турунди з 
«Кремгеном», «Бактробаном» при грибковій 
флорі «Зелаїном»; 4) всім дітям з тривалістю 
отиту понад 3 днів та при порушенні загального 
стану з гіпертермією призначалася антибактері-
альна терапія, згідно чутливості, захищеними 
ампіцилінами (Флемоклав, Аугментін) на 7 днів, 
при позитивному АСЛ-О тривалістю 10 днів; 5) 
антигістамінну терапію, переважно 3 покоління 
(левоцетиризин, дезлоратадин); 6) застосування 
пробіотиків (лацидофіл, біогая), не лише при 
прийомі антибіотиків, а й у випадках з кандидо-
зною інфекцією та при атопії; 7) імуномодуля-
тори (імунофлазід, віферон) застосовувалися, як 
при кандидозах, так і при атопії. 

 Слід відмітити, що при вибраній нами 
тактиці ведення хворих, лікування зовнішнього 
отиту скоротилася при бактеріальній етіології 
до 7днів, при кандидозах до 10 днів. 

 Вибрана нами тактика обстеження та лі-
кування зовнішнього отиту у дітей ще раз підт-
верджує: необхідність визначення причини зов-
нішнього отиту та антибактеріальну терапію, 
згідно чутливості; при стрептококовій сенсибі-
лізації необхідно проводити лікування, як вима-
гає протокол; імуномоделююча терапія та вико-
ристання пробіотиків доцільні в дитячому віці 
не тільки при кандидозах, а й при алергічних 
процесах. 
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Г.П. КИЦАЙ, А.О.ЯШАН, У.Р.ДУЖИК, М.М. ЯНЮК, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА  
(ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА) 

АЕРОЗОЛЬ «АНГІНОВАГ» ПРИ ЛАКУНАРНІЙ АНГІНІ У ДОРОСЛИХ 
 

Лакунарна ангіна зустрічається доволі ча-
сто в практиці, як оториноларинголога, так й 
інших спеціалістів (інфекціоніста, терапевта, 
педіатра, педіатра – інфекціоніста, сімейного 
лікаря). Серед первинних ангін вона перебігає 
найтяжче. Для лікування лакунарної ангіни за-
стосовуються різні середники загальної і місце-
вої дії. 

В останні роки на фармацевтичному рин-
ку України для місцевого лікування запальних 
захворювань порожнини рота і верхніх дихаль-
них шляхів з’явився новий оригінальний препа-
рат «Ангіноваг», який виділяється в категорії 
антисептичних лікарських засобів збалансова-
ним підбором лікарських речовин, що забезпе-
чують достатньо широкий спектр застосування 
даного препарату з високою клінічною ефекти-
вністю (Ю.В. Кикоть). Виробник – Феррер Інте-
рнасіональ, С.А. (Іспанія). Ми застосували аеро-
золь «Ангіноваг» для місцевого лікування лаку-
нарної ангіни у дорослих. Для кращого розумін-
ня можливостей застосування даного препарату 
вважаємо доцільним зупинитись на його фарма-
кологічній характеристиці і способі застосуван-
ня. 

Аерозоль «Ангіноваг» містить п’ять ком-
понентів, що забезпечують його клінічний 
ефект: тіротрицин, деквалінія хлорид, еноксо-
лон, гідрокортизона ацетат і лідокаїна гідрохло-
рид. 100 мл аерозолю «Ангіноваг» містить тіро-
трицину 0,4 г, деквалінія хлориду 0,1 г, еноксо-
лону 0,06 г, гідрокортизона ацетату 0,06 г, лідо-
каїна гідрохлориду 0,1 г. Фармакологічні ефекти 
діючих речовин, що входять до складу препара-
ту «Ангіноваг», наступні. Тіротрицин має анти-
бактерійну дію, деквалінія хлорид – антисепти-
чну дію, еноксолон – противірусну, протизапа-
льну дію, гідрокортизона ацетат – протизапаль-
ну дію, лідокаїна гідрохлорид – анальгезувальну 
дію. 

Аерозоль «Ангіноваг» діє негайно, при 
цьому відсутні системні побічні ефекти, він не 
подразнює слизову оболонку дихальних шляхів. 
Застосовується для місцевого лікування при ін-
фекційно – запальних захворюваннях порожни-
ни рота і верхніх дихальних шляхів:тонзиліт, 
фарингіт, ларингіт, афтозний та виразковий 
стоматит, глосит. Використовується також після 
тонзилектомії, розкриття паратонзилярного абс-
цесу, при паратонзиліті. Застосовується дорос-
лим і дітям старшим 13 років в наступних дозу-
ваннях: перші дві доби – по 1-2 уприскування 

кожні 2-3 години, далі – по 1 уприскуванню ко-
жні 6 годин. Курс лікування 5-7 діб. 

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня 2012 по червень 2013рр. знаходилось 22 
хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 42 
років. Хворі скаржились на головний біль, під-
вищення температури тіла в межах 38,2-39,2о С, 
сильний біль в горлі при ковтанні. Часто відмі-
чалась ірадіація болю у вухо, підвищена саліва-
ція. При фарингоскопії відмічалась гіперемія і 
збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в 
лакунах жовтаво – білих нашарувань. В мазках з 
носа і зіва палички Лефлера не знайдені. Паціє-
нти були розподілені на дві групи: основну і 
контрольну. Групи були співставленні за віком і 
перебігом захворювання. Основна група вклю-
чала 12 осіб, контрольна – 10. Хворі основної 
групи отримували аерозоль «Ангіноваг» у ви-
гляді зрошень слизової оболонки ротової части-
ни горла до 5 разів на добу. Середній курс тера-
пії складав 5 днів. Пацієнтам основної групи, 
крім того, використовувалось традиційне ліку-
вання (системні антибактерійні і антигістамінні 
препарати, анальгетики). Пацієнти контрольної 
групи отримували тільки традиційне лікування. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки піднебінних 
мигдаликів, відсутність нашарувань у лакунах 
мигдаликів), показники температури тіла. При 
аналізі результатів лікування відзначено інтен-
сивніший регрес симптомів запалення піднебін-
них мигдаликів у пацієнтів основної групи. 
Хворі цієї групи уже на другий день відмічали 
значне покращення самопочуття, зменшення 
головного болю та болю в горлі при ковтанні. 
До кінця курсу лікування, тобто на 5-у добу, ні 
один з пацієнтів основної групи не мав скарг. В 
той же час пацієнти контрольної групи відміча-
ли поступове покращення переважно на 4-5-у 
добу лікування. 

Фарингоскопічна картина нормалізувалась 
на 5-у добу лікування у всіх пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів 
у них мала рожевий колір, була звичайної конси-
стенції, нашарувань в лакунах мигдаликів не 
спостерігалось. В контрольній групі фарингоско-
пічна картина почала нормалізовуватись на 4-5-у 
добу. Температура тіла стала нормальною у всіх 
хворих основної групи на 3-4- добу від початку 
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терапії. В контрольній групі нормалізація темпе-
ратури тіла спостерігалась на 4-5-у добу лікуван-
ня. «Ангіноваг» всі пацієнти переносили добре, 
побічних ефектів та інших небажаних явищ не 
відмічалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування аерозолю 
«Ангіноваг» в терапії лакунарної ангіни у доро-

слих виявилось ефективним. Воно дозволило 
скоротити використання системних антибіоти-
ків і прискорити строки лікування. Препарат 
добре переноситься пацієнтами, не викликає 
побічних ефектів і може бути рекомендований 
для використання в ЛОР-практиці при лікуванні 
лакунарної ангіни у дорослих. 
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 ЗАСТОСУВАННЯ ФЛАМІФІКСУ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО 
ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ 

 
Гостре гнійне запалення середнього вуха 

зустрічається доволі часто. Частота гострих се-
редніх отитів складає 25 – 30% від загальної 
кількості захворювань вуха (Н. В. Мишенькин, 
(1997). Буває в будь-якому віці, але частіше це 
захворювання зустрічається у дітей і людей по-
хилого віку. Гостре гнійне запалення середнього 
вуха виникає внаслідок дії бактерійної інфекції 
(стрептококи, стафілококи, дифтерійна, тубер-
кульозна палички), фільтрівних вірусів. Розріз-
няють наступні шляхи проникнення інфекції в 
слизову оболонку барабанної порожнини: туба-
рний; транстимпанальний; гематогенний; ретро-
градний. У перебігу гострого середнього гній-
ного отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну; 
перфоративну; репаративну або зворотнього 
розвитку (одужання). При лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту використовують різні 
загальні і місцеві середники. При цьому голов-
ним в лікуванні даного захворювання є адекват-
на антибактерійна терапія. Завдання адекватної 
антибактерійної терапії може бути успішно ви-
рішене через наявність широкого вибору анти-
бактерійних препаратів. Одним з таких препара-
тів є антибіотик Фламіфікс (цефіксим). 

Ми застосували Фламіфікс (цефіксим) як 
антимікробний засіб в лікуванні гострого серед-
нього гнійного отиту в доперфоративній стадії у 
дорослих.  

Фламіфікс (цефіксим) представляє собою 
сучасний пероральний цефалоспориновий анти-
біотик ІІІ-го покоління для терапії бактерійних 
інфекцій. Даний препарат володіє широким спе-
ктром антимікробної дії та високою активністю 
відносно грамнегативних мікроорганізмів. Він 
також активний щодо грампозитивних мікроор-
ганізмів. 

 Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
таких інфекціях ЛОР-органів як риносинусит, 
отит, гострий і хронічний тонзиліти, аденоїдит. 
Виробляється фірмою Ananta Medicare (Велико-
британія). Випускається в капсулах по 100 мг, 
200 мг №10, застосовується 1-2 рази на добу. 
Дорослим і дітям старше 12 років з масою тіла 
понад 50 кг призначають по 400 мг 1 раз або по 
200 мг 2 рази на добу, дітям від 7 до 12 років – 
100 мг двічі на добу або 200 мг 1 раз на добу. 
Курс лікування складає від 3 до 10-14 днів (в 
залежності від захворювання). 

Під нашим спостереженням за період з 
2010 по 2012 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
рий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії віком від 20 до 42 років. Хворі скаржи-
лись на закладання вуха, шум у ньому, погір-
шення слуху, підвищення температури тіла в 
межах 37,2 – 38,2º С, різкий біль у вусі. Часто 
відмічалась ірадіація болю в скроню, зуби та 
всю відповідну частину голови. 

Під час отоскопії відзначалась ін‘єкція 
судин за ходом держальця молоточка та радіа-
льно по барабанній перетинці (у 13 хворих), ро-
злита гіперемія та інфільтрація барабанної пере-
тинки, зникнення розпізнавальних пунктів бара-
банної перетинки (світлового конуса, проекції 
держальця молоточка та його короткого відрос-
тка) (у 7) і на цьому фоні випинання барабанної 
перетинки у зовнішній слуховий хід (у 2 хво-
рих).  

Хворі були розподілені на дві групи: 
основну (10) і контрольну (10). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворюван-
ня. Хворі основної групи отримували Фламі-
фікс (цефіксим) і загальноприйняте лікування, 
контрольної – тільки загальноприйняте ліку-
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вання. Фламіфікс (цефіксим) призначався в 
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника 
(Ananta Medicare – Великобританія): досере-
дини по 1 капсулі (200 мг) двічі на добу про-
тягом 7 днів. В комплекс лікування входили 
карбогліцеринові краплі у зовнішній слуховий 
хід (протягом 3 днів) та судинозвужувальні 
краплі в ніс. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на закладення вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 
день лікування), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії. При ана-
лізі результатів лікування відмічено більш інте-
нсивний регрес симптомів отиту у хворих осно-
вної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували 
на зникнення закладання у вусі, зникнення шу-
му у вусі, покращення слуху, 90% - на зникнен-
ня, 10% - на зменшення болю у вусі (на 5-6-й 
день лікування). В контрольній групі ці показ-
ники були значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини від-
значено на 5-6-й день лікування у 80% хворих 
основної групи. Гіперемія барабанної перетинки 
у них була відсутня. В контрольній групі пок-

ращення отоскопічної картини відмічалось на 5-
6-й день лікування у 70% хворих. 

Температура тіла на 5-6-й день лікування 
нормалізувалась у всіх пацієнтів основної гру-
пи. В контрольній групі нормалізація темпера-
тури тіла на 5-6-й день лікування настала у 80% 
хворих.  

Показники тональної аудіометрії (змен-
шення кістково-повітряного інтервалу на аудіо-
грамі) на 5-6-й день лікування значно покращи-
лись у 90% хворих основної групи, в контроль-
ній групі зменшення кістково-повітряного інте-
рвалу на тональній аудіограмі відмічалось у 
80% пацієнтів. Стерпніть препарату Фламіфікс 
(цефіксим) у всіх хворих була доброю, алергій-
них реакцій та інших небажаних явищ не відмі-
чалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування препарату 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні хворих на гос-
трий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії підвищує ефективність лікування хворих з 
цією патологією. На підставі отриманих резуль-
татів можна рекомендувати Фламіфікс (цефік-
сим) для лікування гострого середнього гнійного 
отиту в доперфоративній стадії як антимікробний 
засіб. Фламіфікс (цефіксим) може поповнити ар-
сенал середників загальної дії, що використову-
ються в лікуванні гострого середнього гнійного 
отиту в доперфоративній стадії у дорослих. 
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ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ)  

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВУШНОГО ШУМУ 
 

Вушний шум (tinnitus) (далі – ВШ) – па-
тологічні слухові відчуття, що виникають у вусі 
або в голові є серйозною і не до кінця вивченою 
клінічною проблемою, що пов’язана з великою 
кількістю чинників. На ВШ скаржиться 17 % 
населення планети. 

Метою наукової роботи було визначення 
раціональних підходів до діагностики та ліку-
вання хворих з основною скаргою на ВШ. 

На базі аудіологічної лабораторії ЛОР-
клініки та ЛОР-поліклінічного відділу Львівсь-
кої ОКЛ протягом 2009-2013 рр. проводилось 
розширене обстеження 450 пацієнтів, які звер-
тались на консультацію з приводу хронічного 
ВШ як основної або єдиної скарги. ВШ локалі-
зувались пацієнтами переважно в одному вусі 
(51,3%), причому частіше – у лівому; в обох ву-

хах (34,1%), в голові або без чіткої локалізації 
(14,6%).  

ВШ характеризувався пацієнтом як дзвін 
(21,4%), шипіння (13,8%), писк (8,7%), гул про-
водів (7,7%), а також шум лісу, свист, шум радіо 
чи телевізора, води, моря, вітру, мотора, цвірін-
чання, пульсація тощо. У 23,2% шум був пос-
тійним.  

Тональна порогова аудіометрія у більшо-
сті хворих зі скаргами на ВШ виявила помірне 
зниження слуху, переважно – кондуктивного 
або змішаного ґенезу. Нормальний слух на оби-
два вуха виявлено у 17,5% досліджених, вікове 
зниження слуху – ще у 8,9%. Підвищення поро-
гів слуху у більшості випадків було найбільш 
вираженим на частотах, що відповідали аудіоло-
гічним характеристикам ВШ, отриманим при 
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тінітометрії – суб’єктивному аудіометричному 
вимірюванні частоти і інтенсивності ВШ. Тіні-
тометрія визначила, що частіше (41,8%) ВШ був 
високочастотним - 6-8 кГц, рідше – низькочас-
тотним – 250-500 Гц (30,8%) і середньочастот-
ним – 1-3 кГц Гц (27,4%). Інтенсивність ВШ 
перевищувала поріг сприйняття на частоті ВШ 
на 15-30 дБ.  

Тимпанометрія у осіб з вушним шумом 
здебільшого виявляла нормальний тип тимпано-
грам А (87,5%). 

Дослідження коротколатентних виклика-
них слухових потенціалів виявило незначне по-
довження латентних періодів хвиль ІІІ і V в ме-
жах фізіологічної норми та деяке зниження амп-
літуди хвиль на боці ураження. Зміни СВП були 
найбільш вираженими при тестуванні тональ-
ними сигналами, що відповідали частоті ВШ. 

Хворі консультувалися терапевтами та 
невропатологами, а також, при виявленні остан-
німи патології – іншими спеціалістами. 

Відповідно до отриманих результатів об-
стеження призначалось лікування: вазоактивні 
препарати, ноотропні ліки, препарати Гінгко 
Білоба, відновлювальна та стимуляційна тера-
пія. З фізпроцедур застосовувалась дарсонвалі-
зація привушних ділянок. У всіх випадках паці-
єнтам радили проводити лікування методиками 
TRT із застосуванням маскерів, шумової стиму-

ляції тощо. Лікування було ефективним у біль-
шості хворих з ВШ. 

При неефективності згаданих методів лі-
кування застосовано метод немедикаментозної 
седації шляхом частотного фототригерування 
біохвиль мозку приладом, що розроблений ка-
федрою електронних приладів Національного 
університету “Львівська політехніка”. Ефектив-
ність цього методу була позитивною у 60 % па-
цієнтів. Негативного впливу цього методу на 
стан пацієнта не виявлено.  

Висновки:  
1. У більшості хворих з суб’єктивним 

хронічним вушним шумом відзначено кондук-
тивне або комбіноване підвищення порогів слу-
ху незначного ступеня; підвищення порогів слу-
ху було найбільш вираженим на частотах, що 
відповідали даним тінітометрії. 

2. Зміни коротколатентних слухових ви-
кликаних потенціалів були найбільш виражени-
ми при тестуванні тональними сигналами, що 
відповідали частоті ВШ. 

3. Комплексне етіопатогенетичне ліку-
вання було ефективним у більшості хворих з 
ВШ. 

Метод немедикаментозної седації фотот-
ригеруванням виявився достатньо ефективним у 
більшості пацієнтів, що дозволяє вважати перс-
пективним його подальше розроблення. 

 
© Ол.Ол. Кіцера, 2013 
 
 
 
 

ОЛ.ОМ. КІЦЕРА, ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА, Ф.Б. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ) 

НОВИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

Сучасним лікарям-оториноларингологам 
нерідко доводиться вдаватися до різномовних 
джерел інформації. Цьому сприяє розвиток еле-
ктронних засобів інформації, передусім – інтер-
нету, розширення міжнародних контактів. Дос-
тупні словники, які є в користуванні, здебільшо-
го не містять українських термінів. До того ж, 
багатомовні словники Арнаудова (1964 р.) та під 
редакцією Злотницького (1971), значною мірою 
застаріли. До того ж від того часу з’явилися нові 
діагностичні та лікувальні технології виникло, 
змінилися на міжнародному рівні існуючі кла-
сифікації хвороб. 

У видавництві Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицько-
го вийшов у світ посібник «Лексикон оторино-
ларинголога» (Львів, 2013). 

Основною частиною презентованого по-
сібника є семимовний тлумачний словник ото-

риноларинголога містить близько 900 гасел-
термінів українською, латинською, російською, 
англійською, французькою і польською мовами, 
причому до кожного терміна додається стисле 
тлумачення. На початку видання вміщено дві 
статті з медичного мовознавства – термінознав-
ства, де наводиться обґрунтування модифікації 
деяких термінів.  

До словника впроваджено низку сучасних 
термінів з прикладної анатомії та фізіології вер-
хніх дихальних шляхів та вуха, з аудіології, слу-
хопротезування, ринології, ринохірургії а також 
з медичної акустики. Серед використаних дже-
рел – як і словники, так і несловникові іншомо-
вні видання, монографії і посібники. 

Праця ґрунтується на тривалих пошуках в 
літературі, співпраці з визнаними і термінознав-
цями та філологами (зокрема – проф. А. Содо-
морою (конструювання латинських термінів, 
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відсутніх в доступних джерелах), проф. Я. Кра-
вцем (коректура французьких термінів), проф. 
Ю. Шаніним та іншими. Наведено також деякі 
застарілі терміни з відповідними помітками і 
відсиланням до сучасніших а також низка синд-
ромів, з якими зустрічається в оториноларинго-
логії. 

В прикінцевій частині посібника подано 
латинські терміни та крилаті вирази. 

Презентоване видання рекомендується як 
навчальний посібник для студентів, інтернів та 
лікарів, зокрема – для слухачів факультетів та ака-
демій післядипломної освіти, а також – для лікарів 
суміжних спеціальностей і сімейних лікарів. 

 
© Ол.Ом. Кіцера, Ол.Ол. Кіцера, Ф.Б. Юрочко, 2013 
 
 
 
 
 

В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ РУБЦЕВИХ ЗВУЖЕНЬ НОСОГЛОТКИ У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ 
 

На сучасному рівні розвитку медицини 
проблема оториноларингології – склерома за-
лишається актуальною і сьогодні. Існуючі схеми 
лікування хвороби не приводять до стійкої ремі-
сії, не кажучи вже про виліковування пацієнтів. 
Метою нашої роботи було: удосконалити ком-
плексну терапію хворих з переважно рубцевою 
формою склероми. 

Матеріали і методи. З лікувальною ме-
тою застосовували носоглотковий металевий 
буж власного виробництва (винахід, реєстрацій-
ний №20040705226 від 23.11.2004 р.) і гідрокор-
тизонова мазь. Робоча частина бужа різних роз-
мірів (від №1 до №9) по формі відповідає носог-
лотці. По даній схемі нами проліковано 32 хво-
рих з переважно рубцевою формою склероми 
віком від 19 до 78 років: 23 жінки і 9 чоловіків. 
Хворі поділені на 2 групи по 16 чоловік. Хворим 
першої групи проводилось бужування з гідро-
кортизоном та вібромасажем, другої групи – 
тільки бужування.  

Методика лікування. Курс лікування 
тривав 10 діб. Щоденно проводилось бужування 
рубцевого звуження носоглотки металевим бу-
жем наступним чином: після місцевої апліка-
ційної анестезії робоча частина бужа, змащена 
гідрокортизоновою маззю, відповідно розмірам 
звуження, вводились через ротову порожнину в 
носоглотку. Буж приєднувався до вібромасаже-
ру на 10 хв. Закінчували процедуру введенням 
бужа більшим за розміром, котрий з деяким зу-
силлям входив у носоглотку.  

Паралельно призначалось комплексне лі-
кування склероми. 

Результати оцінювались і зрівнювались 
до, після лікування, і через 1 рік. Оцінку прово-
дили по суб’єктивним і об’єктивним показни-
кам: покращення носового дихання і акту ков-
тання, показникам функції зовнішнього дихання 
(ринопневмотахометрія), лабораторним даним, 
імунологічним (sIg A, IgG, імунні комплекси) і 
функціональним (транспортна активність миго-
тливого епітелія, електрорушійна сила слизової 
оболонки) показникам слизової оболонки носа і 
носоглотки, розмірами входу та виходу з носог-
лотки. 

Результати. Після проведеного комплек-
сного лікування хворих з рубцевою формою 
склероми з використанням курсу бужування з 
вібромасажем рубцевих зрощувань носоглотки і 
використанням гідрокортизонової мазі, відміче-
но позитивну динаміку суб’єктивних і 
об’єктивних показників у всіх пацієнтів. 

Просвіт входу в носоглотку зі сторони ро-
тоглотки залишався достатнім для дихання (від-
повідав №7-№9 розмірам бужів) безпосередньо 
після лікування у всіх хворих. Тільки у 30 % 
пацієнтів спостерігались рецидиви рубцевого 
звуження у віддаленому періоді (через 1 рік), що 
можливо пов’язано з давністю і активністю па-
тологічного процесу. 

Висновок. Запропонований метод ліку-
вання рубцевих стенозів носоглотки у хворих на 
склерому дає стійкий позитивний результат у 
70% хворих у віддаленому періоді і може бути 
рекомендований у комплексному лікуванні цієї 
категорії пацієнтів. 
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, А.Д. ЛОБКО, О.Д.БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО,  
А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ ВЛИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОЗЧИНІВ В ГОРТАНЬ 
 

При ряді захворювань гортані лікарям 
отоларингологам і фоніатрам доводиться влива-
ти з лікувальною метою різні лікарські розчини 
в гортань. Загальноприйнята методика вливання 
передбачає безперервну фонацію голосної «І» в 
момент вливання розчину з рівно розташованою 
головою. У різних хворих тривалість фонуван-
ня, при наявності в гортані влитого розчину, 
досить сильно відрізняється за часом, напри-
клад, від 2-3 секунд, до 15-20 секунд. Природ-
ньо, що чим більше часу знаходиться розчин в 
контакті зі слизовою оболонкою, тим буде ви-
щим ефект від його застосування. Однак, при 
короткочасному фонуванні, розчин швидко пот-
рапляє в трахею, призводячи до кашлю. Внаслі-
док цього практично увесь розчин виходить з 
кашлем, що досить сильно знижує якість ліку-
вання. 

Запропонована нами модифікація методи-
ки вливання лікарських розчинів в гортань по-
лягає в наступному: під час безпосереднього 
вливання розчину невеликими порціями по над-
гортаннику хворий фонує голосну «І» як при 
звичайному вливанні, але як тільки хворий від-
чує, що не може більше продовжувати фонуван-
ня, він швидко нахиляє голову на бік до плеча 
на 30-40 градусів і, припинивши промовляти, 
затримує її в такому положенні протягом 10-15-
20 і навіть більше секунд, спокійно дихаючи, а 

потім дуже повільно вирівнює голову в рівне 
положення. При цьому розчин, затікаючи в гор-
танний шлуночок, залишається в ньому і при 
повільному вирівнюванні голови знов покриває 
слизову голосової складки. Таким чином, на 
відміну від традиційного вливання, досягається 
більш тривалий контакт розчину зі слизовою 
оболонкою голосових складок, отже і ефектив-
ність застосування ліків є набагато вищою.  

Для вливання використовуємо 1-1,2 мл 
розчину, який розділяємо на порції, тобто хво-
рий отримує до 2-3-х вливань за один раз. Після 
кожного вливання однієї порції розчину хворий 
нахиляє голову праворуч або ліворуч до плеча 
на 30-40 градусів. Таким чином, порційне вве-
дення розчину сприяє більш тривалому контак-
ту ліків зі слизовою оболонкою гортані та не 
викликає кашлю у хворих. 

 Така методика вливання розчинів в гор-
тань може бути застосована і при виконанні мі-
сцевої анестезії гортані з діагностичною або лі-
кувальною метою. У цьому випадку кількість 
анестезуючого розчину є меншою, а ефектив-
ність анестезії збільшується.  

Модифікація методу вливання лікарських 
розчинів в гортань дуже проста у виконанні, не 
вимагає застосування додаткового обладнання, 
істотно підвищує ефективність лікування і легко 
переноситься хворими. 
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Е.И. КЛОЧКОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПРЕДРАКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ ГОРТАНИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Несмотря на появление современных ме-

тодов исследования, позволяющих выявлять 
нарушения экспрессии маркеров пролиферации, 
апоптоза, факторов роста и межклеточных кон-
тактов в очагах пролиферации эпителия гортани 
и раковых поражениях, вопрос поиска критери-
ев отличия предраковых состояний эпителия и 
карциномы голосовых складок при традицион-
ном гистопатологическом исследовании про-
должает оставаться актуальным. Среди предше-
ствующих опухоли состояний принято выделять 
(Галахин К.А. и соавт., 2008) две основные 

группы: 1) фоновые заболевания, которые могут 
предшествовать опухоли, но не являться предо-
пухолевыми (гиперпластические процессы, по-
липы, папилломы, лейкоплакии, длительно про-
текающие регенеративно-пролиферативные 
процессы); 2) истинные предопухолевые со-
стояния больных с повышенным риском заболе-
вания злокачественной опухолью (дисплазии 
различной степени выраженности). Наибольший 
интерес для нас представляли истинные предо-
пухолевые состояния эпителия гортани (истин-
ных голосовых складок, покрытых многослой-
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ным плоским эпителием), а именно дисплазии 
разной степени выраженности. 

Принято считать, что морфологические 
этапы развития и прогрессия плоскоклеточного 
рака гортани и карциномы шейки матки сходны, 
поскольку имеется сходство структуры покры-
вающего эти органы многослойного плоского 
эпителия. Предраковые изменения плоского 
эпителия могут быть описаны с использованием 
терминологии различных классификационных 
систем (дисплазия, CIN, SIL). 

 Дисплазия представляет собой наруше-
ние процессов пролиферации и дифференци-
ровки эпителия, приводящее к изменению 
структуры и увеличению толщины эпителиаль-
ного пласта. В одной из первых классификаций 
предраковых изменений эпителия (Richart R., 
1973) термин дисплазия использовался для обо-
значения пролиферации клеток, напоминающих 
при микроскопическом исследовании клетки 
базального слоя плоского эпителия, но отли-
чающихся от них атипией ядра, увеличением 
ядерно-цитоплазматического отношения, поте-
рей полярности клеток. Гисто-цитологическая 
классификация предраковых поражений горта-
ни, предложенная B.Franz, O.G.Neumann (1978), 
предполагала деление дисплазий эпителия на 
три степени. При дисплазии легкой степени (I) 
отмечается утолщение эпителиального пласта с 
увеличением числа клеток базального слоя, ино-
гда с повышением их митотической активности. 
При дисплазии средней степени (II) атипические 
клетки встречаются не только в базальном, но и 
в промежуточном, парабазальном слое эпите-
лия, митотическая активность более высокая, 
наблюдается дискератоз. Тяжелая дисплазия 
(III) характеризуется наличием атипических 
клеток во всех слоях эпителия, утолщением 
эпителиального пласта с образованием сосочков 
и акантозом, еще более выраженной митотиче-
ской активностью и дискератозом. Стратифика-
ция эпителия, т.е. разделение его на слои, раз-
личима при всех степенях дисплазии. Карцино-
ма in situ была выделена в отдельную группу. 
Она характеризуется атипией эпителия на всю 
толщину пласта, потерей стратификации. Выде-
ление в отдельную группу карциномы in situ 
предполагало существование биологических 
различий между дисплазиями и преинвазивным 
раком, а также возможность их точного разгра-
ничения с помощью гистологического и цитоло-
гического методов исследования. Даже тяжелая 
дисплазия считалась обратимой. Ее оставляли 
под наблюдением. В то же время карцинома in 
situ рассматривалась как высоко злокачествен-
ный процесс, ее рекомендовалось удалять хи-
рургическим путем.  

 Позднее было продемонстрировано от-
сутствие отчетливых морфологических разли-
чий между тяжелой дисплазией и in situ карци-
номой. Показано (Fu Y.S. и соавт.,1981), что в 
основе предраковых изменений эпителия лежит 
моноклональная пролиферация аномальных 
клеток плоского эпителия, содержащих анеуп-
лоидную ядерную ДНК. В соответствии с новой 
концепцией все предраковые изменения эпите-
лия являются стадиями единого процесса, неиз-
бежно приводящего при отсутствии адекватного 
радикального лечения к развитию инвазивного 
рака. Этот патологический процесс получил на-
звание цервикальной интраэпителиальной не-
оплазии (Cervical Intraepithelial Neoplasia, CIN), 
включающей три стадии развития: CINI, CINII и 
CINIII. Под стадией подразумевались этапы 
опухолевой прогрессии. Изменения эпителия, 
относящиеся к разным стадиям процесса, отли-
чаются степенью клеточной и тканевой атипии, 
проявляющейся различным заполнением эпите-
лиального пласта атипичными клетками. С 
классификацией Р.Рихарта (1973) эта термино-
логия была связана следующим образом. CINI 
соответствовала слабой дисплазии, CINII – уме-
ренной дисплазии, а CINIII включала в себя тя-
желую дисплазию и карциному in situ, посколь-
ку их объединяют сходные генетические анома-
лии, прогноз и тактика лечения.  

Такое разделение морфологических эта-
пов развития предраковых эпителиальных по-
ражений способствовало их дальнейшему изу-
чению и улучшению лечения соответствующей 
патологии. Однако вполне естественно, что при 
этом не могли быть учтены появившиеся позд-
нее данные о роли вируса папилломы человека 
(ВПЧ) в патогенезе рака шейки матки, особен-
ностей регенераторных реакций в эпителии при 
папилломавирусной инфекции. Как стало ясно 
позднее, гистологические изменения, описы-
ваемые как степени дисплазии или интраэпите-
лиальные неоплазии, не являются единым про-
цессом. Эти изменения не всегда приводят к 
развитию раковой опухоли. В частности показа-
но, что характерные для слабой дисплазии или 
CINI изменения эпителия являются морфологи-
ческим субстратом продуктивной ВПЧ-
инфекции. Они могут быть вызваны различны-
ми типами вируса папилломы. В то же время 
CINII и CINIII в настоящее время оцениваются 
как предраковые состояния. При поражении 
цервикального эпителия предраковые измене-
ния и инвазивный рак, как правило, ассоцииро-
ваны с папилломавирусами высокого онкоген-
ного риска (типы 16, 18, 31, 45, 56). 

 Имеются некоторые различия в способ-
ности ядерного аппарата клеток ларингеального 
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и цервикального эпителия реплицировать 
структуры генома ВПЧ, с чем связано цитопато-
генное и онкогенное действие вируса папилло-
мы. Поражения эпителия гортани, сопровож-
дающиеся дисплазиями II и III степени, по дан-
ным ГУ «Институт отоларингологии им. проф. 
А.И. Коломийченко НАМН Украины» (Забо-
лотный Д.И. и соавт., 2008), могут быть ассо-
циированы с ВПЧ как высокого (типы 16 и 18), 
так и низкого онкогенного риска (типы 6 и 11), а 
также с герпесвирусами различных типов. 

По мере накопления данных возникла не-
обходимость пересмотра классификации CIN 
предраковых поражений плоского эпителия 
(Wright T.C. и соавт., 2002) с использованием 
терминологии цитологической системы 
Bethesda system (Solomon D. и соавт.,2001). 
Предлагалось выделение «плоскоклеточных ин-
траэпителиальных повреждений низкой степе-
ни» (low grade squamous intraepithelial lesion, 
LGSIL) и "«плоскоклеточных интраэпителиаль-
ных повреждений высокой степени» (high grade 
squamous intraepithelial lesion, HGSIL). Разделе-
ние предраковых изменений плоского эпителия 
на две группы оправдано тем, что обе группы 
представляют собой различные в биологическом 
смысле процессы. LGSIL, соответствующие 
CINI (слабая дисплазия), гетерогенны в отноше-
нии обнаруживаемых типов ПВЧ, клональности 
пролиферации аномальных клеток плоского 
эпителия, плоидности ядер эпителиоцитов и 
гетерозиготны в специфических хромосомных 
локусах. HGSIL, включающие в себя CINII, 
CINIII и карциному in situ, отличаются преиму-
щественной моноклональностью пролиферации, 
анеуплоидией ядер и потерей гетерозиготности. 
Термин “повреждение” лучше, чем “неоплазия”, 
отражает суть поражений низкой степени 
(LGSIL, CINI, слабая дисплазия), при которых 
может наблюдаться самопроизвольное обратное 
развитие процесса (Данилова Н.В. и соавт., 
2010). 

Обычно паппилломавирусы функциони-
руют без интеграции своей ДНК в хромосомы 
зараженной клетки. Поэтому в большинстве 
случаев наблюдается продуктивная инфекция, 
сопровождающаяся образованием новых вирус-
ных частиц и разрушением клетки. Подвержен-
ные такой инфекции клетки называются пер-
миссивными. В очень редких случаях (примерно 
в 1 клетке из 105) онкогенам вируса или его це-
лостному геному удается внедриться в одну из 
хромосом клетки-хозяина. После интеграции 
генетического материала вируса в клеточный 
геном его продукты приобретают способность 
бесконтрольно стимулировать репликацию кле-
точной ДНК. Инициируется процесс онкогенеза, 

включающий много этапов генетических преоб-
разований. Поэтому перерождению может под-
вергаться только одна из клеток последующих 
клеточных поколений. Нередко для этого требу-
ется довольно продолжительный (до нескольких 
лет) латентный период. 

При гистопатологическом исследовании 
признаками LGSIL являются: глубина поражения 
не более 1/3 эпителиального пласта, формирова-
ние перинуклеарной цитоплазматической вакуо-
ли, анизоцитоз, кариопикноз, мультинуклеация. 
Сочетание вакуолизации цитоплазмы эпителио-
цита и аномалии ядра носит название койлоци-
тарной атипии или койлоцитоза, который харак-
терен для поражений эпителия легкой степени. 
При плоскоклеточных интраэпителиальных по-
ражениях высокой степени (HGSIL) незрелые 
клетки типа базальных пролиферируют в преде-
лах более 1/3 эпителиального пласта. Значитель-
но реже в эпителии отмечаются цитопатические 
эффекты действия ПВЧ в виде койлоцитоза и 
мультинуклеации. Очень важным признаком яв-
ляется ядерный полиморфизм эпителиоцитов в 
зоне их пролиферации, выражающийся в вариа-
бельности размеров и формы ядер. 

При наличии сходства морфологических 
этапов развития и прогрессии плоскоклеточного 
рака гортани и шейки матки между ними име-
ются определенные различия. Это подчеркива-
ется в исследованиях последнего десятилетия. 
A. Cardesa (2003) приводит классификацию эпи-
телиальных гиперпластических поражений гор-
тани, разработанную экспертами Европейской 
ассоциации патологов (Люблянская классифи-
кация, 2000). В ней были выделены 4 ступени 
поражения: простая гиперплазия, базально-
парабазальноклеточная (аномальная) гиперпла-
зия, атипичная гиперплазия («рисковый эпите-
лий»), карцинома in situ. Правильность нового 
классификационного разделения эпителиальных 
гиперпластических поражений гортани под-
твердили результаты клинических наблюдений. 
Доброкачественные изменения (простая гипер-
плазия, базально-парабазальноклеточная гипер-
плазия) сопровождались малигнизацией у 0,9 % 
больных, а потенциально злокачественные (ати-
пичная гиперплазия, карцинома in situ) подвер-
гались малигнизации у 11,0 % пациентов. 

Иммуногистохимичкское исследование 
содержания белка p16Ink4a, являющегося мар-
кером присутствия в клетке ВПЧ высокого он-
когенного риска, показало, что роль вируса па-
пилломы в развитии плоскоклеточного рака 
гортани в целом является сильно преувеличен-
ной (Cardesa A., 2003). При этом в цервикаль-
ном эпителии белок p16Ink4a гиперэкспресси-
руется при HGSIL и карциноме шейки матки 
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(Сазонова В.Ю. и соавт., 2013), что определенно 
указывает на значение ВПЧ в формировании 
указанных поражений. Этиологическая роль 
ВПЧ в развитии карциномы шейки матки при-
знана Всемирной Организацией Здравоохране-
ния. Для этого потребовались многолетние 
масштабные исследования. Вопрос об анало-
гичной роли ВПЧ в возникновении патологии 
гортани пока остается открытым.  

Опасность развития злокачественной 
опухоли на фоне гиперпластических процессов 
в эпителии голосовых складок увеличивается по 
мере накопления нарушений процессов проли-
ферации и дифференцировки и сопровождается 
появлением клеточной атипии, которую следует 
учитывать при оценке предраковых состояний. 
Цитологические проявления атипии при диспла-
зии измеряются величиной дискариоза – изме-
нений со сторны ядер эпителиальных клеток 
(размер ядра, его форма, характер распределе-
ния хроматина). Гистологически эти изменения 
описываются термином “ядерный полимор-
физм”, который является критерием скорее ка-
чественным, чем количественным, учитываю-
щим вариации размеров и формы ядер.  

С помощью морфометрического исследо-
вания нами разработан объективный критерий 
SF состояния ядер эпителиоцитов (Клочков Е.И. 
и соавт.,2011), который в наибольшей мере от-
вечает сути гистопатологического понятия 
ядерного полиморфизма как одного из основ-
ных признаков малигнизации эпителия. Количе-
ственный критерий SF отражает процентное 
содержание в эпителиальном пласте клеточных 
ядер округлой формы (фактор формы F в диапа-
зоне 0,8 – 1,0 усл.ед.) и площадью 30-59 мкм2 . 
Были установлены существенные различия ме-
жду фоновыми (простая гиперплазия), предра-
ковыми состояниями эпителия (гиперплазия с 
диcплазией Д3) и плоскоклеточным раком (G2), 
который развился на фоне папиллярной гипер-
плазии эпителия. Для тяжелой дисплазии было 
характерным уменьшение более чем в два раза 
количества клеток с ядрами средних размеров и 
правильной округлой формы. При этом увели-
чивалось вдвое, соответственно, количества 
клеток с неправильной формы ядрами и откло-
нениями их площади от средних значений. Пе-
реход дисплазии в рак сопровождался увеличе-
нием до 50,7 % частоты критерия SF, при этом 
сохранялось его достоверное различие с про-
стой гиперплазией и тяжелой дисплазией.  

Известно, что рак гортани может развить-
ся как de novo, так и на фоне хронических забо-
леваний, сопровождающихся гиперплазией мно-
гослойного плоского эпителия, а также на фоне 
папилломатоза. Градации гистопатологических 
изменений эпителия при папилломато-
зе/папилломе такие же, как и при хроническом 
гиперпластическом ларингите. Изменеия могут 
касаться нарушения процессов пролиферации и 
дифференцировки эпителия и выражаться в раз-
витии дисплазии различной степени или интра-
эпителиальной карциномы. Такие нарушения 
проходят без нарушения целостности базальной 
мембраны. При злокачественной трансформа-
ции эпителия папиллом клетки приобретают 
другие количественные характеристики, нару-
шается целостность базальной мембраны. Сле-
дует отметить, что наблюдавшиеся злокачест-
венные опухоли, возникшие на фоне папилляр-
ной гиперплазии или папилломатоза не имели 
гистологических различий и были представлены 
плоскоклеточным неороговевающим раком (G2). 
В некоторых случаях было возможным устано-
вить связь между папилломой и раком, когда в 
одном гистологическом препарате выявлялись 
гистоструктуры обоих новообразований. Исходя 
из изложенного, нами была проведена карио-
метрия клеток папиллом с разным состоянием 
эпителия. Получены достоверные различия ме-
жду величинами показателя SF для плоскокле-
точных папиллом без дисплазии, папиллом с 
дисплазией Д3 и плоскоклеточного рака на фоне 
папилломы. Величина показателя SF на уровне 
50,8 % при плоскоклеточном раке, развившемся 
из папилломы, корреспондируется с уровнем 
для плоскоклеточного рака на фоне гиперплазии 
(50,7 %), что является свидетельством как еди-
ной гистопатологической структуры опухолей, 
так и единого вероятного механизма их возник-
новения.  

 Изменения параметров ядер эпителио-
цитлов после “перехода” эпителия от одного 
состояния к другому являются однотипными 
для гиперпластического ларингита и папилло-
матоза и отражают общую закономерность из-
менений при злокачественной трансформации 
плоского эпителия. Полученные количествен-
ные показатели используются в качестве допол-
нительного, объективного, дифференциально-
диагностического критерия при разграничении 
фоновых, предраковых и раковых изменений в 
эпителии истинных голосовых скаладок. 

 
© Е.И. Клочков, 2013 
 
 
 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 109 

П.В. КОВАЛИК, В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ  
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

УТРУДНЕННЯ НОСОВОГО ДИХАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно утруднення носового дихання і йо-
го впливу на організм. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чалось з 1999 року. За період з 1999 по 2012рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по утру-
дненню носового дихання і його впливу на ор-
ганізм опубліковано 4 наукові роботи, що ста-
новить 0,36% від загальної кількості (1102) пуб-
лікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) та 
в збірнику «Наукові записки: Щорічник» (м. Ки-
їв). Серед опублікованих робіт 1 стаття і 3 тез. 

Г.С. Протасевич і А.П. Ковалик (1999) в 
статті «Лікування хворих з утрудненням носо-
вого дихання, зумовленим одночасно патологі-
єю носа і носової частини глотки» описують 
спостереження над 34 хворими з так званою трі-
адою: деформація перегородки носа, аденоїдні 
вегетації, гіпертрофія носових раковин. Всі хво-
рі оперовані. Наводиться хірургічна тактика при 
названій тріаді, яка визначається величиною 
деформації перегородки носа, розмірами адено-
їдних вегетацій і формою гіпертрофії носових 
раковин. Зазначається, що хірургічні втручання 
при названій тріаді можуть виконуватись одно-
часно чи послідовно, через деякий час одне піс-
ля іншого. При одночасному проведенні опера-
ції спочатку слід виконувати резекцію перего-
родки носа, затим аденотомію чи резекцію но-
сових раковин, підкреслюють автори. В тезах 
«Причини утруднення носового дихання у доро-
слих та дітей» Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, А.І. 
Гавура і співавтори (2011) наводять дані про 
причини утруднення носового дихання у 412 
хворих, у яких єдиною або основною скаргою 
було утруднення носового дихання. Встановле-
но, що найчастішими захворюваннями, які по-
рушують носове дихання, були: деформація пе-
регородки носа, аденоїдні вегетації, хронічний 
гіпертрофічний риніт, а також поєднання дефо-
рмації перегородки носа з хронічним гіпертро-

фічним ринітом. Г.С. Протасевич і Г.Г. Воло-
шин (1997) в тезах «Відновлення носового ди-
хання у хворих рецидивуючою гострою і хроні-
чною пневмонією» описують відновлення носо-
вого дихання шляхом підслизової резекції пере-
городки носа у хворих на рецидивуючу гостру і 
хронічну пневмонію. Підкреслюється, що від-
новлення носового дихання шляхом хірургічно-
го втручання на деформованій перегородці носа 
у хворих, які страждають рецидивуючою гост-
рою і хронічною пневмонією, є одним з важли-
вих засобів запобіганню виникнення рецидиву-
ючих гострих і загострення уже існуючих хро-
нічних запалень легеневої системи. В тезах 
«Вплив відновлення носового дихання на часто-
ту рецидивів гострої і перебіг хронічної пнев-
монії» ці ж автори (1997) наводять дані щодо 
впливу відновлення носового дихання шляхом 
підслизової резекції перегородки носа на часто-
ту рецидивів гострої і перебіг хронічної пнев-
монії у 22 хворих віком від 20 до 63 років. Вста-
новлено, що відновлення носового дихання по-
зитивно впливає на хворих з рецидивуючою го-
строю і хронічною пневмонією. Підкреслюєть-
ся, що у осіб, які страждають рецидивуючою 
гострою і хронічною пневмонією, необхідно 
ретельно обстежувати стан перегородки носа і 
при виявленні її деформацій, що утруднюють 
носове дихання, ставити питання про їх усунен-
ня. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що утруднення носового 
дихання і його вплив на організм в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлено в 0,36% від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Утруднення носового ди-
хання і його вплив на організм описується в 4 
публікаціях (1статті і 3 тезах). 

Вважаємо, що наведені відомості щодо 
утруднення носового дихання і його впливу на 
організм матимуть відповідне теоретичне і 
практичне значення для оториноларингологів, 
терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів та 
інших спеціалістів. 

 
© П.В. Ковалик, В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, Т.В. Чортківський, 2013 
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П.В. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, М.М. МОГИТИЧ, Л.Р. ДОБОЩУК 
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ ВУХА 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по доброякісних пухлинах вуха. Раніше та-
кий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 1989 року. За період з 
1989 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по доброякісних пухлинах вуха опуб-
ліковано 22 наукові роботи, що складає 1,99 % 
від загальної кількості публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва), 
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб” (м. 
Київ), “Журнал ушных, носовых и горловых бо-
лезней” (м. Київ), “Українські медичні вісті” (м. 
Київ), збірниках: “Актуальные вопросы клиниче-
ской оториноларингологии” (м. Москва), “Акту-
альні питання клінічної і експериментальної ме-
дицини” (м. Тернопіль), “Актуальні проблеми 
оториноларингології” (м. Дніпропетровськ), “VIII 
научно-практическая конференция оторинолари-
нгологов” (г. Москва), “VIII конгрес Всесвітньої 
федерації українських лікарських товариств” (м. 
Львів), “X конгрес Всесвітньої федерації україн-
ських лікарських товариств” (м. Чернівці), “Здо-
бутки клінічної та експериментальної медицини” 
(м. Тернопіль), “Материалы региональной науч-
но-практической конференции и расширенного 
пленума РНОЛО” (м. Москва), “Методы профи-
лактики и лечения заболеваний ЛОР-органов” (м. 
Москва), “Материалы I съезда отоларингологов 
Киргизской республики” (м. Бішкек), “Совре-
менные вопросы аудиологии и ринологии” (м. 
Курськ), “Тези доповідей IV конгреса Світової 
федерації українських лікарських товариств” (м. 
Харків), кандидатській дисертації (м. Москва), 
авторефераті кандидатської дисертації (м. Моск-
ва). Серед опублікованих робіт 4 статті, 13 тез, 3 
спостереження з практики, 1 дисертація, 1 авто-
реферат дисертації. 

П.В. Ковалик в співавторстві (1989) в 
статті “Выбор метода лечения при папилломах 
уха” описують різні методи лікування папілом 
вуха. В статті “Клиническая классификация со-
судистых опухолей ЛОР-органов” П.В. Ковалик 
в співавторстві (1990) наводять клінічну класи-
фікацію судинних пухлин зовнішнього і серед-
нього вуха, зовнішнього носа і носової порож-
нини, гортані. П.В. Ковалик (1991) в спостере-
женні з практики “Остеома, исходящая из стен-
ки полости, образовавшейся после радикальной 
операции на среднем ухе” описує хворого 30 

років з остеомою лівого середнього вуха, що 
утворилась після перенесеної в минулому зага-
льнопорожнинної операції. Автор допускає, що 
виникнення пухлини могло бути пов’язане з 
попередньою операційною травмою. 

П.В. Ковалик і І.А. Яшан (1991) в спосте-
реженні з практики “Церуминома, возникшая 
после удаления остеомы наружного слухового 
прохода” описують хвору 57 років з церуміно-
мою лівого зовнішнього слухового ходу, що 
виникла через півтора року після видалення 
остеоми цього ходу. В тезах “Церуминома уха” 
П.В. Ковалик в співавторстві (1992) наводять 
відомості про церумінальну пухлину вуха. 

В тезах “Нове в лікуванні при хемодекто-
мах, що не виходять за межі барабанної порож-
нини” П.В. Ковалик в співавторстві (1992) опи-
сують запропоновані ними нові методи лікуван-
ня хемодектом середнього вуха, які обмежують-
ся барабанною порожниною. П.В. Ковалик 
(1994) в тезах “Оперативне лікування доброякі-
сних пухлин вуха, що не виходять за межі бара-
банної порожнини” описує хірургічне лікування 
19 хворих з доброякісними пухлинами вуха (хе-
модектоми, гемангіоми), які обмежуються бара-
банною порожниною. Відмічено, що досить ча-
сто брабанна претинка щільно зростається з пу-
хлиною і вона видаляється одним блоком. Така 
операція проведена у 4 хворих. 

П.В. Ковалик, В.І. Попадюк, Р. Машаріпов 
і співавтори (1995) в статті “Хірургічне лікування 
хворих з доброякісними пухлинами вушної рако-
вини” описують методи хірургічного лікування 
хворих на різні доброякісні пухлини вушної ра-
ковини. В статті “Значення суб’єктивної оцінки 
проб з підвищенням тиску повітря у зовнішньому 
слуховому ході і з притисканням судинного пуч-
ка шиї для ранньої діагностики хемодектом та 
гемангіом середнього вуха” В.Я. Бендера, І.І. Ма-
тьола і Т.В. Антонів (1997) описують значення 
суб’єктивної оцінки проб з підвищенням тиску 
повітря у зовнішньому слуховому ході і з прити-
сканням судинного пучка шиї для ранньої діаг-
ностики вказаних пухлин середнього вуха. В.Я. 
Бендера в співавторстві (1998) в статті “Наша 
тактика при хемодектомах вуха, що проникли у 
внутрішню яремну вену” описують власну так-
тику лікування хемодектом вуха, що проникли у 
внутрішню яремну вену. 

В.Я. Бендера в співавторстві (1998) в те-
зах “Результаты хирургического лечения боль-
ных с хемодектомой и гемангиомой среднего 
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уха” наводять результати хірургічного лікуван-
ня хворих з цими доброякісними пухлинами 
вуха. П.В. Ковалик і В.Я. Бендера (1998) в статті 
“Судинні пухлини вуха: клініка і рання діагнос-
тика” аналізують результати обстеження 30 
хворих на судинні пухлини вуха віком від 17 до 
63 років. У зовнішньому слуховому ході геман-
гіома локалізувалась у 7 (23,3 %) осіб, на вуш-
ній раковині – у 4 (13,3 %) пацієнтів. В барабан-
ній порожнині судинні пухлини вуха діагносто-
вані у 18 (60 %) хворих. Описується класифіка-
ція судинних пухлин вуха. Відмічається, що 
рання діагностика судинних пухлин зовнішньо-
го слухового ходу і середнього вуха дуже тяжка. 

В.Я. Бендера в співавторстві (1999) в 
статті “Некоторые результаты хирургического 
лечения больных с доброкачественными опухо-
лями и опухолеподобными образованиями уха” 
аналізують деякі результати хірургічного ліку-
вання хворих з цими пухлинами і пухлиноподі-
бними утвореннями вуха. П.В. Ковалик (1999) в 
статті “Хірургічне лікування доброякісних пух-
лин середнього вуха, що виходять за межі бара-
банної порожнини” описує методику хірургіч-
ного лікування при доброякісних пухлинах ву-
ха, що виходять за межі барабанної порожнини, 
з використанням променя СО2-лазера (для обро-
бки післяопераційної порожнини) з метою по-
передження рецидиву новоутвору. Під спосте-
реженням автора знаходилось 42 хворих (34 з 
хемодектомою середнього вуха, 8 – з гемангіо-
мою). Відмічена висока ефективність хірургіч-
ного лікування таких хворих. 

О.І. Яшан (1999) в спостереженні з прак-
тики “Фіброангіопапілома середнього вуха че-
рез 10 років після загальнопорожнинної операції 
на ньому” описує такий випадок у хворої 60 ро-
ків. Протягом 10 років у вусі не було активного 
запального процеса. В тезах “Наш метод хірур-
гічного втручання при гіллястих артеріальних 
гемангіомах вуха” В.Я. Бендера (2000) ділиться 
власним досвідом хірургічного втручання при 
гіллястих артеріальних гемангіомах вуха. 

В.Я. Бендера в співавторстві (2000) в 
статті “О динамике субъективного шума у боль-

ных хемодектомой или гемангиомой среднего 
уха (значение для диагностики и прогноза)” на-
водять відомості про значення для діагностики і 
прогноза суб’єктивного шуму у хворих на хемо-
дектому чи гемангіому середнього вуха. 

В статті “Вгамування операційної і після-
операційної кровотечі у хворих з хемодектома-
ми і гемангіомами ЛОР-органів” В.Я. Бендера в 
співавторстві (2001) наводять методику вгаму-
вання кровотечі під час операції і в післяопера-
ційний період у хворих на хемодектоми і геман-
гіоми зовнішнього і середнього вуха, зовніш-
нього носа і носової порожнини, гортані. В стат-
ті “Значение аудиологических методов исследо-
вания в диагностике и лечении хемодектом и 
гемангиом среднего уха” В.Я. Бендера в співав-
торстві (2004) описують значення аудіологічних 
методів дослідження в діагностиці і лікуванні 
хемодектом і гемангіом середнього вуха. В.Я. 
Бендера в співавторстві (2004) в тезах “Наш ме-
тод лікування при гіллястій гемангіомі зовніш-
нього вуха і носа” наводять власну методику 
лікування вказаних пухлин зовнішнього вуха і 
носа. 

В.Я. Бендера (2005) в кандидатській дисе-
ртації і авторефераті кандидатської дисертації 
(2005) “Сосудистые опухоли уха: Клиника, диа-
гностика, лечение” описує клініку, діагностику і 
методи лікування судинних пухлин зовнішнього 
і середнього вуха. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що доброякісні пухлини ву-
ха в наукових публікаціях оториноларингологів 
Тернопільщини представлені часто – в % від 
загального числа наукових публікацій оторино-
ларингологів Тернопільщини. Доброякісні пух-
лини вуха описуються в 22 публікаціях (4 стат-
тях, 13 тезах, 3 спостереженнях з практики, 1 
дисертації і 1 авторефераті дисертації). На нашу 
думку, наведені відомості стосовно доброякіс-
них пухлин вуха матимуть відповідне пізнава-
льне і практичне значення як для оториноларин-
гологів взагалі і дитячих оториноларингологів, 
так й для інших спеціалістів (онкологів, хірур-
гів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, М.М. Могитич, Л.Р. Добощук, 2013 
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А.П. КОВАЛИК, О.І. ЯШАН, О.В. ГОВДА, І.В. МАЛЬОВАНА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПАРАЛІТИЧНИЙ СТЕНОЗ ГОРТАНІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по паралітичному стенозу гортані. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 2002 року. За період з 
2002 по 2012рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по паралітичному стенозу гортані 
опубліковано 8 наукових праць, що становить 
0,72% від загального числа (1102) публікацій 
наукових праць оториноларингологів Тернопі-
льщини. Наукові роботи опубліковані в журна-
лах: «Журнал вушних, носових і горлових хво-
роб» (м. Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Тер-
нопіль), в збірнику «Здобутки клінічної та екс-
периментальної медицини» (м. Тернопіль) та в 
патенті на корисну модель. Серед опублікова-
них робіт 6 статей, 1 тези і 1 патент.  

Оториноларингологами Тернопільщини 
це захворювання описане й під іншими назвами: 
«рубцево – паралітичний стеноз гортані» (А.П. 
Ковалик, П.В. Ковалик, 2011); «рубцевий стеноз 
гортані» (А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів, 2009); 
«стеноз гортані» (В.Ф. Антонів, П.В. Ковалик, 
А.П. Ковалик і співав., 2002). А.П. Ковалик і 
В.Ф. Антонів (2008) в статті «Реабілітація диха-
льної функції у хворих з паралітичним стенозом 
гортані і однобічним анкілозом персневидно-
черпакуватого суглоба» описують розроблену 
ними і застосовану в клініці власну тактику при 
хірургічному лікуванні таких пацієнтів, яка від-
різняється від існуючих. Лікування проведено у 
7 осіб віком від 24 до 49 років з двобічним пара-
літичним стенозом гортані та одночасним анкі-
лозом одного персне-черпакуватого суглоба. 
Описується хід операції. Лікування виявилось 
ефективним. Підкреслюється, що запропонована 
авторами методика хірургічної реабілітації ди-
хальної функції гортані при її паралітичному 
стенозі з однобічним анкілозом персне-
черпакуватого суглоба досить ефективна і може 
бути рекомендована для застосування в клініч-
ній практиці при лікуванні таких пацієнтів.  

А.П. Ковалик і В.Ф. Антонів (2009) в 
статті «Хірургічна реабілітація хворих з рубце-
вим стенозом гортані та з одно- або двобічним 
анкілозом персне-черпакуватого суглоба» опи-
сують розроблений ними і впроваджений в 
практику спосіб реабілітації дихальної функції у 
хворих з рубцевим стенозом гортані і одночас-
ним одно- або двобічним анкілозом персне-
черпакуватого суглоба. Наводять хід операції. 
Оперовано 35 осіб віком від 19 до 58 років. Із 35 
оперованих хворих «добрі» результати отрима-

но у 25 (71,4%), «задовільні» – у 8 (22,9%), «не-
задовільні» – у 2 (5,7%) осіб. Підкреслюється, 
що запропонована авторами методика хірургіч-
ної реабілітації дихальної функції гортані при її 
рубцевому стенозі з одно- або двобічним анкі-
лозом перснечерпакуватих суглобів є досить 
ефективною і може бути рекомендована для ви-
користання в клінічній практиці. В.Ф. Антонів, 
П.В. Ковалик, А.П. Ковалик і співавтори (2002) 
в статті «Хірургічна реабілітація хворих при 
стенозі гортані з двостороннім її паралічем» 
описують розроблений ними і впроваджений в 
практику спосіб хірургічного лікування при 
стенозі гортані з двобічним її паралічем і анкі-
лозом обох перснечерпакуватих суглобів. Опе-
рація проводиться під наркозом. Інтубація ви-
конувалась через трахеостому, яка уже була у 
всіх хворих. Спосіб виявився досить ефектив-
ним. Із 45 оперованих пацієнтів добрі результат 
отримано у 32 (71,1%), задовільні – у 12 (26,7%) 
і незадовільні – у 1 (2,2%). А.П. Ковалик, П.В. 
Ковалик і В.Ф. Антонів (2010) в тезах «Реабілі-
тація дихальної ункції гортані при паралітично-
му стенозі» описують розроблений і впровадже-
ний в практику спосіб хірургічного лікування 
при стенозі гортані з двобічним її паралічем і 
анкілозом перснечерпакуватих суглобів. Наво-
диться хід операції. Із 54 прооперованих пацієн-
тів у відділений період (через 5-11 років) авто-
рами обстежено 32. Із них у 26 (81,3%) отрима-
но «добрі» результати (хворі деканюльовані, 
дихання відновилось) і у 6 (18,7%) – «задовіль-
ні» (дихання покращилось). А.П. Ковалик (2010) 
в статті «Віддалені результати хірургічного лі-
кування хворих на паралітичний стеноз гортані 
з однобічним анкілозом перснечерпакуватого 
суглоба» описує розроблений ним і впровадже-
ний в практику спосіб хірургічного лікування 
хворих на паралітичний стеноз гортані з однобі-
чним анкілозом перснечерпакуватого суглоба і 
аналізує результати лікування у 8 хворих віком 
від 24 до 57 років на паралітичний стеноз горта-
ні з однобічним анкілозом перснечерпакуватого 
суглоба. Результати лікування оцінювали як 
«добрі», «задовільні» і «незадовільні». До групи 
з «добрими» результатами віднесені ті пацієнти, 
у яких проведена деканюляція, відновилось ди-
хання; при «задовільних» - хворі хоч і були де-
канюльовані, дихання покращувалось, проте 
воно повністю не відновлювалось (особливо 
погіршувалось при фізичному навантаженні). 
Якщо пацієнтів не вдавалось деканюлювати, то 
результати лікування розцінювали як «незадові-
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льні». Із 8 прооперованих пацієнтів у віддале-
ний період (через 3-7 років) оглянуто 7. При 
цьому у 5 (71,4%) осіб відмічено добрі результа-
ти і у 2 (28,6%) – задовільні. Підкреслюється, 
що запропонована авторами методика хірургіч-
ної реабілітації дихальної функції гортані при її 
паралітичному стенозі з однобічним анкілозом 
перснечерпакуватого суглоба досить ефективна 
і може бути рекомендована для застосування в 
клінічній практиці при лікуванні таких хворих.  

А.П. Ковалик (2008) в статті «Віддалені 
результати хірургічного лікування хворих на сте-
ноз гортані з двобічним її паралічем» проаналізу-
вав результати лікування 53 хворих на стеноз 
гортані з двобічним її паралічем безпосередньо 
після хірургічного втручання і у віддалений пері-
од. Описується розроблений і проваджений в 
практику спосіб хірургічного лікування хворих 
на паралітичний стеноз гортані з одночасним 
анкілозом її перснечерпакуватих суглобів. За-
пропонована методика дає можливість добитись 
добрих результатів у 79,6% пацієнтів, задовіль-
них – у 13,6% і незадовільних – у 6,8% хворих. Із 
53 оперованих хворих на паралітичний стеноз 
гортані з анкілозом перснечерпакуватих суглобів 
у віддалений період обстежено 44. Із них добрі 
результати відмічено у 35 (79,6%) пацієнтів, за-
довільні – у 6 (13,6%) і у 3 (6,8%) – незадовільні. 
Підкреслюється, що запропонована автором ме-
тодика хірургічної реабілітації дихальної функції 
гортані при її паралітичному стенозі з двобічним 
анкілозом перснечерпакуватих суглобів є досить 
ефективною і може бути рекомендована для ви-
користання в клінічній практиці.  

А.П. Ковалик і П.В. Ковалик (2011) в 
статті «Віддалені результати хірургічної реабі-
літації хворих на рубцево-паралітичний стеноз 
гортані» описують розроблений ними спосіб 
хірургічного лікування хворих на рубцево-
паралітичний стеноз гортані з анкілозом перс-

нечерпакуватих суглобів і аналізують отримані 
результати у 35 хворих на рубцевий стеноз гор-
тані віком від 19 до 58 років. Із 35 оперованих 
пацієнтів із рубцево-паралітичним стенозом го-
ртані безпосередні добрі результати отримано у 
25 (71,4%), задовільні – у 8 (22,9%) і незадові-
льні – у 2 (5,7%) осіб. Із 35 оперованих хворих у 
віддалений період (через 6-11 років) авторами 
обстежено 27. Із 25 пацієнтів, у яких безпосере-
дні результати оцінювались як добрі, у віддале-
ний період обстежено 22. При цьому у 20 ре-
зультат оцінений як добрий, а у 2 – задовільний. 
Із 8 хворих, у яких безпосередні результати оці-
нено як задовільні, у віддалений період огляну-
то 5. Із них у 3 відмічені задовільні результати, а 
у 2 – настав рецидив захворювання. Таким чи-
ном, із 27 обстежених пацієнтів у віддалений 
період добрі результати отримані у 20 (74,1%), 
задовільні – у 5 (18,5%), а рецидив захворюван-
ня настав у 2 (7,4%) хворих. Підкреслюється, що 
запропонована авторами методика хірургічної 
реабілітації дихальної функції гортані при її ру-
бцево-паралітичному стенозі є досить ефектив-
ною і може бути рекомендована для викорис-
тання в клінічній практиці. А.П. Ковалик і В.Ф. 
Антонів (2009) отримали патент на корисну мо-
дель «Спосіб реабілітації дихальної функції гор-
тані».  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що паралітичний стеноз 
гортані публікувався оториноларингологами 
Тернопільщини порівняно рідко – в 0,72% від 
загальної кількості (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Частіше 
він описувався в статтях (6 публікацій), значно 
рідше в тезах (1) і патенті (1 публікація). Вважа-
ємо, що наведені в цій статті дані матимуть пі-
знавальне і практичне значення як для оторино-
ларингологів, так й для інших спеціалістів (хі-
рургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 
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ХРОНІЧНИЙ НАБРЯКОВО-ПОЛІПОЗНИЙ ЛАРИНГІТ (ЛАРИНГІТ РЕЙНКЕ) 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по набряково-поліпозному ларингіту (ларин-
гіту Рейнке). Раніше такий аналіз не проводив-
ся. Публікації з даного питання розпочались з 
2008 року. За період з 2008 по 2012 рр. оторино-
ларингологами Тернопільщини по хронічному 

набряково-поліпозному ларингіту (ларингіту 
Рейнке) опубліковано 7 наукових праць, що 
складає 0,63% від загального числа (1102) пуб-
лікацій наукових робіт оториноларингологів 
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в 
журналах: «Вісник наукових досліджень» (м. 
Тернопіль), «Журнал вушних, носових і горло-
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вих хвороб» (м. Київ), «Здобутки клінічної і ек-
спериментальної медицини» (м. Тернопіль), 
«Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль) та в збір-
никах: «Здобутки клінічної і експериментальної 
медицини» (м. Тернопіль), «ХІІІ Міжнародний 
медичний конгрес студентів та молодих вче-
них:Матеріали конгресу» (м. Тернопіль). Серед 
опублікованих робіт 5 статей і 2 тез. А.П. Кова-
лик (2008) в статті «Хронічний набряково-
поліпозний ларингіт (ларингіт Рейнке)» описує 
розроблену ним схему консервативного ліку-
вання хронічного набряково-поліпозного ларин-
гіту в комбінації з хірургічним втручанням. 
Оскільки видбір методу лікування залежить від 
стану патологічного процесу, автором запропо-
нована класифікація визначення величини полі-
пів гортані при цьому захворюванні. Запропо-
нована класифікація відображає також ступінь 
поширення поліпів. В цій класифікації автор 
виділив 3 ступеня величини і поширення полі-
пів: І ступінь (малий поліп) – поліпознозмінений 
край однієї або обох голосових складок у вигля-
ді крайового набряку, що не перевищує в най-
ширшій його частині 1-2 мм; ІІ ступінь (поліп 
середньої величини) – поліп, що виступає в про-
світ гортані на 3-4 мм; ІІІ ступінь (великий по-
ліп) – поліп, який звужує просвіт гортані, ви-
ступає в гортань на 5-7 мм і викликає явища 
стенозу. Із 45 спостережуваних хворих поліпи І 
ступеня виявлені у 17 осіб, ІІ – у 20, ІІІ ступеня 
– у 8 осіб. Всім хворим незалежно від пошире-
ності патологічного процесу в гортані, спершу 
призначали консервативне лікування: електро-
форез на гортань з діпроспаном, десенсибілізу-
вальну терапію. Електрофорез з діпроспаном 
проводили щоденно 2 рази на день (вранці і 
ввечері о 17 год) по 10 хв протягом 6 днів і здій-
снювали його з анода в безперервному режимі 
при силі постійного струму 1 мА на ділянку го-
ртані (проекція щитоподібного хряща). Консер-
вативне лікування виявилось ефективним у 15 
пацієнтів з І ступенем величини поліпів і у 16 – 
з ІІ ступенем. У осіб з ІІІ ступенем величини 
поліпів консервативне лікування було неефек-
тивним. Тому у всіх 8 хворих із ІІІ ступенем 
величини поліпів, а також у 3 пацієнтів – з ІІ, 
проведено хірургічне їх видалення, яке викону-
вали під операційним мікроскопом при 
п’ятикратному збільшенні. При цьому розріз 
проводився по нижній межі прикріплення полі-
па до голосової складки, відступаючи на 1-2 мм 
допереду від голосового відростка черпакувато-
го хряща. Поступово відділявся поліп від голо-
сової складки ззаду наперед. Поліп відсікався, 
не доходячи до комісури на 2 мм. Після вида-
лення поліпа з голосової складки при прямій 
ларингоскопії в основу голосової складки вво-

дили 0,5 мл суспензії діпроспану. З цією метою 
використовували спеціальний шприц з довгою 
голкою. При одночасному видаленні поліпів з 
обох голосових складок використовували 1 мл 
препарту, який вводили по 0,5 мл в основу кож-
ної голосової складки. Із 11 оперованих пацієн-
тів у віддалений період (через 1-3 роки) було 
оглянуто 9 осіб. Із них у 7 настало одужання, у 2 
– рецидив захворювання.  

Підкреслюється, що запропонована мето-
дика консервативного лікування хворих на ла-
рингіт Рейнке з І і ІІ ступенем величини поліпів, 
а також хірургічного видалення поліпів з ендо-
ларингеальним введенням в основу голосової 
складки діпроспану при ІІІ ступені величини 
поліпів виявилась досить ефективною і може 
бути рекомендована для застосування в клініч-
ній практиці.  

А.П. Ковалик (2009) в статті «Хронічний 
набряково-поліпозний ларингіт» описує розроб-
лену ним схему консервативного лікування хро-
нічного набряково-поліпозного ларингіту в 
комбінації з хірургічним втручанням. Під спо-
стереженням перебувало 57 хворих з ларингітом 
Рейнке віком від 32 до 63 років. Наводиться 
класифікація визначення величини поліпів гор-
тані і ступеня їх поширення. Вона включає 3 
ступеня величини поліпів гортані і їх поширен-
ня. Розшифровуються ці ступені. Із 57 спосте-
режуваних хворих поліпи І ступеня виявлені у 
22 осіб, ІІ – у 23 і ІІІ ступеня – у 12 осіб. Всім 
хворим спершу призначали консервативне ліку-
вання: електрофорез на гортань з діпроспаном, 
десенсибілізувальну терапію тощо. Електрофо-
рез з діпроспаном проводили щоденно 2 рази на 
день (вранці і ввечері о 17 год) по 10 хв протя-
гом 6 днів. Проведене консервативне лікування 
виявилось ефективним у 20 із 22 пацієнтів з І 
ступенем величини поліпів і у 17 із 23 – з ІІ сту-
пенем. Хірургічне видалення поліпів виконува-
лось під операційним мікроскопом. Описується 
хід операції. Після видалення поліпів з голосо-
вої складки в її основу при прямій ларингоскопії 
проводились ін’єкції суспензії діпроспану. Із 15 
пацієнтів у віддалений період (через 1-3 роки) 
були оглянуті 12 осіб. Із них у 11 настало оду-
жання, у 1 виник рецидив захворювання. Підк-
реслюється, що запропонована автором методи-
ка консервативного лікування (електрофорез 
діпроспану на гортань і десенсибілізувальна 
терапія) хворих на ларингіт Рейнке з І і ІІ ступе-
нями величини поліпів, а також хірургічного 
видалення поліпів з післяопераційним введен-
ням в основу голосової складки діпроспану при 
ІІІ ступені величини поліпів виявилась досить 
ефективною і може бути рекомендована для за-
стосування в клінічній практиці.  
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А.П. Ковалик, Н.П. Ковалик, Д.В. Берего-
вий і співавтори (2008) в тезах «Наш досвід лі-
кування хворих на хронічний набряково-
поліпозний ларингіт (ларингіт Рейнке)» наво-
дять дані про лікування 64 хворих на хронічний 
набряково-поліпозний ларингіт віком від 32 до 
69 років застосуванням десенсибілізувальної 
терапії (тавегіл, діазолін тощо) в комплексі з 
електрофорезом на гортань діпроспану. 

30 осіб отримували електрофорез з діпро-
спаном 1 раз на день по 10 хв протягом 10 днів, 
а 34 – 2 рази на день по 10 хв 6 днів. Кращі ре-
зультати лікування отримано у тих пацієнтів, 
яким застосовувався електрофорез з діпроспа-
ном 2 рази на день протягом 6 днів.  

В статті «Лікування осіб з хронічним на-
бряково-поліпозним ларингітом (ларингіт Рейн-
ке)» А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів і Н.П. Ковалик 
(2008) описують аналогічну методику лікування 
хворих з вказаною патологією і наводять анало-
гічну класифікацію визначення величини полі-
пів і ступінь їх поширення з тією різницею, що 
вони лікували 86 осіб з поліпами голосових 
складок (ларингіт Рейнке). Оксана Гоцко (2009) 
в тезах «Консервативне лікування хронічного 
набряково-поліпозного ларингіту (ларингіту 
Рейнке)», а також Н.П. Ковалик і А.П. Ковалик 
(2011) в статті «Консервативне лікування хроні-
чного набряково-поліпозного ларингіту (ларин-
гіту Рейнке)» описують схему консервативного 
лікування хронічного набряково-поліпозного 
ларингіту і аналізують результати лікування у 
56 хворих на цю патологію віком від 34 до 67 
років. Лікування включало: електрофорез на 
гортань з діпроспаном, десенсибілізувальну те-
рапію (діазолін, тавегіл тощо). 26 хворим елект-
рофорез з діпроспаном проводили 1 раз на день 
по 10 хв щоденно протягом 10 днів, а 30 пацієн-

там – щоденно 2 рази на день (вранці і ввечері о 
17 год) по 10 хв протягом 6 днів. Кращі резуль-
тати лікування відмічені у тих пацієнтів, які 
отримували електрофорез з діпроспаном 2 рази 
на день протягом 6 днів. Воно виявилось ефек-
тивним у пацієнтів з І і ІІ ступенем поширення 
поліпів, при ІІІ ступені поширеності поліпів го-
ртані показано хірургічне лікування, відмічають 
автори. 

Н.П. Ковалик і А.П. Ковалик (2010) в 
статті «Віддалені результати лікування хворих 
на набряково-поліпозний ларингіт» аналізують 
результати лікування 69 хворих на набряково – 
поліпозний ларингіт у віддалений період. Із них 
32 пацієнтам проведено хірургічне видалення 
поліпів і 37 хворим після хірургічного видален-
ня поліпів в основу голосової складки вводили 
суспензію діпроспану. Серед пацієнтів, яким 
проведено тільки хірургічне видалення поліпів, 
одужання настало у 15 (46,9%), покращення – у 
4 (12,5%) і рецидиви захворювання – у 13 
(40,6%) хворих. Серед пацієнтів, яким після хі-
рургічного видалення поліпів в основу голосо-
вої складки вводили суспензію діпроспану, ана-
логічні результати отримано, відповідно, у 29 
(78,4%) осіб, у 7 (18,9%) і у 1 (2,7%) хворого.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що хронічний набряково – 
поліпозний ларингіт (ларингіт Рейнке) публіку-
вався оториноларингологами Тернопільщини 
порівняно не часто – в 0,63% від загальної кіль-
кості (1102) наукових публікацій оториноларин-
гологів Тернопільщини. Частіше він описувався 
в статтях (5 публікацій) і рідше – в тезах (2 пуб-
лікації). Вважаємо, що наведені в цій статті ві-
домості матимуть пізнавальне і практичне зна-
чення для оториноларингологів, хірургів, сімей-
них лікарів та інших спеціалістів. 

 
© А.П. Ковалик, О.І. Яшан, І.В. Мальована, О.В. Говда, 2013 
 
 
 

 
О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  
РЕГІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ 

 
Рак гортані займає перше місце серед зло-

якісних пухлин верхніх дихальних шляхів, та 
одинадцяте місце серед усіх злоякісних ново-
утворень, згідно канцер реєстру України за 2012 
рік. За даними літератури, у хворих на рак гор-
тані метастази виявляються у 25-70% випадків. 
Реґіонарні лімфатичні вузли є найчастішою ло-
калізацією метастазів. 

Дискутабельним є питання об’єму шийної 
дисекції при метастазах раку гортані, а також 
необхідність профілактичного втручання на лі-
мфатичній системі шиї. Традиційною концепці-
єю є фізикальна діагностика збільшених лімфа-
тичних вузлів (>10 мм). Однак розвиток моле-
кулярної та інструментальної діагностики обу-
мовлює необхідність пошуку нових критеріїв 
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для діагностики та вибору лікувальної тактики 
при реґіонарних метастазах раку гортані. 

З 2000 року в ЛОР клініці ДЗ «Дніпропет-
ровська медична академія» на базі ЛОР-
онкологічного відділення Дніпропетровської 
обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечниковап-
роводиться дослідження та були виявлені коре-
ляційні зв’язки метастазування раку гортані в 
залежності від імуногістохімічного профілю 
первинної пухлини. У хворих на рак гортані 
(n=250) з реґіонарними метастазами показники 
експресії молекулярних маркерів у первинній 
пухлині та реґіонарних метастазах СК34βЕ12 
були вищими в 1,7 рази, р53 – в 2,4 рази, bcl-2 – 
в 1,6 рази, Кi-67 – в 1,7 рази. Прогностичне зна-
чення експресії молекулярних маркерів пухлини 
відносно метастазування визначено прямими 
кореляційними зв'язками. 

За даними літератури, введені до класифі-
кації N статусу мікрометастази в лімфатичні вуз-
ли (розмір від 0,2 до 2,0 мм), та ізольовані пух-
линні клітини (утворення менше 0,2 мм). Ці ура-
ження не виявляються при стандартному гістоло-
гічному дослідженні лімфатичних вузлів, однак 
мають велике прогностичне значення. Для їх діа-
гностики потрібно імуногістохімічне досліджен-
ня.Нами проводиться дослідження цитокератину 
2 та цитокератину 19 у видалених лімфовузлах, 
для прогнозування перебігу захворювання після 
оперативного втручання і вибору оптимальної 
тактики лікування в залежності від Nmiта Ni+. 

Для діагностики ми проводили такий 
комплекс обстежень: ультразвукова доплерог-
рафія; тонкоголкова аспіраційна біопсія з іму-
ноцитохімічним методом дослідження, вияв-
лення та експрес-діагностика видаленого лімфа-
тичного вузла. Доплерографічне дослідження 

судинного пучка шиї ми виконували у 27 хво-
рих з метою виявлення на доопераційному етапі 
зв'язку магістральних судин з реґіонарними лі-
мфатичними вузлами, а саме наявність пристін-
кового тромбоутворення, зміни форми та розмі-
рів судин, швидкості кровотоку. Нами виявлено 
зв'язок між результатами доплерографічного 
обстеження і вибором об’єму шийної дисекції. 
За даними доплерографії ми виконували такі 
типи оперативних втручань: селективна та супе-
рселективна шийна дисекція (n=14); модифіко-
вана шийна дисекція (n=10); радикальна дисек-
ція та розширена радикальна шийна дисекція 
(n=3). 

В діагностичній практиці застосовуємо 
аспіраційну біопсію лімфатичних вузлів. Класи-
чне цитологічне дослідження пунктату має чут-
ливість та специфічність на рівні 45-60%. В на-
шій клініці було впроваджено та проведено об-
стеження 15 хворих з імуноцитохімічним дослі-
дженням пунктату лімфатичних вузлів шиї з 
використанням маркерів металопротеїнази 2, 
металопротеїнази 9, цитокератину 19,це має по-
кращити виявлення реґіонарних метастазів на 
доопераційному етапі завдяки високій чутливо-
сті імунних маркерів в порівнянні з цитологіч-
ним дослідженням. 

Однією з тенденцій дослідженняN статусу 
злоякісних новоутворень є виявлення сторожо-
вого лімфатичного вузла. Ми застосовуємо екс-
прес діагностику видаленого сторожового лім-
фатичного вузла за допомогою заморожених 
зрізів для виявлення метастатичного ураження 
та подальшого вибору об’єму дисекції. 

За нашими даними цей комплекс обсте-
ження має покращити діагностикута лікування 
хворих на рак гортані. 

 
© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2013 
 
 
 
 

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

 
Рак верхнечелюстной пазухи занимает 75-

80% среди злокачественных опухолей прида-
точных пазух носа, и 1-2% среди всех локализа-
ций рака. Значительная часть этих пациентов 
поступает на лечение с распространенными 
формами (Т3-4) опухолей. Основной причиной 
запущенности является недостаточность визу-
ального контроля и позднее проявление клини-
ческих симптомов. Современные специальные 

методы исследования дают возможность уста-
новить диагноз на более ранних стадиях. 

На сегодняшний день информативными 
топическими методами исследования являются: 
КТ и МРТ исследования. 

Цель исследования: провести исследо-
вание информативности топических методов 
исследования при злокачественных заболевани-
ях верхнечелюстной пазухи.  
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Материалы и методы. За период време-
ни с 2011 по 2013г.г. обследован 87 пациентов, 
которым установлен клинический диагноз зло-
качественного заболевания верхнечелюстной 
пазухи. Всем пациентам проводилось КТ иссле-
довние на установке CT/c Duаl GE двухсрезо-
вый или МРТ исследовние на установе Toshiba 
Vantage 1,5 Тс. Указанные методы позволяли 
констатировать наличие объемного образова-
ния, определить его распространённость, дать 
характеристику границ тени и получить пред-
ставление о глубине поражения верхнечелюст-
ной пазухи.  

Результаты. При обследовании пациен-
тов в доверефикационный период можно с вы-
сокой степенью достоверности провести диффе-
ренциальную диагностику по данным топиче-
ских методов. К числу признаков злокачествен-
ной опухоли относят: неоднородность и неров-
ные контуры тени, отсутствие четких границ по 
отношению к окружающим тканям, плотность 
тени от 14-HU до 72-НU; наличие характеристик 
деструкции: распространение тени от опухоли и 
опухолеподобного образования за пределы их 
локализации в органе; взаимоотношение с кост-
ными анатомическими образованиями, прояв-
ляющимися различными вариантами смещения, 
деформации и разрушения; теневой очаг пато-
логии, расположенный вблизи основной тени; 

изменения тени окружающих структур, являю-
щихся отражением в них вторичной патологии; 
наличие признаков обтурации органа, инфильт-
рации тканей, компрессии соседних анатомиче-
ских образований. 

После проведения оперативного лечения 
пациентов и гистологического исследования 
опухоли мы получили следующие данные: 
плоскоклеточный рак выявлен у 65 (74,7%) па-
циентов, переходноклеточный рак – 8 (9,2%), 
недифференцированный – 7 (8,0%), инвертиро-
ванная папиллома – 3 (3,5%), мукоцеле – 2 
(2,3%), лимфома – 1 (1,2%), эстезионейробла-
стома – 1 (1,2%). 

Проведенный анализ и сравнение полу-
ченных гистологических, клинических и данных 
топических методов исследований показывает, 
что достоверная информативность последних 
относительно злокачественных заболеваниях 
верхнечелюстной пазухи составляет 94,3%. Рас-
хождения между данными топических методов, 
внутриоперационными и гистологическими со-
ставило 5 случаев (5,7%), что подтверждает вы-
сокую информативность топических методов в 
достоверной постановке клинического диагноза 
злокачественного заболевания верхнечелюстной 
пазухи, но в тоже время не исключает ошибки и 
требует внимательного комплексного диагно-
стического подхода. 

 
© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2013 
 
 
 
 
 

Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПРЕДИКТОРЫ АГРЕССИВНОЙ ДЕТСКОЙ ХОЛЕСТЕАТОМЫ  
 

Актуальность. Большинство авторов, 
при прогнозировании биологических процессов 
используют возможности регрессионного ана-
лиза. Последний представляет собой статисти-
ческий метод исследования влияния одной или 
нескольких независимых переменных Х 
на зависимую переменную Y. Независимые пе-
ременные иначе называют регрессорами или 
предикторами. Предиктор (от английского 
predictor «предсказатель») – прогностический 
параметр, который используется как средство 
прогнозирования (моделирования) биологиче-
ских процессов. Термин широко употребляется 
в различных областях медицины. Известен пе-
речень предикторов бронхиальной астмы, са-
харного диабета, коронарной недостаточности 
и.т.д. В нашей специальности такого рода ана-

лиз используется при прогнозировании резуль-
татов хирургического вмешательства. Так, 
Roger G. et al. (1995) провели многофакторный 
корреляционный анализ причин рецидива в от-
даленном послеоперационном периоде у 250 
детей с холестеатомой. Пришли к выводу, что 
такие признаки как возраст пациента, длитель-
ность болезни, распространенность холестеато-
мы, особенности хирургической техники и опыт 
хирурга не влияют на формирование рецидива. 
И только наличие протяженной деструкции слу-
ховых косточек и «презумпция» неполного уда-
ления холестеатомы достоверно влияют на воз-
можность рецидива. 

Цель работы: сформулировать перечень 
предикторов агрессивной детской холестеато-
мы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Roger%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8561409
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Материалы и методы: оперировали и 
наблюдали 48 больных 5-18 лет. Сравнивали 
находки гистоморфометрии у детей с ретракци-
онной – РХ (n=22) и агрессивной холестеатомой 
– АХ (n=26). В ходе операции изымали патоги-
стологический материал и подвергали обработке 
по стандартной методике. Препараты окраши-
вали гематоксилин-эозином. Изучали особенно-
сти строения холестеатомного матрикса и пери-
матрикса. При оценке матрикса учитывали чис-
ло слоев кератиноцитов и толщину самого мат-
рикса. При оценке периматрикса учитывали 
степень васкуляризации и индекс кровоснабже-
ния. Последний показатель определяли в про-
центном соотношении суммарной площади по-
перечного сечения сосудов к общей площади 
тканей в поле зрения. Полученные показатели 
гистоморфометрии сопоставляли со степенью 
распространения холестеатомы, степенью дест-
рукции слуховых косточек, наличием холестеа-
томных осложнений и возрастом пациента. Ре-
зультаты наблюдений подвергались статистиче-
ской обработке с определением значимости изу-
чаемого признака методом ранговой корреляции 
(Spearman) и регрессионным анализом. В оценке 
статистических результатов использовали про-
граммный пакет «STATISTICA- 6».  

Результаты исследований и их обсуж-
дение для удобства обработки статистической 
информации нами проведена классификация 
полученных данных. Состояние матрикса оце-
нивали в виде 3 степеней: атрофии, субатрофии 
и гиперплазии (акантоза). Преобладали явления 
гиперплазии: соответственно 62,5 % случаев. В 
оценке степени васкуляризации мы выделили 
три уровня: умеренная, выраженная и избыточ-
ная или «гиперваскуляризация». Каждой степе-
ни васкуляризации соответствовал свой «ин-
декс…». По нашим сведениям, в случаях агрес-
сивной детской холестеатомы т.н. «сосудистый 
компонент» периматрикса занимает до 22 % 
полей зрения, а у детей с менее агрессивной, 
ретракционной – не более 8%. Распределение 
выделенных признаков в группах достоверно 
различалось. Так, у 77,2% детей с РХ преобла-
дали явления суб- и атрофии матрикса. У 96,1% 
пациентов с АХ находили явления гиперплазии 
матрикса. У 63,6 % детей с РХ отмечалась уме-

ренная васкуляризация периматрикса. Гиперва-
скуляризация отмечена у 84,6 % детей с АХ. 

 Проведен корреляционный ранговый 
анализ выделенных признаков по отношению к 
возрасту больных на момент операции. Во всех 
случаях получена статистически достоверная, 
однонаправленная отрицательная корреляцион-
ная зависимость. Чем меньше возраст заболев-
шего ребенка, тем более рапространена холе-
стеатома и более протяженная деструкция слу-
ховых косточек. Значения гистоморфометриче-
ских показателей так же находятся в обратно 
пропорциональной зависимости от возраста. 
Чем меньше возраст ребенка, тем более выра-
жена гиперплазия матрикса и степень васкуля-
ризации периматрикса.  

Принципиально разные результаты полу-
чены при проведении регрессионного анализа. 
Оказалось, что на формирование АХ не влияет 
распространенность холестеатомы, степень дест-
рукции слуховых косточек и число матричных 
слоев. Влияние гиперплазии матрикса на форми-
рование АХ так же оказалось маловероятным. 
Наиболее достоверное влияние оказывает возраст 
ребенка. Значение регрессии получено с отрица-
тельным значением, т.е. чем меньше возраст за-
болевшего ребенка, тем выше вероятность фор-
мирования у него АХ. Значимым оказался так же 
фактор гиперваскуляризации. Таким образом, 
выделены два значимых предиктора формирова-
ния АХ у детей – это возраст пациента и степень 
васкуляризации периматрикса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Возрастной фактор ос-
тается главным при выборе сроков операции. 
Холестеатома в детском возрасте не подлежит 
диспансерному наблюдению. Откладывание 
операции лишь усугубляет условия ее проведе-
ния и делает морфологический и функциональ-
ный результат мало предсказуемым. При плани-
ровании операции необходимо учитывать фак-
тор гиперваскуляризации периматрикса. Хирур-
гические манипуляции в ухе с АХ сопровожда-
ются повышенной кровоточивостью тканей. 
Особенно это мешает на этапе микрохирургии с 
реконструкцией. Многолетняя практика работы 
с такими детьми подсказывает: в этом случае 
незаменима методика управляемой гипотонии с 
одномоментным введением коагулянтов. 

 
© Д.Н. Кокоркин, 2013 
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Д.Н. КОКОРКИН, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)  

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОМБИНИРОВАННОГО НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ «МЕРАЛИС» 

 
Фармакологические свойства ком-

плексного препарата Мералис. Препарат вы-
пускается в виде назального спрея с 0,05 % и 
0,1% концентрацией ксилометазолина. Среди 
прочих ингредиентов: вода Адриатического 
моря, калия дигидрофосфат, вода очищенная. 
Основное действующее начало – ксилометазо-
лин является симпатомиметическим агентом, 
действующим на α-адренергические рецепто-
ры. По результатам исследования Eccles R et al. 
(2008), ксилометазолин обладает достоверны-
ми показателями силы и длительности вазо-
констрикторного действия по сравнению с 
группой плацебо. Ксилометазолин – впервые 
был зарегистрирован в 1988 году. Препарат 
отличается быстрым эффектом – действие на-
чинается через 5-10 минут и сохраняется в те-
чение 10 часов. 

Препарат хорошо переносится, в том чис-
ле у больных с чувствительной слизистой обо-
лочкой, при этом не снижается мукоцилиарная 
активность. Цилиотоксический эффект присущ 
многим деконгестантам, в состав которых вхо-
дит стабилизатор (консервант) бензалкония гид-
рохлорид. Именно он оказывает угнетающее 
действие на мукоцилиарную активность слизи-
стой оболочки полости носа. Rizzo JA et al. 
(2006) опубликовали результаты по изучению 
мукоцилиарного транспорта в условиях посто-
янного контакта слизистой оболочки с бензал-
конием. По результатам двойного, плацебо-
контролируемого исследования авторы пришли 
к выводу, что бензалконий достоверно угнетает 
активность мукоцилиарного транспорта уже 
через 3 недели постоянного воздействия.  

 По сведениям Рязанцева С.В. (2002), вхо-
дящие в состав морской воды микроэлементы 
калия и магния способствуют быстрому восста-
новлению мукоцилиарного транспорта, а хлорид 
магния и натрия оказывает секретолитическое и 
ранозаживляющее действие на слизистую обо-
лочку полости носа. 

Мералис имеет сбалансированное значе-
ние рН в пределах, характерных для носовой 
полости. Этот фактор весьма важен для физио-
логии слизистой оболочки полости носа. Функ-
ция ресничек оптимальна при температуре сли-
зистой оболочки носа 28-33° и прекращается 
при температуре 7-10°С.  

Потеря влаги вызывает прекращение ко-
лебания ресничек. Норма рН слизистой оболоч-
ки полости носа составляет 5,5-6,5. Если значе-

ние рН вырастает до 6,5, то активность движе-
ния ресничек снижается.  

 Фармакологический состав препарата 
сбалансирован таким образом, что при местном 
применении практически не абсорбируется, 
концентрация в плазме крови настолько низкая, 
что ее невозможно определить современными 
аналитическими методами. 

Преимущества флакона – дозатора на-
зального спрея Мералис. Флакон-дозатор об-
ладает системой двойной защиты. Это происхо-
дит благодаря специальному покрытию из ак-
тивного серебра самого устройства дозатора и 
его фильтра. Такое покрытие позволяет сохра-
нять лечебные свойства препарата в течение 
длительного времени и равномерно распреде-
лять препарат в полости носа.  

По нашему мнению, для практического 
применения удобен назальный спрей, который 
позволяет равномерно орошать слизистую обо-
лочку носа. 

При использовании спрея возможность 
точного дозирования препарата исключает 
“случайную” передозировку, тем самым снижа-
ет риск возникновения побочных эффектов. На-
зальный спрей более удобен в транспортировке 
и хранении. Носовые капли, в форме которых 
выпускается большинство деконгестантов, 
трудно дозировать, так как часть введенного 
раствора стекает по дну полости носа в глотку. 
В этом случае не достигается необходимый ле-
чебный эффект и возникает угроза передозиров-
ки препарата. Особенно это актуально в детском 
возрасте. По данным Riordan J.R. et. al., (2002) 
чаще всего дети получают отравление препара-
тами от кашля, назальными деконгестантами, и 
антибиотиками. По мнению Lowenstein S.R., 
Parrino T.A. (1987), отравления деконгестантами 
составляют 23% от всех медикаментозных ин-
токсикаций и их число ежегодно увеличивается.  

Лечебно-профилактические свойства 
спрея Мералис. Комбинированный назальный 
спрей Мералис обладает широкими показаниями 
для использования. В нашей клинике препарат 
востребован как средство эмпирической терапии 
острых риносинуситов, хронических риносину-
ситов и послеоперационного сопровождения. В 
последнее время Мералис стал активно исполь-
зоваться при лечении острого среднего отита, 
секреторного отита, хронического среднего отита 
и его послеоперационного сопровождения. В 
детской клинике, препарат Мералис входит в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rizzo%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16871922
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перечень препаратов для послеоперационного 
сопровождения детей с комбинированной пато-
логией лимфоглоточного кольца, секреторными 
отитами, острыми и хроническими риносинуси-
тами, девиацией перегородки носа.  

 Мералис хорошо комбинируется с дру-
гими группами препаратов. Наиболее удачным 
оказалось сочетание Мералиса и топических 
назальных стероидов (мометазона фуроат). Эта 
комбинация активно используется нами в лече-
нии сезонных аллергических ринитов, обостре-
нии хронических риносинуситов и для после-
операционного сопровождения больных с поли-
позными риносинуситами. 

 Удачным оказалось сочетание Мералиса, 
системных секретомуколитиков (фенспирид, 
ацетилцистеин) и антибиотиков. Эта комбина-
ция используется нами в качестве базовой эм-
пирической терапии острых бактериальных ри-
носинуситов у взрослых и детей.  

 Наиболее востребованной в детской кли-
нике является комбинация Мералиса, антисеп-
тиков (поливидон-йод) и средств ирригационно-
осмотической терапии (солевые изо- и гиперто-
нические растворы). Первоначально, такая схе-
ма использовалась нами для терапии хрониче-
ского аденоидита, в качестве курса предопера-
ционной подготовки. В последнее время эта 
схема используется нами как самостоятельная 
методика лечения детей с секреторными отита-

ми в сочетании с патологией лимфатического 
кольца глотки. В целом, использование иррига-
ционной терапии и спрея Мералис у детей с на-
зальной патологией и секреторными отитами 
показало достоверно лучший результат лечения, 
чем группа плацебо, а по эффективности ис-
пользования оказалось сопоставимым с назаль-
ными топическими стероидами.  

 В ходе амбулаторного лечении детей с 
гиперплазией лимфоглоточного кольца и секре-
торными отитами, ирригационная терапия в со-
четании с назальным спреем Мералис позволила 
достичь спонтанного излечения секреторного 
отита в 20 % случаев. Использование спрея Ме-
ралис и орошение полости носа растворами ан-
тисептиков у детей с аденоидитами позволяет 
восстанавливать носовое дыхание и устранять 
сухость слизистой оболочки носа достоверно 
быстрее, чем плацебо (физиологический рас-
твор) и так же эффективно, как назальные сте-
роиды.  

 Комбинированный назальный спрей на 
основе морской воды Мералис отличается быст-
рым и длительным вазоконстрикторным эффек-
том. Отсутствие в его составе консервантов дает 
возможность избежать нежелательного цилио-
токсического эффекта и достичь стойкого ле-
чебного эффекта у большинства больных с со-
четанной патологией носа, околоносовых пазух, 
острыми и хроническими средними отитами. 

 
© Д.Н. Кокоркин, В.В. Скоробогатый, 2013 
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ПАТОМОРФОЛОГІЯ НАЗАЛЬНОГО ПОЛІПОЗУ НА ФОНІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ 
 

Поліпозний риносинусит – хронічне запа-
льне захворювання слизової оболонки порож-
нини носа та приносових пазух, яке характери-
зується утворенням та рецидивуючим ростом 
поліпів і є серйозною невирішеною проблемою 
сучасної медицини. Дане захворювання досить 
часто буває одним із проявів системної патології 
дихальних шляхів, поєднюється із бронхіальною 
астмою, порушенням обміну арахідонової кис-
лоти та водно-сольового обміну в організмі. 

Метою нашого дослідження було вивчити 
патоморфологічні особливості поліпозу носа, 
який перебігає на фоні бронхіальної астми, та 
поліпозу без супутніх захворювань. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
86 пацієнтів на хронічний поліпозний риноси-

нусит, із них у 59 хворих на поліпозний риноси-
нусит асоційований з бронхіальною астмою. 
Досліджено матеріал – поліпозні розростання 
після ендоскопічного функціонального операти-
вного втручання на приносових пазухах, що 
здійснювались протягом 2012-13 р. у відділі мі-
крохірургії ЛОР органів обласної клінічної ліка-
рні м. Івано-Франківська. Хворі були розділені 
на 3 групи: І група – 59 (68%) хворих назальним 
поліпозом на фоні бронхіальної астм; ІІ група – 
10 (11%) хворих нерецидивним поліпозом без 
супутньої патології; ІІІ група – 17 (19%) хворих 
рецидивуючим поліпозом без супутньої патоло-
гії. Середній вік хворих становив у І групі – 
45,4, у ІІ групі – 53,5 та у ІІІ групі – 51,8 років 
відповідно. 
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У роботі використані класичні патомор-
фологічні методи дослідження із забарвленням 
гістозрізів гематоксиліном і еозином. Морфоме-
тричні дослідження проведені з використанням 
системи для отримання мікроскопічних зобра-
жень гістологічних препаратів (мікроскоп Leica 
DME, цифрова фотокамера "Nikon P5100", оп-
тична насадка, розроблена на кафедрі патомор-
фології та судової медицини) та морфометрич-
ної програми ImageTool 2,0 for Windows. 

В результаті проведеного дослідження 
виявлено: строма поліпів у пацієнтів із супут-
ньою бронхіальною астмою дифузно інфільтро-
вана клітинами – 2,87 клітини на 1000,0 мкм2 

тканини поліпа. Інфільтрація переважно зміша-
ноклітинна, з перевагою в інфільтраті еозинофі-
лів, й еозинофільна. З боку епітелію найчастіше 
відмічається збільшення його рядності та, від-
повідно, потовщення. Середня товщина епіте-
лію складає 65,15 мкм. Дані зміни зумовлені 
переважно базально-клітинною гіперплазією, 
гіперплазією келихоподібних клітин, перехідно-
клітинною та плоскоклітинною метаплазією. 
Подібно змінам епітелію, у 32 із 59 пацієнтів 
виявлено потовщення базальної мембрани епі-

теліоцитів: незначне потовщення (до 15 мкм) – у 
14 хворих, значне потовщення – у 18-ти пацієн-
тів; середнє значення – 13,02 мкм.  

В усіх дослідних групах встановлено пе-
реважання еозинофільної інфільтрації у стромі 
поліпів (еозинофільна інфільтрація, змішаноклі-
тинна інфільтрація з перевагою еозинофілів), 
проте різної інтенсивності. Найвищий ступінь 
клітинної інфільтрації характерний для поліпо-
зу, що поєднаний із бронхіальною астмою, та 
для рецидивуючого поліпозу без супутньої па-
тології; значно нижчий – при нерецидивуючому 
поліпозі без супутньої патології.  

Враховуючи результати дослідження, 
найбільш ймовірно, назальний поліпоз характе-
ризується розвитком персистуючої алергічної 
запальної реакції з характерною еозинофільною 
інфільтрацією. Збільшення ступеня інфільтрації 
може свідчити про поглиблення алергічного 
запалення.  

Верифікація вираженої клітинної інфільт-
рації з перевагою еозинофілів у тканині поліпів 
може дозволити спрогнозувати рецидивуючий 
характер поліпозу, та можливо, розвиток у май-
бутньому бронхіальної астми. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАМПОНАДИ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ  
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За останні два десятиліття в Україні стрі-

мко розвивається ендоскопічна ринохірургія. Це 
зумовлено істотним зростанням числа захворю-
вань носа і приносових пазух та широким впро-
вадженням в практику оториноларинголога мік-
роендоскопічної технології, що дозволило вико-
нувати хірургічні втручання на раніше недосту-
пних структурах порожнини носа та приносових 
пазух. Хороший візуальний контроль, викорис-
тання принципу мініінвазивної хірургії є важли-
вими чинниками на шляху до одужання хворо-
го. Однак не менш важливим чинником є адек-
ватне післяопераційне ведення пацієнта. 

Ведення раннього післяопераційного пе-
ріоду є вельми актуальним завданням для рино-
хірурга. При операційній травмі слизової обо-
лонки носа порушуються фізико-хімічні власти-
вості слизу покривного епітелію, відбувається 
порушення роботи мукоциліарного кліренсу 
(МЦК) і місцевих фізіологічних процесів захис-
ту від впливу патологічних факторів. 

На думку А.С. Лопатіна (2010), на тлі по-
рушених або неповноцінно функціонуючих 
природних захисних механізмів відбувається 
розвиток посттравматичного риніту – гострого 
інфекційного бактеріального запалення, викли-
каного інвазією бактерій в пошкоджену слизову 
оболонку порожнини носа. 

В останні роки велике значення в риноло-
гії приділяється стану слизової оболонки поро-
жнини носа і приносових пазух, особливо у осіб, 
яким виконувались оперативні втручання. При 
ендоназальних хірургічних втручаннях слід 
створювати умови для відновлення функції і 
морфології епітелію порожнини носа і приносо-
вих пазух шляхом поліпшення вентиляції і від-
току слизу з приносових пазух. Операція є пер-
шим кроком у комплексі лікувальних методів, 
спрямованих на захист слизових оболонок. При 
травмі слизової оболонки порушується мукоци-
ліарний кліренс, фізіологічні процеси захисту 
слизової оболонки. У зв'язку з відсутністю му-
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коциліарного кліренсу, слизові виділення з опе-
рованих пазух висихають і формують жовтува-
то-коричневі кірки, що прилипають до дефектів 
слизової оболонки і порушують носове дихання. 
Потім утворюються грануляції, що в подальшо-
му може призводити до утворення синехій, осо-
бливо між деепітелізованими ділянками слизо-
вої оболонки, наприклад, середньої носової ра-
ковиною і латеральної стінкою порожнини носа. 
Таким чином, загоєння ран є найважливішим 
чинником успішного результату в ендоскопічній 
рінохірургії. Враховуючи тонку і складну орга-
нізацію слизової оболонки порожнини носа і 
приносових пазух, проводиться пошук нових 
засобів для післяопераційної тампонади. 

В даний час в післяопераційному періоді 
використовуються тампони двох категорій: які 
вимагають видалення і повністю розсмоктують-
ся. Незважаючи на те, що нерозсмоктуючі там-
пони є традиційними, вони мають певні недоліки, 
такі як, травматичність з наступним кровотечею 
після їх видалення, дискомфорт для пацієнта і 
утруднене носове дихання, пошкодження слизо-
вої оболонки внаслідок її здавлювання і ряд ін-
ших. З метою уникнути даних недоліків, ми в 
післяопераційному періоді застосували гемоста-

тичну губку «Бєлокозин», якою тампонували се-
редній і верхній носові ходи. Губка може бути 
розрізана, як за формою, так і за розміром, з ура-
хуванням післяопераційної порожнини. Дана гу-
бка забезпечує гемостаз, необхідну компресію в 
післяопераційній порожнині, перешкоджає лате-
ралізації середньої носової раковини. А також 
дає можливість для вільного носового дихання, 
що особливо важливо для пацієнтів з бронхопу-
льмональною патологією. У післяопераційному 
періоді кілька разів на день проводилося зрошен-
ня губки фізіологічним розчином для поліпшення 
процесу фрагментації. Видаляти губку не було 
потрібно. Продукт фрагментації виділявся з піс-
ляопераційної порожнини і синусів при проми-
ванні останніх. У ранньому післяопераційному 
періоді у пацієнтів не спостерігалось кірок і на-
бряку слизової оболонки в післяопераційній по-
рожнині, а у віддаленому післяопераційному пе-
ріоді – не виявлено синехій. Побічних несприят-
ливих реакцій не відмічалось. 

Таким чином, тампонада післяопераційної 
порожнини гемостатичною губкою «Бєлокозин» 
показала добру переносимість її пацієнтами, та 
ефективність як в ранньому, так і в віддаленому 
післяопераційному періоді. 
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ІМУНОДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
 

Алергічний риніт (АР) є найбільш поши-
реним алергічним захворюванням, яке зустріча-
ється з частотою 10-20% серед населення еко-
номічно розвинутих країн. Його частка серед 
алергічних захворювань складає 30-60%. За 
останні три десятиріччя у всьому світі, в тому 
числі і в Україні, відмічено істотний ріст (в 10 
та більше разів) захворюваності на АР. 

Незважаючи на те що ситуацію з алергіч-
ними захворюваннями сьогодні можна розгля-
дається як епідеміологічну, в Україні офіційно 
реєструють лише кожного 50-100-го хворого на 
алергічний риніт. Така ситуація значною мірою 
пов’язана з тим, що 9 із 10 хворих на АР не зве-
ртаються по медичну допомогу. 

На даний час не існує єдиного підходу до 
діагностики та лікування цього захворювання. 
При постановці діагнозу АР продовжують зу-
стрічатись діагностичні помилки, пов’язані з 
нерозумінням сутності даного захворювання, 

що веде до несвоєчасного призначення адекват-
ної терапії та формуванню прогресуючих форм.  

Згідно сучасним уявленням, АР відно-
ситься до алергічних захворювань слизової обо-
лонки верхніх дихальних шляхів. Як 
з’ясувалося, його розвиток визначається ком-
плексною дією генетичних, імунологічних та 
факторів зовнішнього середовища. В той же час 
стало відомо, що для хворих на АР характерний 
поліорганний алергічний процес, властивий 
атопічним захворюванням. У зв’язку з цим про-
блему АР не можна розглядати поза сучасних 
уявлень про атопічну хворобу в цілому. 

АР у високому відсотку випадків поєдну-
ється з проявами алергічного дерматиту та бронхі-
альної астми. Разом ці захворювання складають 
більшу за чисельністю групу так званих атопічних 
станів, для яких характерна спільність як генетич-
них так й імунологічних порушень. При цьому, 
проявом алергічної гіперреактивності є різномані-
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тна топічна локалізація (слизова оболонка верхніх 
та нижніх дихальних шляхів, кон’юнктиви та шкі-
ри) запального процесу. У цьому зв’язку перспек-
тивним є вивчення імунологічних порушень, ха-
рактерних для АР, що дозволить визначити  нові 
підходи до діагностики, профілактики та лікуван-
ня інших атопічних захворювань, таких як бронхі-
альна астма та алергічний кон’юнктивіт.  

Варіабельність проявів АР досить широ-
ка, що викликає складність в постановці клініч-
ного діагнозу. Разом з тим відсутні й достатньо 
надійні лабораторні діагностичні критерії, на 
підставі яких можна було б чітко визначити  
межі даної  нозології та впевнено проводити 
диференційну діагностику з східними з АР хво-
робами слизової оболонки. 

Єдиний відомий для АР лабораторний 
імунологічний критерій – підвищення в крові 
рівня загального та спеціфічного IgE  в 20-40% 
випадків не підтверджується видимим клінічним 
проявам риніту. Цим визначається актуальність 
пошуку нових імунологічних критеріїв діагнос-
тики АР. Такими критеріями можуть бути знай-
дені відмінності  імунофенотипічного профілю  
мононуклеаров периферичної крові  у хворих на 
різні стадії і форми алергічного риніту. 

Спостереження за пацієнтами  протягом 3 
років в алергологічному та ЛОР відділенні  
ОКЛ, які мають прояви інгаляційної алергії,  
показали, що кількість IgE-залежних захворю-
вань складає 72,3% від загальної кількості об-
стежених 420 хворих. Переважна кількість були 
хворі: на поліноз – 84,3%, алергічний риніт – 
78,2%, бронхіальну астму – 51,8%. 

Для підтвердження наявності сенсибіліза-
ції у даних пацієнтів використовували скринін-
говий тест Фадіатоп (Phadiatop). Даний тест до-
зволяє з високою вірогідністю, точністю понад 
95%, спростувати або підтвердити алергічну 
природу респіраторних симптомів у пацієнтів. 
Він містить основні алергени пилку рослин (де-
рев, злаків, бур'янистих трав), кліщів домашньо-
го пилу,  пліснявих грибків, епідермальні алер-
гени (вовни вівці, шерсть кішки, собаки, коня та 
ін), які визначаються в одному аналізі. 

Отже, даний тест  рекомендовано викори-
стовувати для діагностики  алергічного етіоло-
гічного фактора респіраторних симптомів, або 
для оцінки чутливості до респіраторних алерге-
нів: наприклад, для підтвердження алергічної 
природи цілорічного риніту (при алергії на кіш-
ку, собаку, домашній пил і ін). 
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(ТЕРНОПІЛЬ, ГУСЯТИН, ЧОРТКІВ, КОЗОВА; УКРАЇНА) 

НАЗИВІН В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ 

 
Гострий катаральний риніт – одне з най-

частіших захворювань як у дорослих, так і у ді-
тей. Розрізняють три стадії перебігу гострого 
катарального риніту, що послідовно переходять 
одна в іншу: 1) суха стадія подразнення; 2) ста-
дія серозних виділень; 3) стадія слизово-гнійних 
виділень (розрішення). 

Оскільки перша стадія гострого катараль-
ного риніту триває короткочасно, то в цій стадії, 
як правило, хворі рідко звертаються за медичною 
допомогою, а частіше в другій і третій стадіях. 

В лікуванні гострого катарального риніту 
застосовуються різні загальні та місцеві засоби, 
залежно від стадії захворювання. Пошук нових 
середників для лікування гострого катарального 
риніту триває донині. В останні роки на фарма-
цевтичному ринку України з’явився новий пре-
парат для лікування ринітів – Називін. Вироб-

ник: Nycomeda Takeda Company (Німеччина). 
Випускається в двох назвах: Називін Сенситив 
(оксиметазолін) і Називін Оксиметазолін в фор-
мі крапель і спрею: краплі Називін / краплі на-
зальні дозовані 0,01% флакон 5 мл; краплі наза-
льні / спрей назальний 0,025% флакон 10 мл; 
краплі назальні / спрей назальний 0,05% флакон 
10 мл. Діючою речовиною є оксиметазолін. За-
стосовується при гострих респіраторних захво-
рюваннях, які супроводжуються закладеністю 
носа (гострий риніт), алергійному риніті, вазо-
моторному риніті, для відновлення дренажу і 
дихання носом при захворюваннях навколоно-
сових пазух, євстахіїті, для усунення набряку 
перед діагностичними маніпуляціями в носових 
ходах. 

Називін впливає не тільки на симптоми, а 
й на причини захворювання. Він являє собою 3-
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активний комплекс, що поєднує противірусний, 
протизапальний та судинозвужувальний ефекти. 

Називін зменшує набряк слизової оболон-
ки та виділення з носа. Проявляє високу актив-
ність в лікуванні ринітів: відмінну стерпніть 
терапії препаратом, тривалу дію (діє протягом 
12 годин), швидке настання ефекту (дія препа-
рату проявляється через 20 секунд), зменшення 
тривалості гострого риніту (застосування пре-
парату Називін скорочує тривалість гострого 
риніту на 33%). Називін позбавляє від симпто-
мів застуди: безпечно, швидко і на тривалий час.  

Застосовується у дітей будь-якого віку 
(навіть немовлячого) і дорослих. 

Концентрація діючої речовини, назва 
препарату, форма випуску і спосіб застосування 
визначаються віком пацієнта. НазивінОксимета-
золін дітям менше 1 року застосовується 0,01% 
розчин в краплях (по 1-2 краплі в кожний носо-
вий хід 2-3 рази на добу), дітям від 1 до 6 років 
0,025% розчин в краплях (по 1-2 краплі в кож-
ний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям стар-
шим 6 років і дорослим 0,05% розчин в краплях 
і в спреї (по 1-2 краплі (впорскування) в кожний 
носовий хід 2-3 рази на добу). Називін Сенситив 
(оксиметазолін) застосовується дітям менше 1 
року 0,01% розчин в краплях (по 1-2 краплі в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям ві-
ком від 1 до 6 років 0,025% розчин в спреї (по 1 
впорскуванню в кожний носовий хід 2-3 рази на 
добу), дітям старшим 6 років і дорослим 0,05% 
розчин в спреї (по 1 впорскуванню в кожний 
носовий хід 2-3 рази на добу). 

При застосуванні Називіну можуть спо-
стерігатись побічні ефекти. Іноді настає печіння 
чи сухість слизової оболонки носових ходів. 
Багатократне передозування при місцевому на-
зальному застосуванні веде до таких системних 
симпатоміметичних ефектів, як тахікардія і під-
вищення артеріального тиску. Вкрай рідко може 
спостерігатись неспокій, безсоння, втомлюва-
ність, головний біль, нудота. 

Ми вивчали ефективність застосування 
спрею Називін Оксиметазолін в якості місцевої 
терапії гострого катарального риніту (в другій 
стадії) у дітей. Під нашим спостереженням за 
період з 2011 по 2012 рр. знаходилось 40 дітей 
хворих на гострий катаральний риніт в другій 
стадії віком від 12 до 18 років. Діти скаржились 
на серозно-слизові виділення з носа, сльозотечу, 
утруднене носове дихання, чхання, шум і поко-
лювання у вухах. 

Під час передньої риноскопії відзначалась 
гіперемія і припухлість слизової оболонки по-
рожнини носа. 

Діти були поділені на 2 групи: основну 
(20 дітей) і контрольну (20). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Діти 
основної групи отримували спрей НазивінОк-
симетазолін і загальноприйняте лікування, кон-
трольної – тільки загальноприйняте лікування. 
Спрей Називін Оксиметазолін застосовували в 
0,05% розчині по 1 упорскуванню в кожний но-
совий хід 2 рази на добу. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу, 
вплив на носове дихання, вплив на чхання, 
вплив на шум у вухах, вплив на поколювання у 
вухах), риноскопічна картина (колір, вологість, 
консистенція слизової оболонки порожнини но-
са). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів рині-
ту у дітей основної групи. Так, 16 із 20 дітей 
основної групи вказували на зникнення,4 – на 
зменшення виділень з носа, 17 – на зникнення, 3 
– на зменшення сльозотечі, 16 – на відновлення, 
4 – на покращення носового дихання, 17 – на 
зникнення чхання, 17 – на зникнення шуму у 
вухах, 17 – на зникнення поколювання у вухах 
(на 3-4-й день лікування).  

У хворих контрольної групи ці показники 
були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
3-4-й день лікування у 23 хворих основної гру-
пи. Слизова оболонка носової порожнини у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції. В контрольній групі риноско-
пічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 10 із 20 хворих. 

Стерпність спрею Називін Оксиметазолін 
у всіх дітей була доброю, побічних ефектів та 
інших небажаних явищ не було відмічено у жо-
дної дитини. 

Таким чином, одержані нами результати 
дають підставу заключити, що спрей Називін 
Оксиметазолін є ефективним препаратом у ліку-
ванні гострого катарального риніту (другої ста-
дії) у дітей. На підставі одержаних нами даних 
місцеве застосування спрею Називін Оксимета-
золін у лікуванні гострого катарального риніту 
(другої стадії) у дітей можна рекомендувати для 
впровадження в клінічну практику. 

 
© В.Г. Корицький, Ю.М. Андрейчин, Г.П. Рудяк, Л.Р. Добощук, Л.Я. Пасічник, 2013 
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В.Г. КОРИЦЬКИЙ, О.В. ГОВДА, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по загальному лікуванню фолікулярної ангі-
ни у дітей. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації з цього питання оториноларинголо-
гами Тернопільщини розпочались з 2012 року. 
За 2012 рр. оториноларингологами Тернопіль-
щини по загальному лікуванню фолікулярної 
ангіни у дітей опубліковано 3 наукові праці, що 
складає 0,27% від загального числа (1102) пуб-
лікацій наукових робіт оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). 
Всі публікації представляють собою тези.  

Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький, В.А. 
Башинський і співавтори (2012) в тезах «Фламі-
фікс в лікуванні фолікулярної ангіни у дітей» 
описують результати застосування сучасного 
перорального цефалоспоринового антибіотика 
ІІІ-го покоління Фламіфіксу (цефіксиму) в ком-
плексному лікуванні фолікулярної ангіни у 12 
дітей віком від 9 до 18 років. Фламіфікс (цефік-
сим) призначали досередини дітям 9-12 років по 
1 капсулі (100 мг) двічі на добу, дітям 13-18 ро-
ків по 1 капсулі (200 мг) також двічі на добу 
протягом 7 днів. Результати лікування вияви-
лись добрими. Підкреслюється, що застосування 
препарату Фламіфікс (цефіксим) для лікування 
фолікулярної ангіни у дітей виявилось ефектив-
ним. Отримані результати дають підставу реко-
мендувати Фламіфікс (цефіксим) для загального 
лікування фолікулярної ангіни у дітей в якості 
антибактерійного засобу, зазначають автори. 

В.Г. Корицький, В.А. Башинський, Р.Т. 
Чортківський і співавтори (2012) в тезах «Засто-
сування Тонзильгону Н для лікування фолікуля-
рної ангіни у дітей» описують застосування То-
нзильгону Н як протизапального засобу в ком-
плексному лікуванні фолікулярної ангіни у 18 
дітей віком від 7 до 17 років.  

Тонзильгон Н призначався по 15 крапель 
6 разів на день протягом тижня. Після послаб-
лення гостроти захворювання продовжували 
лікування препаратом Тонзильгон Н на протязі 
ще одного тижня, але його призначали по 15 
крапель 3 рази на день. Отримано добрі резуль-
тати лікування. Підкреслюється, що застосуван-

ня Тонзильгону Н в лікуванні фолікулярної ан-
гіни у дітей виявилось ефективним. Отримані 
результати дають підставу рекомендувати Тон-
зильгон Н для лікування фолікулярної ангіни у 
дітей як протизапальний засіб, відмічають авто-
ри. 

Д.В. Береговий, В.Г. Корицький, А.В. Ха-
баров і співавтори (2012) в тезах «Застосування 
Тонзилотрену в лікуванні фолікулярної ангіни у 
дітей» наводять результати використання нату-
рального комплексного препарату, який віднов-
лює захисну функцію мигдаликів, Тонзилотре-
ну, як системного протизапального засобу в 
комплексному лікуванні фолікулярної ангіни у 
18 дітей віком від 6 до 18 років. Тонзилотрен 
призначався дітям віком від 6 до 12 років по 1 
таблетці кожні 2 години (до 8 разів на день) пе-
рші 2 дні, затим по 1 таблетці 3 рази на день до 
повного одужання, дітям віком від 13 до 18 ро-
ків по 1 таблетці кожну годину (до 12 років на 
день) перші 2 дні, потім по 1 таблетці 3 рази на 
день до повного одужання. Результати лікуван-
ня виявились добрими. Підкреслюється, що за-
стосування Тонзилотрену для лікування фоліку-
лярної ангіни у дітей виявилось ефективним. 
Отримані результати дають підставу рекомен-
дувати Тонзилотрен для лікування фолікулярної 
ангіни у дітей як системний протизапальний 
засіб, зазначають автори.  

Таким чином, наведені в цій статті дані 
свідчать про те, що лікування фолікулярної 
ангіни у дітей в наукових публікаціях оторино-
ларингологів Тернопільщини представлено 
дуже рідко – всього в 0,27% від загальної кіль-
кості (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини. Це лікування описано 
в тезах. При цьому загальне лікування фоліку-
лярної ангіни у дітей висвітлене в трьох публі-
каціях з застосуванням Фламіфіксу (цефікси-
му), Тонзильгону Н, Тонзилотрену. Вважаємо, 
що описані відомості про загальну терапію фо-
лікулярної ангіни у дітей з використанням най-
новіших препаратів будуть мати пізнавальне і 
практичне значення для дитячих оторинолари-
нгологів і оториноларингологів взагалі, а також 
для інших фахівців (дитячих інфекціоністів і 
інфекціоністів взагалі, педіатрів, сімейних лі-
карів та ін.). 

 
© В.Г. Корицький, О.В. Говда, О.І. Яшан, 2013 
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В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ДИСФУНКЦІЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно дисфункції слухової труби у дітей. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 2009 року. За пері-
од з 2009 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по дисфункції слухової труби у 
дітей опубліковано 2 наукові роботи, що стано-
вить 0,19% від загального числа (1102) публіка-
цій наукових праць оториноларингологів Тер-
нопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і 
в збірнику «Здобутки клінічної та експеримен-
тальної медицини» (м. Тернопіль). Обидві пуб-
лікації є тези. Так, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, 
І.В. Хоружий і співавтори (2009) в тезах «Аде-
нотомія в лікуванні дисфункції слухової труби у 
дітей» наводять результати вивчення ефектив-
ності аденотомії при лікуванні дисфункції слу-
хової труби у дітей. В зв’язку з цим було про-
аналізовано результати аденотомії у 38 дітей 
віком від 10 до 18 років. Встановлено, що аде-
нотомія відновлює або покращує носове дихан-
ня, що призводить до покращення прохідності 
слухової труби і слухової функції у більшості 
дітей, які мають аденоїдні вегетації і стражда-

ють на дисфункцію слухової труби. О.І. Яшан, 
Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик і співавтори 
(2009) в тезах «Аденоїди і дисфункція слухової 
труби в дітей» з метою вивчення ефективності 
аденотомії при лікуванні дисфункції слухової 
труби аналізують результати цієї операції у 49 
дітей віком від 10 до 18 років. Зазначається, що 
аденотомія, відновлюючи або покращуючи но-
сове дихання, призводить до покращення прохі-
дності слухової труби і слухової функції у біль-
шості дітей, які страждають на гіпертрофію гор-
лового мигдалика і дисфункцію слухової труби.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що дисфункція слухової 
труби у дітей в наукових публікаціях оторино-
ларингологів Тернопільщини представлена 
вкрай рідко – всього в 0,19% від загального чис-
ла (1102) публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Дисфункція слухової труби у дітей 
описується в 2 публікаціях (обидві представля-
ють собою тези). Вважаємо, що наведені відо-
мості щодо дисфункції слухової труби у дітей 
матимуть відповідне теоретичне і практичне 
значення для дитячих оториноларингологів і 
оториноларингологів взагалі і пізнавальне зна-
чення для педіатрів, сімейних лікарів та інших 
спеціалістів. 

 
© В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, 2013 
 
 
 
 

А.Ф. КАРАСЬ, С.П. ЧАЙКА, Г.А. КАРАСЬ, Ю.В. МІНІН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЯКОСТІ 
МАТРИЦЬ ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ФІБРОБЛАСТІВ ЛЮДИНИ 

 
В галузі реконструктивно-

відновлювальної хірургії продовжується інтен-
сивній пошук ефективних біосумісних матеріа-
лів. Такі матеріали повинні успішно виконувати 
роль спеціалізованої матриці в ході формування 
та протікання різних регенераційних процесів в 
організмі. І як кінцевий результат – могли би 
повністю заміщатися аллотканиною. Відомо, що 
репаративні процеси, в першу чергу, залежать 
від активності клітин, які знаходяться безпосе-
редньо в зоні оперативного втручання, рівня 
експресії цими клітинами компонентів міжклі-
тинного матриксу та ростових факторів. Конт-
ракція операційного дефекту, і подальше вини-
кнення грануляційної тканини головним чином 
визначається наявністю, життєздатністю та ак-

тивністю фібробластів. Зазначена роль фіброб-
ластів обумовлена їхньою здатністю продукува-
ти колагени I та III-типів, фібронектин, хондроі-
тин-4-сульфат, які приймають участь і визнача-
ють перебіг репаративно-відновних процесів. 
Крім того саме фібробласти продукують факто-
ри росту, такі як EGF i KGF [Kurobe M., Furuka-
va S., 1995]. Ці фактори стимулюють проліфе-
рацію і міграцію кератиноцитів і таким чином 
прискорюють відновлення пошкодженої дерми. 
Однак слід зазначити, що в межах операційної 
рани, як правило, проліферативна та метаболіч-
на активність власних фібробластів значним 
чином знижується. Виходячи з цього, для сти-
муляції репаративних процесів, як ефективний 
засіб, використовується метод трансплантації 
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активних фібробластів, отриманих внаслідок 
культивування. При цьому необхідно врахову-
вати, що процес безпосередньої імплантації фі-
бробластів в зону хірургічного втручання, за-
звичай, сполучений з рядом труднощів. Для 
більш ефективної трансплантації слід викорис-
товувати не культуру фібробластів в чистому 
вигляді, а фібробласти, які попередньо культи-
вовані на поверхні різноманітних носіїв. При 
цьому необхідно отримати трансплантат з напе-
ред заданими властивостями, а саме – необхід-
ною щільністю, еластичністю, пружністю, що 
дозволить виконувати необхідніманіпуляціїі 
одержувати різні за розміром і формою фрагме-
нти, що вкрай важливо при проведенні операти-
вних втручань. 

У відповідності із вищезазначеним, зада-
чею нашого дослідження була оцінка та відбір 
зразків біоімплантатів,на яких би проходило 
подальше культивування фібробластів і які були 
найбільш придатними та ефективними при про-
веденні реконструктивно-відновлювальних опе-
рацій в тому числі і в отоларингологічній прак-
тиці. Першочергово визначення ступеня їх при-
датності проводилось шляхом оцінки морфоло-
гічної будови носіїв. Рівень функціонального 
стану і життєздатності фібробластів при їх роз-
міщенні на відібраних біоімплантатах в умовах 
in vitro оцінювали за рахунок цитохімічного ви-
явлення активності ферментів АТФ-ази та 5-
нуклеотидази ( 5-НК). Матеріалом для отриман-
ня і подальшого культивування фібробластів 
слугували вилучені хірургічним шляхом повно-
шаровібіоптати слизової оболонки щоки 5 воло-
нтерів та 7 хворих на органічну дисфонію. 

Проведена апробовація ряду біоімпланта-
тів-матриць: зразків волокнистих матеріалів на 
основі колагену, матриць на основі поліакрила-
мідного гелю та зразків, які представляли попе-
редньо оброблену та ліофільно висушену фас-
цію (серія «Тутопласт»).  

Досліджували різновиди колагенових гу-
бок – «метуракол» – губка з метилурацилом, 
гемостатична з фурациліном, протиопікова з 
хітозаном. Ці зразки представляли волокнисті 
матеріали з пористою структурою та малою пи-
томою вагою. Їх просторова організація була 
подібною між собою. Вивчення зразків під мік-
роскопом показало, що вони мали неоднорідну 
структуру з великою кількістю «пустот». Про-
цес культивування фібробластів на цих зразках 
проходив недостатньо успішно і ефективно. 
Крім того хірургів в значній мірі не влаштову-
вали їх фізичні властивості, а саме : незначна 
пружність та щільність.  

Зразки акриламідного гелю – щільні плас-
тинки до 2 мм товщиною, навпаки характеризу-

вались значною щільністю та пружніс-
тю.Проведені дослідження підтвердили можли-
вість культивування фібробластів людини на їх 
поверхні. Клітини мали структурну організацію 
аналогічну такій для традиційних клітин фібро-
бластичного ряду. При цьому для фібробластів 
5- 7 пасажів культивування був характерний в 
основному помірний рівень активності фермен-
ту АТФ-ази та 5-НК. Слід зауважити, що в час-
тині отриманого матеріалу, ми спостерігали на-
явність фібробластів переважно заокругленої, 
ане типової полігональної або видовженої фор-
ми. Це, ймовірно, може свідчити про певні по-
рушення або зміни в їх морфо-функціональному 
статусі. Адгезія фібробластів на поверхні гідро-
гелю була досить низькою, мало місце їх відкрі-
плення від субстрату та перехід в культуральне 
середовище. З огляду на це, подальше вивчення 
процесу іммобілізації фібробластів на гідрогелі 
признане недоцільним. 

Фасція „Тутопласт” - це препарований 
матеріал м’яза, що пройшов технологічну обро-
бку, яка призвела до мембранолізу і екстракції 
найбільш імуногенних компонентів при збере-
женні колагенового та еластинового каркасу і 
біологічно активних складовихматриксу. Ви-
вчення препаратів під світлооптичним мікрос-
копом виявило, що матеріал трансплантату збе-
рігає загальну будову фасції, проте з втратою 
всіх клітинних елементів. 

 Використовуючи цей матеріал, ми отри-
мали біоімплантати з достатньою кількістю ку-
льтивованих клітин типової форми. Вивчення 
характеру розподілу фібробластів на фасції по-
казало, що ці клітини успішно проникають у 
міжволоконний простір і займають у цих зонах 
весь об’єм трансплантату, в тому числі і його 
зворотній бік. Крім того до переваг матеріалу 
«Тутопласт» ми б віднесли його відмінні фізич-
ні властивості, які давали змогу хірургам легко і 
ефективно виготовляти необхідні за розміром та 
формою фрагменти при проведенні хірургічних 
втручань.  

 Зразки фасцій з культивованими на ній 
фібробластами 5-7 пасажів були досліджені на 
предмет визначення активності АТФ-ази та 5-
НК. АТФ-аза відповідає за транспорт молекул в 
клітину і з клітини, за міжклітинну адгезію, та 
комунікацію. Фермент 5-НК приймає безпосе-
редню участь в обміні нуклеїнових кислот і ка-
талізує важливі етапи синтезу нуклеотидів і за-
вдяки цьому характеризує загальну інтенсив-
ність біосинтетичних процесів в клітинах. 
Отримані нами дані показали, що активність 
даних ферментів в досліджених зразків колива-
лась в межах від помірного до переважно висо-
кого. Це підтверджує наявність загального сут-
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тєвого рівня метаболічних процесів, внаслідок 
чого фібробласти при культивуванні на фасції 
зберігають свій морфо-функціональний статус і 
високу життєздатність.  

Враховуючи отримані результати, серед 
досліджених зразків матриць для культивування 

фібробластів слизової оболонки людини най-
більш придатними для потреб реконструктивно-
відновної хірургії виявився матеріал «Тутоп-
ласт», за рахунок своїх відмінних структурних 
властивостей та завдяки високій адсорбції фун-
кціонально активних культивованих клітин. 

 
© А.Ф. Карась, С.П. Чайка, Г.А. Карась, Ю.В. Мінін, 2013 
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ)  

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АДЕНОЇДИТУ У ДІТЕЙ ЗА ПІДСУМКАМИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ “ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО” 

 
Вступ. Хронічний аденоїдит (аденоїдні 

вегетації) являється найпоширенішим захворю-
ванням в дитячому віці. За даними статистики 
поширеність хронічного тонзиліту та аденоїдів 
(j 35) в Україні у 2012 році становила 47,28 (аб-
солютне число – 382106), а захворюваність – 
15,86 (абсолютне число – 128137). Аденотонзи-
лектомія та аденотомія належать до найчасті-
ших хірургічних операцій у дітей. Так, в Україні 
у 2010 році виконано 38 258, в 2011 – 46 557, 
2012 – 41 967 аденотонзилектомій у дітей віком 
до 17 років.  

Метою дослідження було підвищення 
ефективності консервативного лікування дітей з 
хронічним аденоїдитом.  

Матеріал та методи. Всеукраїнська про-
грама «Здорове дитинство» проводилась в 2 
етапи: в 2011 році було розпочато дослідження 
по лікуванню хронічного тонзиліту (І етап про-
грами), а в 2012 – дослідження по лікуванню 
хронічного аденоїдиту та аденоїдних вегетацій 
(ІІ етап програми). Кількість лікарів-учасників – 
75 дитячих оториноларингологів та 1018 лікарів 
суміжних спеціальностей (педіатри, сімейні лі-
карі). Було обстежено та проліковано 4800 дітей 
з хронічним тонзилітом (на І етапі) та 540 з хро-
нічним аденоїдитом (аденоїдними вегетаціями). 
Всім пацієнтам проводилось ендоскопічне об-
стеження ЛОР-органів. Дітям з хронічним аде-
ноїдитом (аденоїдними вегетаціями) проводи-
лось також обстеження носового дихання, слу-
хової функції, за показами проводилась імпеда-
нсометрія та реоенцефалографія. Пацієнтам з 
хронічним аденоїдитом (аденоїдними вегетаці-
ями) проводили курс терапії: промивання поро-

жнини носа сольовими розчинами до 2 тижнів, 
Тонзилотрен по 1 табл. 3 рази на день 8 тижнів в 
монотерапії. Було проведено 2 курси терапії з 
інтервалом в 4 місяці. 

Результати та обговорення. При оцінці 
місцевих ознак хронічного аденоїдиту (аденоїд-
них вегетацій) було виявлено тенденцію до зме-
ншення гіперплазії глоткового мигдалика, знач-
не покращення носового дихання, зменшення 
або повне припинення затікання слизу по задній 
стінці глотки, покращення або відновлення слу-
ху, покращення показників церебральної гемо-
динаміки. 

Висновки.  
1. Хронічний аденоїдит (аденоїдні веге-

тації) – міждисциплінарна та соціальна про-
блема в практиці лікаря-отоларинголога та лі-
карів суміжних спеціальностей, який клінічно 
проявляється утрудненням носового дихання, 
що нерідко супроводжується порушенням це-
ребральної гемодинаміки, часто є причиною 
гострого та секреторного середнього отиту, що 
призводить до зниження слуху і може бути 
причиною хронічного епітимпано-антрального 
середнього отиту. 

2. Застосування Тонзилотрену при ліку-
ванні хронічного аденоїдиту (аденоїдних веге-
тацій) дозволило зменшити місцеві прояви за-
хворювання, відновити в більшості випадків 
носове дихання, покращити слухову функцію та 
показники церебральної гемодинаміки. 

3. Враховуючі отримані дані, Тонзилот-
рен може бути рекомендований в комплексному 
лікуванні дітей хворих на хронічний аденоїдит 
(аденоїдні вегетації). 

 
© А.Л. Косаковський, 2013 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 129 

А.Н. КОСТРОВСКИЙ, И.М. НИКУЛИН, М.И. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 
ОСТИОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
За последние десятилетия во всем мире 

отмечается увеличение частоты и распростра-
ненности заболеваний верхних дыхательных 
путей (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2002). 
Наиболее частыми из них являются болезни но-
са и околоносовых пазух, вызывающие наруше-
ние качества жизни и ведущие к нетрудоспо-
собности (В.В. Митрофанов и соавт., 2008). 
Наиболее эффективным является комплексное 
лечение, которое имеет этиологическую и пато-
генетическую направленность.  

В доступной нам литературе мы не нашли 
данных о функциональном состоянии системы 
микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой 
оболочке (СО) остиометального комплекса, по-
этому ее изучение может дополнить научные 
данные о патогенетических особенностях воз-
никновения заболеваний носа и околоносовых 
пазух. 

Анализ литературных источников пока-
зал, что в настоящее время имеется широкий 
арсенал методов оценки сосудистой системы 
полости носа: реография, контактная биомикро-
скопия, радиоизотопный метод. Однако все вы-
шеперечисленные методы не лишены недостат-
ков, поэтому на современном этапе наиболее 
точно, прицельно и дифференцировано оценить 
систему МЦК СО носа позволяет лишь лазерная 
допплеровская флуометрия (ЛДФ). Важным яв-
ляется то, что данный метод позволяет зафикси-
ровать колебания перфузии в сосудах микро-
циркуляторного русла, которые возникают в 
результате действия регуляторных факторов. 

Все факторы которые вносят вклад в со-
стояние микроциркуляции разделяют на две 
группы: активные, которые воздействуют непо-
средственно на систему МЦК, модулируя кро-
воток увеличением либо уменьшением диаметра 
сосудов, посредством мышечных элементов и 

пассивные, проникающие в микроциркулятор-
ное русло с кровотоком.  

Целью работы было проведение сравни-
тельной оценки состояния микроциркуляции 
крови (МЦК) в слизистой оболочке средней но-
совой раковины (СНР) и нижней носовой рако-
вине (ННР) с помощь метода лазерной доппле-
ровской флуометрии. 

Материалы и методы. Нами было об-
следовано 10 здоровых добровольцев (средний 
возраст 22,2±2,04). Оценивалась общая перфу-
зия (М) слизистой оболочки и данные вейвлет - 
анализа, отражающие функциональное состоя-
ние микроциркуляции. При этом установка дат-
чика ЛАКК-02 на структуры слизистой оболоч-
ки носовой полости выполнялась под контролем 
эндоскопической оптики.  

Результаты. Анализ полученных данных 
показал, что общий уровень МЦК в СНР досто-
верно выше чем в ННР, МСНР=41,87±11,62 
пф.ед. и МННР=24,27±13,15 пф.ед. (р≤0,05). При 
этом нормированные амплитуды сердечных (С) 
и дыхательных (д) колебаний в ННР (Амах/3δД= 
(18,98±2,18) пф.ед., Амах/3δС= (8,96±1,3) пф.ед.) 
оказались выше, чем в СНР (Амах/3δД= 
(15,84±2,48) пф.ед., Амах/3δС (7,83±2,06) пф.ед.) 
(р≤0,05).  

Выводы. Кровоснабжение слизистой 
оболочки СНР осуществляется преимуществен-
но из бассейна внутренней сонной артерии 
(ВСА), обеспечивая более интенсивную перфу-
зию данной области по сравнению со ННР, где 
кровоснабжение осуществляется ветвями на-
ружной сонной артерии, а низкие показатели 
амплитуды сердечных и дыхательных колеба-
ний в системе МЦР слизистой СНР, по сравне-
нию с данными полученными в системе МЦР 
слизистой ННР, можно объяснить повышенной 
ригидностью стенок ВСА и ее ветвей. 
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АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ  
У ДІТЕЙ В ПОЄДНАННІ З РИНОСИНУЇТОМ 

 
За 2010-2012 роки в ЛОР-відділені Націо-

нальної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмат-
дит» було обстежено 67 дітей, хворих на запа-

лення слухової труби (ЗСТ) віком від 5 до 15 
років, із них 25 дівчаток і 42 хлопчика. 61% 
хворих дітей находились в ЛОР-відділені з при-
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воду гострого риносинуїту і ЗСТ. У 39% пацієн-
тів захворювання повторювались 2-3 рази на 
рік. Частота випадків захворювання: однобічний 
риносинуїт – 56%, двобічний риносинуїт – 34%, 
гострий гемісинуїт – 10%. Всі хворі незалежно 
від частоти ЗСТ і РС були розділені на 2 групи: I 
гр (27 хв) – початково з основними скаргами 
ЗСТ, II гр (28 хв) – початково зі скаргами РС, 
контрольна група (12 хв) – отримувала тради-
ційне лікування.  

Комплексне обстеження всіх пацієнтів 
проводилось з урахуванням даних ендоскопії 
носа та носоглотки, рентгенографії ППН, акус-
тичної імпедансометрії (АІ), аудіометрії, мікро-
біологічних та імунологічних досліджень.  

За даними акустичної імпедансометрії 
порушення функції слухової труби діагностова-
но у 93% випадків: тимпанограма тип В діагнос-
тована у 23,7% хворих, тимпанограмма тип С – 
77,3% хворих дітей. У 78% пацієнтів була діаг-
ностована незначна приглухуватість, у 10% – 
кондуктивна приглухуватість 1-2 ступеню, у 
12% – змішана приглухуватість 2-3 ступеню. 

Сучасна трьохмірна (3Д) комп’ютерна то-
мографія приносових пазух дозволяє виявити не 
тільки наявність патологічного вмісту в пазухах, 
але й оцінити прохідність слухових труб і стан 
глоткового отвору слухової труби, однак в дитя-
чому віці вона застосовується рідко і для діагнос-
тики більш важливим є проведення ендоскопії 
носа та носоглотки, рентгенографії ППН.  

Комплексне лікування дітей, хворих на 
ЗСТ в поєднанні із запаленням приносових па-
зух, проводилось за наступною схемою:  

1. Назальні деконгестанти на основі мор-
ської води (мераліс-спрей) у віковій дозі протя-
гом 5 днів;  

2. Елімінаційна терапія ізотонічними або 
гіпертонічними розчинами (лінійка препаратів 
Аква-маріс);  

3. Санація порожнини носа місцевими ба-
ктерицидними антибіотиками (ізофра, полідек-
са); 

4. Препарати, які регулюють утворення та 
вміст носового секрету – мукомодифікатори 
(синупрет); 

5. Препарати, які підвищують локальний 
імунітет слизових оболонок (тіотриазолін). 

Критеріями оцінки клінічного ефекту за-
стосованої схеми лікування були: відсутність 
закладеності та повноти у вусі, зникнення лате-
ралізації в досліді Вебера, покращення порогів 
сприйняття за даними тональної аудіометрії, 
відновлення вентиляційної та дренажної функ-
цій слухової труби за даними АІ, покращення 
носового дихання і динаміки показників виді-
лень із носа та приносових пазух. 

При порівняльній оцінці методів лікуван-
ня ЗСТ і РС між традиційною та запропонова-
ною схемою в групі дітей, де проводилось ком-
плексне лікування одужання відбувалось майже 
вдвічі швидше.  

Таким чином, дітям, хворим на ЗСТ в по-
єднанні з РС доцільно проводити ендоскопію 
носа і носоглотки, діагностичну рентгенографію 
ПП (КТ ПП за необхідністю) з метою виявлення 
латентного РС. В схему лікування таких пацієн-
тів необхідно включати назальні деконгестанти 
на основі морської води (мераліс-спрей), елімі-
наційну терапію (лінійка препаратів аква-маріс), 
мукомодифікатори та імуномодулюючі препа-
рати, що сприяють швидкому одужанню в більш 
короткі строки без прийому системних антибак-
теріальних засобів. 
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ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ У ДІТЕЙ 
 

Секреторний середній отит частіше діаг-
ностується у дітей віком 6-7 років, але він зу-
стрічається у всіх вікових групах. Крім клініч-
ного обстеження необхідно проводити аудіоло-
гічне дослідження слуху (тональна та мовна ау-
діометрія), акустичну імпедансометрію в дина-
міці, а також рентгенографію вискових кісток. 
На тимпанограмі відмічається тип «В», акусти-
чні рефлекси у більшості випадків відсутні. Ти-
мпанограма типу «С» може бути в тому разі, 

коли транссудат частково виповнює барабанну 
порожнину. 

Величина кістково-повітряного інтервалу 
в зоні низьких і мовних частот складає 31-35 до 
60-65 дБ. Функція вестибулярного апарату не 
порушена. 

Лікування секреторного отиту необхідно 
розпочинати з санації верхніх дихальних шляхів 
консервативними або хірургічними методами. 
При тривалості секреторного отиту до 6-7 міс і 
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кістково-повітряному інтервалі до 45дБ призна-
чаються аерозолі чи електроаерозолі з 0,01 % 
розчином мірамістину протягом 5-7 хв, на курс 
10 процедур. За допомогою катетеризації щодня 
або через день у барабанну порожнину вводять-
ся кортикостероїди, зокрема преднізолон та фе-
рментні препарати протягом 2 тижнів. Одночас-
но призначають електрофорез або ультрафоно-
форез суміші 2% розчину хлористого кальцію, 
1% розчин димедролу, 0,5% розчин новокаїну 
ендоназально протягом 2 тижнів. Якщо таке 
комплексне лікування неефективне або патоло-
гічний процес у середньому вусі триває більше 
7 міс, а на аудіограмі спостерігається значне 
порушення слуху – до 50-60дБ і більше застосо-
вується міринготомія під загальним знеболен-
ням найліпше за допомогою операційного мік-
роскопа. Розтин барабанної перетинки почина-
ється від задньої складки молоточка донизу і 
закінчується в передньонижньому квадранті з 
наступним промиванням барабанної порожнини 
за методом тимпанопункції антибіотиками пені-
цилінового або цефалоспоринового ряду в дозі 

20 000-30 000 ОД в 1 мл у поєднанні з протеолі-
тичними ферментами в дозі 0,5-1 мг на 1 мл та 1 
мл гідрокортизону на 10 мл ізотонічного розчи-
ну натрію хлориду. На курс лікування потрібно 
від одного до трьох промивань з інтервалом 5-7 
днів. Досвід показує, що таке лікування досить 
ефективне. Якщо таке лікування не дає ефекту, 
то виконують шунтування барабанної порожни-
ни, яке останніми роками проводиться значно 
рідше. При виявленні алергічних, метаболічних, 
імунологічних та інших чинників необхідно 
проводити їх корекцію.  

Таким чином, лікування хворих на сек-
реторний середній отит у дітей повинно про-
водитись поетапно, діючи на етіопатогенетич-
ні ланки захворювання. Наш досвід показує, 
що комплексне лікування є ефективним не 
тільки в близькому, але й у віддаленому пері-
оді. Хворі на секреторний середній отит по-
винні знаходитись на диспансерному обліку з 
періодичним контролюванням слухової функ-
ції та наявності транссудату в барабанній по-
рожнині. 
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ОБТЯЖЕНИЙ АЛЕРГОЛОГІЧНИЙ АНАМНЕЗ ТА ХРОНІЧНЕ ЗАПАЛЕННЯ  
ВЕРХНІХ І НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ  

 
Патофізіологічна єдність дихальних шля-

хів зумовлює часте поєднання запальної патоло-
гії верхніх і дихальних шляхів у дітей, їх взає-
мозв’язок і взаємопов’язаність основних пато-
генетичних механізмів. Масивне антигенне на-
вантаження дихальних шляхів дитини на фоні 
функціональної незрілості імунної системи зда-
тне призвести до ранньої сенсибілізації організ-
му і розвитку алергічного запалення дихальних 
шляхів. 

 Метою дослідження було вивчення ролі 
показників алергологічного анамнезу як потен-
ційних факторів ризику розвитку хронічних ри-
носинуїтів та хронічних бронхітів у дітей. Під 
спостереженням знаходилися 72 дитини. Першу 
групу склали 19 дітей, хворих на хронічний 
гнійний риносинуїт та рецидивуючий обструк-
тивний бронхіт; другу – 26 дітей із хронічним 
гнійниим риносинуїтом та рецидивуючим необ-
структивним бронхітом. В групу контролю 
ввійшли 27 дітей без запальної патології нижніх 
дихальних шляхів та навколоносових пазух, ре-
презентативні за віком і статтю. 

Як потенційні алергічні маркери ризику: 
харчова алергія, що проявилася протягом пер-
шого року життя; інші прояви алергічних захво-
рювань (алергічний риніт, алергічний дерма-
тит); рівень еозинофілів в периферичній крові; 
сенсибілізація до певних алергенів, підтвердже-
на реакцією гальмування міграції лімфоцитів. 

Прояви алергії на першому році життя 
зафіксовані у 7 (25,93%) дітей контрольної гру-
пи, 15 (78,95%) дітей першої та 18(69,23%) дітей 
другої груп. Атопічний дерматит виявися харак-
терним для переважної більшості дітей дослід-
них груп (84,21% і 84,62% в першій і другій 
групах відповідно), в той час як алергічне вра-
ження шкірних покровів діагностовано лише в 
кожної десятої дитини контрольної групи 
(11,11%). Алергічний риніт діагностували у 
11,11% дітей контрольної групи і 15,79% дітей з 
хронічною бронхообструкцією та синуїтом 
(р>0,05). Кожна третя дитина з другої групи 
страждала також алергічним ринітом (30,77%). 

Сенсибілізація організму до основних ха-
рчових, побутових і пилкових алергенів, дове-
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дена в реакції гальмування міграції лімфоцитів, 
виявлена у половини дітей обох дослідних груп 
(52,63% і 57,69% в першій і другій групах від-
повідно). В контрольній групі сенсибілізацію 
діагностовано лише в однієї дитини (3,70%). 

Методами клінічної епідеміології доведе-
но, що прояви алергічного запалення в перший 
рік життя збільшує ймовірність розвитку як 
хронічного синуїту в комбінації з обструктив-
ним бронхітом (OR=5,45; ДІ=1,38-21,76), так і з 
рецидивуючим необструктивним бронхітом 
(OR=3,27; ДІ=1,04-10,18). 

Атопічний дерматит є високоінформатив-
ним фактором ризику розвитку у дитини хроні-
чного запалення дихальних шляхів як з бронхо-
обструкцією (OR=9,07; ДІ=2,05-39,65), так і без 
неї (OR=9,35; ДІ=2,46-35,87), в той час як зна-
чення алергічного риніту як потенційного мар-
керу ризику спростована (OR=1,5; ДІ=0,26-8,76 і 

OR=3,56; ДІ=0,79-15,96 для першої і другої груп 
відповідно). 

Сенсибілізація організму збільшує ймові-
рність розвитку хронічного запального процесу 
в дихальних шляхах у дитини (OR=3,24; 
ДІ=1,02-10,38), проте не збільшує ризик розвит-
ку бронхообструкції (OR=2,64; ДІ=0,76-9,12). 

Таким чином, обтяжений алергологічний 
анамнез збільшує ймовірність розвитку хроніч-
ного запалення в верхніх і нижніх дихальних 
шляхах у дітей. Хронічне алергічне запалення, 
що маніфестується ранніми проявами харчової 
алергії, розвитком атопічного дерматиту, сприяє 
розвитку поєднаної респіраторної патології як з 
обструкцією бронхів, так і без неї. Сенсибілізація 
до харчових, побутових і пилкових алергенів збі-
льшує ймовірність розвитку рецидивів необстру-
ктивного бронхіту на тлі хронічного синуїту, 
проте не впливає на бронхіальну прохідність. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Понич, О.Г. Співак, Г.С. Співак, 2013 
 
 
 
 

В.А. ЛЕВЧУК, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Г. С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН, В.З. САВРАС  
(КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ТЕСТ ІНТЕНСИВНОСТІ МІГРАЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ  
НА ПОВЕРХНЮ СЛИЗИВОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ РІЗНИХ ЛОР-ЗАХВОРЮВАННЯХ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно діагностичного теста інтенсивності 
міграції лейкоцитів на поверхню слизової обо-
лонки при різних ЛОР-захворюваннях. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 1981 року. За період з 
1981 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по діагностичному тесту інтенсивнос-
ті міграції лейкоцитів на поверхню слизової 
оболонки при різних ЛОР – захворюваннях опу-
бліковано 4 наукові роботи, що становить 0,36% 
від загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журнале 
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ) 
та в збірниках: «Актуальні питання морфології» 
(м. Тернопіль), «Наукові записки: Щорічник» 
(м. Київ). Серед опублікованих робіт 2 статті і 2 
тез.  

П.В. Ковалик і Ю.М. Андрейчин (1996) в 
тезах «Динаміка міграції лейкоцитів на поверх-
ню слизової оболонки барабанної порожнини 
при використанні в лікуванні гнійних отитів 
кальцієвої форми фосфату целюлози» для вияв-
лення у вусі запального процесу і, особливо, для 
оцінки динаміки його перебігу під час лікування 

гнійних отитів кальцієвою формою фосфату 
целюлози проводили цитологічне дослідження 
ексудату з барабанної порожнини. Вивчення 
інтенсивності міграції лейкоцитів показало, що 
її зниження в процесі лікування кальцієвою фо-
рмою фосфату целюлози було більшим, ніж в 
контрольній групі хворих, у яких використову-
валась марля медична. Ю.М. Андрейчин (1997) 
в тезах «Об’єктивний метод оцінки динаміки 
запального процесу у вусі при лікуванні гнійних 
отитів» наводить результати вивчення інтенсив-
ності міграції лейкоцитів на поверхню слизової 
оболонки барабанної порожнини для оцінки ди-
наміки запального процесу у вусі при лікуванні 
гнійних отитів. Вивчення динаміки міграції лей-
коцитів на поверхню слизової оболонки бара-
банної порожнини може служити одним з 
об’єктивних тестів оцінки запального процесу у 
вусі, підкреслює автор. 

П.В. Ковалик і Г.С. Протасевич (1986) в 
статті «Динамика миграции лейкоцитов на пове-
рхность слизистой оболочки верхнечелюстной 
пазухи при лечении больных гайморитом препа-
ратами прополиса» наводять результати вивчен-
ня динаміки міграції лейкоцитів на поверхню 
слизової оболонки верхньощелепної пазухи при 
лікуванні хворих на її хронічне гнійне запалення 
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препаратами прополісу. Д.В. Береговий (1981) в 
статті «О диагностической ценности теста интен-
сивности эмиграции лейкоцитов на поверхность 
небных миндалин у больных хроническим тон-
зиллитом» вказує на діагностичну цінність інтен-
сивності міграції лейкоцитів на поверхню слизо-
вої оболонки піднебінних мигдаликів у хворих на 
хронічний тонзиліт. Спостереження за 96 хвори-
ми на хронічний тонзиліт показало, що інтенсив-
ність міграції лейкоцитів у них вища, ніж в конт-
рольній групі обстежених. Після проведеного 
курсу лікування прополісно – восковими пастами 
у хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт 
відмічалась нормалізація показників інтенсивно-
сті міграції лейкоцитів, зазначає автор. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що діагностичний тест інте-

нсивності міграції лейкоцитів на поверхню сли-
зової оболонки при різних ЛОР – захворюван-
нях в наукових публікаціях оториноларинголо-
гів Тернопільщини представлений рідко – в 
0,36% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Діагностичний тест інтенсивності міграції лей-
коцитів на поверхню слизової оболонки при рі-
зних ЛОР – захворюваннях описується в 4 пуб-
лікаціях (2 статтях і 2 тезах). Вважаємо, що на-
ведені відомості стосовно діагностичного теста 
інтенсивності міграції лейкоцитів на поверхню 
слизової оболонки при різних ЛОР-
захворюваннях матимуть відповідне теоретичне 
і практичне значення для оториноларингологів, 
пізнавальне значення для інших фахівців (хірур-
гів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© В.А. Левчук, В.Г. Корицький, Г. С. Протасевич, К.О. Яшан, В.З. Саврас, 2013 
 
 
 
 

В.В. ЛОБУРЕЦЬ, С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

СТАН НУТРІШНЬОНОСОВИХ СТРУКТУР 
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИХАЛЬНУ ФУНКЦІЮ НОСА 

 
Порушення носового дихання є одним з 

найбільш поширених клінічних проявів гострих 
та хронічних захворювань порожнини носа та 
навколоносових пазух. Хворі з цією скаргою 
складають близько 75%усіх ринологічних паці-
єнтів. Закладеність носа може бути наслідком 
достатньо великої кількості причин, серед яких 
– вроджені та набуті анатомічні аномалії присі-
нка і порожнини носа, у поєднанні з хронічними 
запальними захворюваннями порожнини носа і 
навколоносових пазух. 

Мета проведеного дослідження – вивчити 
та систематизувати причини порушення носово-
го дихання у пацієнтів з хронічними захворю-
ваннями порожнини носа та навколоносових 
пазух. 

Протягом 2003-2013 рр проведено ком-
плексне дослідження 1200 хворих із різними 
захворюваннями порожнини носа та навколоно-
сових пазух у віці від 18 до 65 років. Обстежен-
ня проводилося із застосуванням комплексу 
анамнестичних, клінічних, ендоскопічних да-
них, риноманометрії, комп’ютерної та магнітно-
резонансної томографії. 

Всім досліджуваним проводився ендові-
деомоніторинг з відеопротоколюванням. Оці-
нювали стан слизової оболонки, характер і ло-
калізацію виділень. Звертали увагу на стан пе-
реднього і заднього кінців нижньої носової ра-
ковини, ділянки локальної гіпертрофії по її ві-

льному і нижньому краю. Оглядали дно порож-
нини носа, відзначали вистояння нижнього краю 
грушоподібного отвору, нижнього носового 
гребня, сошника, стан носоглотки. Вивчали стан 
гачкоподібного відростка, переднього і заднього 
кінця середньої носової раковини, горбок пере-
ділки носа, сфеноетмоїдальну кишеню. Звертали 
увагу на ділянки слизової оболонки гачкоподіб-
ного відростка, носових раковин і переділки 
носа. Оцінювали стан остіомеатального компле-
ксу, стан воронки, фонтанел. Ретельно оглядали 
ділянку носового клапану. Визначали анатоміч-
ні взаємини чотирикутного і каудального краю 
верхнього латерального хряща, крил носа, пе-
реднього кінця нижньої носової раковини і дна 
порожнини носа. При огляді присінка носа ви-
значали ригідність його крил. 

Результати та обговорення. Аналіз ана-
томічних відхилень передніх відділів порожни-
ни носа показав, що однією з найбільш частих 
причин, що уповільнюють доступ повітряного 
струменя в порожнину носа, є широка Колюме-
ла. У багатьох випадках мало місце звуження 
присінка за рахунок випинання дна порожнини 
носа. Найбільш частою причиною звуження 
присінка в ділянці клапану була деформація пе-
редніх відділів хряща переділки носа. Патологі-
чна рухливість крил носа також нерідкопризво-
дила до дисфункції присінка з його блокуванням 
при вдиху – колапсу крила носа. Усього ознаки 
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анатомічних порушень в ділянці присінка носа 
зустрічались у 23% спостережень. 

У середніх відділах порожнини носа зву-
ження нижнього носового ходу часто мало міс-
це за рахунок деформації нижнього носового 
гребня і передніх відділів сошника (67%). Час-
тою причиною закладеності носа були патологі-
чні зміні середньої носової раковини: гіпертро-
фія або її аномальний вигин. 

При повторних оперативних втручаннях 
часто доводилося стикатися з рубцевими проце-
сами. Найчастіше синехії порожнини носа вияв-
лялись у пацієнтів, яким раніше проводили си-
мультанні хірургічні втручання на внутрішньо-

носових структурах (48%). Синехії порожнини 
носа часто виявлялися також у пацієнтів, які 
перенесли травми зовнішнього носа, після на-
кладання передньої тампонади носа з приводу 
носових кровотеч. 

Аналіз проведеного дослідження пока-
зав, що порушення дихальної функції носа в 
більшості випадків є наслідком поєднання кі-
лькох факторів. Для підвищення ефективності 
функціональних малоінвазивних внутрішньо-
носових хірургічних втручань необхідно вра-
ховувати всі наявні анатомічні та функціональ-
ні особливості порожнини носа та навколоно-
сових пазух. 

 
© В.В. Лобурець, С.Б. Безшапочний, 2013 
 
 
 
 

Е.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ 
ГЛОТКИ ТА ГОРТАНІ В УКРАЇНІ ЗА 2011-2012 РОКИ 

 
Згідно наказу МОЗ від 31.05.2002 р. за N 

197 про перелік основних інтегральних показни-
ків стану здоров”я населення та ресурсного за-
безпечення закладів охорони здоров”я визначено 
такі показники – смертність до 1 року з числа 
вперше захворівших, процент виявлених хворих 
в 3-й та 4- й стадіях . Крім того, щорічний бюле-
тень національного канцер реєстра дає можли-
вість визначити захворюваність та смертність на 
100 тис. населення, загальну кількість хворих на 
новоутворення та інші дані . Приводяться і світо-
ві статистичні показники, що дозволяє порівню-
вати і робити висновки. Неможливо аналізувати 
всі параметри і дані, але розглянути вибірковий 
зріз по деяким областям і по Україні в цілому для 
необхідних заходів щодо покращення роботи 
конче потрібно. Таким чином складається уяв-
лення про стан діагностики і лікування з окремої 
патології. На основі цього можливе прийняття 
необхідних рішень для покращення діагностики і 
лікування. Нижче наводимо статистичні показ-
ники за 2011 та 2012 роки при злоякісних ново-
утвореннях глотки і гортані. 

Злоякісні новоутворення глотки  
С09-С14 (2011 рік) 
Загальна кількість випадків в Україні 

всього – 2273, чоловіки – 2006, жінки – 269. За-
хворюваність на 100 тис. населення – 5,0 , чоло-
віки – 9,5, жінки – 1,1. Загальна кількість поме-
рлих – всього – 1613, чоловіків – 1468, жінок – 
145. Смертність на 100 тис. населення – 3,5, чо-
ловіків – 7,0, жінок – 0,6. Світовий стандарт 
смертності на 100 тис. населення – 2,3; чолові-

ків – 5,0; жінок – 0,3. Не прожили 1 року з числа 
вперше захворівших в 2011 році – 46,1%, чоло-
віків – 47,8%, жінок – 31,6%. Виявлено на про-
фоглядах в Україні – 12,5%. 

2012 рік Україна. Виявлено в 2012 році в 
Україні – 2249, чоловіків – 2005, жінок – 244. 
Смертність на 100 тис. населення – 3,7 , чолові-
ків – 7,2, жінок – 0,6. 

Найбільше хворих виявлено:  
В Дніпропетровській області – 187, за-

хворюваність – 5,6; чоловіків – 11,6, жінок – 0,7. 
Смертність на 100 тис. населення – 4,0. Не про-
жили 1 року виявлених у 2011 році – 56,0%. 

Розподіл хворих за стадіями: 
I-II стадія – 24,9%, III – 36,5 %, IV – 

26,0%, не визначено – 9,9%. Контингент на 100 
тис. населення – 11,0; чоловіків – 18,0, жінок – 
5,1. 

Одеська обл. – виявлено – 142, чоловіків 
– 128, жінок – 14, смертність на 100 тис. – 4,5. 
Не прожили 1 року, виявлених у 2011 році – 
34,2%. I-II стадія – 48,9%, III – 36,3%, IV – 
12,6%, не визначено – 1,5%. 

Донецька обл. – виявлено – 137; чолові-
ків – 118, жінок – 19. Смертність на 100 тис. на-
селення – 2,2. Не прожили 1 року, виявлених у 
2011 році – 40,0%. I-II стадія – 25,4%, III – 
36,5% , IV – 46,9%, не визначено – 10,0%. 

Злоякісні новоутворення гортані  
С32 (2011 рік) 
Загальна кількість випадків в Україні – 

2597, чоловіки – 2471, жінки – 126. Захворюва-
ність на 100 тис. населення – 5,7; чоловіки – 
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11,8; жінки – 0,5. Захворюваність (світовий ста-
ндарт) – 3,5. Загальна кількість померлих – 
1452, чоловіків – 1402, жінок – 50. Смертність 
на 100 тис. населення – 3,2; чоловіків – 6,7; жі-
нок – 0,2. Світовий стандарт смертності на 100 
тис. населення – 1,9; чоловіків – 4,6, жінок – 0,1. 
Не прожили 1 року з числа вперше захворівши в 
2011 році – 26,6%, чоловіків – 27,0%, жінок – 
17,4%. Виявлено на профоглядах – 16,1%, жінок 
– 15,9%. 

2012 рік Україна 
Виявлено в 2012 році в Україні – 2366, 

чоловіків – 2264, жінок – 102. Смертність на 100 
тис. населення в Україні – 3,2 , чоловіків – 6,6 , 
жінок – 0,2. 

Найбільше виявлено  
В Дніпропетровській обл. – 199, чолові-

ків – 192, жінок – 7. Захворюваність на 100 тис. 
населення – 6,0; чоловіків – 12,7, жінок – 0,4. 
Смертність на 100 тис. населення – 3,3. Не про-
жили 1 року виявлених у 2011 році – 19,5%. I-II 
стадія – 37,8%, III – 48,7%, IV – 8,8 %, не визна-
чено – 4,1%. Контингент – на 100 тис. населення 
– 35,0, чоловіків – 70,3; жінок – 5,3. 

Одеська обл. – виявлено – 138, чоловіків 
– 128, жінок – 10, смертність на 100 тис. – 2,8, 
чоловіків – 8,2; жінок – 0,0. Не прожили 1 року, 
виявлених у 2011 році – 20,6%. I-II стадія – 
62,4%, III – 30,8%; IV – 6,8%, не визначено – 0. 

Донецька обл. – виявлено – 195, чолові-
ків – 187, жінок – 8,0. Смертність на 100 тис. 
населення – 3,1. Не прожили 1 року, виявлених 
у 2011 році – 27,3%. I-II стадія – 37,7%, III – 53,0 
%, IV – 6,6%, не визначено – 1,6%. 

 Як видно з наведених даних, стан ранньої 
діагностики хворих зі злоякісними новоутво-
реннями глотки та гортані в Україні та наведе-
них вище областях залишає бути значно кра-
щим. 

Аналіз показників діагностики і ліку-
вання хворих на рак гортані в Україні в 2011 р. 

Захворюваність на рак гортані на 100 тис. 
населення України складала 5,7. Світовій стан-
дарт – 3,5 на 100 тис. населення. Найвищий по-
казник захворюваності на рак гортані виявлено 
у Миколаївській – 8,0; Сумській – 7,6; Львівсь-
кій – 7,2 та м. Севастополі – 7,9 на 100 тис. на-
селення. 

Стан проведеного лікування в регіоні де-
монструє процент хворих, які прожили 1 рік 
після виявлення новоутворення. По Україні в 
середньому цей показник не досягає 30%. Не 
прожили 1 року в Україні з числа вперше вияв-
лених – 26,6% хворих. Але в деяких областях та 
м. Севастополі ці показники значно вищі.  

 Не прожили 1 року з числа вперше вияв-
лених у 2011 році по регіонах: 

 Найвищі показники було зареєстровано в 
– Чернівецькій – 41,0%, Рівненській – 40,0%, 
Волинській – 36,4% областях та в м. Севастопо-
лі – 37,9%, що вказує на поганий рівень забез-
печення медичною допомогою. В той же час, у 
м. Києві – 18,3%; Дніпропетровській обл. – 
19,5%; Київській – 23,1% – відсоток хворих, що 
не прожили 1 рік після виявлення новоутворен-
ня. Ці цифри значно нижчі, ніж в середньому по 
Україні. 

 Інші показники, що характеризують стан 
діагностики та лікування, теж мають значення 
для аналізу стану надання медичної допомоги 
онкологічним хворим. Так, морфологічний діаг-
ноз раку гортані по Україні підтверджений у 
95,5% хворих.  

 Для характеристики лікування має зна-
чення відсоток хворих, яким надано медичну 
допомогу. Однак, серед первинних хворих на 
рак гортані в Україні охоплено спеціальним лі-
куванням тільки у 80,5% випадках. Інші такого 
лікування не отримували. 

Серед тих, що лікувались, тільки хірургі-
чну допомогу отримали – 17,6% пацієнтів, ком-
біноване лікування надано 40,5% пацієнтам. 
Проведене лікування сприяє хорошим результа-
там виживаності і зменшує рівень смертності. 
Цей показник є одним з вирішальних при визна-
ченні якості медичної допомоги населенню.  

За даними канцер-реєстру, смертність на 
100 тис. населення від раку гортані за світовим 
стандартом складала у 2011 році – 1,9 на 100 
тис. населення. В Україні цей показник складав 
– 3,2. Як видно, нам потрібно ще багато працю-
вати, що демонструє палітра показника смерт-
ності в Україні. Серед наших областей найгір-
ший стан показника смертності від раку гортані 
був у Полтавській, Харківській, Чернівецькій та 
у м. Севастополі, він складав 4,3-4,6 на 100 тис. 
населення. В той же час найнижчим показник 
смертності був в м. Києві – 1,1, (нижче світово-
го), в Рівненській – 2,4; Черкаській – 2,5; Одесь-
кій – 2,8 на 100 тис. населення.  

Аналіз показників діагностики і ліку-
вання хворих на рак глотки в Україні в 2011 
році 

Захворюваність на рак глотки в Україні в 
2011 році складала 5,0 на 100 тис. населення. 
Світовий стандарт – 3,2 на 100 тис. населення. 
Не прожили 1 року з числа вперше виявлених – 
46,1 % хворих.  

Не прожили 1 року з числа вперше вияв-
лених у 2011 році по регіонах: найвищі показ-
ники відмічені в Чернігівській – 65,4%; Полтав-
ській – 59,1%; Миколаївській – 57,5%, Лугансь-
кій – 57,4%, Дніпропетровській – 56,0% облас-
тях. Найнижчі були у м. Києві – 30,0%, Черка-
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ській – 31,4%, Одеській – 34,8% областях. Мор-
фологічно підтверджено діагноз у 96,0% хворих. 
Охоплено спеціальним лікуванням 78,2% хво-
рих. Смертність на 100 тисяч населення від раку 
глотки в Україні – 3,5. Світовий стандарт – 2,3.  

Серед регіонів найвищий показник смер-
тності був у Закарпатській – 6,4; Сумській – 5,7; 
Вінницькій та Чернігівській – 5,3 областях. 
Найнижчі показники смертності відмічено у м. 
Києві – 1,8, Донецькій та Тернопільській – 2,3 
областях та АР Крим – 2,5. 

 Таким чином, аналізуючи стан діагнос-
тики та лікування злоякісних новоутворень гло-
тки та гортані в Україні за 2011-2012 роки, тре-
ба відмітити значне відставання в показниках 
виживаності протягом 1 року після виявлення 
захворювання. Особливо це стосується ново-
утворень глотки, від яких за рік помирає майже 
половина виявлених хворих. Ці показники за 
рівнем перевищуються у Чернігівській, Микола-
ївській, Полтавській, Луганській та Дніпропет-
ровській областях, що вказує на край незадові-
льну ранню діагностику та ефективне лікування 
цієї категорії хворих.  

 Слід також відмітити високі показники 
смертності від раку глотки на 100 тис. населен-
ня в порівнянні зі світовим стандартом (2,3) у 
таких областях як Закарпатська – 6,4; Сумська – 
5,7; Вінницька – та Чернігівська – 5,3.  

Причини таких високих показників необ-
хідно глибоко проаналізувати обласним отолари-
нгологам та ЛОР-онкологам. Серед них необхід-
но підвищити рівень онконастороженості лікарів 
отоларингологів та лікарів суміжних спеціально-
стей. Чітко стежити за диспансеризацією онколо-
гічних хворих та хворих з хронічними захворю-
ваннями і групою ризику на шкідливих підпри-
ємствах. Проводити санітарно-просвітню роботу 
виступами на радіо, телебаченні та в газетах. Не 
соромитись проводити консультативну допомогу 
для діагностики та скеровувати хворих для ліку-
вання у спеціалізовані заклади та Інститут отола-
рингології , куди, в останній час скеровуються 
проліковані на місцях і уже іноперабельні хворі, 
яким проводилось лікування монометодами, най-
частіше променевою терапією. Результати такого 
лікування можна побачити за даними вищенаве-
деного матеріалу. 

 
© Е.В. Лукач, 2013 
 
 

 
О.Н. ЛЫСЕНКО, О.И. ДАНЬКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕКОНГЕСТАНТ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Деконгестант зависимость (ДЗ) сегодня 
одна из самых распространённых причин нару-
шений носового дыхания. Это связано с огром-
ным количеством капель и спреев топических 
адреномиметиков (ТА) на фармацевтическом 
рынке, безрецептурной продажей препаратов в 
аптечной сети, безудержным стремлением паци-
ентов как можно быстрее облегчить носовое 
дыхание, не обращаясь к врачу.  

Механизм формирования ДЗ общеизвестен 
– паралич запирательных устройств, парез сосу-
дов и застойное полнокровие кавернозных тел 
носовых раковин, требующее новых доз вазокон-
стрикторов. По сути это вазомоторный ринит, 
вызванный ТА. Необходимо выделить три степе-
ни тяжести ДЗ: лёгкая – использование ТА нере-
гулярно, но не более 2 раз в день; средняя – еже-
дневное использование ТА не более 3 раз в сутки 
без нарушения качества жизни; тяжёлая – еже-
дневное использование ТА более 3 раз в сутки с 
нарушением сна и работоспособности. 

Применяющиеся для лечения блокады 
нижних раковин и подслизистая дезинтеграция 
не дают стойкого положительного эффекта.  

За несколько лет работы на амбулаторном 
приёме и в стационаре нами были апробирова-
ны консервативные и хирургические методы 
лечения. Оперативно применялась ультразвуко-
вая дезинтеграция (УЗД) нижних раковин. УЗД 
выполнялось у пациентов с тяжёлой степенью 
зависимости с целью создания благоприятных 
условий для дальнейшего проведения медика-
ментозной терапии. 

 Консервативно назначался курс интрана-
зальных кортикостероидов (ИНГКС) по 1 дозе 2 
раза в день (утром и вечером), в сочетании с 
эндоназальным электрофорезом 3% хлорида 
кальция – 10 сеансов. При этом полностью пре-
кращалось введение ТА. Через 5 – 10 дней в 
большинстве случаев удалось добиться стойко-
го улучшения носового дыхания и полного от-
каза от деконгестантов. ИНГКС использовались 
в течение трёх недель.  

 Лечение 120 пациентов по данной схеме 
оказалось стойко эффективным у 110. В некото-
рых случаях лечение проводилось только 
ИНГКС и также приводило к положительным 
результатам, но в более поздние сроки. При 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 137 

этом исключались пациенты, имеющие ДЗ на 
фоне аллергического ринита, т.к. вступало в си-
лу прямое противоаллергическое действие 
ИНГКС, не имеющее отношение к механизму 
развития ДЗ. 

Сопоставив механизм действия ИНГКС и 
деконгестантов, мы пришли к выводу, что дан-
ные препараты являются агонистами. Поэтому 
замена одного вида препарата на другой способ-
ствует толерантному переживанию «синдрома 

отмены» адреномиметиков и ликвидации зави-
симости. Электрофорез с раствором хлорида 
кальция приводит к повышению тонуса мягкой 
мускулатуры сосудистой стенки, открытию за-
пирательных устройств кавернозных тел и 
уменьшению застойных явлений раковин. И 
всё-таки, механизм действия ИНГКС в данном 
аспекте ещё не раскрыт полностью и требует 
дальнейшего изучения, но эффективность в ле-
чении ДЗ является неоспоримым фактом. 

 
© О.Н. Лысенко, О.И. Данько, 2013 
 
 
 
 

О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 

Термин десенсибилизирующие (гипосен-
сибилизирующие) препараты или терапия ши-
роко используется в медицине. Десенсибилизи-
рующая терапия включена в протоколы лечения 
многих лор заболеваний. Теоретически является 
наиболее перспективной в лечении аллергиче-
ских состояний. Но практически складывается 
впечатление, что все об этом знают, но никто 
никогда не видел. Путаница возникла с тех пор, 
когда антигистаминные препараты ошибочно 
назвали десенсибилизирующими. 

Десенсибилизация трактуется как имму-
нологически опосредованное снижение или ис-
чезновение повышенной чувствительности (на-
стороженности) организма к антигенам (аллер-
генам). Физиологически и биохимически это 
выражается в уменьшении количества различных 
видов иммунокомпетентных клеток и иммуног-
лобулинов, циркулирующих в кровеносном рус-
ле и расположенных в межклеточном простран-
стве; в снижении или полной ликвидации аллер-
гической настороженности тучных клеток и ба-
зофилов. 

Следовательно, десенсибилизирующие 
препараты должны обладать способностью: 

- тормозить или блокировать синтез им-
муноглобулинов и компетентных клеток, тем 
самым значительно снижать степень иммунного 
ответа при внедрении и персистенции АГ в ор-
ганизме; 

- вытеснять IgЕ из мест презентации на 
поверхности тучных клеток. 

На сегодняшний день нет достоверных 
данных о наличии в арсенале препаратов, обла-

дающих подобным селективным действием. 
Считается, что десенсибилизирующим действи-
ем обладают препараты кальция (ПК). Но, как 
оказалось, фармакокинетика ПК в данном ас-
пекте не изучалась вообще. Доказано, что при 
внутривенном введении ПК стимулируют вы-
брос адреналина надпочечниками, как гиперто-
нический раствор повышают осмотическое дав-
ление и уменьшают транссудацию, являются 
антидотами солей магния, щавелевой, фтори-
стой кислоты. Ни один из перечисленных меха-
низмов не относится к десенсибилизации. Тем 
не менее, эффективность ПК при аллергических 
заболеваниях сомнений не вызывает и требует 
дальнейшего изучения. 

Вопрос, какие препараты мы могли бы 
назвать десенсибилизирующими – остаётся от-
крытым. Сегодня это только кортикостероиды и 
факторы иммуносупрессии, которые не облада-
ют селективностью и неприемлемы для дли-
тельного применения из-за нарастания побоч-
ных действий. 

СИТ – специфическая иммунотерапия – 
обладает явными гипосенсибилизирующими 
свойствами, но громоздкость процедур и доро-
говизна препаратов недоступны большинству 
аллергиков. К тому же эффективность СИТ да-
лека от 100%. 

Безусловно, исключение контакта с ал-
лергеном на длительный срок приведёт к 
уменьшению иммунологической памяти и ал-
лергической настороженности, а значит к десен-
сибилизации, но это не терапия, а профилакти-
ка. 

 
© О.Н. Лысенко, 2013 
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І.В. МАЛЬОВАНА, М.І. ГЕРАСИМЮК, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, К.О. ЯШАН, О.В. МАЦЬКЕВИЧ  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІСЦЕВЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ  
ГОСТРОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

робіт оториноларингологів Тернопільщини по 
місцевому медикаментозному лікуванню гост-
рого верхньощелепного синуїту. Публікації на-
укових робіт оториноларингологами Тернопі-
льщини по місцевому медикаментозному ліку-
ванню гострого ексудативного верхньощелеп-
ного синуїту розпочались з 1979 року. 

Місцеве медикаментозне лікування гост-
рого ексудативного верхньощелепного синуїту 
за період з 1979 по 2012 рр. висвітлене в 21 пуб-
лікації, що складає 1,95 % від всіх опублікова-
них наукових робіт оториноларингологами Тер-
нопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва), 
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней” 
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб” (м. Київ), “Здравоохранение” (м. Ки-
шинів), “Ліки України” (м. Київ), збірниках: 
“Здобутки клінічної та експериментальної ме-
дицини” (м. Тернопіль), “Межобластная конфе-
ренция отоларингологов “Современные пробле-
мы отоларингологии”” (м. Чернівці), “Нові ме-
тоди діагностики, лікування і профілактики” (м. 
Тернопіль), “VI научно-практическая конферен-
ция оториноларингологов Молдавской ССР” (м. 
Кишинів). Серед опублікованих робіт 5 статей, 
11 тез, 2 оглядові статті, 2 анотації і 1 спостере-
ження з практики. 

І.А. Яшан, П.В. Ковалик і І.А. Гавура 
(1988), П.В. Ковалик (1989), П.В. Ковалик і Г.С. 
Протасевич (1999), а також Г.С. Протасевич і 
П.В. Ковалик (1999) для місцевого медикамен-
тозного лікування хворих на гострий і хроніч-
ний гнійний верхньощелепний синуїт застосу-
вали метрогіл. Після пункції голкою Куликовсь-
кого верхньощелепну пазуху промивали ізото-
нічним розчином натрію хлориду, вводили в неї 
5-10 мл метрогілу. Такі маніпуляції проводили 
щоденно (при гострих процесах) або через день 
(при хронічних). 

П.В. Ковалик (1979) застосував антибіо-
тики і 5 % водний розчин екстракту прополісу в 
комплексному лікуванні гострих і хронічних 
верхньощелепних синуїтів у 24 хворих віком від 
20 до 49 років. Ці препарати уводили в верх-
ньощелепну пазуху. Отримано позитивні ре-
зультати. 

П.В. Ковалик (1979) використав екстракти 
прополісу в лікуванні гострих (у 23 хворих) і 

хронічних (у 92) гнійних верхньощелепних си-
нуїтів. Вік пацієнтів складав від 16 до 62 років. 
Лікування заключалось в наступному. Після 
промивання пазух (у 73 хворих) ізотонічним 
розчином натрію хлориду через голку Куликов-
ського вводив в них спиртово-олійну емульсію 
прополісу (20 % екстракт прополісу на 50º спир-
ті, розведений в співвідношенні 1:1, 1:2). Решті 
пацієнтів у верхньощелепні пазухи вводили су-
міш 0,2-0,5 мл 20 % спиртового екстракту про-
полісу і 3-4 мл антибіотиків (пеніцилін 100000 
ОД, стрептоміцин 150000 ОД). Спиртово-олійну 
емульсію прополісу вводив в пазухи через 1-2-3 
дні в кількості 2-4 мл. Антибіотики з прополі-
сом в пазухи вводив через день. 

При лікуванні гострих верхньощелепних 
синуїтів екстрактами прополісу одужання на-
стало у всіх хворих, хронічних – одужання у 
85 %, покращення стану у 15 % пацієнтів. На 
підставі отриманих даних автор рекомендує ек-
стракти прополісу для лікування хворих на гос-
трі і хронічні верхньощелепні синуїти. 

П.В. Ковалик, О.П. Водовіз і А.П. Кова-
лик (2001) застосували ентеросгель для місцево-
го призначення в комплексному лікуванні хво-
рих на гострий і хронічний гнійний верхньоще-
лепний синуїт. Лікування проведено у 56 осіб 
(10 з гострим і 46 з хронічним гнійним верх-
ньощелепним синуїтом) віком від 16 до 64 ро-
ків, яким у верхньощелепну пазуху вводили ен-
теросгель з антибіотиком. При цьому після зви-
чайної пункції голкою Куликовського верхньо-
щелепну пазуху промивали ізотонічним розчи-
ном натрію хлориду і в неї вводили суміш енте-
росгелю і антибіотика: ентеросгель змішували 
(в співвідношенні 1:2) з водним розчином (фізі-
ологічний розчин) одного з антибіотиків (в за-
лежності від чутливості мікрофлори) і в пазуху 
вводили, як правило, не більше 4-10 мл цієї су-
міші. Такі маніпуляції проводили щоденно або 
через день. Лікування виявилось ефективним. 
При гострому верхньощелепному синуїті оду-
жання настало у всіх пацієнтів. При хронічному 
гнійному верхньощелепному синуїті добрий 
результат отримано у 82,6 %, покращення – у 
17,4 % пацієнтів. 

Є.М. Єдинак (1980), Є.М. Єдинак і В.А. 
Попа (1981), а також Г.С. Протасевич і О.І. 
Яшан (2001) повідомили про ендоназальне три-
вале дренування верхньощелепних пазух хворих 
на їх запалення.  
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Є.М. Єдинак і В.А. Попа (1981) на прик-
ладі 147 хворих наводять аналіз різних методів 
дренування верхньощелепних пазух при їх запа-
ленні. Запропонований авторами пристрій до-
зволяє розкрити верхньощелепну пазуху з міні-
мальною травмою оточуючих тканин і забезпе-
чити оптимальні умови для кріплення дренаж-
ної трубки в медіальній стінці верхньощелепної 
пазухи. Розроблений метод фіксації гладких по-
ліхлорвінілових трубок, що володіють властиві-
стю сповільненої релаксації, відзначається про-
стотою маніпуляції, надійністю кріплення, дос-
тупністю матеріалу, підкреслюють автори. 

Г.С. Протасевич і О.І. Яшан (2001) вивча-
ли ефективність дренажного способу лікування 
хворих на гострий (123 пацієнти) і загострений 
хронічний (40) верхньощелепний синуїт з засто-
суванням постійного дренажу. Вік хворих був від 
14 до 65 років. Промивання пазухи (пазух) спо-
чатку проводили щоденно (при гострому проце-
сі) чи через день (при загостреному хронічному 
верхньощелепному синуїті), а потім із зменшен-
ням патологічного вмісту в промивній рідині ін-
тервал між промиваннями зростав. Після проми-
вання пазухи вводили в неї розчин пеніциліну чи 
стрептоміцину (600000 ОД в 2 мл розчину ново-
каїну). Тривалість перебування дренажу у верх-
ньощелепній пазусі була від 3 до 20 діб. Резуль-
тати лікування виявились позитивними. Підкрес-
люється, що дренажний спосіб лікування хворих 
на ексудативний верхньощелепний синуїт є ефе-
ктивним і має ряд переваг перед призначенням 
повторних пункцій верхньощелепної пазухи. 

П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан 
і співавтори (2000) в оглядовій статті “Застосу-
вання бджолиного меду, бджолиної отрути і 
бджолиного воску при синуїтах” проаналізували 
відомості з літератури стосовно використання 
цих продуктів бджільництва при гострих і хро-
нічних синуїтах. П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, 
О.І. Яшан і співавтори (2000) в оглядовій роботі 

“Застосування прополісу при синуситах” описа-
ли використання цього продукту бджільництва 
при гострих і хронічних синуїтах. 

Є.В. Глух, Ю.М. Андрейчин, Г.С. Прота-
севич і співавтори (2009), Г.С. Протасевич, І.В. 
Хоружий, Є.В. Глух і співавтори (2009), І.В. 
Мальована, А.В. Янюк, І.Я. Вівчар і співавтори 
(2010), В.А. Левчук, І.Я. Вівчар, А.І. Гавура і 
співавтори (2010), А.П. Ковалик, Л.В. Яшан, 
В.Г. Корицький і співавтори (2011) в комплекс-
ному лікуванні гострого гнійного верхньощеле-
пного синуїту місцево використали вітчизняний 
поверхнево-активний антисептик мірамістин. 
Препарат в 0,01 % розчині вводили у верхньо-
щелепну пазуху. 

Про застосування Піносолу (краплі в ніс) 
в комплексному лікуванні гострого катарально-
го верхньощелепного синуїту повідомили Ю.М. 
Андрейчин, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і співав-
тори (2008), О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, У.Р. 
Дужик і співавтори (2009), П.В. Ковалик, О.В. 
Говда, А.В. Янюк і співавтори (2010), І.А. Гаву-
ра, О.В. Стахів, А.І. Гавура і співавтори (2010). 
Піносол по 3-4 краплі через носові отвори нано-
сили на слизову оболонку носової порожнини 3 
рази на день. Препарат використовувався на 
протязі 5-7 днів. Встановлено, що місцеве засто-
сування Піносолу впливає на основну патогене-
тичну ланку даного захворювання – набряк сли-
зової оболонки порожнини носа. 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини по місцевому 
медикаментозному лікуванню гострого верх-
ньощелепного синуїту складають % від загаль-
ного числа наукових публікацій оториноларин-
гологів Тернопільщини. При цьому застосову-
вались різні лікарські препарати. Вважаємо, що 
описані в цій статті відомості матимуть теоре-
тичне і практичне значення для оториноларин-
гологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів 
та інших фахівців. 
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УСКЛАДНЕННЯ ТРАХЕОСТОМІЇ В ПІЗНІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
 

Ускладнення трахеостомії в післяопера-
ційний період поділяють на ранні і пізні (Ю.В. 
Мітін, 2000; Т.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Б.И. Па-
влык, 2002; Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, 2006; А.А. 
Лайко, Д.І. Заболотний, А.Л. Косаковський і 

співавт., 2007). До ускладнень цієї операції в 
пізній післяопераційний період Н.З. Соколова 
(1969) відносить пізні кровотечі і утруднення 
деканюлації, Ф.О. Тишко (1978) – хондропери-
хондрит півкілець трахеї і перснеподібного 
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хряща, частковий некроз півкілець трахеї і сли-
зової оболонки, запальний інфільтрат тканин 
шиї і келоїдні рубці, пізні арозивні кровотечі з 
великих судин шиї, розростання грануляцій і 
рубців, трахеомаляцію. Ускладнення трахеосто-
мії в пізній післяопераційний період досить де-
тально описані в оглядовій статті Г.С. Протасе-
вича, І.В. Мальованої і Е.В. Савчука (2006) «Пі-
зні ускладнення після трахеостомії», в якій на-
ведено 49 ускладнень в пізній післяопераційний 
період цієї операції. Ускладнення в пізній після-
операційний період, за спостереженнями Ф.О. 
Тишка (1978), мали місце у 18,7% оперованих 
хворих. Проаналізувавши ускладнення трахеос-
томії в пізній післяопераційний період, що спо-
стерігались в оториноларингологічному і реані-
маційному відділеннях Тернопільської універ-
ситетської лікарні за останні 5 років (2008 – 
2012рр.), ми виявили 16 назв ускладнень трахе-
остомії в пізній післяопераційний період.  

Цими ускладненнями були: кровотеча(у 5 
хворих), підшкірна емфізема шиї (у 3), виражене 
запалення в ділянці трахеостомійної рани (у 3), 
перихондрит півкілець трахеї (у 2), перихондрит 
гортані зі стенозом підголосової порожнини (у 
2), інфільтрати підголосової порожнини (у 5), 

інфільтрати трахеї (у 10), грануляційна тканина 
в ділянці трахеостоми (у 10); асфіксія від заку-
порки трахеї згустками слизу (у 1), рубцевий 
стеноз гортані (у 4), рубцевий стеноз трахеї (у 
2), западання верхнього краю трахеостоми в 
трахею (у 1), синехії між голосовими складками 
(у 1), трахеомаляція (у 6), тривале канюленосій-
ство (у 4), летальний наслідок (у1). Летальний 
наслідок мав місце у хворого з трахеомаляцією, 
у якого відбувся відрив трахеї від головних бро-
нхів. 

Отже, ускладнення в пізній післяопера-
ційний період виявлені у 60 (22,2%) від загаль-
ного числа проведених трахеостомій (270). 

Практикуючим лікарям (оториноларинго-
логам, хірургам, дитячим хірургам), яким дово-
диться проводити трахеостомію, необхідно 
пам’ятати про можливість виникнення наведе-
них ускладнень в пізній післяопераційний пері-
од і приймати запобіжні заходи щодо їх недо-
пущення. Технічно чітко виконана трахеостомія 
з уведенням адекватної за розміром трахеока-
нюлі, ретельний післяопераційний догляд до-
зволяють попередити розвиток ускладнень в 
пізній післяопераційний період, пов’язаних з 
цією операцією. 
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ДЕЯКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ СИНУСИТАХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно деяких досліджень при синуситах. 
Публікації з цього питання розпочалися з 2004 
року. За період з 2004 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по деяких дослі-
дженнях при синуситах опубліковано 2 наукові 
роботи, що становить 0,19% від загального чис-
ла (1102) публікацій наукових праць оторинола-
рингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль). 
Серед опублікованих робіт 1 тези і 1 стаття. 

В даній роботі ми наводимо публікації 
про мінеральну щільність кісткової тканини у 
хворих на хронічний верхньощелепний синусит 
та морфологічні критерії хронічних синуситів. 
Ю.М. Андрейчин (2004) в тезах «Мінеральна 
щільність кісткової тканини у хворих на хроніч-
ний верхньощелепний синуїт» наводить резуль-

тати дослідження мінеральної щільності кістко-
вої тканини у 38 хворих на хронічний верхньо-
щелепний синусит денситометричним спосо-
бом. При цьому встановлено, що верхньощеле-
пний синусит часто поєднується з остеопенією 
або остеопорозом. В статті «Морфологічні кри-
терії хронічних синуситів» Ю.М. Андрейчин і 
Я.П. Нагірний (2008) описують результати гіс-
тологічного дослідження матеріалу передньої 
стінки верхньощелепної пазухи у 14 хворих ві-
ком від 18 до 48 років на хронічний верхньоще-
лепний синусит. Матеріал отримано під час ра-
дикальної операції на верхньощелепній пазусі. 
Встановлено, що хронічний синусит, в тому чи-
слі одонтогенного походження, супроводжуєть-
ся суттєвою перебудовою ураженої слизової 
оболонки за типом папілярної гіперплазії та ре-
моделюванням прилеглої кісткової тканини з 
формуванням остеосклерозу і остеопорозу.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що деякі дослідження при 
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синуситах в наукових публікаціях оторинолари-
нгологів Тернопільщини представлені вкрай 
рідко – всього в 0,19% від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Деякі дослідження при си-
нуситах описуються в 2 публікаціях (1 тезах і 

статті). На нашу думку, наведені відомості сто-
совно деяких досліджень при синуситах мати-
муть відповідне теоретичне і практичне значен-
ня для оториноларингологів та пізнавальне зна-
чення для інших фахівців (хірургів, терапевтів, 
сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Мальована, В.В. Ніколов, К.О. Яшан, В.З. Саврас, 2013 
 
 
 
 

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Л.В. ЯШАН, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно післяопераційного періоду при під-
слизовій резекції перегородки носа. Раніше та-
кий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 1995 року. За період з 
1995 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по післяопераційному періоду при 
підслизовій резекції перегородки носа опубліко-
вано 6 наукових праць, що складає 0,54% від 
загальної кількості (1102) публікацій наукових 
робіт оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Ринологія» (м. Київ), збірниках: «Ак-
туальні питання морфології» (м. Тернопіль), 
«Досягнення і перспективи клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Здо-
бутки клінічної та експериментальної медици-
ни» (м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1 
стаття, 4 тез і 1 оглядова праця. 

 Г.С. Протасевич (1995) в тезах «Перебіг 
післяопераційного періоду при підслизовій ре-
зекції перегородки носа» аналізує перебіг після-
операційного періоду і тривалість перебування у 
стаціонарі після підслизової резекції перегород-
ки носа у 458 хворих, оперованих за розробле-
ною ним ощадливою методикою, і у 197 пацієн-
тів, яким операція виконана за методикою Кілі-
ана. При цьому відмічено, що у хворих, оперо-
ваних за ощадливою методикою, перебіг поопе-
раційного періоду був легший, ніж після опера-
ційний за Кіліаном. Підкреслюється, що засто-
сування ощадливих методик дає змогу швидше 
виписувати хворих з стаціонару після хірургіч-
ного втручання (на 3-5-й день).  

Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Кова-
лик в співавтори (2001) в тезах «Післяопераційне 
лікування хворих при підслизовій резекції пере-
городки носа» на основі аналізу 1712 підслизових 
резекцій перегородки носа висвітлюють питання 

післяопераційного лікування при цій операції з 
застосуванням загальних і місцевих засобів. В 
тезах «Післяопераційне лікування дітей при підс-
лизовій резекції перегородки носа» Г.С. Протасе-
вич, А.П. Ковалик, І.А. Гавура і співавтори (2001) 
на основі аналізу результатів 124 підслизових 
резекцій перегородки носа у дітей віком від 5 до 
15 років висвітлюють питання післяопераційного 
лікування при цій операції з застосуванням зага-
льної і місцевої терапії. 

О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик 
і співавтори (2010) в статті «Післяопераційне 
лікування хворих при підслизовій резекції пере-
городки носа» описують лікування хворих після 
підслизової резекції перегородки носа з застосу-
ванням загальних і місцевих середників. 

Г.С. Протасевич, О.В. Говда, О.В. Стахів і 
співавтори (2010) в оглядовій статті «Післяопе-
раційне лікування хворих при підслизовій резе-
кції перегородки носа» описують ведення після-
операційного періоду, лікування в післяопера-
ційний період, яке є загальне і місцеве. 

Г.С. Протасевич, А.В. Хабаров, Ю.М. Ан-
дрейчин і співавтори (1996) в тезах «Оптимальні 
строки перебування в стаціонарі при підслизо-
вій резекції перегородки носа» аналізують стро-
ки перебування в стаціонарі 527 осіб, яким була 
проведена підслизова резекція перегородки но-
са. Встановлено, що перебування в стаціонарі з 
приводу підслизової резекції перегородки носа 
було в середньому 8, 6 днів. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що післяопераційний період 
при підслизовій резекції перегородки носа в на-
укових публікаціях оториноларингологів Тер-
нопільщини представлений рідко – в 0,54% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Післяо-
пераційний період при підслизовій резекції пе-
регородки носа описується в 6 публікаціях (1 
статті, 4 тезах і 1 оглядовій праці). 
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Вважаємо, що наведені відомості післяо-
пераційного періоду при підслизовій резекції 
перегородки носа матимуть відповідне теорети-

чне і практичне значення не тільки для отори-
ноларингологів, а й для інших спеціалістів (хі-
рургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, К.О. Яшан, 2013 
 
 
 
 
 

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

КІСТОПОДІБНІ РОЗТЯГНЕННЯ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по кістоподібних розтягненнях приносових 
пазух. Раніше такий аналіз не проводився. Пуб-
лікації з цього питання розпочались з 1977 року. 
За період з 1977 по 2012 рр. оториноларинголо-
гами Тернопільщини по кістоподібних розтяг-
неннях приносових пазух опубліковано 8 науко-
вих робіт, що складає 0,72% від загального чис-
ла (1102) публікацій наукових праць оторинола-
рингологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва), 
“Ринологія” (м. Київ). Серед опублікованих ро-
біт 1 спостереження з практики і 7 оглядових 
статей. 

І.А. Яшан і Г.С. Протасевич (1977) в спо-
стереженні з практики “Кистовидное растяже-
ние одной из клеток решетчатого лабиринта, 
локализованной в лобных пазухах” описують 
такий випадок. Патологія виникла після кількох 
спортивних травм у баскетболістки. 

Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2005) в 
оглядовій статті “Кістоподібні розтягнення при-
носових пазух. Повідомлення 1” описують зага-
льні відомості про кістоподібні розтягнення 
приносових пазух, за даними літератури. 

Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Н.П. Кова-
лик і співавтори (2006) в оглядовій статті “Кісто-
подібні розтягнення приносових пазух. Повідом-
лення 2” наводять етіологію, патогенез, а також 
патологічну анатомію кістоподібних розтягнень 
приносових пазух, за даними літератури. 

Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, М.В. 
Турчин і співавтори (2007) в оглядовій роботі 
“Кістоподібні розтягнення приносових пазух. 
Повідомлення 3” розглядають клінічні прояви 
кістоподібних розтягнень приносових пазух. 

Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, М.В. 
Турчин і співавтори (2008) в оглядовій статті 

“Кістоподібні розтягнення приносових пазух. 
Повідомлення 4” описують діагностику кісто-
подібних розтягнень приносових пазух. 

Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, М.В. 
Турчин і співавтори (2008) в оглядовій праці 
“Кістоподібні розтягнення приносових пазух. 
Повідомлення 5” наводять диференційну діаг-
ностику кістоподібних розтягнень приносових 
пазух. Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, М.В. 
Турчин і співавтори (2008) в оглядовій публіка-
ції “Кістоподібні розтягнення приносових пазух. 
Повідомлення 6” описують лікування кістоподі-
бних розтягнень приносових пазух. 

Г.С. Протасевич, І.М. Гребеник, М.В. 
Турчин і співавтори (2009) в оглядовій статті 
“Кістоподібні розтягнення приносових пазух 
(Повідомлення 7)” описують ускладнення кіс-
топодібних розтягнень приносових пазух, після-
операційні ускладнення і рецидиви. Ускладнен-
ня кістоподібних розтягнень приносових пазух 
автори поділяють на чотири групи: 1) руйну-
вання кісткових стінок приносових пазух; 2) 
орбітальні ускладнення; 3) внутрішньочерепні 
ускладнення; 4) поєднані ускладнення. Крім 
того, виділяють п’яту групу – післяопераційні 
ускладнення і шосту – рецидиви захворювання. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що кістоподібні розтягнення 
приносових пазух в наукових публікаціях ото-
риноларингологів Тернопільщини представлені 
порівняно рідко – в 0,72 % від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Вони описуються в 8 публі-
каціях (1 спостереженні з практики і 7 оглядо-
вих статтях). Вважаємо, що наведені відомості 
стосовно кістоподібних розтягнень приносових 
пазух будуть мати відповідне теоретичне і прак-
тичне значення не тільки для оториноларинго-
логів, а й для інших спеціалістів (рентгенологів, 
хірургів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький, 2013 
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Ю.С. МАРДЫНСКИЙ, Д.Ю. СЕМИН, В.С. МЕДВЕДЕВ (ОБНИНСК, РОССИЯ) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В РЕЖИМАХ 
НЕТРАДИЦИОННОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
изучить возможности применения лучевой тера-
пии в режимах нетрадиционного фракциониро-
вания с одновременным полихимиотерапевтиче-
ским воздействием при лечении больных плос-
коклеточным раком органов орофарингеальной 
области; оценить частоту и характер местных 
лучевых осложнений и повреждений в зависимо-
сти от применяемого режима облучения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: были сфор-
мированы две группы пациентов, получивших 
одновременное химиолучевое лечение. Первая 
(I) группа (40 человек) – больные, получившие 
дистанционную лучевую терапию в режиме 
традиционного фракционирования. Вторая (II) 
группа (217 человек) – пациенты, которым про-
водилась дистанционная лучевая терапия в ре-
жиме нетрадиционного фракционирования с 
неравномерным дроблением дневной дозы на 
две фракции (1 и 1,5 Гр или 1 и 2 Гр). Более чем 
у половины пациентов (58,8%) диагностированы 
местнораспространенные, соответствующие 
символу T3 и T4, и рецидивные опухоли. Мета-
стазы в лимфатические узлы шеи до лечения 
выявлены у 44,4% больных. Пациентам всех 
групп проводилось два цикла полихимиотера-
пии препаратами цисплатин (100 мг/м2) и 
5фторурацил (3 г непрерывно в течение 72 ча-
сов) одновременно с проведением лучевой тера-
пии. Цикл полихимиотерапии повторяли на 22-й 
день облучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: в группе II явления муко-
зита 2 степени отмечались у 114 (52,5%) боль-
ных, мукозиты 3 степени – у 77 (35,5%) пациен-
тов. В I группе явления мукозита 2 – 3 степени 
отмечались у 33 (82,5%). При анализе течения 
лучевых реакций в I и II группах не выявлено 
статистически достоверных различий (p>0,05) в 
степени выраженности, характере и продолжи-
тельности реактивных изменений. Полные рег-
рессии со стороны первичного опухолевого оча-
га наблюдались значимо чаще у больных во II 

группе, по сравнению с показателями пациента-
ми в I группе – 82,5% / 16,6% против 62,5% / 
37,5%, соответственно. Соотношение полных и 
частичных регрессий пораженных лимфатиче-
ских узлов так же было значимо лучше во II 
группе – 50,0% / 48,9%, чем в I – 15,0% / 45,0%, 
соответственно (р=0,05). Медиана продолжи-
тельности динамического наблюдения за боль-
ными составила 25,5 месяцев (диапазон от 8 до 
129 месяцев). Общая пятилетняя выживаемость 
больных второй группы составила 61,1±4,0% и 
значимо превышала показатели выживаемости 
пациентов в первой группе – 27,6±10,2% 
(p<0,05). У пациентов, имевших после заверше-
ния химиолучевой терапии полную регрессию 
первичного очага, показатели общей пятилетней 
выживаемости оказались практически в два раза 
выше по сравнению с показателями больных с 
частичной регрессией – 72,6±3,5% против 
22,8±6,3%, соответственно (p<0,05). У пациен-
тов с мукозитами 3 и 2 степени пятилетняя вы-
живаемость была выше, чем и у пациентов с 
мукозитами 1 степени (64,9±6,3%, 56,9±5,2% 
против 39,8±10,5%, соответственно) (p≤0,05). 
Безрецидивная пятилетняя выживаемость паци-
ентов II группы составила 53,5±4,3% и более 
чем в два раза превышала показатели в I группе 
– 20,8±8,6% (p<0,05). Те или иные местные лу-
чевые осложнения имели место в 25 (9,7%) на-
блюдениях. Наиболее часто они возникали у 
пациентов с опухолями дна полости рта и реже 
в случаях поражения языка и ротоглотки. Ос-
теонекрозы нижней челюсти возникли у 17 
(6,6%) больных в сроки от 3 месяцев до 4 лет 
после окончания лечения. 

ВЫВОДЫ: примененные методики луче-
вой терапии в измененных режимах фракциони-
рования в комбинации с одновременным введе-
нием химиопрепаратов приводит к терапевтиче-
скому выигрышу и способствует повышению 
продолжительности и улучшению качества 
жизни больных. 

 
© Ю.С. Мардынский, Д.Ю. Семин, В.С. Медведев, 2013 
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Я.С. МЕЛЬНИК, В.В. НІКОЛОВ, М.І. ГЕРАСИМЮК, К.О. ЯШАН  
(КОЗОВА, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА) 

ЗАГАЛЬНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО  
ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙМ СТАДІЇ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по загальному медикаментозному лікуванню 
гострого середнього гнійного отиту в доперфо-
ративній стадії. Публікації з цього питання ото-
риноларингологами Тернопільщини розпоча-
лись з 2012 року. За період 2012 р. оторинола-
рингологами Тернопільщини по загальному ме-
дикаментозному лікуванню гострого середнього 
гнійного отиту в доперфоративній стадії опублі-
ковано 4 наукові роботи, що складає 0,36% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). 
Всі опубліковані роботи є тезами. А.І. Гарасимів, 
Ю.М. Андрейчин, О.І. Яшан і співавтори (2012) в 
тезах «Фламіфікс в лікуванні гострого середньо-
го гнійного отиту у дорослих» наводять резуль-
тати застосування перорального цефалоспорино-
вого антибіотика ІІІ – го покоління Фламіфіксу 
(цефіксиму) в комплексному лікуванні 15 хворих 
віком від 20 до 42 років на гострий середній 
гнійний отит в доперфоративній стадії. Фламі-
фікс (цефіксим) призначався досередини по 1 
капсулі (200 мг) двічі на добу протягом 7 днів. 
Лікування виявилось ефективним. Підкреслюєть-
ся, що застосування препарату Фламіфікс (цефік-
сим) в лікуванні хворих на гострий середній 
гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує 
ефективність терапії хворих з цією патологією. 

Ю.М. Андрейчин, В.В. Ніколов, В.Г. Ко-
рицький і співавтори (2012) в тезах «Лікування 
гострого середнього гнійного отиту в доперфо-
ративній стадії у дітей» описують результати 
застосування перорального цефалоспоринового 
антибіотика ІІІ – го покоління Фламіфіксу (це-
фіксиму) як антимікробного засобу в комплекс-
ному лікуванні гострого середнього гнійного 
отиту в доперфоративній стадії у 20 дітей віком 
від 10 до 18 років. Фламіфікс (цефіксим) приз-
начався досередини дітям 10 – 12 років по 1 ка-
псулі (100 мг) двічі на добу, дітям 13 – 18 років 
– по 1 капсулі (200 мг) також двічі на добу. Лі-
кування проводилось протягом 7 днів. Отрима-
но позитивні результати. Відмічається, що за-
стосування препарату Фламіфікс (цефіксим) в 
лікуванні дітей на гострий середній гнійний 

отит в доперфоративній стадії підвищує ефекти-
вність терапії дітей з даною патологією.  

В тезах «Азиклар в лікуванні гострого се-
реднього гнійного отиту у дорослих» Г.С. Прота-
севич, О.І. Яшан, А.О. Яшан і співавтори (2012) 
діляться досвідом застосування антибіотика Ази-
клар (кларитроміцин) як антимікробного і проти-
запального засобу в комплексному лікуванні гос-
трого середнього гнійного отиту у 20 хворих ві-
ком від 20 до 43 років. Азиклар (кларитроміцин) 
призначався досередини по 1 таблетці (250 мг) 
двічі на добу протягом 7 днів. Лікування було 
ефективним. Підкреслюється, що застосування 
препарату Азиклар (кларитроміцин) в лікуванні 
хворих на гострий середній гнійний отит в допе-
рфоративній стадії підвищує ефективність ліку-
вання хворих з цим захворюванням. 

І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, І.М. Бу-
твін і співавтори (2012) в тезах «Застосування 
Гатилину в лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту у дорослих» наводять дані про вико-
ристання фторхінолону ІV-го покоління Гати-
лину (гатифлоксацину) як антибактерійного за-
собу в комплексному лікуванні гострого серед-
нього гнійного отиту в доперфоративній стадії у 
12 хворих віком від 20 до 42 років. Гатилин (га-
тифлоксацин) призначався по 1 таблетці (200 
мг) двічі на день протягом 7 днів. Отримано до-
брі результати. Зазначається, що застосування 
препарату Гатилин (гатифлоксацин) в лікуванні 
хворих на гострий середній гнійний отит в до-
перфоративній стадії підвищує ефективність 
терапії хворих з цією патологією. 

Таким чином, наведені в цій статті відомос-
ті свідчать про те, що публікувались наукові робо-
ти оториноларингологами Тернопільщини по за-
гальному медикаментозному лікуванню гострого 
середнього гнійного отиту порівняно нечасто – в 
0,36% від загального числа (1102) наукових публі-
кацій оториноларингологів Тернопільщини. Опи-
сано загальне медикаментозне лікування гострого 
середнього гнійного отиту в доперфоративній ста-
дії з застосуванням Фламіфіксу (цефіксиму), Ази-
клару, Гатилину (гатифлоксацину). Вважаємо, що 
викладені в цій статті відомості матимуть відпові-
дне теоретичне і практичне значення як для ото-
риноларингологів, так й для інших фахівців (тера-
певтів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© Я.С. Мельник, В.В. Ніколов, М.І. Герасимюк, К.О. Яшан, 2013 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 145 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Н. БОРИСЕНКО, А.Ю. МИНИНА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ АКУСТИЧЕСКОЙ 
НЕВРИНОМОЙ ПОСЛЕ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Обследовано 23 пациента с диагнозом 

акустическая невринома (АН) в возрасте от 32 
до 68 лет, которые прошли лечение по програм-
ме стереотаксического облучения. Период на-
блюдения составил от 2 до 8 лет, в среднем 4.2 
года. Размер опухоли от 8 мм до 35 мм, в сред-
нем 18.2 мм. С локализацией АН в области дна 
внутреннего слухового прохода было 12 человек 
и 11 больных, у которых дно внутреннего слу-
хового прохода оставалось свободным от опу-
холи. Средняя максимальная доза облучения 
новообразование составила 18,7 Гр, доза облу-
чения на край опухоли – 11,2 Гр. Оценка ре-
зультатов проведенного лечения осуществля-
лась с помощью МРТ исследования с контра-
стированием магневистом ежегодно в первые 
три года, а затем при отсутствии роста опухоли 
раз в два года. У 18 пациентов был отмечен рег-
ресс акустической невриномы, у 5 больных – 
стабилизация процесса. Средний размер опухо-
ли после проведенного лечения составил 16.9 
мм. Иммунологические исследования включали 

содержание реагиновых и цитофильных антител 
к тканевым антигенам слухового нерва – соеди-
нительно-тканному (Сole) и основному белку 
миелина (ОБМ) в сыворотке крови больных 
акустической невриномой до, через месяц, через 
1-3 года после лучевого лечения а также у прак-
тически здоровых доноров. Дополнительно ис-
следовали уровни иммуноглобулинов классов 
М,G,A,E, содержание антител к миелину, ассо-
циированному с гликопротеинами плазмы ( anti-
MAG). Установлено повышенное содержание 
антител к ОБМ, антигену Сole и в системе anti-
MAG. Через месяц у половины обследованных 
сохранялись повышенные уровни антител к 
миелину и белковым антигенам соединительной 
ткани. Нормализация уровня антител к ткане-
вым антигенам нерва наблюдалась через 1 год 
после радиохирургического лечения. Таким об-
разом, выявленные изменения иммунологиче-
ских показателей, могут служить дополнитель-
ным критерием оценки эффективности лечения 
больных с акустической невриномой. 

 
© О.Ф. Мельников, О.Н. Борисенко, А.Ю. Минина, 2013 
 
 
 
 

 
О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

СОСТОЯНИЕ ФАКТОРОВ ЛОКАЛЬНОГО ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ЛИЗАК ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОГЛОТКИ 
 

Целью данной работы была клинико-
иммунологическая оценка эффективности моно-
терапии препаратом Лизак острого фарингита и 
хронического компенсированного тонзиллита в 
группах часто болеющих детей. Всего было об-
следовано 63 человека, из которых 11 детей в 
возрасте от 5 до 12 лет представляли группу 
здорових доноров, 22 человека – дети с острым 
фарингитом от 4 до 12 лет, в группе детей с 
ХКТ обследовано 30 человек аналогичного воз-
раста. Дети основной группы получали препарат 
Лизак в течение 7 дней в виде монотерапии, де-
ти контрольной группы – другие оральные ан-
тисептики без содержания лизоцима. 

Локальный врожденный иммунитет оце-
нивали по содержанию в ротоглоточном секрете 
(РГС) секреторной и мономерной форм IgA, α и 

γ-интерферонов, β-дефензина, лактоферрина и 
лизоцима (иммуноферментный метод, анализа-
тор Stat Fax 2100,) а также по содержанию в РГС 
клеток различного гистогенеза, как это описано в 
методических рекомендациях по иммуно-
биохимическому исследованию слюны (2008). 

Клиническое наблюдение за пациентами в 
процессе терапии показало, что применение 
препарата Лизак способствовало болем быстрой 
регрессии симптомов острого фарингита и ХКТ. 

Исследование состояния факторов мест-
ного иммунитета у детей с острым фарингитом 
и ХКТ показало, что применение препарата Ли-
зак нормализовало содержание в РГС лактофер-
рина, интерферонов, секреторной и мономерной 
форм IgА, клеточный состав ротоглоточного 
секрета. При исмпользовании данного препара-
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та не угнеталась выработка собственного лизо-
цима и повышалось содержание одного из важ-

ных факторов врожденного иммунитета β-
дефензина. 

 
© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, 2013 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.Н. ПИСАНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, А.В. ЦИМАР (КИЕВ, ЛЬВОВ) 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА АНГИНОВАГ НА ПРОДУКЦИЮ ЦИТОКИНОВ  
И ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ КЛЕТКАМИ МИНДАЛИН IN VITRO 

 
В связи с широким применением комби-

нированных антисептиков местного действия в 
клинической практике, одной из первоочеред-
ных задач клинической иммунологии является 
изучение влияния препаратов и их составных на 
функциональные свойства клеток лимфоидного 
ряда составляющих около 85% всего клеточного 
состава миндалин глоточного кольца и во мно-
гом определяющих состояние локального им-
мунитета в ротоглотке (В.П. Быкова, 2008; О.Ф. 
Мельников, Д.Д. Заболотная, 2012, Brandtzaeg, 
2003, 2013). 

В связи с изложенным представлялось 
целесообразным исследовать влияние нового 
комбинированного препарата Ангиноваг на 
клетки миндалин глоточного кольца при прямом 
воздействии на них в культуре in vitro с после-
дующей оценкой их жизнеспособности и уровня 
антитело- и цитокинопродукции. 

В качестве тест-объекта использовали 
клетки небных миндалин (НМ) после проведе-
ния тонзиллэктомии (10 человек в возрасте от 
12 до 19 лет) и глоточной миндалины (ГМ) по-
сле аденотомии у детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(9 человек). После инкубации в течение 30 часов 

пробирки центрифугировали в холодовой цен-
трифуге (Nuve-NF 800R) при 120 g в течение 10 
минут при 40С и отбирали над осадочную жид-
кость в которой определяли концентрацию сек-
реторного IgA (sIgA) c помощью набора реакти-
вов Вектор-Бест (РФ), лактоферрина (наборы 
реактивов той же фирмы), интерферонов α- и γ 
(набор реактивов Цитокин, РФ) и провоспали-
тельного цитокина интерлейкина 1β (наборы 
фирмы Цитокин). Иммуноферментный анализ 
осуществлялся с использованием линейки при-
боров с ридером Lab Line (Австрия). Результаты 
статистически обработаны с применением па-
раметрического критерия «t» Стъюдента. 

Препарат Ангиноваг в пределах концен-
траций, рекомендованных изготовителем, не 
оказывал токсического влияния на клетки гло-
точной и небной миндалин при культивирова-
нии in vitro. Препарат не нарушал продукции 
защитных белков – лактоферрина и секреторно-
го иммуноглобулина класса А. Препарат Анги-
новаг стимулировал продукцию α-интерферона 
и подавлял образование провоспалительного 
цитокина-интерлейкина-1β. 

 
© О.Ф. Мельников, В.Н. Писанко, М.Д. Тимченко, А.В. Цимар, 2013 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.В. ЦИМАР, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АНГИНОВАГ НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА 
В РОТОГЛОТКЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
  

Исследования проведены у 15 пациентов 
(8 женского пола ) в возрасте от 18 до 38 лет, 
страдающих различными хроническими воспа-
лительными заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей ( преимущественно хронический тон-
зиллит и фарингит). В периоде ремиссии забо-
леваний пациенты в течение 5 дней принимали 
препарат Ангиноваг в соответствии с рекомен-

дациями изготовителя. До начала приема препа-
рата и через 3 дня после его окончания собирали 
нестимулированный ротоглоточный секрет (без 
чистки зубов и прополаскивания ротовой полос-
ти). После его обработки в рефрежираторной 
центрифуге получали надосадочную жидкость и 
определяли в ней содержание различных факто-
ров иммунитета.  



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 147 

Определяли следующие показатели лока-
льного иммунитета: уровни дефензина-β (набор 
Hycult biotech., Нидерланды), интерлейкина-1β 
(Цитокин, Россия), интерферонов α и γ (Цито-
кин, Россия), лактоферрина (Вектор Бест, Рос-
сия), секреторного IgA (Вектор Бест, Россия). 
Использовали иммуноферментный анализатор 
Stat Fax 2100 (CША). Результаты статистически 
обработаны с применением критерия «U» (Вил-
коксонна-Манна-Уитни). Выявлено, что после 
применения препарата Ангиноваг в ротоглоточ-

ном секрете повышалось содержание лактофер-
рина (р<0,02) и дефензина-β (p=0,05), не изме-
нялось содержание интерферонов, снижался 
уровень провоспалительного цитокина – интер-
лейкина 1β (p<0,05) и у некоторых (3 чел.) – 
секреторного IgA (р>0,05). В целом полученные 
данные свидетельствуют о том, что применение 
препарата Ангиноваг в течение 5 дней оказыва-
ет позитивное влияние на показатели локально-
го иммунитета в области верхних дыхательных 
путей. 
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ПРЕПАРАТ АКСЕФ В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна зустрічається досить часто в прак-
тиці оториноларинголога, терапевта, інфекціо-
ніста, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімей-
ного лікаря. За даними літератури (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978), серед дорос-
лих ангіна становить 4-5 %, а серед дітей – бі-
льше 6 %. Ангіни поділяються на первинні і 
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше 
зустрічаються катаральна, фолікулярна і лаку-
нарна. Для лікування катаральної ангіни у доро-
слих застосовуються різні середники загальної і 
місцевої дії.  

Одним з препаратів загальної дії є цефа-
лоспориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф. В 
інструкції по цьому препарату зазначається ви-
сока його ефективність при багатьох інфекцій-
но-запальних захворюваннях організму. Даний 
препарат з’явився на фармацевтичному ринку 
України в останні роки. Міжнародна назва цього 
препарату цефуроксим. Він виявляє бактерици-
дну дію на всі найактуальніші мікроорганізми – 
грампозитивні  і грамнегативні бактерії. Бакте-
рицидна дія цефуроксиму є результатом припи-
нення синтезу клітинної оболонки мікрооргані-
змів. 

Випускається в таблетках по 500 мг в блі-
стерних упаковках №10 і №20. Аксеф випуска-
ється також у вигляді натрієвої солі для парен-
терального застосування в флаконах (по 750 мг) 
з розчинником (6 мл води для ін’єкцій). Це до-
зволяє проводити послідовну терапію одним 
антибіотиком при переході з парентерального  
введення на пероральне, якщо для цього є кліні-
чні показання. 

Аксеф призначається для лікування бага-
тьох інфекцій організму, спричинених чутливи-

ми до препарату мікроорганізмами, в тому числі 
інфекцій вуха, горла, носа: середній отит, сину-
сит, тонзиліт і фарингіт. Оптимальний рівень 
абсорбції спостерігається одразу після прийому 
їжі. Максимальний рівень цефуроксиму в сиро-
ватці крові спостерігається приблизно через 2-3 
год після прийому препарату. Період напіввиве-
дення препарату становить приблизно 1,5 год. 
Цефуроксим виділяється нирками у незмінено-
му стані. 

Спосіб застосування та дози наступні. 
Звичайна тривалість лікування становить 5-6 
днів. Для кращого засвоєння препарат рекомен-
дується приймати після їжі. Таблетована форма 
застосовується по 500 мг 2 рази на добу. 
Ін’єкційна форма – для більшості інфекцій дос-
татньо 750 мг 2 рази на добу внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. При більшості тяжких 
інфекцій дозу збільшують до 1,5 г 2-3 рази на 
добу внутрішньовенно. При позитивній динамі-
ці перебігу захворювання можливий перехід до 
застосування Аксефу внутрішньо. Таблетована 
форма застосовується з 3 років – 125-250 мг 2 
рази на добу. Протипоказаннями до застосуван-
ня препарату Аксеф є підвищена чутливість до 
цефалоспоринових антибіотиків. Аксеф є пре-
паратом категорії “В”. Він не має тератогенної і 
ембріотоксичної дії. З обережністю слід засто-
совувати перший триместр вагітності. Цефурок-
сим виділяється з грудним молоком. Ми засто-
сували Аксеф в таблетках для лікування 
катаральної ангіни у дітей. 

Під нашим спостереженням за період з 
2010 по 2012 рр. знаходилось 19 дітей, хворих 
на катаральну ангіну, віком від 7 до 17 років. 
Діти або їх батьки скаржились, що у дитини 
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з’явились головний біль, підвищення темпера-
тури тіла в межах 37,2-38,2 ºС, біль у горлі при 
ковтанні. Фарингоскопічно відмічались набряк-
лість і гіперемія піднебінних мигдаликів. При 
дослідженні мазків із носа і зіва паличок Лефле-
ра не виявлено. 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну (10 дітей) і контрольну (9). Групи були спів-
ставлені за віком і перебігом захворювання. Ді-
ти основної групи отримували Аксеф і загаль-
ноприйняте лікування, контрольної – тільки за-
гальноприйняте лікування. Аксеф призначався в 
таблетках по 250 мг 2 рази на добу після їжі. 
Тривалість лікування складала 6 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками, фарингоскопічна картина та показ-
ники температури тіла. При аналізі результатів 
лікування відмічено більш інтенсивний регрес 
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скар-
ги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у 

дітей, що приймали Аксеф, поступово зникли 
через 3-4 дні у більшості (8) дітей. Решта 2 ди-
тини відмічали зменшення неприємних відчут-
тів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила 
про позитивний перебіг захворювання: слизова 
оболонка піднебінних мигдаликів була роже-
вою, нормальної консистенції. Температура тіла 
нормалізувалась у всіх хворих. У пацієнтів кон-
трольної групи позитивний ефект наставав зна-
чно пізніше (до 6-7-го дня лікування). 

Нестерпності препарату Аксеф, алергій-
них реакцій та інших небажаних ефектів не спо-
стерігалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Аксеф в комплексному лікуванні катаральної 
ангіни у дітей значною мірою усуває основні 
симптоми захворювання. Аксеф добре перено-
ситься дітьми, не має побічної дії, що дає підс-
таву рекомендувати його для загальної терапії 
дітей, хворих на катаральну ангіну, як антибак-
терійний засіб. 
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОТОРНОЛАРИНГОЛОГІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ 

 
Кафедра оториноларингології  Націона-

льного медичного Університету імені О.О. Бо-
гомольця від її заснування і до нинішнього часу 
завжди займала провідне місце серед медвузів 
України. На протязі своєї історії кафедру очо-
лювали видатні вчені, що відкрили нові напрям-
ки в розвитку оториноларингології, були засно-
вниками власних наукових шкіл, виховали та 
навчили десятки тисяч студентів, сформували 
плеяди своїх послідовників та учнів, які продо-
вжували почесну справу служіння народу Укра-
їни. Керівниками кафедри в різні роки були: 
О.М. Пучківський (1921—1937), Л.І. Гіренко 
(1938-1939), А.Л. Гінзбург (1939-1944), Я.О. 
Шварцберг (1944-1963), І.А. Курилін (1963-
1984), а з 1985 року кафедру очолює Заслуже-
ний діяч науки і техніки України, професор 
Ю.В. Мітін. 

Засновником кафедри оториноларинголо-
гії 1-го Київського медичного інституту був ві-
домий вчений, визначний організатор медичної 
науки, доктор медичних наук, професор Олек-
сандр Митрофанович Пучківський.  Ця визначна 
для нашої спеціальності подія відбулася в 1921 
році. Професор О.М. Пучківський був автором 

двох перших підручників з оториноларинголо-
гії, написаних українською мовою. З 1938 до 
1939 року кафедру тимчасово очолював доцент 
Леонід Іларіонович Гіренко, який був майстер-
ним хірургом-оториноларингологом, таланови-
тим педагогом і працював на ЛОР-кафедрі від її 
заснування до 1963 року. 

 В буремні часи Великої Вітчизняної вій-
ни Київський медінститут був евакуйований до 
м. Челябінська, де ЛОР-кафедра продовжувала 
свою роботу під керівництвом професора Абра-
ма Львовича Гінзбурга (1939-1944) і успішно 
готувала кваліфіковані кадри для надання спеці-
алізованої допомоги населенню нашої батьків-
щини. В 1944 році Київський медінститут пове-
рнувся на Україну і кафедру  оториноларинго-
логіїї очолив професор Яків Олександрович 
Шварцберг (1885-1969), який на той час уже був 
визначним вченим і спеціалістом-
оториноларингологом. Під керівництвом проф. 
Я.О. Шварцберга кафедра стала н центром по 
наданню невідкладної ЛОР-допомоги населен-
ню міста Києва. В 1963 році  кафедру ЛОР-
хвороб очолив і керував нею 21 рік талановитий 
хірург-оториноларинголог, всесвітньовідомий 
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вчений і громадський діяч, Лауреат Державної 
премії України, Заслужений діяч науки і техні-
ки, професор Іван Авксентійович Курилін. За 
час його роботи кафедра отримала загальносою-
зне визнання, здобула статус республіканського 
центру реконструктивно-відновлювальної ЛОР-
хірургії, стала науковим, навчально-методичним 
та клінічним центром для кафедр оторинолари-
нгології медичних вузів України.  

Сучасний етап розвитку кафедри отори-
ноларингології Національного медичного уні-
верситету імені О.О.Богомольця розпочався з 
червня 1985 року, коли був обраний за конкур-
сом новий завідувач професор Юрій Володими-
рович Мітін. Співробітники ЛОР-кафедри під 
керівництвом професора Ю.В. Мітіна не тільки 
продовжили дослідження з попередніх тради-
ційних для кафедри науково-практичних напря-
мків, але й розпочали розробку нових наукових 
питань. Під керівництвом професора Ю.В. Міті-
на його учнями та послідовниками  були захи-
щені 3 докторські та 23 кандидатських дисерта-
ції. 

Аналіз результатів науково-практичних 
робіт кафедри дозволяє зробити наступні висно-
вки: учні та послідовники професора Ю.В. Мі-
тіна одні з перших на Україні впровадили в 
практику нейонізуючі способи дослідження но-
са та приносових пазух, застосували відеоендо-
скопічні методи ринохірургії, вперше в світовій 
практиці були вивчені особливості патоморфозу  

хронічних ринітів у потерпілих від Чорнобиль-
ської катастрофи та запроваджено в практику 
нові ощадливі методи консервативного і хірур-
гічного лікування хворих. Особливу увагу спів-
робітники кафедри приділяють глибокому і дос-
кональному визначенню стану слухового та вес-
тибулярного аналізаторів при запальних захво-
рюваннях вуха, при системних імунних  та су-
динних порушеннях, при наявності вертебраль-
ної патології та при цукровому діабеті. Як дося-
гнення кафедри слід відзначити також розробку 
сучасних технологій надання допомоги хворим з 
отогенними внутрішньочерепними ускладнен-
нями, носовими кровотечами, сторонніми тіла-
ми стравоходу, травматичними пошкодженнями 
носа та приносових пазух, комбінованими пош-
кодженнями лицевого скелету, хронічними си-
нуїтами; вивчення фізіології та патології підне-
бінних мигдаликів.  

Кафедра має 3 бази із загальною кількіс-
тю ліжок 140 одиниць: Олександрівська клініч-
на лікарня, Міська клінічна  лікарня № 12, дитя-
ча клінічна лікарня № 2. Через бази кафедри 
щорічно проходить близько 6800 хворих, вико-
нується біля 4350 хірургічних втручань та 200 
езофагоскопія. співробітниками кафедри прово-
диться понад 2000 консультацій. За результата-
ми щорічних атестацій в НМУ імені О.О. Бого-
мольця ЛОР-кафедра постійно займає провідні 
місця у відповідності з показниками навчально-
методичної, наукової та кадрової роботи. 
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ІВАН АВКСЕНТІЙОВИЧ КУРИЛІН – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 
 

В 1963 році кафедру ЛОР-хвороб Націо-
нального медичного університету імені О.О. 
Богомольця очолив і керував нею 21 рік талано-
витий хірург, всесвітньовідомий вчений і гро-
мадський діяч, Лауреат Державної премії Украї-
ни, Заслужений діяч науки і техніки, доктор ме-
дичних наук, професор Іван Авксентійович Ку-
рилін. За час його роботи кафедра отримала за-
гальносоюзне визнання, здобула статус респуб-
ліканського центру реконструктивно-
відновлювальної ЛОР-хірургії, стала науковим, 
навчально-методичним та клінічним центром 
для кафедр оториноларингології медичних вузів 
України. 

Професор І.А. Курилін був одним з пер-
ших і кращих серед вихованців і послідовників 

корифея української оториноларингології про-
фесора Олексія Сидоровича Коломійченка, під 
керівництвом якого відбулося його становлення 
як спеціаліста-оториноларинголога і відомого 
вченого. Свій лікарський досвід та високу зага-
льнохірургічну майстерність І.А. Курилін здо-
бував працюючи у військових шпиталях на 
фронтах Великої Вітчизняної війни, яку він по-
вністю пройшов з 1941 по 1945 рік від Сталін-
града до Берліна.  

Очоливши кафедру ЛОР-хвороб Київсь-
кого медичного інституту, Іван Авксентійович 
сформував новий колектив і запропонував своїм 
учням розробку актуальних науково-практичних 
напрямків в оториноларингології, що дозволило 
йому сформувати свою власну школу – школу 
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професора I.A. Куриліна. Під керівництвом 
проф. I.A. Куриліна його учні захистили 2 док-
торські (В.М. Горбачевський, 1980 р., Ф.О. Ти-
шко, 1981 р.) та 31 кандидатську дисертацію. 
Продовжуючи розробляти наукову тематику, 
запропоновану вчителем, захистили докторські 
дисертації Б.І. Павлик (1995), В.М. Васильєв 
(2008).  

Зусилля співробітників кафедри, керова-
ної проф. I.A. Куриліним, були спрямовані на 
вирішення важливих науково-практичних пи-
тань: 1) травматичні пошкодження та деформа-
ції носа, глотки, гортані, трахеї та стравоходу – 
реконструктивно-відновна хірургія; 2) онколо-
гія; 3) невідкладна ЛОР-допомога; 4) запальні 
захворювання вуха та верхніх дихальних шля-
хів; 5) тонзилярна проблема; 6) дитяча ЛОР-
патологія; 7) атрофічні процеси носа та дихаль-
них шляхів – склерома і озена. У вирішенні 
всього цього комплексу означених проблем 
професор І.А. Курилін та його учні досягли ва-
гомих суттєвих успіхів, які отримали широке 
визнання серед наукової громадськості та прак-
тичних лікарів. 

Особливо великий внесок зробив Івана 
Авксентійович та його школа в розвиток рекон-
структивно-відновлювальної хірургії верхніх 
дихальних шляхів, глотки і стравоходу. Разом з 
Іваном Авксентійовичем над цією темою пра-
цювали співробітники кафедри та лікарі відді-
лення: Ф.О. Тишко, М.Ф. Федун, Б.І. Павлик, 
В.М. Васильєв, О.І. Вільчинський. Вперше в 
світовій оториноларингологічній практиці в 

ЛОР-клініці були застосовані полімерні матері-
али (тефлон, лавсан) для заміщення дефектів 
кісткового та хрящового скелета носа, гортані і 
трахеї та для хірургічної реконструкції носової 
порожнини у хворих на озену. Як визнання ве-
ликих заслуг професора I.A. Куриліна і його 
школи професору I.A. Куриліну та його учням 
Ф.О. Тишку і М.Ф. Федуну одним з перших в 
історії Київського медінституту в 1979 році була 
присуджена Державна премія України в галузі 
науки і техніки 

В 1983 році за багаторічну наукову діяль-
ність професору Івану Авксентійовичу Куриліну 
було присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». Після смерті сво-
го вчителя професора О.С. Коломійченка про-
фесор I.A. Курилін в 1974 році очолив Правлін-
ня Українського наукового товариства оторино-
ларингологів, був організатором V (1977 р., м. 
Донецьк.) та VI (1983 р., м. Львів) з’їздів отори-
ноларингологів України, став Головним редак-
тором «Журналу вушних, носових і горлових 
хвороб». 

Іван Авксентійович Курилін був людиною 
багатогранної наукової, педагогічної та лікарсь-
кої діяльності, мудрим і турботливим виховате-
лем молоді, різнобічним хірургом надзвичайно 
високої майстерності, чуйною, щирою, відвер-
тою людиною, принциповим вчителем і настав-
ником.  Його учні та послідовники, рідні та бли-
зькі, чисельні пацієнти та друзі з великою пова-
гою і любов’ю пам’ятають професора Іван Авк-
сентійовича Куриліна. 

 
© Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, 2013 
 
 
 

 
 

Ю.В. МІТІН, В.Л. ДІДКОВСКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗУПИНКИ РЕЦИДИВУЮЧИХ НОСОВИХ КРОВОТЕЧ  
У ПАЦІЕНТІВ З ПАТОЛОГІЄЮ ГЕМОСТАЗУ ЗА ДАННИМИ ВІДЕОЕНДОСКОПІЇ  

ПОРОЖНИНИ НОСА 
 

Забезпечення надання своєчасної ургент-
ної та планової спеціалізованої хірургічної ЛОР-
допомоги та підвищення якості життя у пацієн-
тів з порушеннями в системі гемостазу вродже-
ного та набутого ґенезу – є однією із складних 
медичних, соціальних та економічних проблем 
(Баркаган З.С. и соавт., 2003; Бебешко і співавт., 
2003; Виговська Я.І., 2004). 

На сьогоднішній день діагностика та лі-
кування рецидивуючих носових кровотеч (РНК) 
у пацієнтів з патологією гемостазу є одним з 

складних питань в ринології. При несвоєчасній 
діагностиці та неадекватному лікуванні РНК 
при геморагічних діатезах виникають важкі нас-
лідки, які можуть привести до неконтрольованої 
кровотечі. Слід зазначити, що лікарі-
оториноларингологи приділяють недостатньо 
уваги стану слизової оболонки порожнини носа 
при обстеженні цієї групи пацієнтів.  

Метою нашого дослідження була оцінка 
стану слизової оболонки порожнини носа після 
лікувально-профілактичних заходів з приводу 
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рецидивуючих носових кровотеч у хворих на 
коагулопатії та тромбоцитопатії в віддаленому 
періоді.  

Об’єктом дослідження були 101 хворий 
обох статей в віці від 5 до 35 років, які знахо-
дяться на обліку в відділенні хірургічної гема-
тології та гемостазіології  ІГТ  АМН України з 
порушеннями в системі гемостазу, у яких спо-
стерігалась РНК. Спостереження хворих прово-
дилося протягом 2002-2012 роки.  Залежно від 
патології системи гемостазу пацієнти були поді-
лені на наступні клінічні групи: хвороба Віллеб-
ранда – 44 (43,6%) пацієнта; різноманітні форми 
коагулопатій – 15 (14,8%); тромбоцитопатії – 23 
(22,7%); комбінована патологія в системі гемос-
тазу -  19 (18,8%).  

Всім хворим  після туалету носа, застосу-
вання судиннозвужуючих крапель  та анестезії 
слизової оболонки носа, проводилась відеоендо-
скопія порожнини носа за допомогою ригідного 
ендоскопа з кутом огляду 0 та 30 градусів.  

 За результатам відеоендоскопії у обсте-
жених нами хворих, зміни слизової оболонки 
носа були виявлені у 85 (84%) пацієнтів. До них 
відносились: варікознорозширенні судини, сітка 
мілких судин, сухий передній риніт, атрофія 
слизової оболонки, перфорація перегородки но-
са. В клінічних групах з хворобою Вилебранда 
та коагулопатіями найбільш часто (91%) вияв-
лялися варикозно розширені судини переднього 
відділу перегородки носа.  Для пацієнтів з тром-

боцитопатією було характерно (83%) наявність 
на слизовій оболонці носа сітки мілких судин – 
дуже тонких судин, які покривають сіткою бі-
льшу частину переднього відділу перегородки 
носа.  

Окрему групу склали пацієнти, яким з 
приводу рецидивуючої носової кровотечі ліка-
рями-оториноларингологами в амбулаторних 
умовах проводився які-небудь вплив на слизову 
оболонку переднього відділу перегородки носа, 
частіш за все це була хемокаустика нитратом 
серебра або трихлоруксусної кислоти. У цих 
пацієнтів, особливо у дітей, відмічалося наяв-
ність ділянок атрофічної сухої слизової оболон-
ки, яка була вкрита корками, в передньому від-
ділі перегородки носа. Крім того, у однієї паціє-
нтки відмічена велика перфорація перегородки 
носа на межі кісткової та хрящової частини, яка 
виникла після проведення хемокаустики. 

Таким чином, однією з причин РНК у 
пацієнтів з патологією гемостазу можуть бути 
патологічні зміни слизової оболонки порожни-
ни носа як вродженого, так и набутого харак-
теру. Підхід до лікування РНК у пацієнтів з 
патологією гемостазу, на нашу думку, повинен 
бути комплексним, тобто спрямованим як на 
патологічно змінені судини порожнини носа з 
використанням максимально ощадливих мето-
дів в відношенні до слизової оболонки, так и на 
застосування сучасних методів гемостатичної 
терапії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ  
У РОБІТНИКІВ «ШУМОВИХ» ПРОФЕСІЙ З НОРМАЛЬНИМ СЛУХОМ  

ТА ПОЧАТКОВИМИ ЙОГО ПОРУШЕННЯМИ  
 

Незважаючи на численні роботи, присвя-
чені дії шуму на слуховий аналізатор, питання 
патогенезу сенсоневральної приглухуватості 
залишається дискусійним та суперечливим. Згі-
дно даних літератури, не викликає сумніву той 
факт, що у виникненні та розвитку сенсоневра-
льної приглухуватості (СНП), в тому числі і 
шумового ґенезу, одну із основних ролей відіг-
рає судинний фактор (К.Н. Веремеенко и соавт., 
1988; Т.В.Шидловська 2000, 2006, 2010)     

Мета роботи – дослідження церебральної 
гемодинаміки у робітників з нормальним слухом 
(35 осіб), початковими його порушеннями (22 
осіб) шумового ґенезу, відповідно 1 групи і 2 
групи, та у 15 здорових осіб контрольної групи.  

Виявлені зміни показників реоенцефалог-
рафії (РЕГ) спостерігались не тільки у осіб з 
початковими сенсоневральними порушеннями, 
але і у тих хворих, хто за даними конвенціона-
льної аудіометрії мав нормальний слух, однак в 
розширеному діапазоні частот (9-16) кГц у них 
реєструвалися порушення. Так, вже у хворих з 
нормальним слухом у вертебрально-базилярній 
системі спостерігалось достовірне (Р<0,05) зме-
ншення показника реоенцефалографічного інде-
ксу (Рі) до (1,06±0,02) при нормі – (1,19±0,05), 
що характеризує зниження пульсового кровона-
повнення. У робітників з початковими пору-
шеннями слуху в каротидній системі спостері-
галось достовірне (Р<0,05) збільшення показни-
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ків дикротичного та діастолічного індексів, від-
повідно до 55,62±1,75% при нормі 50,1±1,4%, а 
також – 68,8±1,86% та 58,6±1,7%. Це свідчило 
про наявність значного підвищення тонусу моз-
кових судин та утруднення венозного відтоку у 
таких хворих. Практично аналогічні зміни в да-
них РЕГ виявлені в вертебрально-базилярній 
системі хворих.  

При досліджені ліпідного обміну плазми 
крові також виявлено характерні інформативні 
показники на ранніх стадіях розвитку сенсонев-
ральної приглухуватості шумового ґенезу.  

Отже, отримані дані можуть бути викори-
стані при проведенні лікувально-
профілактичних заходів ще на доклінічній стадії 
розвитку слухових порушень. 

 
© Ю.В. Мітін, Ю.М. Козак-Волошаненко, К.В. Овсяник, 2013 
 
 
 
 

А.М. НЕВІРКОВЕЦЬ, І.О. БІЛЬ, Л.В. ЯШАН, В.З. САВРАС, А.В. ЯНЮК 
(РІВНЕ, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ; УКРАЇНА) 

НАЗИВІН ОКСИМЕТАЗОЛІН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО 
ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Головним в лікуванні гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу, поряд з адекват-
ною антибактерійною терапією, є відновлення 
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи. 
Відновлення дренажу та вентиляції верхньоще-
лепної пазухи вирішується наявністю адекват-
них деконгестантів. Пошук нових деконгестан-
тів для місцевого лікування гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу триває донині. 

В останні роки на фармацевтичному рин-
ку України з̕явився новий препарат для лікува н-
ня ринітів – Називін. Виробник: Nycomed a 
Takeda Company (Німеччина). Випускається в 
двох назвах: Називін Сенситив (оксиметазолін) і 
Називін Оксиметазолін в формі крапель і спрею: 
краплі Називін / краплі назальні дозовані 0,01% 
флакон 5 мл; краплі назальні / спрей назальний 
0,025% флакон 10 мл; краплі назальні / спрей 
назальний 0,05% флакон 10 мл. Діючою речови-
ною є оксиметазолін. Застосовується при гост-
рих респіраторних захворюваннях, які супрово-
джуються закладеністю носа (гострий риніт), 
алергійному риніті, вазомоторному риніті, для 
відновлення дренажу і дихання носом при за-
хворюваннях навколоносових пазух, євстахіїті, 
для усунення набряку перед діагностичними 
маніпуляціями в носових ходах. 

Називін впливає не тільки на симптоми, а 
й на причини захворювання. Він являє собою 3-
активний комплекс, що поєднує противірусний, 
протизапальний та судинозвужувальний ефекти. 

Називін зменшує набряк слизової оболо-
нки та виділення з носа. Проявляє високу акти-
вність в лікуванні ринітів: відмінну стерпніть 
терапії препаратом, тривалу дію (діє протягом 
12 годин), швидке настання ефекту (дія препа-
рату проявляється через 20 секунд), зменшення 
тривалості гострого риніту (застосування пре-

парату Називін скорочує тривалість гострого 
риніту на 33%). Називін позбавляє від симпто-
мів застуди: безпечно, швидко і на тривалий 
час.  

Застосовується у дітей будь-якого віку 
(навіть немовлячого) і дорослих. 

Концентрація діючої речовини, назва 
препарату, форма випуску і спосіб застосування 
визначаються віком пацієнта. Називін Оксиме-
тазолін дітям менше 1 року застосовується 
0,01% розчин в краплях (по 1-2 краплі в кожний 
носовий хід 2-3 рази на добу), дітям від 1 до 6 
років 0,025% розчин в краплях (по 1-2 краплі в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям 
старшим 6 років і дорослим 0,05% розчин в кра-
плях і в спреї (по 1-2 краплі (впорскування) в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). Називін 
Сенситив (оксиметазолін) застосовується дітям 
менше 1 року 0,01% розчин в краплях (по 1-2 
краплі в кожний носовий хід 2-3 рази на добу), 
дітям віком від 1 до 6 років 0,025% розчин в 
спреї (по 1 впорскуванню в кожний носовий хід 
2-3 рази на добу), дітям старшим 6 років і доро-
слим 0,05% розчин в спреї (по 1 впорскуванню в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). 

При застосуванні Називіну можуть спо-
стерігатись побічні ефекти. Іноді настає печіння 
чи сухість слизової оболонки носових ходів. 
Багатократне передозування при місцевому на-
зальному застосуванні веде до таких системних 
симпатоміметичних ефектів, як тахікардія і під-
вищення артеріального тиску. Вкрай рідко може 
спостерігатись неспокій, безсоння, втомлюва-
ність, головний біль, нудота. 

Ми вивчали ефективність препарату На-
зивін Оксиметазолін в комплексному лікуванні 
гострого гнійного верхньощелепного синуситу у 
дорослих. 
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Під нашим спостереженням за період з сі-
чня 2012 по травень 2013 рр. знаходилось 19 
хворих з гострим гнійним верхньощелепним 
синуситом віком від 20 до 42 років. Хворі були 
розподілені на дві групи: основну (10), в схему 
лікування яких вводився Називін Оксиметазо-
лін, та контрольну (9), які лікувались за тради-
ційною схемою. Групи були співставлені за ві-
ком і перебігом захворювання. Називін Оксиме-
тазолін призначався в 0,05% розчині по 2 краплі 
в кожний носовий хід 3 рази на добу. В ком-
плекс лікування включали  пункції і промивання 
верхньощелепної пазухи 0,9% розчином Натрію 
Хлориду з послідуючим введенням в пазуху ро-
зчину антибіотика, до якого виявлена найбільш 
чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності ліку-
вання були: суб’єктивна оцінка терапії  хво-
рими (вплив на секрецію з носа, вплив на но-
сове дихання, вплив на головний біль),  рино-
скопічна картина (відсутність виділень в сере-
дньому носовому ході, колір, вологість, кон-
систенція слизової оболонки порожнини но-
са), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазу-
хи, відсутність гнійних виділень в пазусі). 
При аналізі результатів лікування відмічено 
більш інтенсивний регрес симптомів запален-
ня верхньощелепної пазухи у пацієнтів основ-
ної групи. 

Так, 9 хворих, що приймали Називін Ок-
симетазолін, вказували на зникнення, 1 – на 
зменшення секреції з носа, 8 – на відновлення 
носового дихання, 2 – на його покращення, 9 – 
на зникнення, 1 – на зменшення головного болю 

(на 5-6-й день лікування). В контрольній групі 
ці показники були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 9 пацієнтів основної гру-
пи. Слизова оболонка порожнини носа у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції, без виділень. В контрольній 
групі нормалізація риноскопічної картини на 5-
6-й день лікування настала у 7 пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 8 
хворих основної групи; в контрольній групі стан 
верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й 
день лікування у 7 пацієнтів. 

Препарат Називін Оксиметазолін всіма 
хворими переносився добре, алергійних реакцій 
та інших побічних ефектів не відмічалось у жо-
дного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату На-
зивін Оксиметазолін в комплексному лікуванні 
хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит підвищує ефективність терапії пацієн-
тів з цією патологією. Отримані результати да-
ють підставу рекомендувати Називін Оксимета-
золін для лікування хворих на гострий гнійний 
верхньощелепний синусит як судиннозвужува-
льний і протизапальний засіб. Він застосовуєть-
ся з метою відновлення дренажу і дихання но-
сом при запальних захворюваннях навколоносо-
вих пазух. Називін Оксиметазолін може попов-
нити арсенал середників місцевої дії, що вико-
ристовуються в лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу у дорослих. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОХРЯЩА ПРИ ЗАКРЫТОМ ВАРИАНТЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 
 

Реконструкция стенки слухового прохода 
выполняется после мастоидэктомии с частич-
ным сохранением или удалением стенок. После 
мастоидэктомии с удалением стенки отсутству-
ет вся задняя часть слухового прохода. Может 
возникнуть необходимость в ее частичной или 
полной реконструкции. При полной реконст-
рукции слухового прохода мастоидальная по-
лость может вентилироваться или облитериро-
ваться. В свою очередь, облитерация может 
быть частичной, а оставшаяся часть полости 
будет вентилироваться. При частичной реконст-
рукции слухового прохода, прежде всего, вос-

станавливается мостик для создания высокой 
барабанной полости и для вентиляции аттика. 
Если костный мостик сохранен, латеральная 
стенка аттика и фрагмент задней стенки рекон-
струируется хрящом или костью (М. Portmann, 
1966; J. Szpunar, 1973; М. Tos, 1977). 

Целью нашей работы являлась оценка 
морфологических и функциональных результа-
тов применения аутохряща с надхрящницей из 
ушной раковины и козелка при закрытой техни-
ке тимпанопластики с реконструкцией задней 
стенки слухового прохода и латеральной стенки 
аттика. 
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Материалы и методы. На протяжении 
2007-2012 гг в ЛОР-клинике ИНВХ нами на-
блюдалось 97 пациентов с хроническим гной-
ным холестеатомным средним отитом, которым 
выполнена закрытая тимпанопластика по моди-
фицированной методике Wigand(1978) с рекон-
струкцией задней стенки наружного слухового 
прохода и аттика. Мужчин было 59 (60,8%), 
женщин – 39 (48,2%), средний возраст составил 
31,6 года. Метод заключается в трансканальной 
мастоидэктомии и основан на принципе восста-
новления аэрации антрума и является решением 
при хирургии холестеатомы, когда предприни-
маются попытки ревентиляции сосцевидной 
полости. Вариант Wigand не относится ни к 
технике сохранения, ни к технике удаления зад-
ней костной стенки наружного слухового про-
хода. В то же время он включает в себя элемен-
ты обеих методик, предполагая сохранение, как 
можно, больше костной части слухового прохо-
да и создание мостика с последующей тоталь-
ной реконструкцией стенки для ревентиляции 
полости. 

Для восстановления задней стенки слухо-
вого прохода, аттика и барабанной перепонки 
использовали надхрящнично-хрящевой ауто-
трансплантат козелка и ушной раковины. Опе-
рации выполняли заушным доступом. Для ре-
конструкции задней стенки наружного слухово-
го прохода и аттика использовали всю толщину 
хряща, для барабанной перепонки хрящ истон-

чали с передней стороны до 0,4-1мм, задний 
листок надхрящницы сохраняли. В большинстве 
случаев трансплантат укладывали под остатки 
барабанной перепонки (underlay методика).  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Сроки наблюдения пациентов до 5 лет. В 
течение 2 лет ретракция тимпанальной мембра-
ны разной степени выраженности возникла у 11 
(11,3%) пациентов, вторичная перфорация не-
отимпанальной мембраны – у 12 (12,4%), втя-
жение задней стенки слухового прохода у 18 
(18,6%) человек, лизиз трансплантата – у 10 
(10,3%) пациентов. На частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и 
4 кГц средний порог костной проводимости 
(КП) до операции составлял 14,3 дБ, воздушной 
проводимости (ВП) – 43,8 дБ, костно-
воздушного интервала (КВИ) – 31,6 дБ. После 
операции средние пороги составили: КП – 14,2 
дБ, ВП – 21,1 дБ и КВИ – 11,2 дБ.  

Выводы. Использование надхрящнично-
хрящевого аутотрансплантата ушной раковины 
и козелка при закрытой технике тимпанопла-
стики с реконструкцией задней стенки слухово-
го прохода и латеральной стенки аттика, а так 
же для пластики барабанной перепонки позво-
ляет добиться репневматизации сосцевидной 
полости и дает стойкие морфологические ре-
зультаты. Достоверное понижение порогов ВП 
(р<0,05) и сокращение величины КВИ (р < 0,01) 
позволяет достичь улучшения разборчивости 
речи по воздушному проведению. 
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ПОЛІДЕКСА В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий гнійний запальний середній отит 

– доволі часте захворювання як серед дітей, так і 
дорослих. Від загальної кількості захворювань 
вуха частка гострих середніх отитів становить 
25-30 % (Н.В. Мишенькин, 1997). Значно часті-
ше хворіють діти і люди похилого віку. Захво-
рювання спричиняють бактерійна інфекція 
(стрептококи, стафілококи, дифтерійна, тубер-
кульозна палички), фільтрівні віруси. Проник-
нення інфекції в слизову оболонку барабанної 
порожнини відбувається 4-ма шляхами: тубар-
ним; транстимпанальним; гематогенним; ретро-
градним. У перебігу гострого середнього гній-
ного отиту розрізняють 3 стадії: доперфоратив-
ну; перфоративну; репаративну або одужання 

(зворотнього розвитку). В лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту використовують різні 
засоби загальної і місцевої дії. При цьому голо-
вними в терапії даного захворювання є адекват-
на антибактерійна і адекватна місцева терапія. 
Завдання адекватної антибактерійної терапії 
може бути успішно вирішене через наявність 
широкого вибору антибактерійних препаратів. 
Завдання адекватної місцевої терапії вирішуєть-
ся наявністю різних місцевих засобів. 

В останні роки на фармацевтичному рин-
ку України з’явився новий антибактерійний і 
протизапальний препарат для місцевої терапії 
запальних захворювань вуха Полідекса. Ми за-
стосовували препарат Полідекса як антибакте-
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рійний і протизапальний засіб при місцевому 
лікуванні гострого середнього гнійного отиту у 
дорослих в доперфоративній стадії. 

Полідекса представляє собою вушні крап-
лі, розчин. Полідекса – це прозора рідина світ-
ло-жовтого кольору, що піниться при збовту-
ванні. Випускається у флаконах по 10,5 мл. Ви-
робляється Лабораторіями Бушара Рекордаті 
(Франція). В склад препарату входять діючі ре-
човини і допоміжні речовини. Діючі речовини: 1 
мл розчину Полідекса містить неоміцину суль-
фату 10 мг (6500 ОД), поліміксину В сульфату 
10000 ОД, дексаметазону метасульфобензоату 
натрію 1 мг. Допоміжні речовини: натрію мер-
куротіолат, кислоти лимонної моногідрат, роз-
чин натрію гідроксиду 1N, макрогол 400, полі-
сорбат 80, вода очищена. Терапевтичний ефект 
препарату Полідекса зумовлений протизапаль-
ною дією дексаметазону і протимікробною дією 
неоміцину та поліміксину В. Полідекса застосо-
вується при зовнішньому отиті, зокрема інфіко-
ваній екземі зовнішнього слухового ходу, гост-
рому середньому отиті без ушкодження бара-
банної перетинки. Препарат використовується у 
дорослих і дітей без вікових обмежень за приз-
наченням лікаря. 

Полідекса застосовується в краплях в на-
ступних дозуваннях. Дорослим закрапують у 
зовнішній слуховий хід по 1-5 крапель (дітям по 
1-2 краплі) у кожне вухо 2 рази на добу протя-
гом 6-10 днів. Тривалість лікування залежить 
від характеру та тяжкості захворювання і визна-
чається лікарем. Середня тривалість лікування 
складає 7 днів. Перед застосуванням слід зігріти 
флакон, потримавши його у руці, щоб уникнути 
неприємного відчуття, пов’язаного з потраплян-
ням холодної рідини до вуха. Під час процедури 
тримати голову нахиленою у протилежну сто-
рону декілька хвилин. Препарат можна викори-
стовувати в період вагітності та годування груд-
дю. Застосування препарату протипоказане при 
підвищеній чутливості (алергії) до будь-якого з 
компонентів лікарського засобу, зокрема до ан-
тибактерійних складників, що входять до складу 
препарату, або інших аміноглікозидів, при інфе-
кційних або травматичних ушкодженнях бара-
банної перетинки, при наявності вірусної, гриб-
кової та туберкульозної інфекції у зовнішньому 
слуховому ході. При використанні препарату 
Полідекса у деяких випадках можливі місцеві 
шкірні алергійні реакції. Алергійні реакції при 
місцевому застосуванні неоміцину можуть про-
являтись у вигляді екземи із почервонінням, 
лущенням, набряком, свербежем, висипаннями 
на шкірі. У випадку порушення цілісності бара-
банної перетинки – ризик токсичного впливу на 
слуховий (зниження слуху) і вестибулярний (за-

паморочення, порушення рівноваги) апарати. 
Оскільки препарат містить тіомерсаль, існує 
ризик контактного дерматиту, алергійної реакції 
та подразнення шкіри. Можливе утворення ре-
зистентних мікроорганізмів та розвиток грибко-
вих інфекцій. 

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня 2012 по червень 2013 рр. знаходилось 26 
хворих на однобічний гострий середній гнійний 
отит в доперфоративній стадії віком від 24 до 45 
років. Хворі скаржились на закладання вуха, 
шум у ньому, погіршення слуху, підвищення 
температури тіла в межах 37,2-38,2 ºС, різкий 
біль у вусі. Часто відмічалась ірадіація болю у 
скроню, зуби та всю відповідну частину голови. 

При отоскопії відмічалась ін’єкція судин 
за ходом держання молоточка та радіально по 
барабанній перетинці (у 20 хворих), розлита гі-
перемія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держа-
льця молоточка та його короткого відростка) (у 
6) і на цьому фоні випинання барабанної пере-
тинки у зовнішній слуховий хід (у 2 хворих).  

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (16) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Хво-
рі основної групи отримували вушні краплі По-
лідекса і загальноприйняте загальне лікування, 
контрольної – тільки загальноприйняте загальне 
лікування. Препарат Полідекса призначався в 
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника 
(Лабораторії Бушара Рекордаті (Франція)): за-
крапування у зовнішній слуховий хід по 5 кра-
пель 2 рази на добу протягом 7 днів. В комплекс 
лікування входили судинозвужувальні краплі в 
ніс. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на закладання вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у ву-
сі); отоскопічна картина (стан барабанної пере-
тинки), показники температури тіла, показники 
тональної аудіометрії. При аналізі результатів 
лікування відмічено інтенсивніший регрес сим-
птомів захворювання у хворих основної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи вказували на 
зникнення закладання у вусі, зникнення шуму у 
вусі, покращення слуху, 13 – на зникнення, 3 – 
на зменшення болю у вусі (на 4-5-й день ліку-
вання). По закінченні лікування, тобто через 7 
днів, всі симптоми отиту зникали. В контроль-
ній групі ці показники були значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини від-
значено на 4-5-й день лікування у 14 хворих. 
Гіперемія барабанної перетинки у них була від-
сутня. В контрольній групі покращення отоско-
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пічної картини відзначалося на 4-5-й день ліку-
вання у 7 хворих. 

Нормалізація температури тіла на 4-5-й 
день лікування спостерігалась у всіх пацієнтів 
основної групи. В контрольній групі температу-
ра тіла нормалізувалась на 4-5-й день лікування 
у 8 хворих. 

Показники тональної аудіометрії (зменшен-
ня кістково-повітряного інтервалу на аудіограмі) 
на 4-5-й день лікування значно покращились у 14 
хворих основної групи; в контрольній групі змен-
шення кістково-повітряного інтервалу на тональ-
ній аудіограмі спострерігалось у 7 пацієнтів. 

Стерпність препарату Полідекса у всіх 
хворих була доброю, алергійних реакцій та ін-

ших побічних явищ не відмічалось у жодного 
пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
Полідекса в лікуванні хворих на гострий серед-
ній гнійний отит в доперфоративній стадії під-
вищує ефективність терапії хворих з цією пато-
логією. Отримані результати дають підставу 
рекомендувати препарат Полідекса для місцево-
го лікування гострого середнього гнійного оти-
ту в доперфоративній стадії як антибактерійний 
і протизапальний засіб. 

Полідекса може поповнити арсенал сере-
дників місцевої дії, що використовуються в те-
рапії гострого середнього гнійного отиту в до-
перфоративній стадії у дорослих. 
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Дифузний зовнішній отит – це запалення 

шкіри переважно кісткової частини зовнішнього 
слухового ходу (А.А. Лайко, Д.І. Заболотний 
(2005), А.А. Лайко, 2008). Етіологія дифузного 
зовнішнього отиту пов’язана з проникненням 
мікроорганізмів через шкіру кісткової частини 
слухового ходу. Цьому сприяють макро- та мік-
ротравма, мацерація шкіри у хворих на гострий, 
рецидивний та хронічний середній отит, сто-
ронні тіла, а також дія різноманітних подразни-
ків, зокрема часте вливання в слуховий хід лі-
карських або токсичних речовин і навіть зви-
чайної води (А.А. Лайко, 2008). 

Клінічно спостерігається гіперемія, на-
бряк і стовщення шкіри кісткової частини слу-
хового ходу. Нерідко процес поширюється на 
барабанну перетинку, яка може бути гіперемо-
вана, вкрита злущеним епідермісом. Слухова 
функція не страждає, але при значному набряку 
шкіри і закритті просвіту слухового ходу вона 
порушується. Відзначається незначний біль у 
вусі. Температура тіла субфебрильна або нор-
мальна. При хронічному перебігу захворювання 
насамперед відбувається потовщення шкіри зо-
внішнього слухового ходу і барабанної перети-
нки внаслідок лейкоцитарної інфільтрації (А.А. 
Лайко, 2008). 

Для лікування дифузного зовнішнього 
отиту призначають місцеві і загальні засоби 
впливу на хворобу, але головним чином місцеві. 

Одним із місцевих середників є Неладекс. Але у 
вітчизняній літературі відсутні відомості щодо 
використання цього препарату для місцевого 
лікування дифузного зовнішнього отиту. Ми 
застосували Неладекс як протимікробний і про-
тизапальний засіб в місцевому лікуванні гостро-
го дифузного зовнішнього отиту у дорослих. 

Неладекс – це комбінований препарат з 
протимікробною та протизапальною дією для 
місцевого застосування в офтальмології та ЛОР-
практиці. Випускається в формі очних/вушних 
крапель по 5 мл у пластиковому флаконі-
крапельниці. Виробник: “Е.І.П.І.Ко” (Єгипет). 
До складу препарату входять дексаметазон, не-
оміцину сульфат, поліміксин В сульфат. 1 мл 
препарату містить дексаметазону 1мг, неоміци-
ну сульфату 3,5 мг, поліміксину В сульфату 
6000 МО. В оториноларингології Неладекс за-
стосовується при гострих і хронічних зовнішніх 
отитах, гострому середньому отиті без перфора-
ції барабанної перетинки. Застосування препа-
рату протипоказана при підвищеній чутливості 
до будь-якого компоненту препарату, при гриб-
кових захворюваннях вух, вірусних захворю-
ваннях вух, туберкульозі. Препарат не призна-
чають дітям віком до 12 років. 

Неладекс застосовується в наступних до-
зуваннях: при інфекціях зовнішнього вуха по 4 
крапі 3-4 рази на добу, при гострому середньому 
отиті без перфорації барабанної перетинки по 4-
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10 крапель 3-4 крапель 3-4 рази на добу. Зазви-
чай курс лікування триває 6-10 днів. Побічні дії 
можуть бути спричинені як дексаметазоном, так 
і антибактерійними препаратами, а також їхнім 
поєднанням. При порушенні цілісності барабан-
ної перетинки виникає ризик токсичного впливу 
на слуховий і вестибулярний апарати. Перед 
початком лікування необхідно впевнитись у від-
сутності пошкодження барабанної перетинки. 

Під нашим спостереженням за період з 
лютого по червень 2013 р. знаходилось 16 хво-
рих на однобічний гострий дифузний зовнішній 
отит віком від 20 до 42 років, які лікувались мі-
сцевим застосуванням Неладексу (основна гру-
па). Контрольну групу склали 20 пацієнтів, які 
спостерігались нами в 2011-2012 рр. і лікува-
лись місцевим застосуванням 3% борного спир-
ту. Хворі скаржились на біль у вусі, свербіж, 
незначне зниження слуху, гнійні виділення з 
неприємним запахом. 

Під час отоскопії визначалась гіперемія, 
інфільтрація шкірного покриву зовнішнього 
слухового ходу. Поверхня шкіри була мацеро-
вана, вкрита гноєм і злущеним епідермісом. Ба-
рабанна перетинка, яка з трудом проглядалась 
через звужений слуховий хід, була потовщеною 
і вкритою злущеним епідермісом. Хворі основ-
ної групи після туалету зовнішнього слухового 
ходу сухим способом отримували Неладекс, 
який призначався згідно рекомендаціям компа-
нії-виробника (“Е.І.П.І.Ко” (Єгипет): по 4 краплі 
3 рази на добу шляхом закрапування у зовніш-
ній слуховий хід. Курс лікування тривав 7 днів. 

Пацієнтам контрольної групи після туалету зов-
нішнього слухового ходу сухим способом в слу-
ховий хід закрапували 3% борний спирт по 5 
крапель 3 рази на добу. Із загального лікування 
хворі обох груп отримували вітаміни і антигіс-
тамінні препарати. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були суб’єктивні відчуття хворих і отоскопі-
чна картина. Пацієнти основної групи значне 
покращення відчували уже з 3-4-ї доби лікуван-
ня: значно зменшувались біль, свербіж у вусі, 
гнійні виділення з вуха, відмічалось деяке пок-
ращення слуху. До 6-ї доби лікування спостері-
галось повне зникнення симптомів запалення 
зовнішнього слухового ходу у всіх пацієнтів 
основної групи. В контрольній групі деяке пок-
ращення відмічалось на 5-6-у добу лікування, а 
повне зникнення симптомів до 8-ї доби. Стерп-
ність препарату Неладекс у всіх хворих була 
доброю. Алергійних реакцій та інших побічних 
ефектів не відмічалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, на підставі отриманих ре-
зультатів можна зробити висновок про високу 
ефективність препарату Неладекс в місцевому 
лікуванні гострого дифузного зовнішнього оти-
ту у дорослих. На підставі отриманих результа-
тів можна рекомендувати Неладекс для місцево-
го лікування гострого дифузного зовнішнього 
отиту як протибактерійний і протизапальний 
засіб. Неладекс може поповнити арсенал серед-
ників місцевої дії, що використовуються в міс-
цевому лікуванні гострого дифузного зовніш-
нього отиту у дорослих. 
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МІРАМІСТИН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО 
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Гостре гнійне запалення середнього вуха 

зустрічається доволі часто в практиці оторино-
ларинголога. За даними літератури (Н.В. Мише-
нькин, 1997), частота гострих середніх отитів 
складає 25-30% від загальної кількості захворю-
вань вуха. В перебігу гострого гнійного серед-
нього отиту розрізняють 3 стадії: доперфорати-
вну; перфоративну; репаративну або зворотньо-
го розвитку (одужання). В лікуванні цього за-
хворювання використовують різні середники 
системної і місцевої дії. При цьому головним в 
терапії гострого середнього гнійного отиту є 
адекватна загальна антибактерійна терапія і аде-
кватна місцева терапія. Завдання адекватної за-

гальної антибактерійної терапії вирішується на-
явністю широкого вибору антибактерійних пре-
паратів. Завдання адекватної місцевої терапії 
може бути успішно вирішене через наявність 
різних місцевих засобів.  

Ми застосували 0,01% розчин мірамісти-
ну в комплексному лікуванні гострого гнійного 
середнього отиту в перфоративній стадії у доро-
слих. 

Мірамістин – новий вітчизняний поверхне-
во-активний антисептик, що володіє імуно-
ад’ювантною дією, яка обумовлюється впливом на 
мембрани імунокомпетентних клітин (М.А. Зава-
лий, А.Г. Балабанцев, 1998). На відміну від зви-
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чайних антисептиків (хлоргексадину, фурациліну, 
перекису водню, препаратів йоду), мірамістин 
ефективно діє не тільки на бактерії, а й проти гри-
бів та вірусів (Є.В. Глух і співавт., 2009; І.В. Ма-
льована і співавт., 2010; А.П. Ковалик і співав., 
2011). Антисептик мірамістин успішно застосову-
ється в оториноларингології при лікуванні гостро-
го гнійного верхньощелепного синуситу (М.А. 
Завалий, 1997; Г.С. Протасевич і співавт., 2009; 
В.А. Левчук і співавт., 2010; Л.А. Чортківська і 
співавт., 2013, та ін.). При гострому гнійному се-
редньому отиті цей препарат використовується ще 
рідко. При аналізі літератури ми знайшли лише 
одну публікацію (В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 
2013) щодо використання мірамістину при місце-
вому лікуванні даного захворювання. 

Під нашим спостереженням за період з 
2011 по 2012 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
рий гнійний середній отит в перфоративній ста-
дії віком від 20 до 47 років. Пацієнти були роз-
поділені на дві групи: основну (10 осіб), яким у 
зовнішній слуховий хід вводився 0,01% розчин 
мірамістину тричі на день в краплях, та контро-
льну (10), котрим у зовнішній слуховий хід вво-
дився 1% розчин діоксидину. В комплекс ліку-
вання пацієнтів обох груп входили антибіотики, 
судинозвужувальні краплі до носа. Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Критеріями ефективності лікування були 

суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на 
виділення з вуха, вплив на закладеність у вусі, 
вплив на шум у вусі, вплив на слухову функ-
цію), отоскопічна картина (відсутність виділень 
у зовнішньому слуховому ході, стан барабанної 
перетинки). При аналізі результатів лікування 
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів 
запалення середнього вуха у пацієнтів основної 
групи. 

Так, 90% хворих, яким у зовнішній слухо-
вий хід вводився мірамістин, вказували на зник-
нення, 10% = на зменшення виділень з вуха, 
90% - на зникнення, 10% - на зменшення закла-
деності у вусі. У всіх пацієнтів зник шум у вусі. 
Всі хворі відмічали покращення слуху (на 5-й 
день лікування). В контрольній групі ці показ-
ники були значно нижчими і відмічались через 9 
днів від початку лікування. Отоскопічна карти-
на нормалізувалась на 5 – й день лікування у 
90% хворих основної групи. У осіб контрольної 
групи нормалізація отоскопічної картини на 9 – 
й день лікування відмічалась в 70% випадків. 

Таким чином, застосування 0,01% розчи-
ну мірамістину в комплексному лікуванні гост-
рого гнійного середнього отиту в перфоративній 
стадії підвищило ефективність терапії хворих з 
даною патологією, дозволило добитись скоро-
чення терміну лікування. Виявлена його перева-
га в порівнянні з 1% розчином діоксидину. 

 
© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, Л.А. Чортківська, 2013 
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ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ 
 

Метою нашої роботи був аналіз публіка-
цій оториноларингологів Тернопільщини по за-
гальному лікуванню хронічного середнього 
гнійного отиту. Раніше такий аналіз не прово-
дився. Публікації наукових праць з цього пи-
тання оториноларингологами Тернопільщини 
розпочались з 1989 року. За період з 1989 по 
2012 рр. загальне лікування хронічного серед-
нього гнійного отиту описане в 13 публікаціях, 
що становить 1,17 % від загального числа опуб-
лікованих оториноларингологами Тернопільщи-
ни наукових робіт (1102).  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней” 
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб” (м. Київ), “Здобутки клінічної і експе-
риментальної медицини” (м. Тернопіль), збірни-

ках: “Актуальні питання клінічної і експеримен-
тальної медицини” (м. Тернопіль), “Актуальні 
питання мікрохірургії вуха та захворювань вер-
хніх дихальних шляхів” (м. Київ), “Здобутки 
клінічної і експериментальної медицини” (м. 
Тернопіль), кандидатській дисертації (м. Терно-
піль), авторефераті кандидатської дисертації (м. 
Київ).  Серед опублікованих робіт 4 статті, 7 тез, 
1 дисертація, 1 автореферат дисертацій. 

Публікації наукових робіт стосувались за-
стосування Гатилину (гатифлоксацину), каль-
цеміну, протефлазиду, гліцерофосфату кальцію, 
відеїну, лікування хронічного середнього гній-
ного отиту в поєднанні з патологією носа чи 
носової частини горла. 

Використання Гатилину (гатифлоксаци-
ну) наведено в одній публікації. Так, О.І. Яшан, 
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Г.С. Протасевич, П.І. Вакіряк і співавтори 
(2012) застосували сучасний фторхінолон IV-го 
покоління Гатилин (гатифлоксацин) як антибак-
терійний засіб в комплексному лікуванні загос-
треного хронічного гнійного мезотимпаніту у 20 
хворих віком від 20 до 45 років. Гатилин (гати-
флоксацин) призначався досередини по 1 табле-
тці (200 мг) 2 рази на день протягом 7 днів. Лі-
кування виявилось ефективним. Підкреслюєть-
ся, що застосування Гатилину (гатифлоксацину) 
в лікуванні хворих на загострений хронічний 
гнійний мезотимпаніт підвищує ефективність 
терапії хворих з цією патологією. 

Застосування кальцеміну, протефлазиду, 
гліцерофосфату кальцію, відеїну описане в чо-
тирьох наукових роботах. І.В. Мальована (2007, 
2008) патогенетично обґрунтувала та апробува-
ла модифіковані схеми лікування із використан-
ням диференційовано імуномодулятора протеф-
лазиду та остеопротектора кальцеміну. Автор 
довела ефективність застосування кальцеміну, 
що сприяє покращенню механізмів остеогенезу 
та окремих ланок гомеостазу (сполучнотканин-
ний обмін, кріоглобуліни, церулоплазмін). До-
ведено також ефективність призначення проте-
флазиду у випадку імунної недостатності вна-
слідок частих загострень хронічного середнього 
гнійного отиту з позиції клінічних, лаборатор-
них критеріїв стабілізації окремих ланок гомео-
стазу. При цьому було обстежено 52 хворих на 
хронічний середній гнійний отит віком від 17 до 
60 років. У обстежених хворих виявлено остео-
пенії, вторинний імунодефіцит клітинної ланки 
імунітету та дисімуноглобулінемію. Виявлені в 
процесі дослідження зміни вимагали призна-
чення модифікованих схем лікування з ураху-
ванням порушень мінеральної щільності та дис-
балансу імунної системи. 

Для корекції остеопенічного синдрому 
досередини призначався препарат кальцемін по 
1 таблетці двічі на добу протягом 30 днів з на-
ступною перервою 3 міс, далі – прийом у попе-
редній дозі протягом 30 днів. 

Для стабілізації показників клітинного 
імунітету і дисімуноглобулінемії та зменшення 
частоти загострень хронічного середнього гній-
ного отиту проводилось лікування протефлази-
дом за схемою: 1-й тиждень – по 5 крапель 3 
рази на добу, 2-3-й тиждень – по 10 крапель 3 
рази на добу, 4-й тиждень – по 8 крапель 3 рази 
на добу досередини. 

Підкреслюється, що комплексну терапію 
хронічного середнього гнійного отиту, який пе-
ребігає на тлі остеопенії, слід доповнювати ка-
льцеміном, що сприяє покращенню стану міне-
ралізації кісткової тканини, стабілізації обміну 
сполучної тканини. Діагностована вторинна 

імунонедостатність клітинної ланки імунітету ІІ 
ступеня при відсутності остеопенії потребує 
призначення імунокорегувального препарату – 
протефлазиду. 

І.В. Мальована (2007) вивчала ефектив-
ність процесів мінералізації кісткової тканини у 
хворих на гнійні середні отити при використан-
ні кальцеміну. Кальцемін застосовувався в таб-
летках досередини за схемою, наведеною у ви-
щеописаних роботах. Лікування виявилось ефе-
ктивним. 

Для ліквідації порушень мінеральної 
щільності та кальцій-фосфорного обміну І.В. 
Мальована (2006) призначала комплекси дифе-
ренційованого лікування. 20 хворих отримували 
кальцемін адванс, 22 пацієнтам призначались 
гліцерофосфат кальцію і відеїн. Спостереження 
за пацієнтами, у яких хронічний середній гній-
ний отит перебігав на фоні остеопенії встанови-
ло, що тривале комплексне лікування призвело 
до покращення мінералізації кісток, підкреслює 
автор. 

Лікуванню хронічного середнього гнійно-
го отиту в поєднанні з патологією носа чи носо-
вої частини горла присвячено 8 публікацій. Г.С. 
Протасевич (1994) проаналізував операції підс-
лизової резекції перегородки носа у 172 хворих, 
у яких деформація перегородки поєднувалась з 
хронічним середнім гнійним отитом. Вік паціє-
нтів був від 15 до 68 років. На 6-7-й день після 
резекції перегородки носа носове дихання від-
новилось у 159 і значно покращилось у 13 хво-
рих. Припинення гноєтечі з вуха спостерігалось 
у 23 і значне зменшення у 59 хворих із 117, у 
яких вона мала місце при поступленні в клініку, 
значно покращилась прохідність слухових труб. 
Слухова функція у переважної більшості хворих 
(149) не змінилась. Зазначається, що хірургічні 
втручання по ліквідації деформації перегородки 
носа з метою відновлення носового дихання у 
хворих на хронічний середній гнійний отит зна-
чно покращують прохідність слухових труб, що 
в свою чергу сприяє припиненню або зменшен-
ню гноєтечі з вуха. Підкреслюється, що санацію 
порожнини носа слід вважати важливим захо-
дом у хворих на хронічний середній гнійний 
отит. У таких  пацієнтів завжди необхідно рете-
льно обстежувати перегородку носа і при вияв-
ленні змін її форми, що порушують дихання 
через ніс, проводити резекцію перегородки. 

Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ко-
валик і співавтори (2003) описують роль усу-
нення деформації перегородки носа на перебіг 
хронічного середнього гнійного отиту. З цією 
метою проаналізовано операції підслизової ре-
зекції перегородки носа у 226 хворих, у яких її 
деформація поєднувалась з хронічним середнім 
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гнійним отитом. Підкреслюється, що хірургічні 
втручання з метою усунення деформації перего-
родки носа для відновлення носового дихання у 
хворих на хронічний середній гнійний отит зна-
чно покращує прохідність слухових труб, що в 
свою чергу сприяє припиненню чи зменшенню 
кровотечі з вуха. Особливо велике значення це 
має в плані скорочення строків підготовки хво-
рих до тимпанопластики. Отже, санацію порож-
нини носа слід вважати важливим засобом у 
хворих на хронічний середній гнійний отит. У 
таких пацієнтів завжди необхідно ретельно об-
стежувати перегородку носа і при виявленні 
деформацій, що порушують носове дихання, 
ставити питання про їх усунення, зазначають 
автори. 

Г.С. Протасевич, І.А. Яшан, О.І. Яшан і 
співавтори (1997) розглядають вплив хірургіч-
ного лікування деформації задніх відділів пере-
городки носа на перебіг хронічного середнього 
гнійного отиту. Підкреслюється, що ліквідації 
деформації перегородки носа в задніх її відді-
лах, особливо при впертій отореї слизового ха-
рактеру, у більшості хворих призводить до зме-
ншення чи припинення виділень з вуха та мож-
ливості виконання хірургічного втручання на 
вусі. 

Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і І.А. Яшан 
(1999) проводять хірургічну корекцію патології 
задніх відділів порожнини носа (резекцію задніх 
відділів перегородки і задніх кінців нижніх но-
сових раковин) у хворих на хронічний середній 
гнійний отит. Підкреслюється, що операції в 
задніх відділах порожнини носа у хворих на 
хронічний середній гнійний отит значно поліп-
шують прохідність слухових труб, що в свою 
чергу, сприяє припиненню чи зменшенню ото-
реї. В той же час на слухову функцію вони сут-
тєво не впливають. Зрозуміло, що в механізмі 
зниження слуху у цих пацієнтів, крім порушен-
ня прохідності слухових труб, значну роль віді-
грає перфорація барабанної перетинки, пору-
шення цілісності ланцюжка слухових кісточок. 

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич, П.В. Кова-
лик і співавтори (1989), а також І.А. Яшан, Г.С. 

Протасевич і О.І. Яшан (1999) вказують, що 
гіперплазія задніх кінців нижніх носових рако-
вин у хворих на хронічний середній гнійний 
отит негативно впливає на його перебіг і на 
результати як консервативного, так і хірургіч-
ного лікування. Рекомендують резекцію задніх 
кінців нижніх носових раковин у хворих на 
хронічний середній гнійний отит. Резекція зад-
ніх кінців носових раковин призводить до по-
ліпшення стану слухової труби, ліквідації гіпе-
рсекреції, відновлення прохідності слухової 
труби або її покращення, припинення виділень 
з вуха. 

О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук і 
співавтори (2008), а також О.І. Яшан, Г.С. Про-
тасевич, Є.В. Глух і співавтори (2009) описують 
тактику лікування хворих на хронічний гнійний 
мезотимпаніт в поєднанні з аденоїдними вегета-
ціями. Під спостереженням авторів знаходилось 
142 хворих з вказаною патологією віком від 12 
до 43 років. Всім хворим була проведена адено-
томія з метою відновлення або покращення но-
сового дихання і прохідності слухової труби. 
Після аденотомії протягом 1-2 тиж гноєтеча з 
вуха припинилась у 52 (37 %) хворих, значно 
зменшилась – у 83 (58 %) . Підкреслюється, що 
аденотомія, яка проводиться з метою відновлен-
ня носового дихання та покращення прохідності 
слухової труби, позитивно впливає на перебіг 
хронічного гнійного мезотимпаніту. 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини по загальному 
лікуванню хронічного середнього гнійного оти-
ту складають 1,17 % від загального числа (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. При цьому описане застосування 
Гатилину (гатифлоксацину), кальцеміну, проте-
флазиду, гліцерофосфату кальцію, відеїну, ліку-
вання хронічного середнього гнійного отиту в 
поєднанні з патологією носа чи носової частини 
горла. На нашу думку, наведені в цій статті ві-
домості матимуть теоретичне і практичне зна-
чення як для оториноларингологів, так й для 
інших спеціалістів (терапевтів, сімейних лікарів 
та ін.). 

 
© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, 2013 
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В.В. НІКОЛОВ, І.В. ХОРУЖИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.І. ГАРАСИМІВ, Я.С. МЕЛЬНИК  
(ТЕРНОПІЛЬ, КИЇВ, КОЗОВА, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ МІРАМІДЕЗУ ПРИ ГРИБКОВОМУ ЗОВНІШНЬОМУ ОТИТІ  
У ДОРОСЛИХ 

 
Серед патології вуха грибковий зовнішній 

отит зустрічається досить часто. За даними А.І. 
Крюкова і співавторів (2005), грибкові зовнішні 
отити серед отитів іншої етіології складають 
18,6%. За спостереженнями В.І. Чистякової і І.В. 
Наумової (1999), при грибкових ураженнях зов-
нішнього і середнього вуха грибковий зовніш-
ній отити становить 27,4%. При грибкових зов-
нішніх отитах застосовується місцеве і загальне 
лікування з використанням різних протигрибко-
вих препаратів. Однак пошук нових препаратів 
для терапії грибкового зовнішнього отиту про-
довжується і донині. Одним з таких препаратів є 
Мірамідез, який на фармацевтичному ринку 
України з’явився порівняно недавно. У вітчиз-
няній оториноларингології він застосовувався 
рідко, про що свідчить лише одна публікація в 
доступній літературі (В. Н. Гинькут, 2013). В 
інструкції по застосуванню цього препарату 
вказується на його ефективність при зовнішніх 
(в тому числі і грибкових) та середніх отитах. 
Досліджена, проведені на кафедрі оторинолари-
нгології (завідувач кафедри професор В.І. Попо-
вич) Івано-Франківського державного медично-
го університету (нині Івано-Франківський наці-
ональний медичний університет) доведена ви-
сока ефективність його при гострому середньо-
му отиті. 

Ми застосували Мірамідез в лікуванні 
хворих на грибковий зовнішній отит. Перш ніж 
приступити до описання результатів лікування, 
зупинимось на характеристиках цього препара-
ту. Мірамідез – це 0,1% спритів розчин на осно-
ві Мірамістину – універсального антисептика 
широкого спектру дії. Переваги Мірамідезу: 
сильна антимікробна дія, включаючи антибіоти-
корезистентні мікроорганізми; володіє вираже-
ною протизапальною дією; висока безпека; від-
сутність алергізувальної і подразнювальної дії 
на шкіру; стимулює місцеві імунні реакції; при-
скорює регенеративні процеси; підсилює дію 
антибіотиків; активізує процеси фібринолізу в 
джерелі запалення; при вивітруванні утворює на 
поверхні плівку, завдяки чому зберігається три-
валий і надійний антисептичний ефект; завдяки 
властивостям спиртового розчину, досягається 
помірний зігрівальний і протинабряковий ефект, 
що дозволяє швидко зняти больовий синдром 
при прогресуванні гострого отиту. Мірамідез 
ефективний проти всіх мікроорганізмів, що най-
більш часто зустрічаються (грампозитивних мі-

кроорганізмів, грамнегативних мікроорганізмів, 
вірусів, грибів, найпростіших, атипових внутрі-
шньоклітинних мікроорганізмів). Тому нема 
необхідності втрачати час для того, щоб упев-
нитись у відсутності у пацієнта грибкової чи 
вірусної мікрофлори. Застосовується при зовні-
шньому і неперфоративному середньому отиті. 
Схема лікування препаратом Мірамідез при зо-
внішньому отиті наступна: турунду, змочену 
препаратом, уводять в зовнішній слуховий хід 
на 10-15 хв 2-3 рази на добу. Тривалість ліку-
вання становить до 2-х тижнів. Схема застосу-
вання Мірамідезу при середньому неперфорати-
вному отиті: закрапують по 3-5 крапель в зов-
нішній слуховий хід хворого вуха 3-4 рази на 
добу. Тривалість лікування також до 2-х тижнів. 

Протипоказаннями до застосування Мі-
рамідезу є індивідуальна гіперчутливість до 
препарату. При сумісному використані Мірамі-
дез може підвищувати ефективність дії антибіо-
тиків. При лікуванні отитів можливе застосу-
вання препарату Мірамідез після закрапування 
місцево – анестезувальних середників, але не 
раніше ніж через 5-10 хв після їх введення.  

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня 2012 по червень 2013 рр. знаходилось 20 
хворих на грибковий зовнішній отит віком від 
20 до 45 років. Пацієнти скаржились на нестер-
пний і майже постійний свербіж у вусі. Багато з 
них відмічали біль в ураженому вусі. Деякі па-
цієнти вказували на відчуття повноти в зовніш-
ньому слуховому ході, закладення вуха, пекуче 
відчуття у зовнішньому слуховому ході. Обсте-
жувані заявляли скарги також на наявність заба-
рвлених серозних виділень з вуха. Забарвлення 
виділень залежало від виду гриба. Вони часто 
відмічали підвищення чутливості зовнішнього 
слухового ходу і навіть вушної раковини при 
доторкуванні. Досить частою була скарга на 
шум у хворому вусі. Інколи спостерігався дзвін 
у вусі. Нерідко пацієнти відмічали зниження 
слуху. При отоскопії у зовнішньому слуховому 
ході відзначалась виражена набряклість, інфіль-
трація, гіперемія його стінок. Іноді спостеріга-
лась також інфільтрація барабанної перетинки, 
мацерація шкіри зовнішнього слухового ходу. 
Зовнішній слуховий хід був звужений на всьому 
протязі як в кістковому, так і в перетинчасто – 
хрящовому відділі. 

При отоскопії в зовнішньому слуховому 
ході виявлялось лущення пластів ороговіваючого 
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епітелію шкіри. На шкірі зовнішнього слухового 
ходу виднілись міцелії гриба, колір яких залежав 
від виду останнього. Хворі були розподілені на 
дві групи: основну (10 пацієнтів) і контрольну 
(10). Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. Хворим основної групи після туа-
лету зовнішнього слухового ходу в нього уводи-
ли на 10-15 хв 2-3 рази на добу турунду, змочену 
Мірамідезом, протягом 10 днів. Пацієнтам конт-
рольної групи після туалету зовнішнього слухо-
вого ходу змазували його шкіру 30% спиртовим 
розчином прополісу 2-3 рази на день. Поряд з 
місцевим лікуванням всім хворим призначалась 
загальна терапія: кетаконазол в таблетках, препа-
рати калію, неспецифічна гіпосенсибілізація. 

При аналізі результатів лікування кращі 
результати відмічені у пацієнтів основної групи. 
Так, до кінця 10-го дня від початку лікування у 

8 пацієнтів зникли ознаки грибкового зовніш-
нього отиту, у 2 – зменшився їх прояв. В конт-
рольній групі результати лікування виявились 
нижчими. До закінчення лікування (10-й день) 
клінічні ознаки грибкового зовнішнього отиту 
зникли у 6 пацієнтів і зменшились – у 4. Стерп-
ність препарату Мірамідез у всіх хворих була 
доброю. Якихось побічних ефектів не відміча-
лось у жодного пацієнта. 

Таким чином, наші попередні досліджен-
ня свідчать про те, що Мірамідез є ефективним 
засобом в комплексному лікуванні грибкового 
зовнішнього отиту. На підставі отриманих да-
них можна рекомендувати цей препарат як міс-
цевий засіб в комплексному лікуванні хворих на 
вказану патологію. Але для кінцевого визначен-
ня ефективності Мірамідезу необхідні подальші 
спостереження. 

 
© В.В. Ніколов, І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, А.І. Гарасимів, Я.С. Мельник, 2013 
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БІОХІМІЧНІ І ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ СЕРЕДНІХ ГНІЙНИХ ОТИТАХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по біохімічних і імунологічних показниках 
при середніх гнійних отитах. Раніше такий ана-
ліз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочалися з 1970 року. За період з 1970 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по біохімічних і імунологічних показниках при 
середніх гнійних отитах опубліковано 3 наукові 
праці (2 по біохімічних і 1 по імунологічних 
показниках), що становить 0,27% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини. 

 Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) та 
в збірниках: «Вопросы теоретической и клини-
ческой медицины» (м. Київ), «Ювілейний Між-
народний конгрес студентів і молодих вчених, 
присвячений 50-річчю ТДМУ» (м. Тернопіль). 
Серед опублікованих робіт 1 стаття і 2 тез. 

 А.Ф. Масик (1970) в статті «Содержание 
антилейкоцитарных и антитромбоцитарных ан-
тител в крови больных хроническим гнойным 
отитом» наводить дані дослідження вмісту ан-
тилейкоцитарних і антитромбоцитарних антитіл 
в сироватці крові у хворих на хронічний серед-
ній гнійний отит. При цьому антилейкоцитарні 
антитіла знаходились частіше, ніж антитромбо-
цитарні. Виявлені у досліджуваних аутоантитіла 

свідчать про виникнення аутосенсибілізації ор-
ганізму і доцільність десенсибілізувальної тера-
пії у таких хворих, підкреслює авторка. 

 В тезах «Вміст церулоплазміну в крові – 
критерій глибини запального процесу при оти-
тах» Ірина Мальована (2007) наводить результа-
ти дослідження вмісту церулоплазміну в крові 
хворих на гострий та хронічний середній гній-
ний отит. При цьому встановлено збільшення 
вмісту церулоплазміну у хворих на гострий се-
редній гнійний отит більш ніж у 2 рази в порів-
нянні з контрольною групою. Загострений хро-
нічний середній гнійний отит супроводжувався 
достовірним підвищенням церулоплазміну в 
сироватці крові. Зазначається, що при гострому 
середньому гнійному отиті високі показники 
церулоплазміну свідчать про високу активність 
запального процесу, тоді як при хронічному се-
редньому гнійному отиті запалення в більшій 
мірі зумовлюється бактерійним компонентом. 
І.В. Мальована (2007) в тезах «Стан імунної си-
стеми у хворих на гнійні середні отити» описує 
результати дослідження імунної системи у хво-
рих на гострий і хронічний середній гнійний 
отит віком від 18 до 68 років. При цьому вста-
новлено пригнічення гуморальної ланки імуні-
тету у хворих на хронічний середній гнійний 
отит, про що свідчить підвищення рівня ІgМ та 
зниження ІgА. Підвищення рівня ЦІК – це ауто-
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імунна відповідь на запалення, що відбувається 
в організмі, зазначає авторка. 

 Таким чином, описані в цій статті відо-
мості свідчать про те, що біохімічні і імунологі-
чні показники при середніх гнійних отитах в 
наукових публікаціях оториноларингологів Те-
рнопільщини представлені надзвичайно рідко – 
в 0,27% від загальної кількості (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-

ни. Біохімічні і імунологічні показники при се-
редніх гнійних отитах описуються в 3 публіка-
ціях (1 статті і 2 тезах). Вважаємо, що наведені 
відомості щодо біохімічних і імунологічних по-
казників при середніх гнійних отитах матимуть 
відповідне теоретичне і практичне значення не 
тільки для оториноларингологів, а й для інших 
спеціалістів (терапевтів, імунологів, біохіміків, 
сімейних лікарів та ін.). 

 
© В.В. Ніколов, К.О. Яшан, Г.С. Протасевич, 2013 
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МІСЦЕВЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО  
ГНІЙНОГО ОТИТУ В ПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по місцевому медикаментозному лікуванню 
гострого середнього гнійного отиту в перфора-
тивній стадії. Раніше такий аналіз не проводив-
ся. Публікації наукових робіт з цього питання 
оториноларингологами Тернопільщини розпо-
чались з 1995 року. За період з 1995 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по міс-
цевому медикаментозному лікуванню гострого 
середнього гнійного отиту в перфоративній ста-
дії опубліковано 5 наукових праць, що стано-
вить 0,45% від загальної кількості (1102) публі-
кацій наукових робіт оториноларингологів Тер-
нопільщини. 

 Наукові роботи опубліковані в журналі: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль) і 
в збірниках: «Актуальні проблеми оторинола-
рингології» (м. Дніпропетровськ), «Здобутки 
клінічної та експериментальної медицини» (м. 
Тернопіль), «Збірник тез кращих студентських 
робіт за підсумками обласного конкурсу студе-
нтських науково–дослідних робіт 1994–1995р.» 
(м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 3 
статті і 2 тез. 

 Ю.М. Андрейчин (1995) в тезах «Ліку-
вання гострих гнійних отитів з використанням 
кальцієвої форми фосфату целюлози», Ю.М. 
Андрейчин (1997) в тезах «До питання лікуван-
ня гнійних процесів вуха», Ю.М. Андрейчин і 
П.В. Ковалик (1998) в статті «Місцеве застосу-
вання кальцієвої форми фосфату целюлози у 
хворих на гострий і хронічний гнійний середній 
отит» описують застосування кальцієвої форми 
фосфату целюлози в лікуванні гострих середніх 
гнійних отитів. Методика лікування була насту-
пною. В зовнішній слуховий хід вводились ту-

рунди, навантажені антибіотиком, до якого ви-
явились найбільша чутливість мікрофлори вуха 
(частіше це були левоміцетин і еритроміцин). 
Аплікації кальцієвої форми фосфату целюлози 
проводились шляхом введення турунд у зовні-
шній слуховий хід. Волокнистий матеріал пок-
ривався звичайними марлевими турундами. При 
цьому ексудат, що пройшов через капілярну 
систему кальцієвої форми фосфату целюлози, 
всмоктувався марлею, яка в міру промокання 
змінювалась. Введення до складу кальцієвої фо-
рми фосфату целюлози антибіотиків, поряд з 
гемостатичним ефектом, забезпечує пролонго-
вану місцеву антибактерійну і протизапальну 
дію. Встановлена висока лікувальна ефектив-
ність кальцієвої форми фосфату целюлози в 
якості перев’язувального матеріалу при гостро-
му середньому гнійному отиті. Одужання при 
гострому середньому гнійному отиті мало місце 
у всіх хворих. Підкреслюється, що запропонова-
ний метод, поряд з високою ефективністю, від-
значається простотою. Ю.М. Андрейчин і П.В. 
Ковалик (1998) в статті «Сорбційна терапія гній-
них отитів» аналізують результати сорбційної 
терапії гострих середніх гнійних отитів у 28 хво-
рих, хронічних середніх гнійних отитів у 27 паці-
єнтів та стану після загальнопорожнинної опера-
ції середнього вуха у 15 осіб віком від 16 до 67 
років. Відмічено, що використання кальцієвої 
форми фосфату целюлози як перев’язувального 
матеріалу сприяє швидкій ліквідації запального 
процесу у вусі. В статті «Шляхи вдосконалення 
оцінки перебігу гнійних отитів та їх лікування» 
Ю.М. Андрейчин (1999) описує шляхи вдоскона-
лення лікування гострих середніх гнійних отитів 
і загострення хронічного гнійного мезотимпані-
ту. Під спостереженням було 47 хворих на гост-
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рий середній гнійний отит і стільки ж пацієнтів 
на загострення хронічного гнійного мезотимпані-
ту. Для лікування використовувалась кальцієва 
форма фосфату целюлози. Зазначається, що за-
стосування кальцієвої форми фосфату целюлози 
для дренування ураженого вуха, у порівнянні з 
звичайною марлею, сприяє швидкому припинен-
ню виділень і скороченню тривалості комплекс-
ного лікування. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що публікувались наукові 
роботи оториноларингологами Тернопільщини 

по місцевому медикаментозному лікуванню го-
сторого середнього гнійного отиту порівняно 
нечасто – в 0,36% від загального числа (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Описане місцеве медикаментозне 
лікуванню гострого середнього гнійного отиту в 
перфоративній стадії з застосуванням кальцієвої 
форми фосфату целюлози. На нашу думку, на-
ведені в цій статті відомості будуть мати відпо-
відне теоретичне і практичне значення для ото-
риноларингологів, а також для інших фахівців 
(терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 
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МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по місцевому лікуванню хронічного серед-
нього гнійного отиту. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації наукових праць з цього 
питання оториноларингологами Тернопільщини 
розпочались з 1976 року. За період з 1976 по 
2012 рр. місцеве лікування хронічного серед-
нього гнійного отиту описане в 11 публікаціях, 
що складає 0,99% від загального числа (1102) 
опублікованих оториноларингологами Тернопі-
льщини наукових праць. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вестник оториноларингологии» (м. Москва), 
«Журнал ушных, носовых и горловых болез-
ней» (м. Київ), збірниках: «Матеріали ювілейної 
науково-практичної конференції, присвяченої 
100-річчю з дня народження видатного вченого, 
члена-кореспондента АН України, професора 
Олексія Сидоровича Коломійченка» (м. Київ), 
«Тези доповідей VІ конгресу світової федерації 
українських лікарських товариств» (м. Одеса), 
«Методичних рекомендаціях» (м. Харків), кан-
дидатській дисертації (м. Харків), кандидатській 
дисертації (м. Тернопіль), авторефератах канди-
датських дисертацій (м. Київ), «Сборнике рефе-
ратов НИР и ОКР: Медицина и медицинская 
промышленность» (м. Москва). Серед опубліко-
ваних робіт 1 стаття, 1 тези, 2 анотації, 1 мето-
дичні рекомендації, 1 огляд літератури, 2 дисер-
тації, 2 автореферати дисертацій і 1 реферат ди-
сертації.  

І.М. Фальфушинський (1977) в анотації 
«Местное применение мочевины при лечении 
хронических эмпитимпанитов» повідомляє про 

місцеве застосування 25% водного розчину се-
човини при лікуванні хронічних епітимпанітів у 
60 хворих віком від 10 до 50 років. Методика 
лікування заключалась в щоденному промиван-
ні аттика канюлею Гартмана 20 мл 25% водного 
розчину сечовини з послідуючим туалетом вуха. 
Курс лікування складав 10-15 промивань (в за-
лежності від динаміки місцевого процесу). Піс-
ля промивання сечовиною у 44 хворих на хроні-
чний гнійний епітимпаніт відмічалось повне 
припинення гноєтечі на протязі двох років, ная-
вність рубцювання і епідермізації барабанної 
порожнини чи трепанаційної порожнини, що 
автор оцінює як добрий результат лікування. У 
32 з них мало місце покращення слуху. У 11 
осіб відмічалось зменшення частоти виникнення 
повторних гноєтеч, а тривалість ремісії захво-
рювання досягала 0,5-1 року, що автор розцінює 
як покращення. В п’яти спостереженнях прове-
дене лікування було безуспішним. Підкреслю-
ється, що промивання аттика розчином сечови-
ни добре переноситься хворими, зменшує запах 
при холестеатомі і смердючих виділеннях, 
сприяє висушуванню барабанної і трепанаційної 
порожнини, рубцюванню і епідермізації. 

В.Х. Філатов і І.М. Фальфушинський 
(1976) в методичних рекомендаціях «Местное 
применение мочевины, хлорофиллипта и экте-
рицида в лечении хронических гнойных средних 
отитов», І.М. Фальфушинський (1978) в анотації 
«Эффективность применения мочевины, хлоро-
филлипта и эктерицида в лечении хронических 
эпитимпанитов», І. М. Фальфушинський (1977) 
в кандидатській дисертації «Сравнительная оце-
нка эффективности лечения хронических гной-
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ных средних отитов местным применением мо-
чевины, хлорофиллипта и эктерицида», І. М. 
Фальфушинський (1977) в авторефераті канди-
датської дисертації, І М. Фальфушинський 
(1979) в рефераті кандидатської дисертації опи-
сує місцеве лікування хворих на хронічний 
гнійний епітимпаніт (у ряду з них була обмеже-
на холестеатома) 25% водним розчином сечови-
ни, 1% розчином хлорофіліпту і ектерицидом 
шляхом промивання аттика, нагнітання в бара-
банну порожнину, закрапування у вухо. Поряд з 
цим всім хворим призначались аутогемотерапія, 
екстракт алое, гумізоль, гіпосенсибілізувальні 
засоби, комплекс вітамінів В1 і В12, переливання 
крові. Результати лікування оцінювались за да-
ними показників клінічних, бактеріологічних і 
цитологічних досліджень. Кращі результати 
отримані у хворих при комплексному місцевому 
застосуванні розчину сечовини в поєднанні з 
хлорофіліптом і ектерицидом, а також загальних 
засобів лікування. Підкреслюється, що резуль-
тати проведених спостережень дозволяють ре-
комендувати місцеве застосування сечовини, 
хлорофіліпта і ектерицида в якості методу вибо-
ру в комплексі лікувальних заходів у хворих на 
хронічний середній гнійний отит.  

Ю. Андрейчин і П. Ковалик (1996) в тезах 
«Використання кальцієвої форми фосфату це-
люлози в лікуванні хворих на хронічні гнійні 
отити», Ю.М. Андрейчин, П.В. Ковалик і І.А. 
Гавура (1998) в татті « Використання кальцієвої 
форми фосфату целюлози в комплексному ліку-
ванні хворих на хронічний гнійний середній 
отит», Ю.М. Андрейчин (1999) в кандидатській 
дисертації «Клініко – патогенетичне обґрунту-
вання застосування кальцієвої форми фосфату 
целюлози в комплексній терапії гнійних серед-
ніх отитів», Ю.М. Андрейчин (1999) в авторе-
фераті кандидатської дисертації описують вико-
ристання кальцієвої форми фосфату целюлози в 
комплексному лікуванні хворих на хронічний 
середній гнійний отит.  

Препарат був виготовлений НДІ перели-
вання крові та НДІ загальної і неорганічної хі-
мії АН Білорусі. Препарат виготовлений на 
основі змішаних солей кислих ефірів целюло-
зи, що містять зв’язані іони кальцію з антибіо-
тиками (левоміцетин, еритроміцин, бензилпе-
ніцилін). 

Аплікації кальцієвої форми фосфату це-
люлози проводилось шляхом викладання зовні-
шнього слухового ходу або післяопераційної 
порожнини тампонами і турундами, використо-

вуючи їх як дренаж. Волокнистий матеріал зве-
рху покривався звичайною марлевою турундою. 
При цьому ексудат, що пройшов через капіляр-
ну систему кальцієвої форми фосфату целюло-
зи, всмоктувався марлею, яку в міру намокання 
необхідно замінити. При хронічному середньо-
му гнійному отиті турунди з кальцієвою фор-
мою фосфату целюлози у зовнішньому слухо-
вому ході змінювались щоденно. При проведен-
ні загальнопорожнинної операції перше вида-
лення турунд з кальцієвою формою фосфату 
целюлози проводилось на 7-8-й день, а далі – 
щоденно. Зазначається, що застосування кальці-
євої форми фосфату целюлози з антибіотиками 
при хірургічних втручаннях сприяє попере-
дженню нагноєнь і зменшує кровотечу в післяо-
пераційний період. При оцінці безпосередніх 
результатів лікування встановлено, що у всіх 
хворих на хронічний середній гнійний отит ма-
ли місце стійке припинення гнійних виділень з 
вуха та повна епідермізація післяопераційної 
порожнини. Підкреслюється, що використання 
кальцієвої форми фосфату целюлози сприяє 
швидкій ліквідації запального процесу у вусі. 
Препарат виявився високоефективним при хро-
нічному середньому гнійному отиті і в разі не-
заживаючих післяопераційних порожнин.  

Г.С. Протасевич (2002) в оглядовій статті 
«Местное лечение больных хроническим гной-
ным средним отитом» наводить дані літератури 
про місцеві методи лікування хворих на хроніч-
ний середній гнійний отит. При цьому автор 
підкреслює, що перед початком застосування 
місцевої терапії необхідно виконати дві умови: 
1) санацію носа і носової частини горла; 2) лік-
відацію поліпів і грануляцій в барабанній поро-
жнині. Вказує на два методи туалету вуха: 1) 
сухий; 2) вологий. Описує використання різних 
медикаментів для місцевого лікування хроніч-
ного середнього гнійного отиту.  

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини по місцевому 
лікуванню хронічного середнього гнійного оти-
ту складають 0,99% від загального числа (1102) 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. При цьому застосовуються різні препарати 
для місцевого лікування хронічного середнього 
гнійного отиту: сечовина; сечовина, хлорофіліпт 
і ектерицид; кальцієва форма фосфату целюло-
зи. Вважаємо, що наведені в цій статті відомості 
будуть мати відповідне теоретичне і практичне 
значення для оториноларингологів, терапевтів, 
сімейних лікарів та інших спеціалістів. 
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В.І. ОМЕЛЯШ, В Г. КОРИЦЬКИЙ, М.І. ГЕРАСИМЮК, А.В ЯНЮК, Л.Я. ПАСІЧНИК  
(ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, КОЗОВА, УКРАЇНА) 
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС  

В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ 
 

Гострий фарингіт у дітей ізольовано зу-
стрічається рідко. Часто це захворювання ком-
бінується з ринітом і називається гострим рино-
фарингітом (А.А. Лайко, 2008). Гострий фарин-
гіт має схильність до переходу в хронічну фор-
му, тому необхідно ретельне лікування гострого 
процесу. Лікування гострого фарингіту перева-
жно місцеве. Загальне лікування призначають у 
разі високої температури тіла.  

Ми використали Біопарокс в комплекс-
ному лікуванні госторого фарингіту у дітей.  

Біопарокс – це фузафунгін. Випускається у 
вигляді аерозолю, оромукозного і назального 
спрею. Застосовується для місцевого лікування 
гострих запальних процесів верхніх дихальних 
шляхів як протизапальний і антибактерійний 
препарат. Переваги Біопароксу: швидке знижен-
ня симптомів з боку носа і ротоглотки; місцева 
антибактерійна і протизапальна дія; висока ефек-
тивність при риносинуситах, тонзилітах, фарин-
гітах і ларингітах. Застосовується у дітей з 2,5 
років та дорослих: у дітей по 2 інгаляції через рот 
і/чи 1 інгаляція в кожний носовий хід 4 рази на 
день; у дорослих 4 інгаляції через рот і/чи 2 інга-
ляції в кожний носовий хід 4 рази на день. 

Застосування Біопароксу протипоказане 
при підвищеній чутливості (алергії) до фузафун-
гіну чи будь-якої з допоміжних речовин препара-
ту, в дитячому віці до 2,5 років. З побічних ефек-
тів можуть спостерігатись реакції, пов’язані з 
застосуванням препарату Біопарокс (часто чи 
дуже часто). Бувають також алергійні реакції. Це 
реакції з боку: респіраторної системи; шкіри чи 
підшкірних тканин; імунної системи. Серед реа-
кцій, пов’язаних з застосуванням препарату, від-
мічаються сухість в носі чи в горлі, чхання, поко-
лювання, покашлювання, нудота, неприємний 
присмак в роті, почервоніння очей. Як правило, 
ці прояви не вимагають припинення лікування. 

Алергійні реакції виникають частіше у 
пацієнтів, які мають схильність до алергії. Серед 
алергійних реакцій з боку респіраторної системи 
відмічається астма, бронхоспазм, диспное, ла-
рингоспазм або едема, з боку шкіри чи підшкір-
них тканин – висипка, свербіж, кропивка, ангіо-
едема, з боку імунної системи – анафілактичний 
шок. При виникненні алергійної реакції викори-
стання фузафунгіну не рекомендується.  

Під нашим спостереженням за період з 
2010 по 2012 рр. знаходилось 20 дітей, що стра-

ждали на гострий фарингіт, віком від 8 до 18 
років. Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються біль в горлі, кашель, першін-
ня в горлі, відчуття сухості та стороннього тіла 
в горлі. При фарингоскопії відмічались гіпере-
мія і припухлість слизової оболонки задньої сті-
нки ротової частини горла, задніх піднебінних 
дужок і піднебінного язичка. 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну (10) і контрольну (10). Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Діти 
основної групи отримували аерозоль Біопарокс і 
загальноприйняте лікування, контрольної – 
тільки загальноприйняте лікування. Аерозоль 
призначали дітям 4 рази на день по 2 інгаляції 
через рот і 1 інгаляцію в кожний носовий хід. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками та фарингоскопічна картина. При 
аналізі результатів лікування відмічено більш 
інтенсивний регрес симптомів фарингіту у дітей 
основної групи. Скарги на біль в горлі, кашель, 
першіння в горлі, відчуття сухості та сторонньо-
го тіла в горлі у дітей, що приймали аерозоль 
Біопарокс, поступово зникали через 3-4 дні у 
більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали 
зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фари-
нгоскопічна картина свідчила про позитивний 
перебіг захворювання: зникали гіперемія і при-
пухлість слизової оболонки задньої стінки рото-
вої частини горла, задніх піднебінних дужок і 
піднебінного язичка. У хворих контрольної гру-
пи позитивний ефект наставав до 6-7-го дня лі-
кування. 

Стерпність аерозолю Біопарокс у всіх ді-
тей була доброю, за винятком двох дітей, у яких 
спостерігалось короткочасне чхання. Алергій-
них реакцій не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування аерозолю Біо-
парокс в комплексному лікуванні гострого фа-
рингіту у дітей суттєво покращує самопочуття 
дітей, значною мірою усуває основні симптоми 
захворювання. Аерозоль Біопарокс простий в 
застосуванні, добре переноситься дітьми, систе-
мно не впливає на організм, рідко має побічну 
дію, що дає підставу рекомендувати його для 
терапії дітей з вказаною патологією. Аерозоль 
Біопарокс може поповнити арсенал засобів, які 
застосовуються в лікуванні гострого фарингіту у 
дітей. 

 
© В.І. Омеляш, В Г. Корицький, М.І. Герасимюк, А.В Янюк, Л.Я. Пасічник, 2013 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 167 

Т.М. ОСАДЧА, А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КІЇВ,УКРАЇНА)  

ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ КОМУНІКАЦІЇ  
У ДІТЕЙ З АФОНІЄЮ 

 
За 2006-2011 роки в ЛОР-відділенні Наці-

ональної дитячої спеціалізованої лікарні ”Ох-
матдит” знаходилось 47 дітей з хронічним руб-
цевим стенозом гортані (ХРСГ), які проходили 
курс хірургічного та консервативного лікування. 
Одним із основних симптомів даної патології є 
порушення голосу – дисфонія або афонія. 

Пошук альтернативних методів та засобів 
комунікацій для даної категорії дітей є необхід-
ним для того, щоб вони могли про щось повідо-
мити, на щось по впливати, отримати необхід-
ний запас знань та більш легко адаптуватись у 
суспільстві. Застосування методів альтернатив-
ної комунікації у дітей, передбачає комплексну 
роботу таких спеціалістів як: лікарів, логопедів, 
фонопедів та спеціальних медичних психологів. 
Важливим серед етапів комплексного підходу 
до роботи з хворими дітьми є використання аль-
тернативних методів комунікацій. Запропонова-
ні нами альтернативні методи комунікації для 
дітей з відсутністю голосу після оперативного 
втручання на гортані, з наявною трахеостоміч-
ною трубкою є графічні символи, жести, міміка, 
мова звуків, плакати з розпорядком дня, піктог-
рами, карточки з буквосполученнями та інше.  

Під нашим спостереженням знаходились 
діти дошкільного та шкільного віку. Для кожної 
дитини була розроблена індивідуальна програма, 
яка складалася з 4 послідовних етапів роботи. 

На першому етапі заповнювали картку 
обстеження дитини (спілкуючись з батьками), 
вступали в контакт з дитиною. 

На другому етапі використовували карти-
нки з улюбленими стравами та іграшками дити-
ни, розпорядком дня і за допомогою цих карти-
нок дитина вказувала на свої потреби і просила 
про допомогу, якщо це було необхідним. Обо-
в'язковим є наявність картинок, що вказують на 
головний біль, біль у горлі, підвищення темпе-
ратури тіла, важкість дихання, наявність трахео-
стомічної трубки. Маючи такі картинки дитина 

відразу повідомляла нас про свою проблему. На 
даному етапі досягали взаєморозуміння з дити-
ною, вона сама проявляла ініціативу до комуні-
кації та вміла пов'язувати свою потребу чи про-
блему з картинкою. Діти після оперативного 
втручання соматично ослаблені, тому заняття на 
даному етапі були індивідуальними та недовго-
тривалими. 

Третій етап передбачав більш активні дії 
дитини, при умові відсутності протипоказань до 
цих активних дій за станом її здоров'я. Застосу-
вання третього етапу проводили на першому 
тижні після оперативного втручання. Викорис-
товували жести, вправи в ігровій формі, вірші, 
піктограми, карточки із буквосполученнями, 
застосовували просту техніку із записом звуків, 
голосів дітей та власного голосу дитини (до мо-
менту захворювання), з якою проводилась робо-
та. Завдяки цьому засобу в пам'яті дитини зали-
шався звуковий аналіз і це давало можливість 
співвідносити його з предметом та явищем. 

Четвертий етап передбачав роботу з діть-
ми до повного їх видужання, тобто наявного 
голосоведіння. На цьому етапі пропонували 
більш різнобічне використання засобів альтер-
нативної комунікації. Метою цього етапу було 
навчити дитину самостійно і без перешкод 
вступати в контакт з лікарями, батьками та сво-
їми однолітками, висловлювати свою думку, 
будувати речення за допомогою засобів альтер-
нативної та допоміжної комунікації. 

Таким чином, впровадження альтернати-
вних комунікацій у комплексному лікуванні 
дітей з органічним ураженням гортані, на всіх 
етапах перебігу захворювання на ХРСГ, дає по-
зитивні результати майже у всіх вікових катего-
ріях і є ефективним методом для розвитку дити-
ни, здатності її накопичувати словниковий запас 
і в подальшому при відновленні голосової фун-
кції стає підґрунтям для розвитку фразового 
мовлення. 

 
© Т.М. Осадча, А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, 2013 
 
 
 

Ю.Д. ПАВЛИШИН, Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ СТАНУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
У ЛАРИНГЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ 

 
Дані світової онкологічної статистики 

(National Cancer Institute) від 2006-2010 років 
свідчать, що серед загальної захворюваності на 
онкологічну патологію, частка злоякісних пух-
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лин ЛОР органів складає від 4 до 8 % в залеж-
ності від рівня розвитку країни, раси, статі та 
віку пацієнтів. За даними Національного кан-
цер-реєстру Україниці показники дещо вищі і у 
середньому розповсюдженість злоякісних ново-
утворень ЛОР-органів складає приблизно 7-8% 
серед загальної кількості онкологічної захворю-
ваності. 

В свою чергу серед злоякісних новоутво-
рень ЛОР органів, 50-60% локалізації процесу 
припадає саме на гортань. Зважаючи на ці данні, 
на кожні 100 000 населення припадає, приблиз-
но 8-11 випадків діагностики злоякісних ново-
утворень гортані (Р.А. Абизов, 2001). 

У зв'язку з несвоєчасним зверненням за 
медичною допомогою, або відмовою від опера-
тивного лікування на ранніх стадіях захворю-
вання, масова частка хворих на пухлини гортані 
III-IV стадії досить висока.  

Традиційним методом лікування хворих 
на таких стадіях захворювання є комбіноване 
лікування (хірургічне і променеве). В переваж-
ній більшості випадків методом хірургічного 
лікування таких хворих є тотальна ларингекто-
мія. Як відомо, основним наслідком тотальної 
ларингектомії є повне роз’єднання верхніх і ни-
жніх дихальних шляхів, що в свою чергу прово-
кує виникнення цілого ряду дисфункції в диха-
льній та неврологічній системах організму, які 
безпосередньо пов’язані з порушенням функції 
відповідних ЛОР-органів. 

Серед порушень функції ЛОР-органів до 
яких призводить тотальне видалення гортані, ми 
хочемо звернути увагу на порушення функції 
верхніх дихальних шляхів, а саме – функції но-
са, який в свою чергу залишається повністю ізо-
льований від усієї системи органів дихання. По-
вне виключення функції порожнини носа і при-
носових синусів, як органів, що відіграють важ-
ливе значення в системі органів дихання і світо-
сприйняття спричиняє розвитку цілого ряду по-
рушень, що кардинально впливають на якість 
життя людини. Серед цих порушень слід визна-
чити основні: втрата нюхової чутливості, пору-
шення смакової чутливості, втрата функції носа, 
як системи очищення, зволоження і зігрівання 
повітря, що потрапляє до дихальних шляхів, які 
несуть кардинальне значення як для індивідуа-
льного життя людини, так і для суспільної адап-
тації її у навколишньому середовищі. 

У зв’язку з постійним розвитком і вдоско-
наленням методів лікування злоякісних процесів, 
слід відзначити новітні технології в методиках 
променевого лікування, а також саме хірургічного 
лікування злоякісних пухлин гортані, наприклад 
новітнє впровадження високочастотної електроз-
варювальної технології (Р.А. Абизов, 2011) яка 
значно підвищує якість проведення оперативного 
втручання, за рахунок більш ощадного впливу на 
тканинні структури, зменшенню часу операції і 
крововтрати, а також за рахунок цього суттєво 
зменшує кількість післяопераційних ускладнень, 
що несе в собі вирішальне значення, щодо пода-
льшого процесу видужання пацієнта.  

Всі ці фактори разом сприяють тому,що в 
наш час кількість хворих із злоякісними пухли-
нами гортані III-IV стадії, що перенесли хірургі-
чне втручання та пройшли курс променевої те-
рапії і мають позитивну динаміку розвитку за-
хворювання значно збільшується. Данні статис-
тики вказують, що виживання хворих на рак 
гортані після комбінованого лікування через 5 
років на стадії ІІІ складає 50-72%, на стадіях IV 
– 25-33% (Р.А. Абизов, 2001р), що є досить ви-
сокими показниками. 

Зважаючи на данні, що наведенні вище, 
питання вирішення проблеми з носом, що не 
дихає набуває ще більшої актуальності як нау-
кове питання, так і як суттєва індивідуальна 
проблема для кожного з пацієнтів, що перенесли 
видалення гортані.  

У світовій медичній практиці неодноразо-
во освітлювалися питання, щодо вирішення 
окремих аспектів патології з боку носа і прино-
сових синусів, що виключені із роботи дихаль-
ної системи організму в наслідок перенесеної 
ларингектомії.  

В наших наступних наукових досліджен-
нях на меті є цілеспрямоване, більш глибоке і 
ретельне вивчення проблеми носа, що не дихає, 
маючи великі диспансерні групи пацієнтів, які 
перенесли ларингектомію і на протязі різних 
проміжків часу після операції мають позитивну 
динаміку у лікуванні онкологічного процесу. 
Отже основна мета наступних досліджень буде 
спрямована на розробку алгоритму і методик 
післяопераційного догляду за порожниною носа, 
що не дихає, насамперед для покращення рівня 
життя пацієнта, сприянню реабілітації і соціаль-
ної адаптації його. 

 
© Ю.Д. Павлишин, Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, 2013 
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П.С. ПАВЛЮХ, О.В. ГОВДА, І.В. МАЛЬОВАНА, Л.В. ЯШАН, Я.С. МЕЛЬНИК, А.В. ЯНЮК  
(ЛЬВІВ, ТЕРНОПІЛЬ, КОЗОВА, БЕРЕЖАНИ; УКРАЇНА) 

ПРЕПАРАТ АКСЕФ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Гострий фарингіт – це гостре запалення 
слизової оболонки горла. Він буває первинним і 
вторинним. Частіше зустрічається вторинний 
гострий фарингіт. Лікування гострого фарингіту 
переважно буває місцевим – полоскання горла 
дезинфікувальними середниками, інгаляції або 
пульверизації горла лужними розчинами. При 
підвищенні температури тіла застосовується 
загальне лікування.  

Одним з препаратів загальної дії є цефало-
спориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф. В 
інструкції по цьому препарату зазначається висо-
ка його ефективність при багатьох інфекційно-
запальних захворюваннях організму. Даний пре-
парат з’явився на фармацевтичному ринку Укра-
їни в останні роки. Міжнародна назва цього пре-
парату цефуроксим. Він виявляє бактерицидну 
дію на всі найактуальніші мікроорганізми – гра-
мпозитивні і грамнегативні бактерії. Бактерицид-
на дія цефуроксиму є результатом припинення 
синтезу клітинної оболонки мікроорганізмів. 

Випускається в таблетках по 500 мг в блі-
стерних упаковках №10 і №20. Аксеф випуска-
ється також у вигляді натрієвої солі для парен-
терального застосування в флаконах (по 750 мг) 
з розчинником (6 мл води для ін’єкцій). Це до-
зволяє проводити послідовну терапію одним 
антибіотиком при переході з парентерального 
введення на пероральне, якщо для цього є кліні-
чні показання. 

Аксеф призначається для лікування бага-
тьох інфекцій організму, спричинених чутливи-
ми до препарату мікроорганізмами, в тому числі 
інфекцій вуха, горла, носа: середній отит, сину-
сит, тонзиліт і фарингіт. Оптимальний рівень 
абсорбції спостерігається одразу після прийому 
їжі. Максимальний рівень цефуроксиму в сиро-
ватці крові спостерігається приблизно через 2-3 
год після прийому препарату. Період напіввиве-
дення препарату становить приблизно 1,5 год. 
Цефуроксим виділяється нирками у незмінено-
му стані. 

Спосіб застосування та дози наступні. 
Звичайна тривалість лікування становить 5-6 
днів. Для кращого засвоєння препарат рекомен-
дується приймати після їжі. Таблетована форма 
застосовується по 500 мг 2 рази на добу. 
Ін’єкційна форма – для більшості інфекцій дос-
татньо 750 мг 2 рази на добу внутрішньом’язово 
або внутрішньовенно. При більшості тяжких 
інфекцій дозу збільшують до 1,5 г 2-3 рази на 
добу внутрішньовенно. При позитивній динамі-

ці перебігу захворювання можливий перехід до 
застосування Аксефу внутрішньо. Таблетована 
форма застосовується з 3 років – 125-250 мг 2 
рази на добу. Протипоказаннями до застосуван-
ня препарату Аксеф є підвищена чутливість до 
цефалоспоринових антибіотиків. Аксеф є пре-
паратом категорії “В”. Він не має тератогенної і 
ембріотоксичної дії. З обережністю слід засто-
совувати перший триместр вагітності. Цефурок-
сим виділяється з грудним молоком. Ми засто-
сували Аксеф в таблетках для лікування гостро-
го фарингіту у дорослих. 

Під нашим спостереженням за період з 
2010 по 2012 рр. знаходилось 22 хворих на гост-
рий фарингіт віком від 20 до 44 років. Пацієнти 
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння у 
горлі, відчуття сухості та стороннього тіла у 
горлі. Фарингоскопічно відзначались гіперемія і 
припухлість слизової оболонки задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка. 

Хворі були розподілені на дві групи: осно-
вну (12 хворих) і контрольну (10). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Пацієнти основної групи отримували Аксеф і 
загальноприйняте лікування, контрольної – тіль-
ки загальноприйняте лікування. Аксеф признача-
вся по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на добу після 
їжі. Тривалість лікування становила 6 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими та 
фарингоскопічна картина. При аналізі результа-
тів лікування відзначено більш інтенсивний ре-
грес симптомів фарингіту у хворих основної 
групи. Скарги на біль у горлі, кашель, першіння 
у горлі, відчуття сухості і стороннього тіла у 
горлі у хворих, що приймали Аксеф, поступово 
зникли через 3-4 дні у 10 хворих. Решта 2 паціє-
нти відмічали зменшення неприємних відчуттів 
у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про 
позитивний перебіг захворювання: слизова обо-
лонка задньої стінки ротової частини горла, зад-
ніх піднебінних дужок і піднебінного язичка 
була рожевою, нормальної консистенції. У хво-
рих контрольної групи позитивний ефект наста-
вав значно пізніше – до 6-7-го дня лікування. 

Нестерпності препарату Аксеф, алергій-
них реакцій та інших небажаних явищ не відмі-
чалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування препарату 
Аксеф в загальному лікуванні гострого фарингі-
ту у дорослих значною мірою усуває основні 
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симптоми захворювання. Аксеф добре перено-
ситься хворими, не має побічної дії, що дає під-

ставу рекомендувати його для загальної терапії 
хворих на гострий фарингіт. 

 
© П.С. Павлюх, О.В. Говда, І.В. Мальована, Л.В. Яшан, Я.С. Мельник, А.В. Янюк, 2013 
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СПРЕЙ «КВІКС» В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ 
 

Ніс являється воротами та захистом диха-
льних шляхів. Здоровий ніс очищує повітря, що 
вдихається, від пилу, зволожує його та нагріває 
до температури тіла, підготовляючи до проник-
нення в легені. Застуда, грип та алергія, що су-
проводжуються ринітом, утруднюють виконан-
ня цих функцій. Риніт буває гострий і хроніч-
ний. Розрізняють гострий риніт катаральний 
(частіше після застуди), травматичний (після 
травм носа) і післяопераційний (після ендоназа-
льних операцій). Гострий катаральний риніт 
представляє собою неспецифічне запалення сли-
зової оболонки носової порожнини. Він зустрі-
чається доволі часто як у дорослих, так іу дітей. 
В перебігу гострого катарального риніту розріз-
няють три стадії: 1) суха стадія подразнення; 2) 
стадія серозних виділень; 3) стадія слизово-
гнійних виділень (розрішення).  

Оскільки перша стадія гострого катараль-
ного риніту триває недовго, то в цій стадії, як 
правило, хворі рідко звертаються за медичною 
допомогою, а частіше в другій і третій стадіях 
(В.А. Левчук і співавт., 2011; І.В. Хоружий і 
співавт, 2011). 

В лікуванні гострого катарального риніту 
застосовуються різні загальні і місцеві засоби, 
залежно від стадії захворювання. Однак у вітчи-
зняній оториноларингології для лікування гост-
рого катарального риніту не застосовувався на-
зальний спрей «КВІКС», який з’явився на фар-
мацевтичному ринку України порівняно недав-
но, про що відсутні публікації в літературі. 

Ми вивчали ефективність застосування 
назального спрею «КВІКС» в якості місцевої 
терапії гострого катарального риніту (в другій 
стадії) у дітей. 

Перш ніж навести результати застосуван-
ня цього препарату, ми описуємо його характе-
ристику, механізм дії, спосіб застосування та ін. 

«КВІКС» - це гіпертонічний назальний 
спрей з водою Атлантичного океану. У 100 мл 
спрею «КВІКС» міститься 84,6 мл натуральної 
океанічної води та 15,4 мл очищеної води. Роз-
чин спрею «КВІКС» прозорий, без запаху і без-
барвний. Він містить воду Атлантичного океану 

в оптимальній концентрації (вміст солі 2,6%). В 
цій воді міститься комбінація цілющих мінера-
лів та мікроелементів. «КВІКС» надає природну 
допомогу закладеним носовим ходам та навко-
лоносовим пазухам, а також зволожує слизову 
оболонку носа, що особливо важливо для підт-
римки здорового стану носових ходів та усуває 
закладеність носа, активно очищує носову по-
рожнину та навколоносові пазухи.Завдяки своїм 
властивостям «КВІКС» відновлює функції носа, 
і тим самим, знижує ризик виникнення усклад-
нень (синусит, отит) та полегшує дихан-
ня.«КВІКС» має такі переваги: містить тільки 
натуральні компоненти, безпечний при трива-
лому застосуванні, не викликає звикання, не 
містить консервантів.«КВІКС» можуть застосо-
вувати дорослі і діти. Він може використовува-
тися вагітними та жінками, які годують груддю. 

На початку лікування спреєм «КВІКС» 
можлива поява відчуття печіння. «КВІКС» за-
стосовується в наступних дозуваннях. Дітям 1-2 
зрошення носових ходів 2-3 рази на добу, доро-
слим 2-3 рази на добу, дорослим 1-3 зрошення 
носових ходів 2-3 рази на добу. Тривалість за-
стосування необмежена. 

Протипоказанням до лікування спреєм 
«КВІКС» є гіперчутливість (алергічні реакції) 
до морської води.  

Під нашим спостереженням з жовтня 2012 
по червень 2013 рр. знаходилось 28 дітей, хво-
рих на гострий катаральний риніт у другій стадії 
віком 8-15 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічались серозно-слизові виділення з 
носа, сльозотеча, утруднене диханняносом, шум 
і поколювання у вухах. Під час передньої рино-
скопії відзначалась виражена гіперемія і припу-
хлість слизової оболонки носової порожнини.  

Діти були розподілені на 2 групи: основну 
і контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. Основна група складала 
16 дітей, контрольна – 12. Діти основної групи 
отримували назальний спрей «КВІКС» і загаль-
ноприйняте лікування, контрольної – тільки зага-
льноприйняте лікування. «КВІКС» призначався 
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по 2 зрошення носових ходів 3 рази на добу. 
Тривалість лікування складала 6 днів. Критерія-
ми оцінки ефективності лікування були: 
суб’єктивна оцінка терапії дітьми або їх батьками 
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу, 
вплив на носове дихання, вплив на чхання, вплив 
на шум у вухах, вплив на поколювання у вухах), 
риноскопічна картина (колір, вологість, консис-
тенція слизової оболонки носової порожнини). 

При аналізі результатів лікування відзна-
чено інтенсивніший регрес симптомів запалення 
слизової оболонки носа у дітей основної групи. 
Так, 14 із 16дітей або їх батьки основної групи 
відзначали зникнення, 2 – зменшення виділень з 
носа, 15 – зникнення, 1–зменшення сльозотечі, 
14 – відновлення, 2 – покращення носового ди-
хання, 15 – зникнення чхання, 14 – зникнення 
шуму у вухах, 14 – зникнення поколювання у 
вухах (на 2-3-ю добу лікування). Повна ліквіда-
ція симптомів риніту спостерігалось на 6-у добу 
від початку лікування. 

В контрольній групі ці показники були 
значно нижчими. Покращення у них відмічалось 

з 4-5-ї доби від початку лікування, а зникнення 
всіх симптомів риніту на 7-8-у добу.  

Нормалізація риноскопічної картини на 6-
у добу лікування спостерігали у всіх дітей осно-
вної групи. Слизова оболонка носової порожни-
ни у них мала рожевий вигляд, була нормальної 
вологості, нормальної консистенції. У дітей ко-
нтрольної групи риноскопічна картина нормалі-
зувалась на 7-8-у добу лікування. 

Назальний спрей «КВІКС» всі діти пере-
носили добре, побічних ефектів та інших неба-
жаних явищ не зареєстровано у жодної дитини.  

Таким чином, на підставі одержаних нами 
результатів можна заключити, що назальний 
спрей «КВІКС» є ефективним середником в мі-
сцевій терапії гострого катарального риніту 
(другої стадії) у дітей. Одержані нами позитивні 
результати застосування назального спрею 
«КВІКС» у лікуванні гострого катарального ри-
ніту (другої стадії) у дітей дозволяють рекомен-
дувати його для впровадження в клінічну прак-
тику при лікуванні даної патології порожнини 
носа у цієї категорії пацієнтів. 
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МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ  
ПРИ СЕРЕДНІХ ГНІЙНИХ ОТИТАХ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по мінеральній щільності кісткової тканини 
при середніх гнійних отитах. Раніше такий ана-
ліз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочалися з 2006 року. За період з 2006 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по мінеральній щільності кісткової тканини при 
середніх гнійних отитах опубліковано 3 наукові 
роботи, що складає 0,27% від загальної кількос-
ті (1102) публікацій наукових праць оторинола-
рингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ) та в збірнику «Ювілейний міжнарод-
ний конгрес студентів і молодих вчених, прис-
вячений 50 річчю ТДМУ» (м. Тернопіль). Серед 
опублікованих робіт 1 стаття і 2 тез. 

І.В. Мальована (2006) в тезах «Стан міне-
ральної щільності кісткової тканини за показни-
ком Т у хворих на хронічні гнійні середні отити, 

що лікувались консервативно та після радикаль-
них операцій» наводить дані про стан мінераль-
ної щільності кісткової тканини за показником Т 
у хворих на хронічний середній гнійний отит, що 
лікувались консервативно та після загальнопо-
рожнинної операції на вусі. З цією метою прово-
дилось денситометричне обстеження попереко-
вого відділу хребта на рівні L1-L4. Під спостере-
женням було 20 хворих на хронічний середній 
гнійний отит після консервативного лікування та 
24 – після хірургічного втручання на вусі (загаль-
нопорожнинна операція, тимпанопластика). Вста-
новлено, що остеопенія у хворих на хронічний 
середній гнійний отит після хірургічного лікуван-
ня виражена в меншій мірі, ніж у пацієнтів, ліко-
ваних консервативно. В тезах «Стан мінеральної 
щільності кісткової тканини у хворих на хронічні 
гнійні середні отити, що лікувались консерватив-
но та після радикальної операції на вусі» Ірина 
Мальована (2007) описує результати обстеження 
за допомогою двохфотонного рентгенівського 
денситометра поперекового відділу хребта на рів-
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ні L1-L4 у такі ж кількості хворих та робить такі ж 
висновки, що і в вищенаведеній роботі. 

І.В. Мальована (2007) в статті «Характерис-
тика процесів мінералізації кісткової тканини у 
хворих на гнійні середні отити» наводять резуль-
тати вивчення процесів мінералізації кісткової 
тканини у 20 хворих на гострий і у 35 пацієнтів на 
хронічний середній гнійний отит. З цією метою 
проводилось денситометричне обстеження попе-
рекового відділу хребта на рівні L1-L4 для вияс-
нення впливу вогнища хронічної інфекції на про-
цеси мінералізації кісткової тканини. Виявлено 
значні зміни мінералізації щільності кісткової тка-
нини при наявності у досліджуваних осіб хроніч-
ного середнього гнійного отиту. Переважання 
остеопатій у таких пацієнтів відповідає більш тя-
жкому перебігу захворювання, зазначає авторка. 

 Таким чином, описані в цій статті відо-
мості свідчать про те, що мінеральна щільність 
кісткової тканини при середніх гнійних отитах в 
наукових публікаціях оториноларингологів Те-
рнопільщини представлена надзвичайно рідко – 
в 0,27% від загальної кількості (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Мінеральна щільність кісткової тканини при 
середніх гнійних отитах описується в 3 публіка-
ціях (1 статті і 2 тезах). 

 Вважаємо, що наведені відомості щодо 
мінеральної щільності кісткової тканини при 
середніх гнійних отитах матимуть відповідне 
теоретичне і практичне значення для оторино-
ларингологів і пізнавальне значення для інших 
фахівців (терапевтів, ортопедів, сімейних ліка-
рів та ін.). 
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ЭКСФОЛИАТИВНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЕРМАТОЗЫ СЛУХОВЫХ КАНАЛОВ  
У ПЛОВЦОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ 

 
Эксфолиативные наружные дерматозы 

(exfoliatio – отслоение) занимают промежуточ-
ное положение между профессиональной фи-
зиологической нормой и патологией кожи на-
ружных слуховых каналов у пловцов. Длитель-
ное пребывание в хлорсодержащей водной сре-
де не является состоянием, свойственным есте-
ственным условиям существования челове-
ческого организма. Профессиональным пловцам 
приходится находиться в неблагоприятных ус-
ловиях от 3 до 5 и более часов, что не может не 
повлечь за собой специфические сдвиги в за-
щитно-адаптационных механизмах кожных по-
кровов человека в целом, а особенно кожи слу-
ховых каналов, что ведет к нарушению тончай-
шего природного механизма миграции эпидер-
миса наружного уха. Длительная хлорсодержа-
щая гипергидратация вызывает ускоренную 
эксфолиацию незрелых в функциональном и 
морфологическом аспектах слоев эпидермиса, 
появление очагов анетодермии, изменение хи-
мического состава защитной ушной серы, ки-
слотно-щелочного состояния кожи наружного 
слухового прохода, что ведет к специфическому 
преморбидному состоянию кожи наружных 
слуховых проходов, называемому «ухом плов-
ца». «Ухо пловца» или эксфолиативный дерма-

тоз является пусковым механизмом для реали-
зации банальных диффузных наружных отитов, 
частота и тяжесть которых у пловцов-
профессионалов возрастает в десятки раз, а ле-
чение требует специфического подхода в связи с 
усугублением требований международного до-
пинг-контроля. В доступной научно-практиче-
ской литературе последних лет данные о лече-
нии и профилактике эксфолиативных наружных 
отодерматозов пловцов-профессионалов прак-
тически отсутствуют. 

 Цель исследования: изучение патомор-
фологических и микробиологических компо-
нентов состояния кожи слуховых каналов у 
пловцов-профессионалов в период интенсивных 
тренировочных процессов. 

 Материал и методики: Обследована 
группа пловцов из 54 человек (в возрасте от 8 до 
17 лет; 37 мальчиков и 17 девочек), учащихся 
детской спортивной школы ЦСКА г. Москва в 
период пребывания на выездных летних 3-х не-
дельных сборах. Обследование проводилось до 
начала сборов, через 10 дней и по окончании 21-
дневного цикла двухразовых тренировок. Ком-
плекс включал микробиологическое и патомор-
фологическое исследование мазков-отпечатков 
с кожи слуховых каналов во временной дина-
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мике тренировок с обязательной РН-метрией, 
качественной и количественной изменчивостью 
химизма ушной серы, характера и распростра-
ненности очагов анетодермии. 

Результаты и их обсуждение: В резуль-
тате проведенных исследований установлены 
достоверные характерные закономерности с 
учетом места и времени проведения спортив-
ного сбора, пола и возраста соматически здоро-
вых детей и подростков, позволившие оптими-
зировать профилактику и лечение диффузных 
наружных отитов у пловцов-профессионалов. 
Разработанный комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий включал коррекцию ки-
слотно-щелочного состояния кожи слуховых 
каналов путем безконтактной форсированной 
медикаментозной  и безмедикаментозной 
дегидратации, специфическую индивидуальную 
гигиену и атравматичный туалет кожи наруж-

ного уха, направленные на восстановление нор-
мальной миграции эпидермиса. 

Выводы 
Примененные критерии динамической 

оценки состояния кожи слуховых каналов детей 
и подростков профессионально занимающихся 
плаванием, позволяют дифференцировать и 
своевременно проводить индивидуальную кор-
рекцию защитно-адаптационных механизмов 
ребенка в ходе интенсивного тренировочного 
процесса, что позволило сократить заболевае-
мость наружными отитами у данного контин-
гента на 74,8 %. 

Разработанный комплекс лечебно-диагно-
стических мероприятий профилактики эксфо-
лиативных дерматозов у пловцов-профессиона-
лов, показавший высокую эффективность и це-
лесообразность, требует дальнейшего изучения, 
совершенствования и развития. 
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РАДИОПРОТЕКЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛОСТЕЙ  
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 
Опыт современной онкологии в вопросах 

лучевой терапии (ЛТ) и радиопротекции (РП) 
достаточно велик и фундаментален. Из сущест-
вующих сегодня методик ЛТ в онко-ринологии 
наиболее приемлем фракционно-дробный. Од-
нако и этот способ вызывает тяжелые лучевые 
поражения, особенно в полостях после ради-
кальных операций, таких как резекции верхней 
челюсти (РВЧ), орбитосинуальных экзентера-
ций (ОСЭ), гемифациальные резекции (ГФР). У 
таких больных начало послеоперационного кур-
са ЛТ часто оказывается несвоевременным из-за 
продолжительных сроков регенеративной репа-
рации тканей выстилающих эти полости и их 
неготовности к проведению ЛТ.  

Цель работы: показать возможности со-
четания хирургического лечения по радикаль-
ной программе с элементами реконструктивно-
восстановительной пластики для оптимизации 
ЛТ и РП тканей интактных послеоперационных 
полостей при распространенном раке околоно-
совых пазух (ОНП). 

Материалы и методы. Хирургическое 
лечение по предложенным методикам проведе-
но у 27 пациентов страдающих раком ОНП 
средней и низкой степени зрелости с распро-
странением опухоли Т3 и Т4 (16 женщин и 11 

мужчин, в возрасте от 34 до 81 года), леченных 
в базовом лор-онкологическом отделении ка-
федры оториноларингологии ОНМедУ за 10 
летний период (2002-2012).  

Результаты исследования. Были исполь-
зованы 2 вида пластики артериозироваными 
эпителиально-надкостничными и мышечно-
апоневротическими лоскутами: краниобазаль-
ная и краниофациальная. 

Краниобазальная пластика (КБП) – за-
крытие дефекта обнаженной подвисочной и 
крылонебной ямок. Для устранения дефекта мы 
предлагаем формирование искусственного 
межмышечного анастомоза между собственно 
жевательной мышцей m. masseter и вспомога-
тельно-жевательной m. рterigoideus medialis на 
уровне fossa pterigoidea клиновидной кости. 

Краниофациальная пластика (КФП) – 
слизисто-надкостничная септо-паллатинная 
пластика центрального линейного небного рас-
пила в ходе РВЧ. Небный слизисто-
надкостничный лоскут сшивается встык кетгу-
том с мобилизованным участком слизисто-
надкостничного лоскута дна полости носа и но-
совой перегородки. Состоятельность слизисто-
надкостничного анастомоза наблюдалась в 100 
%. 
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Выводы 
Использование реконструктивно-

восстановительной пластики в сочетании с 
классическим радикальным хирургическим ле-
чением распространенного рака ОНП способст-
вует оптимизации ЛТ и РП интактных после-
операционных полостей во всех случаях наблю-
дений и сокращает период реабилитации на 2-3 

недели, предупреждает и облегчает течение со-
пряженного лучевого эпителиита. 

Примененные варианты интраоперацион-
ной КБП и КФП улучшают функцию жеватель-
ного аппарата, создают непрерывность остаточ-
ных фрагментов верхней челюсти, препятству-
ют деформации лица и грубому нарушению ар-
тикуляции. 
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АНАЛИЗ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
ПРИ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ГАЙМОРИТАХ 

 
Постимплантационная болезнь верхнече-

люстной пазухи (ПБВЧП) развивается как след-
ствие внутрикостного дентального протезиро-
вания альвеолярного отростка верхней челюсти 
и существенно отличается от одонтогенных си-
нуситов. 

В основе процесса патогенеза первично 
лежит местный иммунологический конфликт 
(снижение трансплантационного иммунитета), 
обусловленный пребыванием инородного тела 
(импланта) в костных тканях верхней челюсти. 
В результате этого развивается сначала дистро-
фический, а в последующем различный по па-
томорфологической картине хронический вос-
палительный процесс, в области дна верхнече-
люстного синуса, тогда как множественные им-
планты нижней челюсти (3 и больше) практиче-
ски не дают осложнений. 

Цель исследования: анализ микробиоло-
гического спектра слизистых оболочек полости 
носа, верхнечелюстной пазухи, преддверия рта у 
пациентов с ПБВЧП для изучения этиологии 
данного патологического состояния. 

Материалы и методы. Выполнены кли-
нические наблюдения пациентов с хронически-
ми экссудативными гайморитами, леченными в 
условиях базового ЛОР-соматического 45-
коечного отделения кафедры оториноларинго-
логии ОНМедУ за 2011-2012 год. Выделены две 
группы больных Основная группа – пациенты с 
хроническими одонтогенными постимпланта-
ционными гайморитами в стадии обострения. 
Контрольная группа – пациенты с хроническим 
одонтогенным гайморитом. 

Всем пациентам проводилось общекли-
ническое обследование, включающее обяза-
тельный микробиологический диагноз с опреде-
лением индивидуальной чувствительности вы-

деленной флоры и детальной оценкой сопря-
женной ринологической, неврологической, оф-
тальмологической симптоматики, изучение со-
стояния мукоцилиарного транспорта. 

Микробиологическое исследование про-
водилось классическими методами культураль-
ного посева патологического отделяемого по-
раженной верхнечелюстной пазухи. 

Результаты: в основной и контрольной 
группах было выделено и верифицировано око-
ло 50 штаммов бактерий и микроскопических 
грибов. 

Анализ таксономического спектра бакте-
риальных штаммов у больных с ПБВЧП и одон-
тогенными гайморитами показал существенные 
отличия в каждой группе: при хронических гай-
моритах с ПБВЧП в культуральных штаммах 
превалируют сапрофитные или условно-
патогенные микроорганизмы: стафилококки, 
стрептококки, эшерихии, клебсиеллы, протеи, 
синегнойная палочка, энтеробактерии; в случаях 
гайморитов одонтогенной этиологии - те же, 
плюс M. catarrhalis, N. flava., H. influenza, C. al-
bicans, A. Niger, Alternaria.  

Выводы: 
1. Постимплантационная болезнь гаймо-

ровой пазухи встречается практически у всех 
пациентов, которые перенесли данный вид про-
тезирования на альвеолярном отростке верхней 
челюсти. 

2. Микрофлора контрольной группы (ба-
нальные одонтогенные гаймориты) характери-
зовались большим видовым разнообразием, не-
которые представители не характерны для верх-
них дыхательных путей.  

3. Превалирование условно-патогенной 
флоры в минорных концентрациях, а иногда и 
стерильность посевов при наличии патологиче-
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ского экссудата в гайморовой пазухе с ПБВЧП, 
свидетельствует о наличии дебюта дистрофиче-
ских процессов в тканях верхней челюсти с на-

рушением функции мукоцилиарного транспорта 
и присоединением вторичной микрофлоры в 
стадии разгара заболевания. 
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ /КУРСУ/ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Кафедра Чернівецького медичного інсти-

туту заснована у березні 1945 року. Першим 
завідувачем кафедри був професор Михайло 
Іванович Міхалойц. Народився у 1889 р. у м. 
Буйнакськ Дагестанської АРСР. У 1936 році 
захистив кандидатську дисертацію на тему «Ко-
ррелятивная изменчивость черепа и иммунно-
биологического статуса органа слуха», а згодом 
докторську на тему «Верхне-челюстные пазу-
хи». Протягом 1941-1944рр. працював зав.ЛОР-
відділення Бакинського медичного інституту 
ім.Кірова. У 1940 році в Північно-Осетинському 
державному медичному інституті отримав зван-
ня професора. Працював завідувачем кафедри 
ЛОР-хвороб Чернівецького медичного інституту 
(1944-1951рр.). Автор 20 наукових праць, у тому 
числі однієї монографії "Вагусная иннервация 
гортани. Анатомические исследования с экспе-
риментальными клиническими параллелями". 

До штату кафедри входили асистенти 
В.З.Тарасюк та Є.П. Реусова.  

У 1951 р. на посаду завідувача кафедри 
обирають доцента Дмитра Олексійовича Битче-
нка. Народився у 1908 р. у м. Санкт-Петербург 
(Росія). У 1931 році закінчив медичний факуль-
тет Північно-Кавказького університету у Росто-
ві-на-Дону. У 1948 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему «До питання про раціональ-
не дихання в протигазі» та був обраний на поса-
ду асистента ЛОР-кафедри Вінницького медич-
ного інституту. З 1949 року працював в Ялті 
старшим науковим співробітником гортанно-
легеневої клініки Інституту кліматотерапії. У 
1951р. був обраний завідувачем ЛОР-кафедри 
Чернівецького медичного інституту. У 1960 р. 
захистив докторську дисертацію на тему «Ліку-
вання хворих на склерому ПАСКа рентгенопро-
міненням ділянки проміжного мозку». Під його 
керівництвом виконано та захищено 2 канди-
датські дисертації. У 1960 році обраний завіду-
вачем ЛОР-кафедри Кишинівського медичного 
інституту. У1962 році отримає звання професо-
ра. Автор 16 наукових праць. 

Науковим спрямуванням професора Д.О. 
Битченка було вивчення етіології, патогенезу і 
лікування склероми та лікування хвороби Мень-
єра. У 1968 році професору Д.О. Битченку прис-
воєно почесне звання «Заслужений діяч науки 
Молдавської РСР». Під його керівництвом ви-
конали та захистили кандидатські дисертації 
В.З.Тарасюк, О.А.Кантор.  

У 1960 р. кафедру очолив Олександр 
Олександрович Гладков.  

Народився у 1901 р. у м. Санкт-Петербург 
(Росія). У 1925 році закінчив Ленінградський 
державний інститут медичних знань. З 1925 по 
1936 рр. працював асистентом ЛОР-кафедри ІІ-
го Ленінградського медичного інституту. У ро-
ки Великої Вітчизняної війни працював голов-
ним лікарем Новоладожської протоки блокадно-
го Ленінграда. У 1945 році захистив кандидат-
ську дисертацію на тему «Фотографія як 
об’єктивний метод реєстрації стану ЛОР-
органів». У 1953р. захистив докторську дисер-
тацію на тему «Фізична оптика в оториноларин-
гології». З 1960 по 1974рр. очолював ЛОР-
кафедру Чернівецького медичного інституту. 
Професор з 1953 року. Під його керівництвом 
виконано та захищено 6 кандидатських дисер-
тацій. Протягом 1960-1974 рр. очолював Черні-
вецьке обласне товариство отоларингологів. 

О.О. Гладков досліджував та вдоскона-
лював методи об'єктивної реєстрації різних ви-
дів патології ЛОР-органів шляхом ендофотог-
рафії та ендокінематографії. О.О. Гладков – ав-
тор підручника для студентів медичних інститу-
тів: «Болезни уха, горла и носа», що витримав 
два видання (1965, 1975), та трьох монографій: 
«Люмінісцентний аналіз в медицині» (1957); 
«Полярографічний аналіз у медицині» (1957); 
«Ендофотокінематографія в оториноларинголо-
гії» (1954). Ним опубліковано 70 наукових 
праць, розроблено 19 методичних рекомендацій 
та 20 рацпропозицій, сконструйовано апарат для 
ендокінематографії шляхів дихання, стравоходу 
та вуха.  
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На кафедрі в цей час працювали В.З. Та-
расюк, О.А. Кантор, з 1964 р. Й.М. Попко, з 
1968 р. О.І. Андрійчук і з 1969 р. П.О. Мельник. 
Під керівництвом проф. О.О. Гладкова захище-
но 6 кандидатських дисертацій (П.І. Гезунтер-
ман, Н.О. Лев, Й.М. Попко, О.І. Андрійчук, П.О. 
Мельник, Ф.М. Наумчик). 

Після виходу на пенсію професора О.О. 
Гладкова з 1974 р. завідує кафедрою оторинола-
рингології, а з 1982 по 1997 рр. кафедрою ото-
риноларингології та очних хвороб доцент Й.М. 
Попко.  

Народився у 1935 р. у с. Рацкевичи Брест-
ської області (Білорусь). З 1954 по 1960 рік на-
вчався в Чернівецькому державному медичному 
інституті. З 1960 по 1962 рік працював хірургом 
в Лотиківській лікарні Луганської області. 
Упродовж 1962-1964 рр. навчався у клінічній 
ординатурі на ЛОР-кафедрі Чернівецького ме-
дичного інституту, з 1964 по 1970 рік – асистент 
цієї кафедри. У 1968 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему «Обґрунтування застосу-
вання поліетиленового бужа для лікування опі-
ків та інших травм стравоходу». У 1970 р. обра-
ний на посаду доцента. Автор 68 наукових 
праць, 18 раціоналізаторських пропозицій і 3 
винаходів. Наукові напрямки діяльності Й.М. 
Попка – вивчення та впровадження в практику 
нових методів діагностики запальних захворю-
вань ЛОР-органів, ЛОР-онкологія. Лауреат об-
ласної премії ім. В. Залозецького (1997 р.). 

У 1981 році кафедрою проведено респуб-
ліканську конференцію отоларингологів Украї-
ни у м. Чернівці. 

З 1999 року курс ЛОР-хвороб очолює до-
цент Плаксивий О.Г., вища категорія з оторино-
ларингології, вища категорія з дитячої оторино-
ларингології, вища категорія з онкоотоларинго-
логії. Автор 83 наукових праць, 14 раціоналіза-
торських пропозицій та 4 винаходів, співавтор 2 
монографій та 13 навчальних і навчально-
методичних посібників. У 1997р. він захистив 
кандидатську дисертацію на тему "Мікробіоло-
гічна характеристика, клінічний перебіг та оп-
тимізація лікування хворих на гнійні синуїти з 
урахуванням хроноритму". У 2002 році курсом 
отоларингології згідно реєстру у м. Чернівці 
проведена міжнародна конференція Українсько-
го науково-практичного товариства отоларинго-
логів. З 2007 року курс отоларингології входить 

в склад новоствореної кафедри дитячої хірургії 
та отоларингології.  

На теперішній час на курсі отоларинголо-
гії працюють 5 доцентів та 1 асистент, з них 1 
д.мед.н. із спеціальності «патологічна фізіоло-
гія», 3 к.мед.н із спеціальності «отоларинголо-
гія» і 1 к.мед.н. із спеціальності «нормальна 
анатомія».  

Основним напрямком діяльності курсу 
отоларингології є оптимізація консервативного 
лікування синуїтів, хронотерапія та кріотерапія 
захворювань ЛОР-органів, внутрішньотканин-
ний електрофорез при патології ЛОР-органів, 
ЛОР-онкологія.  

Клініка має необхідну сучасну апаратуру 
для діагностики та лікування ЛОР-хворих, од-
ним з пріоритетів у роботі є впровадження в 
лікувально-діагностичний процес сучасних но-
вітніх малоінвазивних технологій, зокрема, 
прямої опорної піднаркозної ларингоскопії, ри-
новідеоендоскопічних діагностичних та опера-
тивних втручань. 

 В навчальний процес впроваджено су-
часні комп´ютерні технології, дистанційне на-
вчання, зокрема наповнено сервер дистанційно-
го навчання «MOODLE» для студентів, лікарів-
інтернів та лікарів курсантів. За час існування 
кафедри співробітниками видано 1 підручник 
для студентів медичних інститутів, 6 моногра-
фій, опубліковано 292 наукові роботи, викладачі 
отримали 32 авторських свідоцтв на винаходи, 
37 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції. 
Підготовлено та видано у співавторстві 19 на-
вчальних та навчально-методичних посібників, з 
них 11, що мають гриф ЦМК МОЗ і МОНМС 
України. 

Підготовлено 2 докторських та 14 канди-
датських дисертацій, виконується 1 кандидатсь-
ка дисертація, в аспірантурі навчались 3 лікарі, 
у клінічній ординатурі – 26. Викладачі кафедри 
брали участь та виступали з доповіддями на VII, 
VIII, IX з’їздах отоларингологів СРСР, на V, VI, 
VII, VIII, IX, X з’їздах отоларингологів України 
та 34 наукових конференціях.  

Курс отоларингології плідно співпрацює з 
органами практичної охорони здоров´я. Спільна 
організаційно-методична, лікувальна робота має 
велике значення для підвищення якості діагнос-
тично-лікувальної допомоги хворим з патологі-
єю ЛОР-органів. 
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, С.А. ЛЕВИЦЬКА, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, В.В. СУЧЕВАН, О.Д. САПУНКОВ,  
К.І. ЯКОВЕЦЬ, О.О. МАЗУР (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “КВІКС” ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Ефективність оперативного лікування за-

хворювань носа залежить не тільки від тактики 
та техніки, але й від адекватного ведення після-
операційного періоду, тому вивчення дії різно-
манітних лікарських засобів на слизову оболон-
ку носа для прискорення репаративних проце-
сів, відновлення фізіологічних функцій є над-
звичайно актуальним. Після кожного оператив-
ного втручання виникає післяопераційний не-
жить, набряк, гіперсекреція, транзиторне погір-
шення носового дихання, гіпосмія, можливі роз-
виток атрофічних процесів, утворення синехій 
та перфорацій. Тому метою нашого дослідження 
було вивчення дії на слизову оболонку носа в 
післяопераційному періоді після ендоназальних 
оперативних втручань препарату «Квікс» (наза-
льний спрей гіпертонічного розчину води Атла-
нтичного океану в оптимальній концентрації з 
комбінацією цілющих мінералів та мікроелеме-
нтів).  

Препарат знімає набряк, зволожує слизо-
ву оболонку, розріджує секрет слизової оболон-
ки носа та сприяє його виведенню, відновлює 
носове дихання.  

Під нашим наглядом було 96 хворих ві-
ком від 14 до 72 років, яким проводились опера-
тивні втручання в порожнині носа, а саме: підс-
лизова резекція перегородки носа – 28, двобічна 
ощадлива конхотомія – 12, задня конхотомія – 
4, двобічна вазотомія – 14, поліпоетмоїдотомія – 
22, редресація перегородки носа – 3, підслизова 
резекція перегородки носа і двобічна конхото-
мія – 8, поліпоетмоїдотомія і задня конхотомія – 
5. Усім хворим до- та післяопераційному періоді 
проводились наступні обстеження: стандартний 
ЛОР-огляд (передня риноскопія з анемізацією та 
задня риноскопія), відеоендоскопія порожнини 
носа, дослідження дихальної та нюхової функції 

носа, ринопневмометрія, ольфактометрія, дослі-
дження стану мукоциліарного кліренсу за допо-
могою сахаринового тесту. 

Усі хворі по веденню післяопераційного 
періоду були розділені на дві групи: основна 50 
чоловік і контрольна – 46. Ведення післяопера-
ційного періоду у двох групах включало приз-
начення антибіотику, туалет з анемізацією по-
рожнини носа. В контрольній групі додатково 
призначалась олія шипшини по ½ піпетки тричі 
на добу, в основній – препарат “Квікс” по 2 
вприскування у кожний носовий хід 3-4 разів на 
добу протягом 10-12 днів. 

Ефективність лікування оцінювали за 
об’єктивними даними: набряк, гіперемія, раньо-
вий секрет, фіброзні нашарування та відновлен-
ня дихальної, нюхової та транспортної функцій 
слизової оболонки носа. В основній групі реак-
тивні явища зникли і носове дихання та нюх 
відновилось на 8-10 день, транспортна функція 
нормалізувалась на 14-15 день, у порівнянні з 
контрольною групою, де відновлення функції 
дихання та нюху настало на 13-14 день, а відно-
влення транспортної функції – на 19-20 день. 
Крім того, схильність до синехієутворення у 
групі з використанням «Квіксу» зафіксована у 1 
випадку, у контрольній групі на 10-13 день у 3-х 
хворих утворились ніжні синехії, що потребува-
ло додаткового лікування. 

Отримані результати лікування дозволя-
ють рекомендувати препарат “Квікс” для широ-
кого використання в післяопераційному періоді 
після ендоназальних операцій. Призначення 
препарату призводить до покращення якості 
життя пацієнтів, скорочення термінів лікування, 
відновлення дихальної та нюхової функцій, по-
зитивно впливає на функціональний стан муко-
циліарної системи слизової оболонки носа. 
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РИНОГЕННІ ТА ОДОНТОГЕННІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНІ СИНУСИТИ:  
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ 

 
По частоті ураження на першому місці у 

дорослих людей стоять запальні процеси макси-
лярного синусу. Частіше синусит має риногенну 

природу: запалення навколоносової пазухи ви-
никає внаслідок проникнення інфекційного аге-
нта з порожнини носа під час гострого риніту, 
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грипу або інших інфекційних захворювань. Зви-
чайно таке захворювання зветься риносинусит. 

Одонтогенний верхньощелепний синусит 
– запальне захворювання верхньощелепної па-
зухи, що виникає в результаті поширення пато-
логічного процесу із зубощелепної ділянки. Ча-
стота одонтогенного верхньощелепного синуси-
ту варіює від 9 до 50% залежно від способу й 
місця підрахунку, особливостей обстеження 
хворих. Такі хворі можуть поступати на ліку-
вання як у стоматологічні, так і в ЛОР стаціона-
ри. За даними більшості стоматологів, одонто-
генной максилит виявляється в 12-50% хворих 
хронічним синуситом, оториноларингологів – 
частота таких синуситів коливається від 2 до 
25% від загального числа хворих з патологією 
верхньощелепних пазух. Незважаючи на знач-
ний прогрес в організації стоматологічної допо-
моги, число хворих на одонтогенний гайморит 
має тенденцію до зростання.  

На нашу думку, одонтогенной синусит 
зустрічається частіше, ніж діагностується. Це 
пояснюється тим, що одонтогенна природа за-
хворювання виявляється лише у хворих, де зв'я-
зок між зубами й максилярним синусом є зовсім 
очевидним. Захворювання частіше виникає в 
осіб з вираженою пневматизацією верхньоще-
лепних пазух при несвоєчасній або неякісній 
санації порожнини рота. Чим більше пневмати-
зована верхньощелепна пазуха, тим нижче опу-
скається її дно в альвеолярний відросток і тим 
тонше стає кісткова пластинка, що відокремлює 
корінь зубів від порожнини пазухи.  

У патогенезі одонтогенного синуситу ва-
жливим фактором є обтурація природного отво-
ру, що приводить до утруднення відтоку вмісту 
з пазухи і її вентиляції. При повній обтурації 
отвору за рахунок усмоктування слизуватою 
оболонкою кисню в пазусі створюється негати-
вний тиск, виникають явища застою. Це збіль-
шує набряк слизової оболонки. У результаті па-
діння тиску в пазусі, гіпоксії, нагромадження 

недоокислених продуктів створюються сприят-
ливі умови для росту й розмноження аеробів і 
факультативних анаеробів. Таким чином, вини-
кає порочне коло, що визначає перебіг хвороби. 
Якщо його не розірвати, то через якийсь час у 
слизуватій оболонці розвиваються необоротні 
зміни, які роблять неефективними заходу щодо 
санації порожнини рота, консервативному ліку-
ванню синуситу й відновленню прохідності 
природного отвору пазухи. 

Нами було проведено комплексне обсте-
ження та лікування 115 пацієнтів на одонтогенні 
гайморити. Обстеження включало панорамну 
рентгенографію, КТ та (або) МРТ навколоносо-
вих синусів та ендоскопічне обстеження порож-
нини носа та синусів. В переважній більшості 
випадків у пацієнтів спостерігались порушення 
вентиляційної функції ураженого синусу. Тому 
основою комплексного лікування одонтогенних 
синуситів є відновлення дренажу та аерації ура-
женої порожнини. 

В більшості випадків (84%) сануюча опе-
рація проводилась комплексно, із застосуванням 
ендо- та екстаназального підходів із застосуван-
ням малоінвазивних технологій. В жодному ви-
падку хірургічні втручання за традиційними 
радикальними методиками нами не застосову-
вались. 

Отже, профілактика одонтогенного запа-
лення верхньощелепної пазухи складається в 
санації порожнини рота – лікуванні карієсу зу-
бів і його ускладнень, своєчасних хірургічних 
втручаннях (видалення зубів і їх коренів, розк-
риття підокісних вогнищ). Завжди варто видаля-
ти на верхній щелепі ретеновані зуби, що є дже-
релом запалення. 

Таким чином, проблема діагностики та 
лікування одонтогенних гайморитів повинна 
вирішуватись комплексно стоматологами та 
оториноларингологами. Ендоскопічні методики 
є основою як діагностики так і ощадливого ма-
лоінвазивного хірургічного втручання. 
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РОЛЬ СІМ’Ї У РЕАБІЛІТАЦІЇ СЛАБОЧУЮЧОЇ ДИТИНИ 
 

Першим соціальним інститутом вихован-
ня у житті дитини є сім’я. В процесі реабілітації 
слабочуючих дітей сім’я розглядається, як реа-
білітаційна структура, яка закладає основи осо-

бистісних якостей дитини, правила взаємодії у 
навколишньому середовищі, знання, уміння та 
навики, які використовуються нею у всьому по-
дальшому житті. Часто при постановці сурдоло-

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1169989&words=%F1%E8%ED%F3%F1%E8%F2%EE%EC
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гічного діагнозу (приглухуватість, глухота) ро-
дичі маляти не готові відчути та усвідомити ва-
жливість проблеми. Через це батьки можуть або 
проявляти ознаки гіперопіки над дитиною чи 
нехтувати її лікуванням, реабілітацією, проце-
сом виховання та навчання. Це є два протилежні 
полюси, які мають негативні прояви та наслідки 
на особистісні якості слабочуючого індивіда. 

На сьогоднішній день в Центрі слухомов-
ної реабілітації проходять реабілітацію 13 паці-
єнтів. З надмірною турботою батьків ми зіткну-
лись у шести сім’ях (46%). Діти віком біля п’яти 
років, слухопротезовані у віці 2,5 роки. При пе-
рвинному обстеженні у пацієнтів відмічалась 
неадекватна самокритика та самооцінка, вони не 
вміли правильно взаємодіяти з однолітками та 
дорослими, загальні знання та вміння не відпо-
відали рівню ровесників. В емоційно-вольовій 
сфері діти були тривожні, імпульсивні, дратів-
ливі, лабільні та повністю залежні від значущо-
го дорослого. 

Нехтування вирішенням проблеми глухо-
ти в нашій практиці було зафіксовано тричі. Дві 
сім’ї, які не проходили реабілітацію у нашому 
Центрі, відмовились від носіння кохлеарного 
імпланту, не працювали над розвитком слухово-
го сприймання та усного мовлення дошкільнят. 
Це призвело до того, що діти чуючих батьків, 
навчаються у школі для глухих осіб та спілку-

ються жестовою мовою. З батьками третьої ди-
тини була проведена психопросвітницька робо-
та, під час якої була надана інформація про до-
цільність слухопротезування, необхідність спе-
ціалізованого навчання та важливість ролі бать-
ків у реабілітаційному процесі. На даний час 
пацієнт успішно проходить реабілітацію. 

Для підтримки вирішення ряду проблем-
них ситуацій, в тому числі, гіперопіки чи нехту-
вання батьками дилеми глухоти, в Івано-
Франківському центрі слухомовної реабілітації 
була створена школа психолого-педагогічного 
супроводу батьків слабочуючої дитини. Голов-
ним методичним об’єктом школи було і є усві-
домлення членами сім’ї рівня труднощів та пе-
решкод, які доводиться мінімізовувати в процесі 
реабілітації слабочуючої дитини. В загальному, 
у семи сім’ях (54%) відмічалися певні недоліки 
під час першого етапу реабілітаційного процесу 
після КІ. 

Висновок. Перманентна професійна підт-
римка фахівцями спеціалізованого слухомовно-
го центру по місцю проживання дає можливість 
батькам усвідомлювати і вирішувати поставлені 
перед ними коротко- та довготривалі ситуаційні 
задачі, і, як результат, адекватно виховувати та 
навчати слабочуючих дітей не користуючись 
послугами спеціалізованих закладів для осіб із 
вадами слуху. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННОГО ПРЕПАРАТУ З КОМПЛЕКСНОЮ 
ДІЄЮ ТА СИНТЕТИЧНОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ЗАСОБУ В ЛІКУВАННІ 

НЕГНІЙНИХ ФОРМ ГОСТРОГО РИНОСИНУЇТУ У ДІТЕЙ 
 

Гострий риносинуїт (ГРС) – найбільш часта 
причина звернення дітей до лікаря. Інфекційне, 
зокрема вірусне, навантаження відіграє вирішаль-
ну роль в реалізації гострого риносинуїту. Гострі 
вірусні риносинуїти швидко трансформуються в 
післявірусні, частина з яких (0,5-2%) обумовлена 
бактеріями. На жаль, у більшості випадків ГРС у 
дітей, лікування пов'язане з призначенням великої 
кількості антибактеріальних препаратів. Найпо-
ширеніша помилка лікаря в дитячій амбулаторній 
практиці – призначення антибактеріальних препа-
ратів при негнійних формах гострих риносинуїтів. 
Тому вкрай важливо пам'ятати, що антибактеріа-
льні препарати не впливають на перебіг вірусної 
інфекції і, отже, їх призначення у більшості випа-
дків ГРС не виправдано. 

В сучасних умовах перспективним на-
прямком є використання препаратів з комплекс-
ним механізмом дії. В арсеналі засобів для ліку-
вання риносинуїті віддавна використовується 
Синупрет®. Компоненти цього препарату воло-
діють секретолітичною, протинабряковою, про-
тизапальною дією, покращують реологічні влас-
тивості слизу. Крім того, Синупрет® пригнічує 
реплікацію вірусів, доказаний його прямий бак-
терицидний вплив на грампозитивну флору і 
деякі грам негативні штами. Синупрет® позити-
вно впливає на імунну систему через стимуля-
цію як неспецифічного, так і специфічного за-
хисту. 

До розряду препаратів з комплексним ме-
ханізмом дії відноситься і фенспірид. По меха-
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нізму дії він не є нестероїдом, нетрадиційним 
(нестероїдним) протизапальним препаратом. 
Завдяки своєму багатокомпонентному механіз-
му дії, фенспірид зменшує набряк слизової обо-
лонки, гіперсекрецію, покращує мукоциліарний 
транспорт. Поряд з цими ефектами, препарат 
проявляє муколітичну, відхаркуючу, спазмолі-
тичну і антигістамінну дію. 

Метою нашої роботи було проведення 
порівняльного дослідження ефективності Сину-
прета® і фенспіридуу дітей з негнійними фор-
мами гострого риносинуїту. 

В дослідження включено 50 дітей. Хворі 
розділені на 2 групи: основна група (n=25) – 
назальний деконгестант + носовий душ (тричі 
на день) + Синупрет® у віковому дозуванні. 
Група порівняння (n=25) – назальний деконгес-
тант + носовий душ (тричі на день) + фенспірид 
у віковому дозуванні. Оцінка ефективності ліку-
вання ґрунтувалась на аналізі динаміки основ-
них симптомів на 3-й, 7-й та 10-й день лікуван-
ня. 

Порівняльний аналіз динаміки клінічних 
проявів показав однакову ефективність лікуван-
ня пацієнтів, хворих на гострий негнійний рино-
синуїт основної групи та групи порівняння. Ві-
дмічено однаково швидке і ефективне зменшен-

ня виразності симптомів запального процесу 
слизової оболонки носової порожнини: закладе-
ності носа, набряку та гіперемії. Однак, призна-
чення фенспіриду пацієнтам з наявністю рясних 
слизистих чи серозно-слизистих виділень у но-
сових ходах, приводить до їх загущування і 
утворення кірок. 

Таким чином: 
- протизапальна та протинабрякова дія 

Синупрета® в основній групі та протизапальна 
дія фенспіриду в групі порівняння, дозволили 
значно зменшити набряк слизової оболонки і 
відмінити деконгестанти вже на 3-4-й день ліку-
вання; 

- у пацієнтів з наявністю рясних слизис-
тих чи серозно-слизистих виділень терапія фен-
спіридом супроводжувалась їх загущуванням і 
утворенням кірок за рахунок його впливу Н1-
гістамінові та a1-адренорецептори, що вимагало 
додаткового призначення іригаційної терапії 
сольовими розчинами та муколітиків; 

- результати проведеного клінічного дос-
лідження дозволяють рекомендувати Синуп-
рет® в якості монотерапії при всіх клінічних 
варіантах негнійних форм ГРС у дітей від 2-х 
років. Зручний режим прийому дозволяє реко-
мендувати його для амбулаторного лікування. 
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ГОСТРИЙ РИНОСИНУЇТ: ВИБІР ТАКТИКИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНО 
ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПІВУСТЬ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Лікування гострого риносинуїту (ГРС), як 

правило, не передбачає госпіталізації хворого і 
проводиться в амбулаторному режимі. Сучасні 
підходи до лікування ГРС основані на емпірич-
них підходах щодо впливу на основні ланки па-
тогенезу і тільки опосередковано пов'язані з го-
ловною – функцією співустя. А тільки його 
спроможність забезпечує відновлення функції 
мукоциліарного транспорту – основного механі-
зму, що визначає одужання. Існуючі лікувальні 
підходи не включають також оцінку тяжкості 
перебігу гострого риносинуїту у конкретного 
пацієнта, як критерію призначення тієї чи іншої 
групи препаратів. 

Метою нашого дослідження було підви-
щення ефективності неінвазивного лікування хво-
рих на гострі риносинуїти на основі розробки та 
обґрунтування оптимальної тактики залежно від 
функції співусть пазух і тяжкості стану хворого.  

Під нашим спостереженням знаходилось 
46 первинних хворих на гострий риносинуїт. 
Після комплексної оцінки клініко-
ендоскопічних та радіологічних даних всі хворі 
були розділені на три групи, критеріями форму-
вання яких була функціональна спроможність 
співустя верхньощелепових пазух та тяжкість 
перебігу процесу, визначена за допомогою візу-
ально-аналогової шкали (ВАШ): 

• І група – ГРС на тлі функціонуючих спі-
вусть; 

• ІІ група – ГРС на тлі частково функціо-
нуючих співусть; 

• ІІІ група – ГРС на тлі не функціонуючих 
співусть. 

Всім хворим призначалось комплексне 
лікування, що включало немедикаментозні ме-
тоди (режим, вживання достатньої кількості рі-
дини) і базову медикаментозну монотерапію 
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засобом для лікування синуїтів рослинним сек-
ретолітиком Синупрет® (спеціальний екстракт 
BNO 101). Обґрунтуванням для використання 
препарату Синупрет® в якості базової терапії 
слугувало те, що в одній лікарській формі на 
основі п’яти лікарських рослин раціонально по-
єднуються компоненти із секретолітичною, ан-
тиінфекційною (щодо вірусів і бактерій), проти-
запальною, протинабряковою та імуностиму-
люючою дією. Поєднання етіологічної (противі-
русної, антибактеріальної) терапії з патогенети-
чним лікуванням, спрямованим на реактивацію 
мукоциліарного кліренсу (розрідження густого 
слизу та відновлення його розподілу на шар зо-
лю і шар гелю, активація коливань війок мигот-
ливого епітелію), зменшення явищ запалення та 
активацію імунного захисту, забезпечує най-
кращий лікувальний ефект. Синупрет® призна-
чали в традиційному дозуванні – по 2 таблетки 
тричі на добу, не розжовуючи і запиваючи дос-
татньою кількістю рідини. Залежно від функції 
співусть і загального стану базова схема при 
необхідності доповнювалась системними декон-
гестантами (хворі з частково функціонуючими 
співустями і середнім ступенем тяжкості захво-
рювання)та захищеними беталактамними анти-
біотиками (хворі з наявністю не функціонуючих 

співусть і тяжким перебігом захворювання), згі-
дно інструкції по використанню. 

Методика лікування гострих риносинуїтів 
залежно від функціонального стану співусть 
пазух показала високу ефективність. Комплекс-
ний вплив Синупрета® на слизову оболонку 
порожнини носа і пазух сприяє швидкій регресії 
симптоматики і покращанню стану хворих вже 
на третій день лікування. У пацієнтів з функціо-
нуючим співустям, що складає більше половини 
хворих – 54,3%, така терапія дає можливість 
досягнути клінічного одужання з використан-
ням тільки монотерапії Синупретом®. З ураху-
ванням більш виразних реактивних явищ в сли-
зовій оболонці у пацієнтів з частковою чи пов-
ною блокадою співустя, терапія Синупретом® 
повинна доповнюватись системними деконгес-
тантами. Антибіотикотерапія показана тільки у 
15,2% хворих з повною блокадою співусть па-
зух. 

Запропонована тактика лікування з вико-
ристанням базової монотерапії Синупретом® і її 
корекція в залежності від функціональної спро-
можності співусть пазух, забезпечує високий 
терапевтичний ефект і зручність застосування, 
запобігає поліпрагмазії і нераціональній антибі-
отикотерапії. 

 
© В.І. Попович, І.В. Кошель, П.Ф. Дудій, В.М. Рижик, В.М. Ванченко, Н.М. Кудерська, 2013 
 
 
 
 

Т.В. ПОЧУЕВА, Е.И. ХАРЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ФУНКЦИЮ ОБОНЯНИЯ  
ПРИ ИСКРИВЛЕНИЯХ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

 
Актуальность проблемы. Проблема ди-

агностики и лечения обонятельных расстройств 
в настоящее время является весьма актуальной, 
а выбор оптимальных способов коррекции не 
всегда прост. Проблемным остается и возмож-
ность прогнозирования восстановления обоня-
тельной функции после операции на перегород-
ке носа (C.P. Kimmelman, 1994; O. Pfaaretal, 
2004).  

Необходимо подчеркнуть, что любое хи-
рургическое вмешательство в полости носа мо-
жет иметь определенный риск в отношении обо-
нятельной функции даже в том случае, если об-
ласть оперативного вмешательства не затрагива-
ет непосредственно зону обонятельного эпителия 
(Д.М. Савватеева и соавт., 2011). Причины этого не 
совсем понятны: предполагается, что это может 
быть вызвано психологическими факторами или 
изменением общего объема полости носа после 

операции. Этот вопрос представляется актуаль-
ным еще и потому, что большинство пациентов 
не обращают внимания на изменение обоняния, 
придавая основное значение проблеме восстанов-
ления носового дыхания  

Цель исследования – изучение влияния 
септум-операции на динамику функции обоня-
ния у пациентов с искривлением носовой пере-
городки (ИНП) в сопоставлении с изменением 
дыхательной функции в ближайшем и отдален-
ном послеоперационном периоде.  

Материалы и методы исследования. 
Проанализированы результаты исследо-

вания функции обоняния до и после лечения у 
30 больных, госпитализированных в ХГКБ № 
30.Комплексное ЛОР-исследование обследуе-
мых больных включало в себя проведение стан-
дартного оториноларингологического осмотра, 
дополненного изучением обоняния с помощью 
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визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), а также 
методами субъективной и количественной оль-
фактометрии (ОЛФ) (ольфактометрМель-
никовой-Дайняк), а также дыхательной функции 
методом ринопневмометрии (РНПМ) (риноп-
невмометр Мельниковой-Дайняк). 

Результаты исследования. 
Нарушение обоняния имеет место у по-

давляющего большинства больных с ИПН хотя 
обычно эта жалоба не является ведущей и выяв-
ляется только при активном расспросе. Объяс-

няется это тем, что другие симптомы ИПН (за-
ложенность носа, выделения из носа, головная 
боль и т.д.) в большей степени сказываются на 
общем состоянии и качестве жизни пациентов, 
что заставляет их не обращать внимания на 
снижение обоняния.  

До начала лечения большинство больных 
ИПН оценивают функцию своего обоняния 
сравнительно выше, чем это установлено с по-
мощью методов качественной и количественной 
ОЛФ и РНПМ. 

 
  
 

Динамика изменений функции обоняния у больных ИПН до и после лечения  
(средние значения показателей) 

Показатель Норма 
Срок регистрации 

До операции После операции Через месяц  
после операции 

ВАШ (баллы) 
0 – полное отсутствие 

обоняния, 10 – обоняние 
не нарушено 

5,95±2,1 6,4±2,01 7,4±1,62 

Ольфактометрии прав. 
(см3) <6 15,1±5,9 13,5±6,21 9,9±4,62 

Ольфактометр. лев. 
(см3) <6 14,8±5,0 11,8±5,51 9,0±4,42 

Ринопневмометрии прав. 
(мм.водн.ст.) Не более 20 42,3±18,3 37,4±18,11 27,1±11,72 

Ринопневмометрии лев. 
(мм.водн.ст.) Не более 20 40,5±16,8 33,5±15,41 24,1±10,62 

Интегративный (баллы) 4 2,35±0,7 3,3±0,81 3,9±0,22 

 
Примечание: 1 – различия в значениях показателя до и после операции на основании непараметрического кри-

терия знаков достоверны (p<0,001); 
2- различия в значениях показателей после операции и через месяц после операции на основании непараметри-

ческого критерия знаков достоверны (p<0,001). 
 
 
При изучении функции обоняния у боль-

ных с ИПН установлено, что до операции при 
субъективной оценке обоняние было значитель-
но нарушено у большинства пациентов; при 
ОЛФ IV степень гипосмии диагностирована у 
60% пациентов, III – у 20% и II – также у 20% 
пациентов. В аналогичном соотношении у этих 
больных находилась степень нарушения носово-
го дыхания. После операции по субъективным и 
объективным показателям достоверное (p<0,01) 
улучшение функции обоняния отмечалось у 
всех больных, о чем свидетельствует рост инте-
гративного показателя и ВАШ, а также умень-
шение показателей ОЛФ и РНПМ. 

Положительная динамика состояния 
функции обоняния и носового дыхания отмече-
на и через месяц после операции: результаты 
проведенной ОЛФ и РНПМ выявили сущест-
венное улучшение этих функций, которые не-
значительно отличались от нормальных показа-
телей. 

Несмотря на то, что в мировой литературе 
по-разному оценивается влияние септопластики 
на обонятельную функцию у пациентов с ИПН, 
наше исследование выявило четкую положи-
тельную динамику восстановления обонятель-
ной функции уже в ранние сроки после хирур-
гического вмешательства. 

 
© Т.В. Почуева, Е.И. Харченко, 2013 
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Т.М. ПРИСТАВКО, И.В. ДЕМЕНКОВ, В.Р. ДЕМЕНКОВ, И.Ю. ВАТАНСКАЯ  
(ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ЭНДОНАЗАЛЬНЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ В КОМПЛЕКСНОМ НЕИНВАЗИВНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ 

 
Острый синусит является одним из наибо-

лее частых заболеваний встречающийся в прак-
тической деятельности врача-оториноларин-
голога. Около 0,5-2% вирусных инфекций верх-
них дыхательных путей осложняются бактери-
альным синуситом (Hickner J.M., et al, 2001; 
Drettner B., 1988; Wald E.R., 1992) указывают, что 
обструкция выходных соустьев околоносовых 
пазух с полостью носа является предшественни-
ком синусита, а нарушение дренирования и вен-
тиляции пазух – основной причиной данного за-
болевания. Ключевым моментом в патогенезе 
возникновения и развитии синусита является 
блокада остиомеатального комплекса. 

Существуют различные способы лечения 
больных острыми синуситами, но независимо от 
того проводится лечение или нет, это заболева-
ние у взрослых и детей имеет тенденцию к са-
моизлечению. Считается, что самопроизвольное 
выздоровление наступает в 40-65% этих боль-
ных. /Carron J.D. et al 2000; Magdy D.N., et al 
2001/ Low D.E., et al /1997/, Hueston W.J., et al 
/1998/ подчеркивают, что ученные до настояще-
го времени дискутируют вопрос следует ли 
больным острым синуситом эмпирически на-
значать антибиотики в день поступления их в 
отделения, ¾ из них считает – следует. 

Мы разделяем эту точку зрения, так как 
на стационарное лечение поступают больные со 
среднетяжелым и тяжелым течением острого 
синусита и без антибиотиков трудно предуга-
дать как будет развиваться воспалительный 
процесс в пазухах, во что это выльется, не опо-
здать бы с назначением антибиотиков. 

В последние годы появилось ряд сообще-
ний где подчеркивается, что добавляя к стан-
дартной терапии антибиотиками больных ост-
рым синуситами эндоназальные кортикостерои-
ды ЭКС позволяет быстрее купировать симпто-
мы заболевания, снизить число осложнений, 
сократить сроки пребывания больных в стацио-
наре /Bachert C. et al, 2004/. Meltzer E/O/ et al, 
/2004/ отмечает что исследование ЭКС показа-
ло, что они обладают мощным противовоспали-
тельным и противоотечным действием и ис-
пользование их при острых рецидивирующих 

синуситах как дополнение к антибиотикам дает 
хороший эффект. Кроме того, они с успехом 
могут использоваться в качестве монотерапии 
при легких и среднетяжелых формах синусита и 
оказываются более эффективными, чем анти-
биотики. Оказалась, что системная активность 
ЭКС и, прежде всего, мометазона фуроата и 
биодоступность его очень низки, он полностью 
метаболизируется при первом прохождении че-
рез печень. 

Мы работаем с этим препаратом более 5 
лет и с успехом использовали его при хрониче-
ских и аллергических ринитах, после подслизи-
стой резекции носовой перегородки, рассечения 
синехий, удалении полипов из носа, что способ-
ствовало более быстрому заживлению операци-
онных ран, восстановлению носового дыхания. 

Включение ЭКС в схему лечения острых 
гнойных синуситов вполне оправдано /Druce 
H.M. 1990; Zeiger R.S. 1992/. 

На наш взгляд это оправдано и тем, что у 
всех наших больных процесс в пазухах начи-
нался после перенесения вирусной инфекции, на 
которую антибиотики не влияют, а ЭКС лучше 
снимает воспаление и отек слизистой оболочки 
полости носа и околоносовых пазух. 

У 22 больных острым гнойным гаймори-
том в комплексном неинвазивном лечении, 
включая антибиотики, мы использовали моме-
тазон фуроат по 200мкг в качестве спрея два 
раза в сутки в течение 10 суток. 

Препарат хорошо переносился больными, 
не было побочных реакций. С третьих суток с 
начала использования его исчезали лицевые бо-
ли, восстановилось носовое дыхание, умень-
шился объем носовых раковин, в носовых ходах 
увеличилось количество отделяемого, нормали-
зовалась температура тела. Все это свидетельст-
вует о целесообразности использования момета-
зона фуроата в комплексном лечении больных 
острым синуситом. Это позволило сократить 
сроки лечения этой группы больных в стацио-
наре на двое суток. 

Относительным недостатком препарата 
была его цена – 140 доз в Луганске в разных 
аптеках стоил 180-200 гривен. 

 
© Т.М. Приставко, И.В. Деменков, В.Р. Деменков, И.Ю. Ватанская, 2013 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, К.О. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ  
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА) 

ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по знеболюванню при підслизовій резекції 
перегородки носа. Раніше такий аналіз не про-
водився. Публікації з цього питання розпоча-
лись з 1999 року. За період з 1999 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по зне-
болюванню при підслизовій резекції перегород-
ки носа опубліковано 9 наукових робіт, що ста-
новить 0,81% від загальної кількості (1102) пуб-
лікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в 
журналах: «Вестник оториноларингологии» (м. 
Москва), «Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб» (м. Київ), «Здобутки клінічної і експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Ліки 
України» (м. Київ), «Ринологія» (м. Київ) і в 
збірнику «Здобутки клінічної та експеримента-
льної медицини» (м. Тернопіль). Серед опублі-
кованих робіт 2 статті, 5 тез і 2 оглядові праці.  

Знеболювання при підслизовій резекції 
перегородки носа ми описуємо по 8 позиціях: 
анестезія при підслизовій резекції перегородки 
носа; знеболення при підслизовій резекції пере-
городки носа; анестезія ультракаїном при підс-
лизовій резекції перегородки носа; порівняльна 
оцінка знеболювання ультракаїном і новокаїном 
при підслизовій резекції перегородки носа; осо-
бливості ультракаїнової анестезії при підслизо-
вій резекції перегородки носа; методика інфіль-
траційної анестезії при хірургічному усуненню 
різних видів деформації перегородки носа; ме-
тодика та порівняльна оцінка знеболювання 
ультракаїном і новокаїном при підслизовій ре-
зекції перегородки носа; внутрішньовенне зне-
болювання при підслизовій резекції перегород-
ки носа. 

Анестезія при підслизовій резекції пере-
городки носа описується в одній публікації. Так, 
Г.С. Протасевич (1999) в статті «Анестезія при 
підслизовій резекції перегородки носа» описує 
місцеву комбіновану (аплікаційно – інфільтра-
ційну) анестезію з попередньою премедикацією 
при різних видах деформації перегородки носа. 
Підкреслюється, що така анестезія є достатньою 
для виконання підслизової резекції перегородки 
носа. 

Знеболювання при підслизовій резекції 
перегородки носа наводиться в одній науковій 
праці. Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і І.А. Яшан 
(2003) в оглядовій статті «Знеболення при підс-
лизовій резекції перегородки носа» наводять 

різні види знеболювання (місцеву інфільтрацій-
ну анестезію, ендотрахеальний наркоз, керовану 
гіпотонію) при підслизовій резекції перегородки 
носа, за даними літератури. Анестезія ультрака-
їном при підслизовій резекції перегородки носа 
висвітлюється в одній публікації. Г.С. Протасе-
вич, І.А. Гавура і А.П. Ковалик (2001) в статті 
«Анестезія ультракаїном при підслизовій резек-
ції перегородки носа» описують методику анес-
тезії ультракаїном при підслизовій резекції пе-
регородки носа і наводять дані використання її у 
18 хворих віком від 17 до 42 років. Показано 7 
особливостей ультракаїнової анестезії при підс-
лизовій резекції перегородки носа: 1) добре зне-
болювання; 2) відсутність токсичних, вегетати-
вних і інших побічних порушень; 3) добрий 
анемізувальний ефект; 4) швидка дія анестетика; 
5) тривале збереження знеболювання в ділянці, 
що оперується; 6) скорочення часу операції; 7) 
невелика кількість введеного анестетика для 
досягнення повної анестезії. 

Порівняльна оцінка знеболювання ультра-
каїном і новокаїном при підслизовій резекції пе-
регородки носа публікується в одній науковій 
праці. Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, І.А. Гавура 
і співавтори (2001) в тезах «Порівняльна оцінка 
знеболення ультракаїном і новокаїном при підс-
лизовій резекції перегородки носа» аналізують 
1702 підслизових резекцій перегородки носа, ви-
конаних під комбінованим місцевим знеболю-
ванням (аплікаційним і інфільтраційним). Для 
аплікаційної анестезії використовувався 2% роз-
чин дикаїну з розчином адреналіну (1:1000) або 
10% аерозоль лідокаїну. Для інфільтраційної ане-
стезії застосовували 1% розчин новокаїну з адре-
наліном 1:1000 (у 1672 хворих) або ультракаїн (у 
30). Відмічено 7 особливостей ультракаїнової 
анестезії. Описуються ці особливості. Зазнача-
ється, що при підслизовій резекції перегородки 
носа слід віддавати перевагу ультракаїну. Особ-
ливості ультракаїнової анестезії при підслизовій 
резекції перегородки носа наводяться в одній 
публікації. П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, Д.В. 
Береговий і співавтори (2005) в тезах «Особливо-
сті ультракаїнової анестезії при підслизовій резе-
кції перегородки носа» аналізують результати 
анестезії ультракаїном при 45 резекціях перего-
родки носа. Відмічено 7 особливостей знеболен-
ня ультракаїном при цій операції, описаних ви-
ще. Методика інфільтраційної анестезії при хіру-
ргічному усуненні різних видів деформації пере-
городки носа описується в одній науковій праці. 
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Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, П.В. Ковалик і спів-
автори (2009) в тезах «Методика інфільтраційної 
анестезії при хірургічному усуненні різних видів 
деформації перегородки носа» описують методи-
ку інфільтраційного знеболювання при усуненні 
різних видів деформації перегородки носа (дуго-
подібного, кутоподібного, сигмоноподібного ви-
кривлення), гребенів, шпичаків, потовщення пе-
регородки, вивиху чотирикутного хряща, комбі-
нованої деформації). 

Методика та порівняльна оцінка знеболю-
вання ультракаїном при підслизовій резекції 
перегородки носа висвітлюється в одній науко-
вій роботі. А.П. Ковалик, Г.С. Протасевич і А.Я. 
Захарко (2003) в статті «Методика та порівняль-
на оцінка знеболювання ультракаїном і новокаї-
ном при підслизовій резекції перегородки носа» 
описують методику інфільтраційної анестезії 
при різних видах деформації перегородки носа і 
наводять порівняльну оцінку знеболювання уль-
тракаїном (у 30 хворих) і новокаїном (у 1672). 
Показано перевагу ультракаїнової анестезії пе-
ред новокаїновою. Відмічено 7 особливостей 
ультракаїнового знеболювання. Внутрішньо-
венне знеболювання при підслизовій резекції 
перегородки носа описується в двох публікаці-
ях. О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик і 
співавтори (2009) в тезах «До питання про зне-
болювання при підслизовій резекції перегород-
ки носа» наводять методику внутрішньовенного 

знеболювання при підслизовій резекції перего-
родки носа. Вказується, що внутрішньовенне 
знеболювання при підслизовій резекції перего-
родки носа виявилось ефективним. Зазначаєть-
ся, що отримані результати дозволяють рекоме-
ндувати вказане знеболювання при підслизовій 
резекції перегородки носа, особливо у емоційно 
лабільних хворих. А.П. Ковалик, О.П. Остапче-
нко, Г.С. Протасевич і співавтори (2004) в тезах 
«Внутрішньовенне знеболення при підслизовій 
резекції перегородки носа» наводять дані про 
внутрішньовенне знеболювання при підслизовій 
резекції перегородки носа у 34 хворих віком від 
20 до 45 років. Описана методика такого знебо-
лення і відмічена його ефективність. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що знеболювання при підс-
лизовій резекції перегородки носа в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлено рідко – в 0,81% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини. Знеболювання при 
підслизовій резекції перегородки носа описуєть-
ся в 9 публікаціях (2 статтях, 5 тезах і 2 оглядах 
літератури). Вважаємо, що наведені відомості 
стосовно знеболювання при підслизовій резекції 
перегородки носа матимуть теоретичне і прак-
тичне значення не тільки для оториноларинго-
логів, а й для інших фахівців (анестезіологів, 
хірургів та ін.). 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ЗАХИЩЕНИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГАМИ 
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ З ПРОБЛЕМИ ГОСТРОГО І ХРОНІЧНОГО  

СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ 
 

Дисертаційні роботи оториноларингологи 
Тернопільщини почали захищати з 1962 року. За 
період з 1962 по 2012 рр. захищено 17 дисерта-
цій (14 кандидатських і три докторські) стосов-
но актуальних проблем оториноларингології: 
гострого і хронічного середнього гнійного оти-
ту; тимпанопластики; деформації перегородки 
носа; хронічного гнійного верхньощелепного 
синуситу; хронічного тонзиліту, склероми верх-
ніх дихальних шляхів та новоутворів ЛОР-
органів (вуха і гортані). 

Дисертаційні роботи захищені викладача-
ми кафедри оториноларингології Тернопільсько-
го державного медичного інституту, Тернопіль-
ського державного медичного інституту імені 

академіка І.Я. Горбачевського, Тернопільської 
державної медичної академії імені І.Я. Горбачев-
ського (нині Тернопільський державний медич-
ний університет імені І.Я. Горбачевського) (5 
дисертацій), аспірантами кафедри оториноларин-
гології (3), заочними аспірантами кафедри ото-
риноларингології (4), практикуючими оторино-
ларингологами лікувальних закладів м. Тернопо-
ля і районів Тернопільської області (5 дисерта-
цій). Захист переважної більшості дисертаційних 
робіт (15) відбувся в Київському науково-
дослідному інституті отоларингології (нині ДУ 
«Інститут отоларингології імені проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України»), одна дисертація 
захищена в Самарському державному медичному 
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університеті РФ і одна – в Московському держа-
вному медичному університеті РФ. 

В цьому повідомленні ми аналізуємо ди-
сертації, захищені з проблеми гострого і хроніч-
ного середнього гнійного отиту. Що стосується 
аналізу дисертаційних робіт з інших проблем, то 
це буде предметом обговорення в окремих пові-
домленнях. 

Проблемі гострого і хронічного середньо-
го гнійного отиту присвячені дисертаційні робо-
ти практикуючого оториноларинголога Креме-
нецької центральної районної лікарні Терно-
пільської області І.М. Фальфушинського аспіра-
нта кафедри офтальмології і оториноларинголо-
гії Тернопільської державної медичної академії 
імені І.Я. Горбачевського Ю.М. Андрейчина та 
аспірантки кафедри оториноларингології, офта-
льмології та нейрохірургії Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського І.В. Мальованої. Так, І.М. Фа-
льфушинський з 1974 року почав розробляти 
проблему хронічного середнього гнійного оти-
ту. Зокрема, для лікування цієї патології він за-
пропонував місцеве застосування сечовини, 
хлорофіліпту і ектерициду. Довів більш ефекти-
вне використання хлорофіліпту і ектерициду 
при терапії хронічного середнього гнійного оти-
ту. Результати своїх досліджень опублікував в 
кількох наукових працях і висвітлив в кандидат-
ській дисертації «Сравнительная оценка эффек-
тивности лечения хронических гнойных сред-
них отитов местным пременением мочевины, 
хлорофиллипта и эктерицида», захищеній в 
1977 р. Нині І.М. Фальфушинський продовжує 
працювати оториноларингологом названої ліка-
рні. З 1995 р. Ю.М. Андрейчиним розроблялись 
питання застосування кальцієвої форми фосфату 
целюлози в комплексному лікуванні гострих і 
хронічних середніх гнійних отитів. Доведено, 
що ефективність дренування середнього вуха 
кальцієвою формою фосфату целюлози переви-
щує результати традиційного лікування гнійно-
го середнього отиту з використанням марлевих 
турунд. Матеріали проведених досліджень 
Ю.М. Андрейчина опубліковані в багатьох нау-
кових статтях і описані в кандидатській дисер-

тації «Клініко-патогенетичне обґрунтування 
застосування кальцієвої форми фосфату целю-
лози в комплексній терапії гнійних середніх 
отитів», яку він захистив в 1999р. Нині Ю.М. 
Андрейчин працює доцентом кафедри оторино-
ларингології, офтальмології та нейрохірургії 
Тернопільського державного медичного універ-
ситету імені І.Я. Горбачевського. 

В 2008 р. І.В. Мальована захистила кан-
дидатську дисертацію «Диференційовані підхо-
ди до корекції метаболічних порушень у хворих 
на гнійний середній отит», в якій описала най-
більш інформативні клінічні та лабораторні 
критерії, характерні для гнійних середніх отитів, 
особливості мінералізації та лінійних розмірів 
поперекових хребців L1-L4 у хворих з різними 
клінічними варіантами отитів, особливості ста-
ну імунної системи, обміну сполучної тканини, 
кальцій – фосфорного обміну в залежності від 
форми отиту та ступеня остеопенії, оптимізовані 
схеми лікування гострого та хронічного серед-
нього гнійного отиту, що супроводжується 
остеопенією, шляхом використання кальцеміну. 
Доведено, що комплексну терапію гострого та 
хронічного середнього гнійного отиту, який пе-
ребігає на тлі остеопенії, слід доповнювати ка-
льцеміном, що сприяє покращенню стану міне-
ралізації кісткової тканини, стабілізації обміну 
сполучної тканини, і що діагностовано вторинна 
імунонедостатність ІІ ступеня при відсутності 
остеопенії потребує призначення імунокоректо-
ра – протефлазиду. Нині І.В. Мальована обіймає 
посаду асистента кафедри оториноларингології, 
офтальмології та нейрохірургії Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського. 

 Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини захистили 3 кандидатські дисерта-
ції з проблеми гострого і хронічного середнього 
гнійного отиту, внісши вагомий вклад в ліку-
вання цих захворювань. З них одна дисертацій-
на робота захищена практикуючим оторинола-
рингологом і дві – аспірантами кафедри отори-
ноларингології медичної академії імені І.Я. Гор-
бачевського і медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського. 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПО УСУНЕННЮ ДЕФОРМАЦІЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
НОСА НА СЛУХОВУ ФУНКЦІЮ У ХВОРИХ НА АДГЕЗИВНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Нами вивчено вплив хірургічних втручань 

по усуненню деформацій перегородки носа на 
слухову функцію у 120 хворих, що страждали на 
адгезивний середній отит, віком від 15 до 62 ро-
ків. У 62 хворих знайдено викривлення перего-
родки носа, у 53 – виявлені гребені, у 5 – шпича-
ки. У 62 хворих пороги слуху через повітряну 
провідність були вище 50 дБ, у 48 пацієнтів вони 
складали 31-50 дБ і лише у 10 – менше 30 дБ.  

Проводились, як правило, ощадливі опе-
рації на перегородці носа з максимальним збері-
ганням хряща (часткова резекція, мобілізація, 
редресація, видалення гребенів, шпичаків). За-
реєстровано покращення прохідності слухових 
труб після операції на перегородці носа. Якщо 
до хірургічного втручання І – ІІ ступені прохід-
ності мали місце у 25 хворих, то після нього – у 
73. Разом з тим, кількість хворих з ІІІ, ІV сту-
пінню прохідності слухових труб в післяопера-

ційний період зменшилась з 95 до 47. Покра-
щення слуху різного ступеня зареєстровано у 42 
хворих. 

Таким чином, наведені дані свідчать про 
те, що підслизова резекція перегородки носа 
сприяє відновленню носового дихання, прохід-
ності слухових труб, що призводить до покра-
щення слуху більш ніж у 1/3 оперованих хво-
рих. Отже, можна розраховувати на покращення 
слуху у багатьох хворих на адгезивний середній 
отит без хірургічного втручання на середньому 
вусі. В зв’язку з сказаним, пацієнтам на адгези-
вний середній отит необхідно ретельно обсте-
жувати стан перегородки носа і при виявленні 
викривлень, гребенів, шпичаків усунути їх хіру-
ргічним шляхом. В ряді випадків операція на 
перегородці носа може покращити слух у таких 
пацієнтів, що дозволяє уникнути хірургічного 
втручання на середньому вусі. 

 
© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, 2013 
 
 
 

 
Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ІНТРАОПЕРАЦІЙНА МАСИВНА КРОВОТЕЧА ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 
 

Найчастішим ускладненням тонзилекто-
мії є кровотеча. Частота післяопераційної кро-
вотечі при цій операції становить від 0,1 до 24 
% (Ю.Е. Еременко, 2006). Виділяють кровотечу 
інтраопераційну і післяопераційну. Інтраопера-
ційна кровотеча інколи буває масивною і навіть 
смертельною. Це спостерігається у випадках 
аномалійного розташування крупних кровонос-
них судин, що мало місце в одному випадку з 
нашої власної оториноларингологічної практики 
як оториноларинголога початківця. Описуємо 
цей випадок в деталях. Вважаємо, що він мати-
ме відповідне пізнавальне значення для практи-
куючих оториноларингологів, особливо почат-
ківців. Це було під час проходження первинної 
спеціалізації в ЛОР-відділенні Житомирської 
обласної лікарні. В грудні 1964 р. (під кінець 
первинної спеціалізації) завідувачка ЛОР-
відділення лікар вищої категорії Є.І. Конопель-
ко дозволила мені самостійно провести тонзи-
лектомію, а сама пішла консультувати хворих в 
облполіклініку. Це була самостійно виконана 
друга тонзилектомія. До цього мною проведено 

кілька операцій під наглядом оториноларинго-
логів ЛОР-відділення. 

Пацієнтка – дівчина 18 років. Тонзилек-
томія проводилась з приводу хронічного субко-
мпенсованого тонзиліту. Операція здійснюва-
лась під місцевою інфільтраційною анестезією 1 
% розчином новокаїну з адреналіном 1:1000. 
Спочатку видаляли лівий піднебінний мигдалик, 
потім – правий (так мене навчили на первинній 
спеціалізації і в подальшому при проведенні 
тонзилектомії я завжди притримувався цього 
принципу). Техніка операції в даному випадку 
була наступною. 

Затискачем захопили лівий піднебінний 
мигдалик, відтягнули його досередини, скальпе-
лем зробили кругову насічку по краю передньої і 
задньої піднебінних дужок. Через цю насічку 
ввели кінець розпатора і відшарували мигдалик 
до нижнього полюса. Захопивши затискачем ві-
дшарований мигдалик за верхній полюс, відтяг-
нули його трохи догори і досередини, після чого 
зрізання нижнього полюса провели ножицями. 
Під час цього етапу операції фонтаном вдарила 
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кров з рота. Не розгубившись, я в тонзилярну 
ямку зразу ж ввів кілька марлевих серветок і при-
тиснув їх пальцями лівої руки дозовні, кулаком 
правої руки м’які тканини лівої підщелепної ді-
лянки притиснув досередини назустріч лівій руці 
з серветками. Терміново викликана завідувачка 
ЛОР-відділення сказала видалити марлеві серве-
тки з тонзилярної ямки. Після їх видалення кро-
вотечі не було. Очевидно, джерелом кровотечі 
тут виявилась крупна вена, і, за виглядом крові 
кровотеча була венозною. Оцінивши ситуацію, 
завідувачка ЛОР-відділення видалила правий 
піднебінний мигдалик. При цьому кровотечі не 
було зовсім. З метою поповнення крововтрати 
хворій проведено гемотрансфузію, оскільки ана-
ліз крові показав зменшення кількості еритроци-
тів в периферичній крові і зниження вмісту гемо-
глобіну. Хвора одужала і на 8-й день виписана з 
ЛОР-відділення в задовільному стані. При неод-
норазовому справлянні за станом її здоров’я вона 
почувалася добре, скарг не заявляла. 

Оцінюючи цей випадок ретроспективно, 
слід відмітити наступне. Через призму прожи-
тих років і набутий з роками досвід починаємо 
усвідомлювати помилки, допущені в молоді ро-
ки при виконанні хірургічних втручань на ЛОР-
органах, в даному випадку тонзилектомії. Цей 
випадок мені запам’ятається на все життя, і бі-
льше в своїй практиці зрізання нижнього полю-
са мигдаликів ножицями я не застосовував, чого 
не рекомендую робити практикуючим оторино-
ларингологам, а використовувати для цього пет-
лю Бохона. Очевидно, видалення правого миг-
далика однозначно не слід було робити, оскіль-
ки хвора втратила багато крові і невідомо чи 
була б кровотеча при його видаленні, чи ні. До-
пущена помилка при проведенні тонзилектомії 
оториноларингологом початківцем описується 
для знайомства практикуючих оториноларинго-
логів, особливо початківців, щоб вони не допус-
кали її в своїй оториноларингологічній практи-
ці. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
 
 

 
Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ  
НА ЛІМФОГОРЛОВОМУ КІЛЬЦІ 

 
Одним з найчастіших ускладнень при хі-

рургічних втручаннях на лімфогорловому кільці 
є кровотеча, яка може бути під час операції (ін-
траопераційна), в перші 6 год після операції 
(рання післяопераційна), в перші 3-4 дні і навіть 
на 7-8-й день після операції (пізня післяопера-
ційна). Природньо, що дане ускладнення, 
пов’язане з хірургічними втручаннями на лімфо 
горловому кільці, безсумнівно продовжує пред-
ставляти інтерес для поглибленого вивчення. В 
зв’язку з цим вважаю за доцільне проаналізувати 
кровотечу (частоту, причини і методи зупинки) 
при даних операціях з власної оториноларинго-
логічної практики. Хірургічні втручання на лім-
фо-горловому кільці проводились 4-х лікуваль-
них закладах: Житомирській обласній лікарні 
(вересень-грудень 1964 р.), Дзержинській (нині 
Романівській) центральній районній лікарні Жи-
томирської області (січень 1965 – січень 1968 
рр.), Калуській центральній районній лікарні Іва-
но-Франківської області (лютий 1968 – серпень 
1969 рр.), Тернопільській обласній клінічній лі-
карні (нині Тернопільській університетській лі-
карні) (вересень 1969 – червень 2009 рр.). 

За вказані періоди мною особисто вико-
нано 1500 хірургічних втручань на лімфогорло-

вому кільці: аденотомія – 265 операцій, тонзи-
лотомія – 145, аденотонзилотомія – 90, тонзиле-
ктомія – 720, аденотонзилектомія – 120, розтин 
паратонзилярного абсцесу – 160 операцій. Кро-
вотеча спостерігалась при аденотомії, аденотон-
зилотомії, тонзилектомії, аденотонзилектомії. 

Аденотомія. Кровотеча під час цієї опера-
ції спостерігалась в одному (0,37%) випадку, 
через 1 год після операції – в двох (0,74%), че-
рез 2 год після операції – також в двох (0,74%) 
випадках. Післяопераційна кровотеча відміча-
лась з тієї половини носа, на боці якої лежав 
пацієнт. Зупинка кровотечі під час операції 
здійснювалась за допомогою задньої тампонади 
носа. Післяопераційна кровотеча була зупинена 
шляхом повторного введення аденотома в носо-
ву частину горла і проведення зрізальних рухів 
по боках носової частини горла. Причиною ін-
траопераційної кровотечі, очевидно, була трав-
матично виконана операція, післяопераційної – 
залишки невидаленої лімфаденоїдної тканини.  

Тонзилотомія. При проведенні цієї опера-
ції відмічалась підвищена кровоточивість в 6 
(4,1%) випадках. 

Аденотонзилотомія. Під час виконання 
цієї операції в п’яти (5,5%) випадках мала місце 
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підвищена кровоточивість. В одному (1,1%) ви-
падку спостерігалась інтраопераційна кровоте-
ча. В ранній післяопераційний період кровотеча 
виникла у однієї (1,1%) дитини. Причини і на-
дання допомоги були аналогічні кровотечі, на-
веденої в зв’язку з аденотомією.  

Тонзилектомія. В процесі проведення цієї 
операції в переважній більшості випадків (705 – 
97,94%) кровотеча виявилась адекватною даному 
хірургічному втручанню. У трьох (0,41%) хворих 
кровотеча фактично була відсутня. Це були дів-
чина 18 років, хлопець 20 років і чоловік 42 ро-
ків. Після видалення мигдаликів у них викорис-
тано по одній марлевій кульці на обидві тонзиля-
рні ямки і вони навіть не були червоними, а лише 
рожевими. Відсутність кровотечі у цих пацієнтів, 
очевидно, можна пояснити двома факторами. По 
– перше, згортання крові (час згортання і трива-
лість кровотечі) у них було не початковій межі 
норми, а кількість тромбоцитів – на верхній межі 
норми. По – друге, адреналін, який додавався до 
новокаїну для місцевої анестезії, викликав різкий 
спазм судин. Кровотеча під час операції зареєст-
рована у восьми (1,1%) хворих. З них сім пацієн-
тів страждали ревматизмом. Вони тривалий час 
лікувались саліцилатами, що і виявилось причи-
ною кровотечі. До речі, п’ять тонзилектомій, ви-
конаних у хворих на гіпертонічну хворобу І ст., не 
ускладнились кровотечею ні під час операції, ні в 
післяопераційний період. Кровотеча у п’яти осіб 
спостерігалась з нижнього полюсу обох тонзиляр-
них ямок, у двох – з верхнього полюсу однієї тон-
зилярної ямки. Для зупинки кровотечі їм накладе-
ні затискувачі на кровоточиві місця, призначені 
кровозупинні засоби (хлорид кальцію внутріш-
ньовенно, вікасол внутрішньом’язово). Через 6-7 
год затискувачі зняті, кровотеча не відновлюва-
лась. В одному випадку (у дівчинки 18 років) спо-
стерігалась масивна інтраопераційна кровотеча, 
причиною якої виявились погрішності в хірургіч-
ній техніці. Оскільки хвора втратила багато крові, 
їй довелось провести гемотрансфузію. 

В післяопераційний період кровотеча ма-
ла місце у чотирьох (0,55%) пацієнтів. У трьох з 
них вона виникла ввечері в день операції (через 
8 і 9 год після хірургічного втручання). У всіх 
чотирьох хворих місце кровотечі локалізувалось 
в нижніх полюсах обох тонзилярних ямок. При-
чиною кровотечі в двох випадках, очевидно, 
виявилось знижене згортання крові (час згор-
тання і тривалість кровотечі були на верхній 
межі норми), в одному – хронічний нефрит, 
яким страждав хворий. Для зупинки кровотечі у 
них застосовані такі ж заходи, як і при інтраопе-
раційній кровотечі.  

У одного хворого кровотеча виникла на 8-
й день після операції. До речі, це був той чоло-
вік 42 років, у якого кровотечі під час операції 
не було зовсім. Джерелом кровотечі була ліва 
тонзилярна ямка. Причини кровотечі в цьому 
випадку, очевидно, виявилось перегрівання на 
сонці (в сонячний день хворий перебував на те-
риторії лікарні). При огляді – ліва тонзилярна 
ямка виповнена згустками крові. Після введення 
1% розчину новокаїну в піднебінні дужки згуст-
ки крові з тонзилярної ямки було видалено, кро-
вотеча швидко зупинилась і більше не віднов-
лювалась. Отже, причиною кровотечі і методи її 
зупинки в зв’язку з тонзилектомією були різні. 
Абсолютна відсутність кровотечі під час опера-
ції ще не означає, що вона не буде в пізній піс-
ляопераційний період. Про це слід пам’ятати 
практикуючим оториноларингологам, особливо 
початківцям. 

Аденотонзилектомія. Післяопераційна 
кровотеча в зв’язку з цією операцією мала місце 
в п’ятим (4,16%) випадках: в трьох через 7 год, в 
одному через 8 год і в одному через 9 год. У 
чотирьох пацієнтів кровотеча зупинена шляхом 
звичайної задньої тампонади носа. У одного 
хворого (хлопця 15 років) кровотеча з носової 
частини горла була масивною. Для її зупинки 
застосована модифікована задня тампонада носа 
– з виведенням ниток тампона через обидві по-
ловинки носа. Крім того, у всіх п’яти пацієнтів 
проводилась гемостатична терапія. П’ятий ви-
падок описую в деталях. Це було під час першо-
го року роботи оториноларингологом (в 1965 
р.). Мати хлопця вимагала скерувати його на 
операцію в Житомирську обласну лікарню. Я їй 
відмовив, сказавши, що такі операції виконую 
сам. Вона з трудом згодилась. І треба ж таке – 
після операції ввечері у хлопця з’явилась маси-
вна кровотеча, яку з трудом вдалось зупинити. 
А якби це закінчилось печально, мати сказала б, 
що я не захотів скерувати дитину в обласну лі-
карню, а зробив не те, що треба. Цей повчаль-
ний випадок спонукав мене не відмовляти хво-
рим в скеруванні їх на операцію у вищу інстан-
цію (обласну лікарню, обласну дитячу лікарню), 
що й пропоную робити оториноларингологам – 
початківцям.  

 Таким чином, кровотеча на лімфогорло-
вому кільці, за власними спостереженнями мала 
місце в 9,86% випадків: в 2,57% інтраопераційна 
і в 7,29% післяопераційна. Підвищена кровото-
чивість під час виконання хірургічних втручань 
мала місце в 9,6% випадків. Методи зупинки 
кровотечі були різними, що визначалось харак-
тером операції, інтенсивністю кровотечі. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 190 

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

НЕЗВИЧАЙНА ПРИЧИНА ПОРАНЕННЯ ГОРТАНОГЛОТКИ 
 

Поранення гортаноглотки можуть бути ви-
кликані стороннім тілом, механічною травмою. 
Ми спостерігали випадок незвичайного поранен-
ня гортаноглотки. Описуємо це спостереження в 
деталях. 2 січня 1978 р. студентка IV курсу Тер-
нопільського державного медичного інституту 
звернулась на кафедру оториноларингології з 
своєю мамою, 46 років, яка скаржилась на болі в 
горлі при ковтанні, утруднене проковтування 
твердої їжі. З анамнезу встановлено наступне. 
Пацієнтка уже кілька днів хворіє ангіною. Її чо-
ловік готував їй їжу і подавав до вживання. 2 дні 
тому він дав їй шматками м’ясо. Пацієнтка взяла 
в рот великий шматок, хотіла його проковтнути і 
раптом закашлялась, заметушилась, почала зади-
хатись, з’явився ціаноз. Чоловік не розгубився і 
зреагував миттєво, взяв столову ложку, завів її 
глибоко в гортаноглотку і видалив звідти вели-
кий шматок м’яса, після чого ціаноз у пацієнтки 
зник, дихання покращилось. 

При огляді – ніс, ротоглотка, вуха без па-
тології. При непрямій гіпофарингоскопії відмі-

чено набряк слизової оболонки гортаноглотки і 
кілька подряпин на ній. Пацієнтка госпіталізо-
вана в ЛОР-відділення, де отримувала протиза-
пальну, анальгезувальну, десенсибілізувальну 
терапію. Стан її поступово нормалізувався і че-
рез кілька днів вона виписана з стаціонару в за-
довільному стані. 

Вважаємо, що наведене спостереження 
матиме відповідне пізнавальне, теоретичне і 
практичне значення для практикуючих отори-
ноларингологів, особливо початківців. Розгля-
даючи цей випадок ретроспективно, слід відмі-
тити наступне. В такій ситуації видаляють вели-
кий шматок м’яса з глотки пальцем. Але чоловік 
не був медиком, він цього не знав, а скористався 
першим-ліпшим предметом, яким виявилась 
столова ложка. 

Таким чином, він спас життя своїй дру-
жині, але поранив гортаноглотку. Описання по-
дібних випадків в доступній літературі ми не 
зустріли і тому вважаємо, що це спостереження 
описується вперше в літературі. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
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НЕЗВИЧАЙНЕ СТОРОННЄ ТІЛО ПРАВОГО БРОНХА  
У ЛАРИНГЕКТОМОВАНОГО ХВОРОГО 

 
Сторонні тіла бронхів у осіб, що перенесли 

в минулому ларингектомію з приводу злоякісної 
пухлини гортані, бувають рідко. Одним з таких 
сторонніх тіл може бути піпетка, що використову-
ється для закрапування крапель в ніс (при рині-
тах), у зовнішній слуховий хід (при отитах). Саме 
такий характер стороннього тіла ми спостерігали в 
одному випадку. Описуємо цей випадок в подро-
бицях. В один з вересневих днів 1990 року в ото-
риноларингологічне відділення Тернопільської 
обласної клінічної лікарні (нині Тернопільська 
університетська лікарня) звернувся хворий 59 ро-
ків зі стійкою трахеостомою, накладеною під час 
ларингектомії з приводу раку гортані, і заявив, що 
йому через трахеостому в дихальні шляхи попало 
стороннє тіло (піпетка). З’ясувалося, що пацієнт 
піпеткою закрапував в трахею фізіологічний роз-
чин. Під час однієї з таких процедур піпетка ви-

слизнула з пальців і попала в трахеостому. Паці-
єнт відчув кашель і деяке утруднення дихання 
через трахеостому. Видалення піпетки здійснено 
за допомогою нижньої трахеобронхоскопії. Вона 
знаходилась в правому бронху. 

Таким чином, серед сторонніх тіл, які 
можуть попадати в бронхи через трахеостому у 
ларингектомованих хворих, може бути і такого 
характеру стороннє тіло (піпетка). В доступній 
літературі ми не зустріли описання подібного 
випадку. Вважаємо, що практикуючим лікарям, 
особливо початківцям, слід пам’ятати про мож-
ливість попадання піпетки в бронхи при закра-
пуванні через трахеостому в ларингектомованих 
хворих фізіологічного розчину і націлювати та-
ких пацієнтів на недопущення подібних випад-
ків, тобто проводити санітарно – освітню роботу 
в цьому напрямку. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
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ПРИЧИНИ БОЛЮ В ГОРЛІ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 
 

Біль у горлі, як симптом, може бути про-
явом різних захворювань горла, а також інших 
ЛОР-органів. Біль в горлі буває одно-, або дво-
бічним. Можлива помірна, виражена чи різка 
болісність при ковтанні і слабкий; помірний, 
сильний різкий біль в горлі; невеликий біль, що 
підсилюється при «порожньому» ковтку; біль 
при ковтанні з ірадіацією у вухо; відчуття не-
зручності при ковтанні в поєднанні з болем; 
дряпаючий легкий біль в поєднанні з захрипліс-
тю; біль в горлі, що ірадіює у вухо, скроню, зу-
би, верхню щелепу, можливий в поєднанні з 
відчуттям стороннього тіла в горлі; парестезії; 
різкий біль при ковтанні і висовуванні язика 
(А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). До цього 
слід додати хронічний біль у горлі, що буває 
при хронічних захворюваннях.  

Больовий синдром, який виникає у відпо-
відь на хірургічну травму при операціях на лім-
фогорловому кільці, набуває особливу актуаль-
ність в оториноларингологічній практиці, як у 
дорослих, так й дітей, оскільки порушується, 
перш за все, якість життя пацієнтів.  

Нами особисто проведено обстеження 
хворих з патологією горла та інших ЛОР – орга-
нів, у яких основною скаргою був біль в горлі. 
Проводилось повне оториноларингологічне об-
стеження (передня і задня риноскопія, орофари-
нгоскопія, непряма гіпофарингоскопія, непряма 
ларингоскопія, отоскопія, пальцеве обстеження 
носової частини горла. У частини хворих об-
стеження ЛОР – органів здійснювалось дзерка-
лами оториноларингологічними з волоконним 
світловодом УМЗ. У хворих на паратонзиліт, 
паратонзилярний абсцес, після хірургічних 
втручань на лімфогорловому кільці, через болі-
сність задня риноскопія, непряма гіпофарингос-
копія, непряма ларингоскопія, пальцеве обсте-
ження носової частини горла не проводились. 
Ми обстежували хворих в 5-ти лікувальних за-
кладах: Любарській номерній районній лікарні 
Житомирської області; Житомирській обласній 
лікарні; Дзержинській (нині Романівській) 
центральній районній лікарні Житомирської 
області; Калуській центральній районній лікарні 
Івано – Франківської області; Тернопільській 
обласній клінічній лікарні (нині Тернопільській 
університетській лікарні). Обстеженню підляга-
ли пацієнти в стаціонарних і поліклінічних за-
кладах. 

При обстеженні хворих зі скаргами на біль 
в горлі виявлені наступні захворювання: поранен-
ня гортанної частини горла; сторонні тіла горла; 
сторонні тіла порожнини рота; гострий фарингіт; 
ангіна катаральна; ангіна лакунарна; ангіна фолі-
кулярна; ангіна виразково – плівчаста; паратонзи-
літ; паратонзилярний абсцес; загорловий абсцес; 
хронічний фарингіт; хронічний тонзиліт; хронічні 
катаральний ларингіт; сторонні тіла гортані; сто-
ронні тіла стравоходу; епіглотит; гортанна ангіна; 
гострий катаральний ларингіт; флегмонозний ла-
рингіт; хондроперихондрит гортані.  

Крім того, обстежені хворі після операцій 
на лімфогорловому кільці (аденотомія, тонзило-
томія, аденотонзилотомія, тонзилектомія, аде-
нотонзилектомія). 

Лікування хворих проводилось стаціона-
рне чи амбулаторне. Пацієнти з сторонніми ті-
лами горла, сторонніми тілами порожнини рота, 
сторонніми тілами гортані, гострим фарингітом, 
ангінами, хронічним фарингітом, хронічним 
тонзилітом (при консервативній терапії), епігло-
титом, гострим та хронічним катаральним лари-
нгітом лікувались амбулаторно. Лікування паці-
єнтів з пораненням гортанної частини горла, 
паратонзилітом, паратонзилярним абсцесом, 
загорловим абсцесом, хронічним тонзилітом 
(хірургічне лікування), сторонніми тілами стра-
воходу, гортаною ангіною, флегмонозним лари-
нгітом, хондроперихондритом гортані проводи-
лось в стаціонарі. Всім хворим призначалась 
терапія відповідно до встановленого діагнозу 
(видалення сторонніх тіл, загальне антибакте-
рійне лікування, місцеве лікування та ін.). Паці-
єнтам після аденотомії, тонзилотомії, аденотон-
зилотомії, тонзилектомії, аденотонзилектомії 
для зняття больового синдрому призначався 
анальгін в порошку (подрібнена таблетка), а в 
останні роки 1% розчин анальгіну по 1 столовій 
(дітям по 1 чайні, десертній) ложці 3 рази на 
день. Частині хворих після тонзилектомії в піс-
ляопераційний період призначались інгаляції 
5% водно-спиртового розчину прополісу.  

Таким чином, проведені нами досліджен-
ня свідчать про те, що існує багато захворювань 
горла та інших ЛОР-органів і ряд операцій на 
лімфогорловому кільці, які супроводжуються 
болем в горлі, у дорослих і дітей. Тому лікуван-
ня цього симптому є актуальним в сучасній ото-
риноларингології. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
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СТОРОНІ ТІЛА ПОРОЖНИНИ РОТА 
 

Сторонні тіла порожнини рота зустріча-
ються значно рідше, ніж глотки. За 45 років ро-
боти оториноларингологом ми особисто спосте-
рігали 245 випадків сторонніх тіл глотки, а сто-
ронніх тіл порожнини рота – лише 48. В 47 ви-
падках вони локалізувались в язику і в 1 – в тве-
рдому піднебінні. В ділянці язика застрівали 
гострі сторонні тіла (риб’ячі кісточки), а в твер-
дому піднебінні спостерігалась однокопійкова 
монета. 

Сторонні тіла можуть локалізуватись в рі-
зних ділянках язика (корені, спинці, бокових 
поверхнях спинки). Ми провели аналіз цих 47 
випадків сторонніх тіл язика і описуємо один 
випадок круглого стороннього тіла твердого 
піднебіння (однокопійкової монети). 47 випад-
ків сторонніх тіл язика спостерігались нами в 
ЛОР-відділеннях 3-х лікувальних закладів: Дзе-
ржинської (нині Романівської) центральної ра-
йонної лікарні Житомирської області (січень 
1965 – січень 1968 рр.), Калуської центральної 
районної лікарні Івано-Франківської області 
(лютий 1968 – серпень 1969 рр.) та Тернопільсь-
кої обласної клінічної лікарні (нині Тернопіль-
ської Університетської лікарні) (вересень 1969 – 
червень 2009 рр.), а випадок круглого сторон-
нього тіла твердого піднебіння – в ЛОР-
відділенні Тернопільської обласної клінічної 
лікарні (березень 1975 р.). 

Серед 47 випадків гострих сторонніх тіл 
язика вони локалізувались в 38 випадках в коре-
ні язика, в 2 – в його спинці і в 7 – в бокових 
поверхнях спинки (в 5 зліва, в 2 справа). Причи-
ни, що заставили 47 хворих звернутись до ліку-
вального закладу, зводились до одного – попа-
дання риб’ячої кісточки в “горло” під час вжи-
вання рибної страви. Діагностували сторонні 
тіла порожнини рота за допомогою орофаринго-
скопії. 

Видалення сторонніх тіл з язика проводи-
ли звичайним пінцетом або багнетоподібним 
пінцетом за допомогою орофарингоскопії, як 
правило, без анестезії. Тільки у 6 пацієнтів з 
вираженим блювотним рефлексом, у яких сто-
роннє тіло знаходилось далеко в корені язика, 
була застосована аплікаційна анестезія 2% роз-
чином дикаїну з адреналіном 1:1000. Усклад-

нень сторонніх тіл порожнини рота не було в 
жодному випадку. 

Отже, наші спостереження показали, що в 
порожнині рота бувають гострі сторонні тіла (в 
різних ділянках язика) і вкрай рідко – круглі (в 
твердому піднебінні). В язику застрівали риб’ячі 
кісточки. Діагностика і видалення гострих сто-
ронніх тіл язика не представляли труднощів. 
Ускладнення цих сторонніх тіл не спостеріга-
лись у жодного пацієнта. 

На завершення описуємо випадок кругло-
го стороннього тіла (однокопійкової монети) в 
твердому піднебінні у дитини. Якось ввечері під 
час чергування в ЛОР-відділення Тернопільсь-
кої обласної клінічної лікарні звернулась мама з 
3-річною дівчинкою і поскаржились, що дитина 
гралась монетою, брала її в рот, а потім монета 
зникла в роті. При огляді монети ніде не було 
виявлено. Тоді між мною і мамою відбувся діа-
лог. Я сказав, що монета ніколи не затримається 
в роті. а буде проковтнута і попаде в стравохід, 
а затим в шлунок і через деякий час вийде з фе-
каліями. Мама заявила, що монета є в роті і вона 
сама її бачила. Після цього при детальному 
огляді порожнини рота, в тому числі твердого 
піднебіння, було помічено стороннє тіло в пе-
редньому відділі твердого піднебіння, яке зна-
ходилось між двома альвеолярними відростками 
верхньої щелепи і було щільно там фіксоване. 
Зігнутими щипцями без анестезії тракцією доза-
ду стороннє тіло видалено. Воно виявилось од-
нокопійковою монетою тодішнього зразка. 
Вважаємо, що наведене спостереження має пі-
знавальне, теоретичне і практичне значення для 
практикуючих оториноларингологів, особливо 
початківців. Цим спеціалістам слід пам’ятати 
про можливість попадання круглого сторонньо-
го тіла в тверде піднебіння, особливо у малих 
дітей. Маючи великий оториноларингологічний 
стаж і певний досвід роботи, мені не вдалось 
зразу виявити це стороннє тіло в твердому під-
небінні, оскільки я не знав, що такого характеру 
стороннє тіло може застрівати в твердому під-
небінні. В доступній літературі ми не знайшли 
описання подібних випадків і вважаємо, що на-
ше спостереження вперше описується в літера-
турі. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СТОРОННЄ ТІЛО ГОРТАНІ У 55-РІЧНОГО ЧОЛОВІКА 
 

Ми спостерігали хворого з незвичайним 
за формою стороннім тілом і нетиповими його 
проявами в гортані. Описуємо цей випадок в 
деталях. 8 березня 1980 року мене викликали в 
ЛОР-відділення Тернопільської обласної клініч-
ної лікарні (нині Тернопільська університетська 
лікарня) до хворого, якого я лікував.  

Хворий Л., 55 років, мешканець Нової 
Каховки, Херсонської області, знаходився на 
стаціонарному лікуванні в ЛОР – відділенні на-
званої лікарні з приводу хронічного гнійного 
середнього отиту (2 тижні тому назад йому була 
проведена тимпанопластика на лівому вусі). В 
цей святковий день друзі – тернополяни прине-
сли хворому картопляне пюре з м’ясом. Під час 
їди цього продукту, зробивши кілька ковтків, 
пацієнт раптово закашлявся, з’явився ціаноз об-
личчя, утруднене дихання через гортань. В цей 
момент друзів – тернополян, як вітром здуло. 
Приїхавши в ЛОР-відділення, я застав наступну 
картину. Мій пацієнт ходить по коридору, дер-
житься за голову, то задихається, то йому стає 
дещо легше дихати, на обличчі ціаноз. Тут же 
мною була проведена непряма ларингоскопія, 
під час якої в голосовій щілині виявлено сто-
роннє тіло (м’ясна кістка). Останнє видалено за 
допомогою гортанних щипців, після чого ди-

хання у пацієнта відновилось, зник ціаноз об-
личчя, він повеселішав. Видалене стороннє тіло 
представляло собою плоску м’ясну кістку, вели-
чиною приблизно в лезо безпечної бритви, у 
вигляді тенісної ракетки. Вузька частина сто-
роннього тіла знаходилась між голосовими 
складками, а широка – над ними. При вдиху 
широка частина стороннього тіла лягла на голо-
сову щілину і закривала гортань, різко утруд-
нюючи гортанне дихання, при видиху широка 
частина стороннього тіла піднімалась догори і 
дихання дещо покращувалось. 

Таким чином, наведений випадок свід-
чить про те, що в гортані можуть бути сторонні 
тіла описаної вище форми і описаної клінічної 
картини, викликаючи іноді загрозу для життя 
пацієнта. Вважаємо, що наведене спостережен-
ня представляє відповідний інтерес в двох від-
ношеннях: незвичайної форми стороннього тіла 
(м’ясної кістки) у вигляді тенісної ракетки і 
особливостей клінічних проявів (утруднення 
дихання і періодичне покращення його в залеж-
ності від дихального акту – вдих і видих). На 
нашу думку, описаний випадок матиме відпові-
дне пізнавальне, теоретичне і практичне значен-
ня для практикуючих оториноларингологів, 
особливо початківців. 

 
© Г.С. Протасевич, 2013 
 
 
 

 
С.М. ПУХЛИК, М.С. БУЧАЦКИЙ, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)  

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ  

ПРИ ПОМОЩИ ВНУТРИПОЛОСТНОГО ЭХО-КОНТРАСТИРОВАНИЯ 
 

Ультразвуковая диагностика патологии 
верхнечелюстных пазух зарекомендовала себя 
как быстрое, безопасное исследование в реаль-
ном времени, высокоинформативное в отноше-
нии экссудативных и отечных форм синуситов. 
Однако накопленный опыт показывает, что в 
диагностике продуктивных форм гайморитов, 
новообразований, расположенных в задних от-
делах верхнечелюстной пазухи (из-за абсолют-
ного отражения ультразвукового сигнала про-
слойкой воздуха между передней стенкой гай-
моровой пазухи и образованием) ультразвуко-
вое исследование дает большой процент ложно-
отрицательных результатов.  

Цель исследования: улучшить визуали-
зацию при ультразвуковой диагностике данного 
вида патологии верхнечелюстных пазух с по-
мощью полостного эхоконтрастирования, кото-
рое широко используется в гинекологии и уро-
логии.  

Методика: сравнивалась картина содер-
жимого верхнечелюстных пазух при контрасти-
рованииих физиологическим раствором и 0,3 % 
раствором перекиси водорода, которые вводи-
лись во время диагностической пункции. Пунк-
ция верхнечелюстной пазухи проводилась по 
стандартной методике под местной аппликаци-
онной анестезией 10 % раствором лидокаина 
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через нижний носовой ход. Предварительно 
производился эндоскопический осмотр полости 
носа, рентгенография придаточных пазух носа, 
ультразвуковое исследование без контраста, 
затем пазуха пунктировалась и заполнялась по-
очерёдно вышеуказанными растворами. Ультра-
звуковое исследование после контрастирования 
выполнялось через 3 мин. Следует отметить 
принципиальное различие в механизмах контра-
стирования: физиологический раствор, будучи 
гипоэхогенным, выполняя полость исследуемо-
го органаконтурирует её стенки, в то время как 
0,3 % раствор перекиси водорода при контакте с 
тканями образует на их поверхности микропу-
зырьки газа, вызывая усиление эхо сигнала. 

Всего проведено подобное сравнительное 
исследование у 11 больных с различными фор-

мами продуктивного риносинусита. Анализируя 
полученные данные, следует отметить неудов-
летворительное качество контрастирования при 
помощи физиологического раствора, по сравне-
нию с контрастированием при помощи перекиси 
водорода. Возможность визуализации гипоэхо-
генных образований (полипы) при контрастиро-
вании перекисью водорода, которые не удалось 
обнаружить при исследовании с физ. р-ром.  

Таким образом, можно сделать предвари-
тельные выводы о предпочтении 0,3 % раствора 
перекиси водорода физиологическому раствору 
натрия хлорида 0,9 % при эхо-контрастировании 
верхнечелюстных пазух, необходимость в нако-
плении большего количества наблюдений и 
дальнейшего совершенствования методики ис-
следования. 

 
© С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий, А.П. Щелкунов, 2013 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ХРОНИЧЕСКИЕ РИНИТЫ У ДЕТЕЙ 
 

Каждому периоду жизни человека – от 
раннего детства до глубокой старости свойст-
венны определенные заболевания полости носа. 
Они меняются в процессе жизни индивидуума. 

Хронические риниты – это не всегда вос-
палительные заболевание полости носа, часто 
сочетающееся с синуситами. 

Детскому возрасту характерны опреде-
ленные формы хронических ринитов. Так, в 
раннем детском возрасте до 2-3 лет, практиче-
ски не встречаются хронические риниты, дети 
часто страдают хроническими аденоидитами и 
задними этмоидитами. Аллергические риноси-
нуситы – ведущая форма хронических воспа-
лительных заболеваний полости носа и около-
носовых пазух, преимущественно в виде пер-
систирующего аллергического ринита (кругло-
годичного). Хронических инфекционных забо-
леваний полости носа в связи с малым сроком 
жизни еще не наблюдается. Да и профессио-
нальные вредности и вредные привычки, ха-
рактерные для взрослых у детей еще отсутст-
вуют. 

После 5 лет жизни наибольшее распро-
странение получают аллергические формы вос-
паления, часто сочетающиеся с аденоидитами и 
этмоидитами. Начинают отмечаться и интерми-
тирующие (сезонные аллергические риниты. 
Следует отметить, что в таком детском возрасте 
никогда не бывает вазомоторных (нейро-

вегетативных) ринитов. По нашему мнению, 
хронические вазомоторные нарушения не явля-
ются воспалительным процессом в полости но-
са, и могут быть вызваны в период пубертатно-
сти перестройкой вегетативной нервной систе-
мой, частыми проявлениями ваготонии, с харак-
терными симптомами пониженного артериаль-
ного давления, редким пульсом, потливостью, 
выраженным дермографизмом, желанием по-
спать до обеда и т.п. Кроме того, вазомоторные 
нарушения могут развиться при резком искрив-
лении носовой перегородки, когда отмечается 
контакт слизистой оболочки со слизистой. В 
этом же подростковом возрасте уже развивается 
медикаментозный ринит как реакция на дли-
тельное применение сосудосуживающих капель, 
чего не бывает в детском возрасте из-за высоко-
го тонуса симпатической нервной системы. 
Следующим вариантом вазомоторных наруше-
ний у подростков уже могут отмечаться явления 
гипотиреоза (форма гормонального ринита). В 
небольшом проценте случаев могут встречаться 
и хронические катаральные риниты, как прояв-
ления инфекционного процесса. Сюда же можно 
отнести гормональные изменения вызванные 
повышенным уровнем эстрогенов. 

Таким образом, в раннем детском возрас-
те после 3 лет начинают проявляться персисти-
рующие аллергические риниты, после 5-7 лет к 
ним присоединяются и интермитирующие фор-
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мы этого заболевания. Вазомоторные риниты 
возможны в подростковый период и наибольше-
го развития приобретают к 20 годам жизни как 
одно из проявлений ваготонии. Вазомоторные 

проявления возможны также при деформациях 
носовой перегородки, злоупотреблениях сосу-
досуживающими каплями и при гормональных 
нарушениях. 

 
© С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2013 
 
 
 
 

А.І. РОЗКЛАДКА, В.І. ЛУЦЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

 ВЕСТИБУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНОЮ І ДОЛІНГВАЛЬНОЮ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ 

 
Метою роботи було підвищення ефектив-

ності діагностики вестибулярної дисфункції у 
дітей з вродженою та долінгвальною сенсонев-
ральною приглухуватістю і глухотою на основі 
даних спонтанних та експериментальних вести-
булярних реакцій. 

Методика обстеження вестибулярного 
аналізатора передбачала проведення тестів ди-
намічної рівноваги, запис спонтанного та пози-
ційного ністагму. При обертальній пробі по Ба-
рані (діти від 6 до 17 років) з записом електроні-
стагмограми оцінювали тривалість ністагменної 
реакції, вестибулярної ілюзії протиобертання, 
частоту, швидкість повільної фази ністагму, 
ступінь вестибуло-вегетативних реакцій по Хі-
лову.  

 Під спостереженням було 153 дітей з 
втратами слуху різного ґенезу. 11 дітей у віці 
від шести місяців до двох років не обстежували 
з об’єктивних причин. Були обстежені 81 хлоп-
чик і 61 дівчинка віком від 2 до 17 років. При-
чинами значної втрати слуху були: інфекційні 
захворювання – 16 дітей; невідомої етіології 
47; менінгіти – 11; патологічні роди – 24; недо-
ношені – 20; спадкові – 13; внутрішньоутробна 
патологія – 6, прийом антибіотиків – 8, резус-
конфлікт – 8.  

 Серед 84 обстежених дітей віком від двох 
до чотирьох років і одинадцяти місяців з пору-
шеннями слуху та глухотою за даними тестів 
динамічної рівноваги порушення було виявлено 
тільки у 48 осіб. У 12 дітей цієї групи був зареє-
стрований спонтанний та позиційний ністагм 
вправо і вліво (у недоношених дітей, невідомої 
етіології, після патологічних родів та у дітей з 
спадковою глухотою). За даними експеримента-
льного ністагму у 22 осіб виявлена норморефле-
ксія (спадкова глухота та невідомої етіології), у 
12 пацієнтів гіпорефлексія та арефлексія (глухо-
та після патологічних родів, антибіотиків, інфе-
кційних захворювань, менінгіту), у 3 осіб – аси-

метрія збудливості лабіринтів (втрата слуху піс-
ля патологічних родів, невідомої причини). 

По повній програмі було обстежено 58 ді-
тей. При обстеженні осіб, які закачувались у 
транспорті, не було виявлено порушень динамі-
чної рівноваги. Обертальна проба показала ная-
вність діенцефально-гіпоталамічного типу ди-
соціації у 6 пацієнтів та задньочерепного типу – 
у 5 дітей, де причиною втрати слуху були пато-
логічні пологи, грип та невідома етіологія.  

 Норморефлексія була зареєстрована у 18 
дітей, це були пацієнти із спадковими порушен-
нями слуху, недоношені та невідомої етіології. 
Гіпорефлексія та арефлексія була виявлена у 23 
випадках, коли зниження слуху (глухота) були 
викликані вірусними інфекціями, патологічними 
родами, після менінгіту, антибіотиків та невідо-
мими причинами. Асиметрія збудливості лабі-
ринтів визначалась у 6 дітей недоношених та з 
втратою слуху з невідомих причин. З 14 дітей, 
котрі виявились носіями мутації гена с.35delG 
нейросенсорної несиндромальної приглухувато-
сті у 8 з них не було виявлено порушення вести-
булярної функції, а у 6 дітей визначалась гіпо-
рефлексія лабіринтів. 

У дітей вікової групи від 2 до 4 років і 
одинадцяти місяців були переважно виявлені 
порушення функції динамічної рівноваги 
(57,1%), що можна пояснити початковим зага-
льним відставанням в розвитку локомоторних 
реакцій таких дітей у порівнянні з нормально 
чуючими дітьми. 

 Незважаючи на поліетіологічність нейро-
сенсорної приглухуватості або глухоти, слід 
зазначити, що у 44,2% пацієнтів визначалось 
периферичне ураження вестибулярного аналіза-
тора і виявлено стан гіпорефлексії або арефлек-
сії лабіринтів. Такі зміни корелюють із ступенем 
зниження слуху і можуть використовуватись 
для топічної діагностики ураження вестибуляр-
ного аналізатора. 

 
© А.І. Розкладка, В.І. Луценко, І.А. Бєлякова, Т.Ю. Холоденко, 2013 
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Л.В. САВЧУК, С.О. ЛАКІЗА, Я.В. ШКОБА, А.В. БУРДА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЛАРИНГОСКОПІЇ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ 
ТА ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГОРТАНІ ТА ГОРТАНОГЛОТКИ 

 
Тривале порушення основних функцій 

гортані (голосової, дихальної) може бути спри-
чинене низкою різноманітних патологічних 
процесів, що локалізуються як в самій гортані 
так і за її межами.  

Доброякісні новоутворення (поліпи, фіб-
роми, ангіофіброми, кісти), локалізовані в обла-
сті голосових зв'язок чи в прилеглих до них ді-
лянках гортаноглотки, а також злоякісні пухли-
ни з інфільтративними формами росту та маліг-
нізація доброякісних пухлин, відіграють особ-
ливе значення в виникненні цих порушень.  

Застосування ендоскопічної оптики, опе-
раційного мікроскопу, розширили можливості 
своєчасної і правильної діагностики захворю-
вань гортані та гортаноглотки. Але постановка 
диференційного діагнозу між доброякісними і 
злоякісними пухлинами базується на даних гіс-
тологічного дослідження (біопсії). Сучасним 
досконалим методом діагностики і методом 
оперативного лікування є застосування прямої 
піднаркозної підвісної ларингоскопії.  

В ЛОР-клініці КОКЛ за останні роки 
(2010-2013), даною методикою лікувалось 120 
пацієнтів з такими захворюваннями, як: папіло-
ми, фіброми, гранульоми, кісти, передракові 
захворювання (лейкоплакії, гіперкератози), рак 
гортані, рак гортаноглотки. 

В 2010 році за допомогою даного методу 
було прооперовано 9 хворих з нодозними утво-
реннями (8 фібром, 1 кіста), 2 з передраковими 
станами (1 лейкоплакія, 1 гіперкератоз). Завдяки 
даному методу проведено 100% верифікацію 
діагнозу. Рак гортані верифіковано у 15 хворих, 
рак гортаноглотки – у 4. Чоловіки домінують 
перед жінками як серед доброякісних новоутво-
рень – 7 із 9, так і серед злоякісних – 18 із 19. З 
нодозними захворюваннями одужання зафіксо-
вано у всіх хворих, рецидив папіломи виявлено 
у одного. Після верифікації діагнозу: рак гортані 
виявлено у 15 хворих, хордектомія проведена 9 
пацієнтам, ларингектомія – 4; з 4-х хворих з ра-
ком гортаноглотки – трьом проведено видален-
ня пухлини, 1 прицільна біопсія. В подальшому 

всі хворі отримували курс променевої та хіміо-
променевої терапії. 

У 2011 році прооперовано 13 хворих з но-
дозними утвореннями (11 фібром, 1 кіста, 1 гра-
нульома), 2 – з папіломатозом, 1 – з гіперкерато-
зом, 7 – з раком гортані. Чоловіків із злоякісни-
ми пухлинами було 6 із 7. Одужання зафіксова-
но у всіх хворих з нодозними захворюваннями, 
рецидив папіломи виявлено у двох хворих. Піс-
ля верифікації діагнозу: рак гортані виявлено у 7 
хворих, хордектомія проведена 2 пацієнтам, ла-
рингектомія – 2. В подальшому проведена про-
менева терапія, ще 3-м хворим проведено хіміо-
променеве лікування. 

У 2012 році за даною методикою проопе-
ровано 12 хворих з нодозними утвореннями (10 
фібром, 1 кіста, 1 гранульома), 1 – з папіломато-
зом, 7 – з раком гортані. Чоловіків було 11. Оду-
жання зафіксоване у всіх хворих з нодозними 
захворюваннями, рецидив папіломи виявлено у 
двох хворих. Після верифікації діагнозу: рак гор-
тані діагностовано у 9 хворих, хордектомія про-
ведена 2 пацієнтам, ларингектомія – 4, часткова 
резекція надгортанника у одного. В подальшому 
3-м хворим з раком гортаноглотки проведено 
видалення пухлини та променева терапія. 

У 2013 році за даною методикою проопе-
ровано 21 хворий чоловічої статі із фібромою, 4 
– з папіломатозом, 16 – з раком гортані, 1 – з 
раком гортаноглотки. З папіломи – 2 чоловіки і 
2 жінки. Рак гортані домінує у чоловіків – 13 із 
15. Одужання зафіксоване у всіх хворих з нодо-
зними захворюваннями, рецидив папіломи ви-
явлено у двох хворих. Після верифікації діагно-
зу: рак гортані виявлено у 15 хворих. Хордекто-
мія проведена 2-ом пацієнтам, ларингектомія – 
7. В подальшому проведена променева терапія. 

Таким чином, пряма мікроларингоскопія є 
ефективним сучасним методом, що дозволяє 
прицільно і детально провести біопсію у важко-
доступних місцях гортані при інфільтративному 
рості пухлини, у хворих з підвищеним блювот-
ним рефлексом, встановити діагноз та провести 
адекватне лікування. 

 
© Л.В. Савчук, С.О. Лакіза, Я.В. Шкоба, А.В. Бурда, 2013 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ  
НА ПЕРЕДРАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 
 

Важливу роль у розвитку та прогресуванні 
передракових захворювань (ПЗ) верхніх дихаль-
них шляхів (ВДШ) відіграє стан імунного захисту 
організму, регуляторами та ефекторами якої є сис-
тема цитокінів, до якої відносять інтерферони, 
фактори некрозу пухлин та інші. Інтерферони ві-
діграють ключову роль у вродженій та адоптивній 
імунній відповіді, що обумовлює їх провідну роль 
у процесах патогенезу при інфекційних, аутоімун-
них та пухлинних захворюваннях людини. Фактор 
некрозу пухлин – α (ФНП–α). приймає участь у 
розвитку захисних реакцій організму, стимулює 
фагоцитарну та цитотоксичну активність клітин, 
регулює процеси імунного запалення, сприяє ути-
лізації деструктивного матеріалу, регулює апоптоз 
клітин. Його гіперпродукція, як один із головних 
механізмів активації запального процесу при пе-
реході з латентного стану у фазу клінічних про-
явів, свідчить про прогресування захворювання. 
Вивчення особливостей продукції цитокінів є сут-
тєвим для оцінки стану захисних сил організму, 
має діагностичне, прогностичне значення та може 
зумовлювати вибір адекватної імунотерапії. 

Функціональний стан системи цитокінів у 
хворих на передракові захворювання ВДШ у ди-
наміці спостереження та лікування оцінювали, 
визначаючи рівень різних типів інтерферонів та 
ФНП-α в циркулюючій крові, здатність лейкоци-
тів крові продукувати in vitro α- та γ- інтерферони 
та ФНП-α у відповідь на адекватну індукцію.  

Дослідження стану системи імунітету бу-
ли проведені у 37 хворих із передраковими за-
хворюваннями верхніх дихальних шляхів, серед 
яких були хворі на хронічний гіперпластичний 
ларингіт, респіраторний папіломатоз та інверто-

вану папілому носа до та після лікування. По-
вторні дослідження системи імунітету хворих на 
ПЗ ВДШ були проведені в найближчий (1-3 міс) 
та віддалений строк (4-18 міс) після лікування, в 
яке з метою запобігання рецидивам захворю-
вання після оперативного втручання було вклю-
чено лаферобіон та мінерало- вітамінний ком-
плекс Три Ві плюс. 

Проведені дослідження показали, що змі-
нені показники цитокінового статусу хворих, які 
проявились у збільшенні вмісту сироваткового 
інтерферону та ФНП-α на тлі стимуляції спон-
танної продукції цих цитокінів та пригніченні 
здатності лімфоїдних клітин крові до стимульо-
ваної продукції ФНП-α, альфа- та гамма-
інтерферонів, в перші 3 місяці після лікування 
практично нормалізувались та залишались на 
рівні контрольних значень протягом усього пе-
ріоду спостереження у хворих із безрецидивним 
перебігом захворювання. Виникнення рецидивів 
захворювання протягом віддаленого строку спо-
стереження, які в наших дослідження визнача-
лись не раніше, ніж через 10 місяців після ліку-
вання, супроводжувалось у цих хворих значни-
ми порушеннями усіх показників цитокінового 
статусу, а саме зниженням продукції клітинами 
крові λ- і γ-інтерферонів, підвищенням спонтан-
ної продукції інтерферону та ФНП-α, збільшен-
ням їх сироваткових рівнів.  

Важлива роль виявлених порушень цито-
кінового статусу в реалізації механізмів проти-
пухлинного та антиінфекційного захисту обґру-
нтовують доцільність визначення його показни-
ків на етапах діагностики, лікування та при про-
гнозуванні перебігу захворювання. 

 
© М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Л.Д. Кривохатська, Т.Д. Савченко, Ю.В. Шукліна, Т.О. Яценко, 2013 
 
 
 
 

С.С. САМОЙЛЕНКО, Р.А. АБИЗОВ, В.І. ПОПОВИЧ (КИЇВ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; УКРАЇНА) 

ПІЗНІ ПРОМЕНЕВІ УСКЛАДНЕННЯ ТА УШКОДЖЕННЯ 
 

Променева терапія може викликати ранні 
та пізні променеві ускладнення та ушкодження. 
Ранні ускладнення виникають під час або відра-
зу після опромінення. Вони минають самостійно 
і звичайно не перешкоджають проведенню про-
меневої терапії в запланованому обсязі. Ранні 

ускладнення бувають системними (як, напри-
клад, стомлюваність) і місцевими. Серед місце-
вих найчастіше зустрічається ураження шкіри – 
від еритеми до відшарування епідермісу і мок-
нучих ерозій. Опромінення голови і шиї супро-
воджується ксеростомією і запаленням слизової 
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оболонки рота та глотки. Якщо ранні усклад-
нення стають занадто важкими, курс променевої 
терапії можна (а іноді і потрібно) на час перер-
вати для відновлення нормальних тканин. 

Найменш вивченими є пізні місцеві про-
меневі ушкодження, що багато в чому визнача-
ють якість життя пацієнтів, які пройшли ліку-
вання з приводу злоякісних пухлин ЛОР-
органів. Пізні ускладнення виникають через ба-
гато місяців або років після завершення проме-
невої терапії. Саме ними визначається максима-
льна доза опромінення. Частота пізніх усклад-
нень зростає в міру наближення до граничних 
доз, стерпних нормальними тканинами. Пізні 
ускладнення не зникають самі по собі, навпаки, 
вони схильні з часом прогресувати. Пізні про-
меневі реакції ніяк не залежать від ранніх і ви-
никають незважаючи на відновлення після гост-
рого ураження. Їх розвиток ніяк не пов'язано з 
наявністю і тяжкістю ранніх ускладнень проме-
невої терапії. Патогенез, як вважають, пов'яза-
ний з руйнуванням ендотелію або вичерпанням 
запасу стволових клітин у здорових тканинах. 

Тривалість відновного періоду в норма-
льних тканинах залежить від числа збережених 
стовбурових клітин. Крім того, швидкість від-
новлення і тяжкість побічних ефектів промене-
вої терапії залежить від обсягу опромінених 
тканин. Якщо в опромінених тканинах не зали-
шилося стовбурових клітин, а заміщення за ра-
хунок навколишніх тканин не відбувається, 
променеві ушкодження будуть зберігатися дов-
го. 

Променева терапія чинить мутагенну, ка-
нцерогенну і тератогенну дію. Вона пов'язана з 
підвищеним ризиком вторинних лейкозів і солі-
дних пухлин. Якщо вторинні лейкози виника-
ють вже в перші кілька років, то середній термін 
виникнення вторинних солідних пухлин пере-
вищує десятиліття. Ризик і важкість променевих 
уражень залежать від обсягу опромінюваних 
тканин, загальної дози, разової дози і тривалості 
опромінення. Крім того, молекулярно-клітинні 
порушення, викликані опроміненням, можуть 
поступово прогресувати, тому для оцінки після 
опромінення необхідно тривале спостереження. 

Реакція слизових оболонок на опромінен-
ня починається з набряклості, що наростає зі 
збільшенням дози. Звивиста оболонка втрачає 
свій блиск, здається помутнілою та ущільненою 
за рахунок зроговіння епітелію. Потім настає 
квамаціязроговілого епітелію; з'являються поо-
динокі виразки, вкриті некротичним нальотом – 
плівкою. Так виникають острівці плівчастого 
радіоепітелііту. Далі відторгнення епітелію 
приймає поширений характер, і вогнища зара-
ження з'єднуються. Виникає фаза зливного плі-

вчастого епітеліъту: на яскраво-червоному фоні 
визначається ерозована поверхня, вкрита білим 
фібринозним нальотом. Епітелізація ерозій за-
ймає 10-15 днів, після чого деякий час ще від-
значаються набряклість і гіперемія слизової 
оболонки. 

Променеві реакції слизових оболонок су-
проводжуються явними відчуттями. При опро-
міненні порожнини рота болючий прийом їжі; 
при опроміненні глотки і стравоходу - виника-
ють дисфагії; при опроміненні гортані спостері-
гається захриплість. Відновні процеси в слизо-
вих оболонках протікають інтенсивно і зазвичай 
без ускладнень. Лише при повторних опроміню-
ваннях і великих поглинених дозах спостеріга-
ються атрофія, розвиток телеангіоектазій. У піз-
ні терміни після опромінення при застосуванні 
надмірно великих доз, в рідких випадках, мо-
жуть також розвинутися променеві виразки. 

Променеві зміни м'язів гістологічно хара-
ктеризуються не тільки пошкодженням судин, 
але і розпадом м'язових волокон, розвитком 
сполучної тканини. Це супроводжується стиск-
ненням нервових волокон, що призводить до 
виникнення сильних болів. Клінічно пошко-
дження м'язів проявляються через кілька місяців 
після опромінення у вигляді поступово прогре-
суючого ущільнення, зменшення розмірів м'язо-
вих масивів і виникнення сильних болів. У діля-
нках променевого ушкодження м'язи настільки 
склерозуются і зморщуються, що утворюються 
видимі западання щодо навколишньої поверхні. 

Післяпроменеві зміни в кістковій тканині 
дуже різноманітні і так само залежать від дози 
опромінення. У кістках відбувається звуження 
дрібних судин аж до їх повної облітерації, заги-
бель остеобластів, порушення взаємин остеоб-
ластів і остеокластів, наростаюча гіпоксія тка-
нин, що обумовлює розвиток дистрофічних 
процесів і необоротних змін в кістці. 

За ступенем тяжкості розрізняють 3 ста-
дії променевих ушкоджень кісток: 1) прохо-
дить подразнення кісткової тканини та наяв-
ність нечітких меж кортикального шару (болю 
немає), 2) грубі подразнення кісткової структу-
ри, вогнищевий остеоліз з секвестрами (больо-
вий синдром в ділянках ураження) 3) важкі де-
структивні зміни, остеоліз, секвестри, перело-
ми без тенденції до загоєнню. Найчастіше зу-
стрічаються важкі променеві ушкодження ни-
жньої щелепи після променевої терапії пухлин 
порожнини рота. Ці ушкодження нерідко за-
кінчуються некрозом і переломами, більш час-
тий розвиток некрозів нижньої щелепи пов'яза-
ний не тільки з власне променевим ушкоджен-
ням кістки, а й обумовлений приєднанням ін-
фекції з каріозних зубів, особливо після їх ви-
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далення. Певне значення має також підвищена 
можливість травматизації ураженої ділянки, 
наприклад при жуванні. 

Пізні ускладнення променевої терапії 
з'являються після закінчення певного часу після 
завершення курсу лікування. Це може статися 
через кілька місяців або навіть років. В основ-
ному, пізні ускладнення виникають через мак-
симальної дози променевого опромінення, 
отриманої тканинами організму. Причому з ная-
вністю ранніх ускладнень їх розвиток жодним 
чином не пов'язано. Вважається, що тривалість 
відновного періоду залежить від обсягу опромі-
нених тканин, ступеню руйнування ендотелію 
(клітин внутрішньої поверхні кровоносних і лі-
мфатичних судин) і числа збережених в цей пе-
ріод стовбурових клітин. За відсутності стовбу-
рових клітин, коли неможливо їх заміщення за 
рахунок навколишніх тканин, променеві ура-
ження зберігаються тривалий час. 

Відзначається, що навіть після закінчення 
багатьох років на місці впливу опромінення 
спостерігаються наступні негативні явища: на-
бряк або фіброз шкірної поверхні, променеві 
дерматити, виразки. За такими наслідками про-
меневої терапії необхідний постійний догляд, 
що вимагає серйозної уваги, регулярного прове-
дення гігієнічних процедур. Зазвичай на уражені 
ділянки наносять підсушуючі засоби. 

Для того щоб на пухлину припадав мак-
симум дози опромінення при мінімальному 
опроміненні здорових тканин, розроблена сис-
тема планування променевої терапії. Проте, на-
віть самі точні розрахунки не можуть захистити 
здорові тканини від їх променевого ушкоджен-
ня, що, насамперед, пов'язано з незначною ве-
личиною градієнта радіочутливості, який легко 
порушується навіть при найменших відхилен-
нях в біологічній системі, що в свою чергу може 
пояснюватися індивідуальними особливостями 
різних людей. Місцеві променеві ушкодження 
розвиваються в результаті впливу на обмежену 
ділянку поверхні тіла іонізуючого випроміню-
вання в дозах, що перевищують толерантну для 

опромінених тканин. В середньому, при аварій-
них ситуаціях достатньо 20 Гр, а при терапевти-
чних дозах – 40 Гр. 

При величинах сумарних поглинених доз, 
що перевищують толерантність тканин, тривало 
персистуючий комплекс радіологічних пору-
шень в кінцевому підсумку призводить, до роз-
ростання сполучної тканини з утворенням руб-
цевих полів. Велике значення у виникненні піз-
ніх променевих ускладнень має судинний фак-
тор. Ключовим моментом є пряме ушкодження 
ендотелію дрібних судин Крім судинної альте-
рації важливу патогенетичну роль відіграють і 
внутрішньосудинні зміни у вигляді; гіперкоагу-
ляції та утворення тромбів. Крім того, систему 
кровопостачання, на жаль, доводиться порушу-
вати лікарю-хірургу при виконанні оперативних 
втручань, що в подальшому призводить до 
«ішемічної хвороби» щелепно-лицьової області. 

Важливу роль у розвитку пізніх промене-
вих ускладнень грає і алергічний компонент, 
сутність якого полягає в тому, що місцева наве-
дена тканинна алергія призводить до підвищен-
ня ступеню сенсибілізації тканин до мікробного 
фактору, дія якого навіть у мінімальних кількос-
тях призводить до швидкого розвитку гнійного 
запалення. 

Радіочутливість тканин, навіть при впливі 
однакових доз випромінювання, може бути не-
однаковою, що обумовлено розподілом дози в 
часі. Фракціонування (дробове підведення дози) 
і протрагування (розподіл дози в часі протягом 
одноразового опромінення) як правило, сприя-
ють зменшенню ступеня променевого ушко-
дження, причому цей ефект більше проявляєть-
ся на здорових тканинах, ніж на тканинах пух-
лин. 

Таким чином, на відміну від інших пато-
логічних впливів радіація пошкоджує всі сторо-
ни регенераторного процесу, обумовлюючи не-
зворотність або слабку зворотність променевих 
ушкоджень клітин, збереження їх структурної та 
функціональної неповноцінності в пізні терміни 
після опромінення. 

 
© С.С. Самойленко, Р.А. Абизов, В.І. Попович, 2013 
 
 
 
 

В.М. СВЕРГУН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ К НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКЕ ПРИ РИНОПЛАСТИКЕ 
 

Ринопластика всегда ставит перед хирур-
гом вопрос, как с наименьшей травмой ткани 
носа добиться максимального эстетического и 
функционального результата. Нужно ли откры-

вать носовую перегородку или можно ограни-
чить себя техническими приемами, которые ра-
ботают над костных и хрящевых структурах 
наружного носа.  
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Подходим к решению этих вопросов сле-
дующим образом. Предпочитаем открытый дос-
туп при ринопластике, так как он дает возмож-
ность использовать гораздо большее количество 
технических приемов. На наш взгляд является 
оправданным выполнение одномоментной кор-
рекции наружного носа с эстетической целью и 
восстановление полноценного носового дыха-
ния одним хирургом.  

Считаем нужным определить следующие 
ситуации, требующие выделения и исправление 
носовой перегородки:  

1. Подъем или опущение кончика носа. 
2. Радикальное уменьшение носа. 
3. Удаление большого объема горба носа. 
4. Устранение сколиоза носа любой сте-

пени сложности. 
5. Вывих или девиация каудального отде-

ла носовой перегородки. 
6. Взятие трансплантанта из хрящевого 

отдела носовой перегородки для последующей 
реимплантации. 

7. Исправление деформации носовой пе-
регородки, которая затрудняет носовое дыхание 
и не влияет на форму наружного носа. 

Имеем следующие доступы к носовой пе-
регородки: 

а) каудальный доступ при открытой ри-
нопластике 

Выделение хряща носовой перегородки 
начинаем с верхушки носа через рассечение тка-
ней между нижними ножками крыльных хрящей. 
Находим передний край носовой перегородки и 
отслаиваем слизистую с надхрящницей. 

б) Тыльный доступ 
Выделение хряща носовой перегородки 

начинаем с хрящевого отдела спинки носа. За-

частую этот доступ является продолжением 
каудального и наоборот, начиная с тыльного мы 
опускаемся к каудальному при ряде вариантов 
септопластики, которая выполняется во время 
открытой ринопластики. Сочетание тыльного и 
каудального доступа позволяет выполнять лю-
бые радикальные, объемные вмешательства на 
носовой перегородке.  

в) Эндоназальный доступ  
Данное вмешательство применяем, когда 

деформация носовой перегородки является со-
путствующей ринопластике и не влияет на фор-
мирование наружного носа, либо выполняем, 
как отдельную операцию для устранения нару-
шения носового дыхания. Разрез выполняем в 
преддверье носа с одной стороны – сверху вниз, 
дугообразно выпуклости вперед (разрез по Kil-
lian).  

Этот доступ предполагает два варианта: 
- выделение четырехугольного хряща на-

чиная с его переднего края; 
- выделение четырехугольного хряща че-

рез его вертикальный разрез, когда в область его 
переднего края оставляем полоску около 1 см. 

с) Локальный эндоназальный доступ 
Применяем в тех случаях, когда имеется 

деформация носовой перегородки в виде не-
большого гребня или локального искривления. 
Мукопериостальный разрез выполняем впереди 
деформации для ее последующего исправления. 

Таким образом, освоение техники септо-
пластики является залогом успешной ринопла-
стики. «Прямой нос можно сформировать толь-
ко на основе прямой перегородки» (К.П. Пше-
ниснов).  

Красивый нос должен всегда хорошо ды-
шать. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФДТ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) в раз-
витых странах используется для лечения опухо-
лей более 20 лет. Метод основан на избиратель-
ном накоплении фотосенсибилизатора в опухо-
левых клетках и разрушении последних под 
действием фотонов света, соответсвующих пику 
поглощения фотосенсибилизатора. Реакция 
проходит с выделением синглетного кислорода, 
который является мощным окислителем. Опу-

холевые клетки погибают в результате геморра-
гического некроза и апоптоза. При этом здоро-
вые клетки не повреждаются.  

Целью данной работы являлась оценка 
эффективности применения ФДТ в клинической 
практике. 

Материалы и методы. Для проведении 
ФДТ нами использовались следующие лазерные 
аппараты: лазерный коагулятор «Лика-хирург 
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М» (длина волны 660 нм, мощность 1Вт) непо-
средственно для проведения процедуры ФДТ; 

аппарат лазерный терапевтический «Ли-
ка-терапевт М» (длина волны 405 нм, мощность 
50 мВт) для диагностики опухолей. В качестве 
фотосенсибилизатора использовался препарат 
«Фотолон» (Беларуссия) (регистрация: № 
UA/11770/01/02 от 21.10.2011 до 21.10.2016. 
Приказ № 685(1) от 21.10.2011). 

Процедура фотодинамической терапии 
состояла из 4-х этапов: 

1. Внутривенное введение фотосенсиби-
лизатора «Фотолон» в дозе 20-30 мг/кг массы 
тела пациента. Медленно, в течение 30 минут. 
Процедура проводилась в темном помещении.  

2. Экспозиция 3 часа, перед процедурой – 
диагностика опухоли и метастазов фиолетовым 
лазерным излучением (аппарат «Лика-терапевт 
М»). При попадании опухоли в зону освечива-
ния последняя светится красным светом. Зоны 
свечения отмечаются маркером и рассчитывает-
ся доза облучения.  

3. Собственно процедура ФДТ, проводи-
мая с помощью аппарата «Лика-хирург М».  

4. Этап темнового режима для пациента, 
когда он находится в темном помещении или в 
затемненных очках в течение 24 часов.  

Под нашим наблюдением находилось 11 
пациентов, из которых было 2 женщины и 9 
мужчин. Все диагнозы были верифицированы 
гистологически: меланомы – 3, плоскоклеточ-
ный рак небной миндалины – 3, плоскоклеточ-
ный рак ротоглотки – 2, менингеома лобной па-
зухи – 1, метастатические очаги опухоли горта-
ни – 1, инвертированная папилома – 1. По рас-
пространенности процесса: T1М0N0 – 3 случая, 
T2МХNХ – 2; T3МХNХ – 5 случаев, T3М1N1 – 1. 

Все пациенты находились под наблюдением у 
онкологов, в 7 случаях пациенты были после 
химио- и лучевой терапии с рецидивами заболе-
ваний. 1 пациент был 6 раз прооперирован по 
поводу метастазов меланомы. Все пациенты да-
ли информированное согласие на проведение 
процедуры. 

Результаты. Результаты лечения счита-
ются «хорошими» при отсутствии признаков 
роста опухоли и метастазирования, доказанного 
гистологически в течение года и более. Резуль-
тат «удовлетворительный» констатируется при 
отсутствии видимых признаков роста опухолей 
и метастазов, но на гистологических срезах име-
ется рецидив опухоли. Результат является «не-
удовлетворительным» при наличии рецидива 
опухоли или метастазов. Время наблюдения за 
пациентами составляет от 3-х месяцев до 3-х 
лет. 

Хороший результат достигнут при лече-
нии первичных опухолей в 87% случаев. При 
рецидивних процесах в 58%, в остальных случа-
ях потребовалось повторное воздействие. У всех 
больных существенно улучилось качество жиз-
ни.  

Выводы. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:  

- метод ФДТ может быть использован при 
лечении опухолей различной локализации, при 
отказе пациента от химиотерапии или лучевой 
терапии, а также при их неэффективности; 

- при неоперабельных опухолях;  
- метод может использоваться в качестве 

предоперационной подготовки или интраопера-
ционно;  

- ФДТ сочетается с химиотерапией и лу-
чевой терапией. 
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ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ИНТЕРНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЭНДОНАЗАЛЬНЫМ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ 

 
В процессе обучения врачей интернов 

важным фактором является повышения квали-
фикации в соответствии с современными про-
фессионально-должностными требованиями 
(М.В. Муравьев, 1978; Е.А. Евдощенко, 1980). В 
связи с этим на кафедре оториноларингологии 
проводится постоянный поиск новых, совре-
менных методов, средств и форм обучения. 

Для качественной подготовки врачей ин-
тернов необходимо знание топографо-
анатомических особенностей строения носа и 
околоносовых пазух. На кафедре оториноларин-
гологии в специально оборудованных учебных 
комнатах врачи интерны, пользуясь техниче-
скими средствами обучения (сайт кафедры, 
библиотека, таблицы, стенды, витрины с муля-
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жами, музей анатомических препаратов ЛОР-
органов). После проверки и оценки знаний по 
клинической анатомии и физиологии носа, оп-
ределенная часть времени отводится для про-
верки и выработки мануальных навыков – про-
ведение передней, средней, задней риноскопии 
и эндоскопии носа, производится разбор техни-
ки стандартных и функциональных эндоскопи-
ческих манипуляций и операций. 

Учебная комната, где проводится отра-
ботка мануальных навыков, оснащена операци-
онным микроскопом, риноскопом Хопкинса 0° 
и 30°, осветителем, световодом, видеокамерой 
необходимой для контроля выполняемой рино-
эндоскопии. Кроме того в комнате имеются ос-
ветительные лампы, необходимый диагностиче-
ский инструментарий для осмотра ЛОР органов.  

Врачи обучаются сборке и наладке эндо-
скопического оборудования, осмотру ЛОР орга-
нов и выполнению манипуляций. В конце заня-
тия проводится анализ выполненных манипуля-
ций, разбор анатомических особенностей полос-
ти носа, допущенных ошибок. При этом препо-

давателем отмечаются тактические и техниче-
ские погрешности индивидуальной техники. 

Такая форма обучения весьма эффектив-
на. Обучающиеся врачи интерны не ограничены 
во времени, так как имеют возможность про-
должить свою работу во внеаудиторные часы, 
тщательно отработать каждый этап риноэндо-
скопии или этапов оперативного вмешательства. 
Проделав несколько раз манипуляции или опе-
рации на фантомах-тренажерах или на хирурги-
ческом тренинге секционного материала, врач 
интерн допускается к выполнению этапов эндо-
скопического обследования больного под кон-
тролем преподавателя. На следующем этапе до-
пускается к ассистенции в операционной. 

В завершении курса обучения, получен-
ные знания врачами интернами помогают им 
более осмысленно изучать и анализировать пе-
риодическую научную литературу по риноло-
гии. Полученные навыки в проведении эндоско-
пии позволяют врачу интерну поставить более 
точный диагноз и определиться с тактикой 
дальнейшего лечения. 
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ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ ТРАНССЕПТАЛЬНАЯ ФРОНТОТОМИЯ 
 

Проблема лечения двустороннего хрони-
ческого гнойного и рецидивирующего фронтита 
актуальна, особенно у тех пациентов, которым в 
прошлом произведена фронтотомия с разруше-
нием лобно-носового соустья (В.В. Богданов, 
2001; M.E. Wigand, 1989). Наиболее удачное 
разрешение этой проблемы нашел W. Draf 
(1991, 1995), опубликовавший метод фронтото-
мии, показанный в случае хронического двусто-
роннего фронтита с резко гипертрофированны-
ми лобными пазухами (ЛП) или рецидивирую-
щего двустороннего фронтита после экстрана-
зальных вмешательств. Этот метод автор назвал 
срединным дренажем ЛП. О пяти подобных 
операциях с использованием эндоскопической 
техники сообщил В.С. Козлов(1997), описав эти 
операции как транссептальную фронтотомию. 

Сущность этих операций заключается в 
том, что ЛП вскрываются транссептально. В 
проекции четырехугольного хряща отслаивают-
ся мукоперихондральные лоскуты в передне-
верхних отделах. Выделенный хрящ резециру-
ется. Бором удаляется участок ЛП. Разрушается 
межпазушная перегородка синусов, в результате 

образованное соустье одинаково хорошо осуще-
ствляет дренажную функцию обеих ЛП. Через 
сформированное соустье (эндокопом 30° или 
70°) можно осмотреть обе лобные пазухи. Му-
коперихондральные листки слизистой оболочки 
носовой перегородки в области сформированно-
го соустья резицируются. Лобные пазухи через 
созданное транссептальное соустье одинаково 
хорошо дренируются в полость носа. Оставшая-
ся часть мукоперихондральных листков уста-
навливается в срединное положение, произво-
дится реимплантация хряща. Данное оператив-
ное вмешательство обосновано при двусторон-
них хронических фронтитах, особенно в тех 
случаях, когда имеется нарушение дренажной 
функции лобно-носовых соустий. 

Используя данную методику в нашей 
клинике было прооперировано 3 больных. В 2-х 
случаях мы прибегли к транссептальной фрон-
тотомии с остеомами лобных пазух распростра-
няющиющимися в решетчатую кость. При опе-
рации через отверстие в области нижней и пе-
редней стенки лобных пазух остеома при помо-
щи бора удалена по кускам. Естественные устья 
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лобных пазух не состоятельны. Произведена 
транссептальная фронтотомия. В одном случае в 
области крепления остеомы (верхняя стенка ЛП) 
оголилась твердая мозговая оболочка передней 
черепной ямки 1,5х0,5 см. В сформированное 
отверстие выведен септальный мукоперихонд-
ральный лоскут, которым закрыт костный де-
фект в области обнаженной твердой мозговой 
оболочки. 

У одного больного мы наблюдали 2-х 
сторонний хронический гнойный фронтит. Пять 
лет назад больной перенёс правостороннюю 
фронтотомию с формированием искусственного 
соустья. Слева неоднократно производились 
полипоэтмоидотомии. В обеих половинах носа 
средняя носовая раковина (или ее остатки) при 
эндоскопии носа не определялись. Естественные 
соустья и правое искусственное лобно-носовое 
соустье не функционировали и не визуализиро-
вались. Больному произведена также транссеп-
тальная фронтотомия. 

Трое больных наблюдались в течение 1 
года. При эндоскопическом исследовании носа 
транссептальные соустья отчетливо визуализи-
ровались. Пазуха легко промывалась, патологи-
ческого содержимого не выявлено. Клиника 
фронтита отсутствовала. Осложнений и рециди-
вирования процесса нами не наблюдалось. 

При наличии 2-х стороннего хроническо-
го гнойного фронтита нецелесообразно выпол-
нять хирургические вмешательства на обеих 
лобных пазухах, это удлиняет сроки госпитали-
зации и временной нетрудоспособности. При-
менение эндоназальной эндоскопической транс-
септальной фронтотомии позволяет более ща-
дяще и высокоэффективно провести оператив-
ное лечение и добиться успешных результатов 
при хроническом двустороннем фронтите с рез-
ко гипертрофированными лобными пазухами 
(ЛП) или рецидивирующим двусторонним 
фронтитом после экстраназальных вмеша-
тельств. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГОРТАНИ ПРИ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ 
 

По данным Национального канцер-
реестра Украины рак гортани Т1 и Т2 стадии 
выявляется у 30-40% первичных больных. Ран-
няя диагностика рака гортани (РГ) остается од-
ной из сложных задач ЛОР-онкологии. Обу-
словлено это как различными анатомическими 
особенностями гортани и глотки, так и недоста-
точно информативными рутинными методами 
диагностики. В настоящее время на смену не-
прямой ларингоскопии приходит видеоэндоско-
пия, которая позволяет оценить состояние орга-
на по увеличенному изображению, выведенному 
на экран монитора. Преимуществом видеоэндо-
скопии является возможность проведения ви-
деозаписи и архивации обследования ранних 
стадий рака. 

Цель работы: сравнить эффективность 
видеоэндоскопии при использовании жесткого 
ларингоскопа и фиброэндоскопии гортани у 
больных раком гортани Т1 и Т2 стадии. 

Материалы и методы. Было обследовано 
145 больных раком гортани Т1 и Т2 стадии ве-
рифицированного морфологически. Ларинго-
скопия проводилась при помощи системы для 
цифровой записи фиксированного изображения 

Karl Storz AIDA® compact HD 2,4 и видеоброн-
хоскопа EVIS Lucera AFI BF-F260.  

Результаты работы. Сравнительный 
анализ результатов обследования больных пока-
зал, что чувствительность, специфичность, точ-
ность эндоскопии с использованием жесткого 
ларингоскопа и фиброларингоскопии составили 
96, 28, 78% и 98, 31, 81%, соответственно. При-
чиной уменьшения показателей при ларинго-
скопии жестким эндоскопом были анатомиче-
ские особенности гортани.  

Затрачиваемое время, на собственно ос-
мотр гортани, составило 7±3 мин при использо-
вании жесткого ларингоскопа и 12±4 мин при 
фиброларингоскопии. Однако, при повышенном 
психо-эмоциональном состоянии и/или рвотном 
рефлексе у больных, в 18-22 % случаев необхо-
димо проведение премедикации, что значитель-
но удлиняет общее время осмотра больного. 
Преимуществом фиброларингоскопии является 
возможность выполнения прицельной биопсии 
для верификации патологических изменений 
морфологически.  

Выводы. Увеличенное изображение при 
использовании жесткого ларингоскопа и фибро-
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эндоскопа повышает информативность визуали-
зации рака гортани Т1 и Т2 стадии. Ларингоско-
пия жестким эндоскопом менее продолжительна 
по времени и эффективна для ранней диагно-

стики рака гортани. Фиброэндоскопию целесо-
образно применять в случаях сложных анатоми-
ческих особенностей гортани больных и необ-
ходимости выполнения прицельной биопсии. 
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НАШ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА, ДЕФОРМАЦИИ 

НАРУЖНОГО НОСА И ИСКРИВЛЕНИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
 

Ринопластика является одной из самых 
сложных операций не только в отоларинголо-
гии, но и в пластической хирургии. Поскольку в 
большинстве случаев деформация наружного 
носа сочетается с искривлением носовой пере-
городки с нарушением носового дыхания, то 
таким пациентам  отоларингологом проводится 
риносептопластика  для достижения как эстети-
ческого так функционального результата. В по-
следние несколько лет в предоперационное об-
следование пациентов, которым планируется 
проведение ринопластики включена компью-
терная томография носа и придаточных пазух. 
Это  привело к  улучшению диагностики забо-
леваний придаточных пазух носа (ППН). Также  
к нам в клинику для проведения ринопластики 
обращаются пациенты с уже диагностированной  
патологией ППН.  Наличие опыта эндоскопиче-
ской хирургии при заболеваниях и патологии 
ППН позволило нам  выполнять комплексное 
оперативное лечение, которое включало бы  эн-
доскопическое устранение патологии придаточ-
ных пазух носа, искривления носовой перего-
родки и проведение ринопластики одномомент-

но. Нами было прооперировано 8 пациентов по 
вышеуказанному принципу, из них: у 3 пациен-
тов при проведении компьютерной томографии 
носа и ППН  была обнаружена киста одной из 
верхнечелюстных пазух, у 2 пациентов – киста 
сфеноидальной пазухи и у 3 пациентов была 
обнаружена выраженная гиперплазия слизистой 
обеих верхнечелюстных пазух и клеток решет-
чатого лабиринта с двух сторон.  Всем пациен-
там ринопластика проводилась закрытым спо-
собом. Оперативное лечение ППН проводилось 
эндоназальным эндоскопическим методом  и,  
учитывая его малоинвазивность, не препятство-
вало проведению ринопластики. В ходе опера-
ции ни в одном из случаев не было отмечено 
каких-либо затруднений. Течение послеопера-
ционного периода у всех пациентов проходило 
стабильно.  Таким  образом,  можно сделать 
следующие выводы: проведение эндоскопиче-
ской эндоназальной хирургии с  септо- и рино-
пластикой  в ходе одного хирургического вме-
шательства позволяет достичь поставленных 
целей, получить положительный  функциональ-
ный и эстетический результат у всех пациентов. 
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СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЇТА ДИФУЗІЙНА МАГНІТНО-
РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ РЕЗИДУАЛЬНОЇ ХОЛЕСТЕАТОМИ  

 
Удосконалення хірургічного лікування 

хворих на ХГСО з холестеатомою за останні 
півстоліття привело до значних успіхів, однак 
відсоток розвитку рецидивної та резидуальної 
холестеатоми після вдалого хірургічного ліку-
вання навіть з отриманням позитивного функці-
онального результату з часом може становити за 

даними різних авторів від 10 до 63 % (Борисен-
ко О.М., 2001; Yung 2001; Ikeda et al., 2003; Ajal-
loueyan, 2006). При використанні відкритого 
варіанту тимпанопластики відсоток виникнення 
вторинної рецидивної або резидуальної холесте-
атоми за даними провідних отохірургів світу 
майже втричі менше, ніж при використанні за-
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критих варіантів і становить (8-10) %, що вперш 
за все пов’язано з кращим доступом до ретро-
тимпанального простору, однак функціональні 
результати таких операцій дещо гірші.  

Високорозрішуюча спіральна 
комп’ютерна томографія (СКТ) скроневих кіс-
ток та магнітно-резонансна томографія (МРТ) 
вважаються основними радиологічними мето-
дами діагностики холестеатоми. За допомогою 
СКТ визначається локалізація холестеатоми, її 
розмір, вогнища деструктивних змін та пошире-
ність патологічного процесу. Цей метод діагно-
стики повністю інформативний для хірурга що-
до визначення способу хірургічного видалення 
холестеатоми, однак при наявності в межах 
скроневої кістки іншого м’якотканинного ком-
поненту у вигляді грануляцій, рідини, пухлини, 
провести диференційну діагностику неможливо. 
В таких випадках виконують МРТ головного 
мозку. За даними МРТ-дослідження холестеа-
тома представляється як гомогенне утворення 
гіпоінтенсивне в Т1-режимі та гіперінтенсивне в 
Т2-режимі. Іноді МРТ-дослідження виконують з 
попереднім внутрішньовенним підсиленням. В 
окремих випадках – в режимі подавлення жиру 
(fat-suppression). 

В випадках первинно виконаного закри-
того варіанту тимпанопластики з метою визна-
чення резидуального процесу у вузьких, погано 
контрольованих, «темних» місць скроневої кіст-
ки, через 8-10-12 місяців прийнято виконувати 
повторні операції – т.н. second-look операції. 
Casselmann в 2007 році запропонував викорис-
товувати дифузійне МРТ-дослідження – за до-
помогою цього дослідження визначається моле-
кулярна дифузія води в межах скануючої ткани-
ни. Холестеатома при виконанні цього дослі-

дження відповідає сигналу високої інтенсивнос-
ті.  

Проведено радіологічну оцінку ефектив-
ності лікування 36 хворих на хронічний гнійний 
середній отит з холестеатомою, які проходили 
лікування з використанням комплексних схем 
лікування з використанням полі функціонально-
го інгібітора протеолітичних ферментів (ПІПФ). 
У 16 пацієнтів первинно виконувався закритий 
варіант тимпанопластики, в 20 випадках – відк-
ритий варіант тимпанопластики. В терміни че-
рез 12-14 місяців досліджуваним хворим вико-
нувалася СКТ скроневих кісток в динаміці та 
МРТ в hast-diff режимі. За результатами прове-
дених радіологічних досліджень вторинна рези-
дуальна холестеатома була визначена тільки за 
результатами МРТ в hast-diffрежимі у 2 пацієн-
тів після закритого варіанту тимпанопластики, 
що в подальшому потребувало проведення по-
вторної операції з одномоментною оссикулоп-
ластикою. За даними СКТ, у цих пацієнтів ви-
значався м’якотканиний компонент в ділянці 
ретротимпануму, однак чітко диференціювати 
його характер не представлялося можливим, без 
додаткового МРТ дослідження. У 3 пацієнтів 
після відкритого варіанту тимпанопластики ви-
значено резидуальну холестеатому в ділянці 
переднього аттика (1 випадок) та тимпанально-
му вічку слухової труби (2 випадки) за допомо-
гою МРТ дослідження в hast-diff режимі, що 
потребувало проведення повторної операції. 

Таким чином, в комплексній діагностиці 
вторинної резидуальної холестеатоми викорис-
тання СКТ скроневих кісток в поєднанні с МРТ 
дослідженням в hast-diff режимі дозволяє дифере-
нційовано визначити характер патологічного про-
цесу та провести своєчасне хірургічне втручання. 

 
© І.А. Сребняк, Ю.П. Терницька, А.О. Скорохода, 2013 
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МАСТОЇДОПЛАСТИКА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по мастоїдопластиці. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 1996 року. За період з 1996 по 2012рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по мас-
тоїдопластиці опубліковано 6 наукових робіт, 
що складає 0,54% від загального числа (1102) 
публікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вестник оториноларингологии» (м. Москва), 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль) 
та в інформаційному листі. Серед опублікова-
них робіт 4 статті, 1 інформаційний лист і 1 
огляд літератури. 

О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин і І.А. Яшан 
(1998) в статті «Пластика мастоидальной полос-
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ти при операциях у больных хроническим гной-
ным средним отитом» описують модифікацію 
мастоїдопластики, що заклечається в заповненні  
ретротимпанальної  порожнини  великим  кіст-
ково-надкістно-м’язовим клаптем на нижній 
живильній ніжці. Із м’яких тканин зовнішньої 
поверхні смочкоподібного відростка викрою-
ється П-подібний клапоть, який не відшарову-
ється від підлеглої кістки. Долотом з країв роз-
різу знімається кортикальний шар і підлегла 
кістка так, щоб відділена кісткова пластина за-
лишалась прикріпленою до окістя. Описане 
втручання виконано у 31 хворого на хронічний 
середній гнійний отит з холестеатомою і вияви-
лось успішним у 19 з них, зазначають автори. 

О.І. Яшан (2000) в інформаційному листі 
«Облітерація мастоїдальної порожнини кістково-
окістно-м’язовим клаптем на передньо-верхній 
судинній ніжці у хворих на хронічний гнійний 
середній отит» описує облітерацію мастоїдальної 
порожнини кістково-окістно-м’язовим клаптем 
на передньо-верхній судинній ніжці у хворих на 
хронічний середній гнійний отит. В статті «Облі-
терація ретротимпанальних порожнин у хворих 
на хронічний гнійний середній отит» О.І. Яшан 
(1999) наводить власну методику облітерації рет-
ротимпанального простору у хворих на хроніч-
ний середній гнійний отит з застосуванням кіст-
ково-окістно-м’язового клаптя, що дозволяє 
створити післяопераційну порожнину, яка у пе-
реважної більшості оперованих має розміри, які 
наближаються до таких перед операцією, що 
сприяє збереженню наявного у хворого слуху або 
його покращенню. 

О.І. Яшан (2000) в статті «Задня гілка по-
верхневої скроневої артерії для формування 
пластичних клаптів при операціях в ділянці 
скроневої кістки» описує використання задньої 
гілки поверхневої скроневої артерії для форму-
вання пластичних клаптів при операціях в діля-
нці скроневої кістки. Цю гілку  поверхневої  
скроневої  артерії  включають  в  кістково-
надкістно-м’язовий клапоть на передньо-
верхній ніжці. 

О.І. Яшан (2000) в статті «Порівняння 
двох технік мастоїдопластики за матеріалами 
однієї клініки» порівнює дві техніки мастоїдоп-
ластики за матеріалами однієї клініки. У 54 хво-
рих на хронічний середній гнійний отит мастої-
дальну порожнину заповнювали надкістково – 
кістковим шматком на нижній ніжці (біля верхі-
вки смочкоподібного віростка). У 45 хворих ма-
стоїдопластику  виконували таким шматком на 
передньо – верхній ніжці, у яку включали задню 
гілку поверхневої скроневої артерії. Порівняння 
денситометричних характеристик облітерованої 
порожнини розходжень між групами не вияви-
ло. На підставі порівняння цих двох технік мас-
тоїдопластики автор вважає, що мастоїдоплас-
тику більш доцільно проводити шматком на пе-
редньо-верхній судинній ніжці.  

О.І. Яшан (1996) в оглядовій статті «Мас-
тоїдопластика», підсумовуючи огляд літератури 
з цього питання, відмічає, що до нинішнього дня 
залишається ряд нез’ясованих питань матоїдоп-
ластики, які чекають на своє подальше вирі-
шення. Підкреслюється, що беззаперечним є 
положення, що при відповідних показаннях і 
адекватній методиці виконання мастоїдопласти-
ки є надзвичайно доцільним і корисним засо-
бом, який дає можливість не тільки уникнути 
негативних наслідків загальнопорожнинної опе-
рації на середньому вусі, а й створити сприят-
ливі умови для слуховідновних втручань при 
хронічних середніх отитах. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що  мастоїдопластика  в нау-
кових публікаціях оториноларингологів Терно-
пільщини представлена порівняно  рідко – в 
0,54% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Мастоїдопластика  описується в 6 публікаціях (4 
статтях, 1 інформаційному листі і 1 оглядовій 
праці). Вважаємо, що наведені відомості стосо-
вно мастоїдопластики матимуть відповідне тео-
ретичне і практичне значення для оторинолари-
нгологів, а також для інших фахівців (хірургів, 
терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© О.В. Стахів, В.Г. Корицький, О.І. Яшан, 2013 
 
 
 

В.В. СТРЕЖАК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО, З.П. ФЕДОРЕНКО, Л.Б. КУЦЕНКО  
(КИЇВ, УКРАЇНА)  

ВИЯВЛЕННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ В УКРАЇНІ В 2006-2008 РР,  
ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРА 

 
Вступ. Для визначення показників онко-

логічної допомоги та їх правильної інтерпрета-
ції останнім часом в Україні використовуються 
методологічні підходи, які дозволяють порівню-
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вати вітчизняні дані з світовими. Аналіз даних 
канцер-реєстру показав на необхідність розме-
жування хворих з єдиним онкологічним діагно-
зом та хворих, у яких є первинно-множинні пу-
хлини, оскільки це є абсолютно різні категорії 
хворих і онкологічний процес, який у них про-
ходить, порівняти неможливо.  

Мета визначити динаміку виявлення ра-
ку гортані по стадіям в 2006-2008рр в Україні, з 
попередньо відокремленою групою хворих пер-
винно- множинними пухлинами та виключен-
ням можливих факторів впливу данної патології 
на статистичний аналіз. 

Матеріали і методи. Проведений аналіз 
даних 2671-го хворого, вперше виявленого в 
2006 році, 2581- го хворого в 2007 році та 2569 
хворих в 2008 році. 

Статистична обробка матеріалів дослі-
дження проводилась моментним методом Ка-
плана-Мейєра. Стандартна помилка розрахову-
валась за формулою Грінвуда. Довірчий 
інтервал визначався в межах 95%. Результати 
дослідження були статистично значимі ( р = 
0,05).  

Результати 
Первинно-множинний онкопроцес був 

встановлений з 2671 хворого, виявленого в 2006 
році у 194-х, з 2591 хворого, виявленого в 2007 
році у 123, і з 2569 хворих, виявлених в 2008 
році – у 167 хворих. Тобто, з 7831 вперше вияв-

лених хворих на рак гортані в 2006-2008 рр у 
484 був первинно-множинний онкопроцес, що 
склало 6,2%. В 1-й стадії виявлено в 2006 році 
195 хворих (8,2 %), в 2007 році 198 (8,4 %), в 
2008 році 185 (8 %). В 2-й стадії виявлено в 2006 
році 727 хворих (30,3 %), в 2007 році 645 (27 %), 
в 2008 році 694 (29,8 %). В 3-й стадії виявлено в 
2006 році 1164 хворих (48,7 %), в 2007 році 1235 
(51,9 %), в 2008 році 1127 (48,5 %). В 4-й стадії 
виявлено в 2006 році 307 хворих (12,8 %), в 
2007 році 301хворий (12,7 %), в 2008 році 318 
хворих (13,7 %). При поєднанні первинних хво-
рих та хворих з первинно-множинним онкопро-
цесом відбувається суттєва зміна частки ранніх 
стадій раку гортані.  

Висновки 
При епідеміологічних дослідженнях хво-

рих на рак гортані, з метою виключення факто-
рів впливу на похибку, слід виділяти окремо 
групу з первинно-множинними онкопроцесами. 

В Україні в період з 2006 по 2008 рр від-
мічається щорічне зменшення захворюваності 
на рак гортані.  

Виявлення первинних хворих на рак гор-
тані за період з 2006 по 2008 рр стабільно низь-
ке при 1-й та 2-й стадіях і стабільно високе при 
3-й стадії. 

Отже, питання раннього виявлення хво-
рих на рак гортані в Україні залишається актуа-
льним. 

 
© В.В. Стрежак, Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, З.П. Федоренко, Л.Б. Куценко, 2013 
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БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 
 

В літературі зустрічається ряд наукових 
робіт відносно міфів та реалій кохлеарної ім-
плантації. Як відомо, протягом останніх 30 років 
кохлеарна імплантація вважається єдиним мето-
дом хірургічної реабілітації слуха у пацієнтів із 
незворотньою глухотою. Кохлеарна імплантація 
вважається ефективною в тих випадках, коли 
пацієнт повністю інтегрується в середу норма-
льно чуючих після проходження реабілітацій-
них заходів. Однак, в окремих ситуаціях, особ-
ливо при наявності множинних дефектів розви-
тку пацієнта, інтеграція в середу слабочуючих 
вважається також позитивним результатом. 

У відділі мікрохірургії вуха та отонейро-
хірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України» проведено 
багатофакторний аналіз результатів кохлеарної 

імплантації 235 пацієнтів (38 дорослих віком від 
19 до 68 років та 197 дітей віком від 11 місяців 
до 18 років). Використовувалися кохлеарні сис-
теми Nucleusкомпанії Cochlear, Med El, Ad-
vanced Bionics. Враховувалася форма глухоти – 
вроджена або набута в долінгвальному періоді 
оволодіння мовлення чи набута в післялінгваль-
ному періоді; вік, в якому проводилася кохлеар-
на імплантація; досвід користування слуховими 
апаратами до операції; тривалість депривації; 
систематичність занять до операції та протягом 
перших двох років після операції; соціальний 
фактор та оточення пацієнта після операції.  

В програмі післяопераційної реабілітації 
використовувалася методика слухомовленнєвої 
реабілітації у 201 пацієнта, у 34 пацієнтів вико-
ристовуються інші методики – в окремих випа-
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дках верботональна методика (пропонується, як 
правило, сурдопедагогом, з яким проводяться 
заняття), у 20 пацієнтів комбіновані методики. 
Найбільш позитивні результати реабілітації, 
безперечно, спостерігалися у пацієнтів, які втра-
тили слух у післялінгвальному періоді оволо-
діння мовлення та відмічалися у 45 пацієнтів та 
у дітей з долінгвальною глухотою, у котрих 
операція була проведена у віці від 11 місяців до 
3,1 року (у 94 пацієнтів). За результатами наших 
спостережень результати реабілітації дітей від 1 
року до 1 року та 5 місяців не залежала від доо-
пераційного досвіду користування слуховими 
апаратами. В інших випадках доопераційне ко-
ристування слуховими апаратами та системати-
чні заняття по розвитку слуху та мовлення віді-
грають значну роль в розвитку післяопераційної 
слухомовленнєвої реабілітації, особливо в стро-
ках оволодіння різних етапів в розвитку мов-
лення. 

З вродженими аномаліями розвитку внут-
рішнього вуха під спостереженням знаходяться 
16 пацієнтів. У пацієнтів з аномалією Мондіні 1 
типу (4 пацієнта) протягом року після операції 
досягнуті навички розпізнавання побутових зву-
ків, словарний запас дітей складав від 150 до 200 
слів, в одному випадку спостерігали розвиток 
мовлення у вигляді односкладових речень. У па-
цієнтів з аномалією Мондіні 2 типу (6 пацієнтів), 
вік котрих на момент операції складав 1,8-3,5 
років результати слухомовленнєвої реабілітації 
не відрізнялися від такої у дітей с нормально роз-
виненими структурами внутрішнього вуха.  

Період депривації у групі пацієнтів з піс-
лялінгвальною глухотою складав від 1,5 місяці 
до 20 років. Результати слухомовленнєвої реабі-
літації через 2 роки після операції не відрізняли-
ся у пацієнтів – всі інтегровані повністю в сере-

ду нормально чуючих. Однак, тривалість періо-
ду деривації прямо пророрційна строкам відно-
влення або оволодіння слухових навичок. Паці-
єнти, які були прооперовані протягом1 року піс-
ля втрати слуху, через 2 місяці після активації 
імпланту повністю розпізнавали голоси знайо-
мих людей, повністю диференціювали побутові 
звуки, а через 4-6 місяців після активації могли 
користуватися мобільними телефонами. 

 Безумовно, пацієнти після кохлеарної 
імплантації повинні знаходитися в середі нор-
мально чуючих або навчатися в спеціалізованих 
інклюзивних групах при дитячих дошкільних та 
шкільних закладах. Серед досліджуваних паціє-
нтів, 162 пацієнта (69 %) повністю інтегровані в 
середу нормально чуючих, 8 дітей (3%) навча-
ються в школах для слабочуючих,28 дітей (11,9 
%) займаються в інклюзивних групах, 31 дитина 
(13,2%) проходить зайняття за індивідуальною 
програмою реабілітації після кохлеарної ім-
плантації. В нашій групі спостереження після 
кохлеарної імплантації у 2 дітей визначена сен-
сорна алалія, однак вони активно користуються 
імлантами та батьки цілком задоволені резуль-
татами розвитку слухових навичок. 3 дітей ма-
ють поєднану патологію – дитячий церебраль-
ний параліч з тетрапарезом, котрі значно відс-
тають в розвитку слухомовленнєвої реабілітації. 
В одному випадку у дитини з аудиторною ней-
ропатією прогресу як в розвитку слуху, так і 
мовлення на даний момент не спостерігається. 

 При аналізі результатів кохлеарної ім-
плантації необхідно враховувати комплекс фак-
торно-оцінювальних критеріїв, що дозволить 
проводити більш якісний відбір кандидатів для 
кохлеарної імплантації та дозволить проводити 
оперативні втручання в найбільш сприятливі 
для подальшої реабілітації терміни. 

 
© Ю.О. Сушко, О.М. Борисенко, І.А. Сребняк, 2013 
 
 
 
 

О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК, Г.С. ПОЛІЩУК (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ У КЛІНІЦІ ХВОРИХ 
НА ВЕСТИБУЛЯРНУ (АКУСТИЧНУ) ШВАНОМУ НА РАННІХ СТАДІЯХ 

 
Як відомо, вестибулярна шванома (сино-

нім – акустична), доброякісна пухлина, яка роз-
вивається зі швановських клітин частіше з одно-
го боку VIII пари черепних нервів. Коли з'явля-
ється однобічний шум та зниження слуху за ти-
пом порушень звукосприймальної функції, що 
клінічно проявляється при інтраканальній лока-
лізації розвитку пухлини,хворі звертаються за 
отоларингологічною допомогою.  

Обстеженнями встановлено, що при цій 
патології частіше всього страдають обидві фун-
кції цього нерва, як слухової, так й вестибуляр-
ної. Проте нерідко спостерігається спочатку ізо-
льоване однобічне порушення вестибулярної 
функції, а пізніше слухової, або, навпаки, або 
обидві функції порушуються одночасно.  

При однобічному порушенні вестибуляр-
ної функції, що проявляється на ранніх стадіях 
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пухлини у вигляді порушення рівноваги, скарг 
може не бути. Бо при поступовому розвитку 
захворювання хворий може не відчувати вести-
булярних порушень через те, що вони клінічно 
компенсується органом зору, корковими струк-
турами головного мозку та іншими системами, 
що приймають участь у регуляції статичної та 
кінетичної рівноваги. 

Дискомфорт при виконанні точних коор-
динованих рухів та незначні порушення рівно-
ваги хворі та лікарі частіше пов'язують зі су-
динними розладами та лікують медикаментозно 
вазокорегуючими препаратами, не проводячи 
необхідних обстежень. На жаль, прояви вести-
булярних порушень у клініці вестибулярної 
шваноми на ранніх стадіях розвитку до цих пір 
недостатньо вивчені.  

У зв'язку з тим нами проаналізовані ком-
плексні вестибулометричні обстеження у 34 
хворих на вестибулярну щваному на ранніх ста-
діях (I та II ст.), що верифіковані за даними 
МРТ. За класифікацією М. Portmann”a у першу 
групу входило 11 осіб з пухлиною розміром до 
1,0 см, що відносили до 1 стадії, а у другу групу 
включені 23 особи з пухлиною розміром від 1,1 
до 2,0 см, тобто ІІ стадії.  

Обстеження проведені за схемою за схе-
мою В.Г. Базарова, яка включала визначення 
порушень рівноваги за допомогою статичних та 
кінетичних тестів, а також електроністагмогра-
фію (ЕНГ) спонтанного, позиційного ністагму 
та експериментальної ністагмової реакції при 
функціональних навантаженнях (калоричній та 
обертовій стимуляціях).  

При вивченні анамнестичних данних у 5 
осіб першої групи вестибулярна шванома була 
виявлена випадково при МРТ обстеженні з при-
воду іншої патології. Ні однобічного шуму у 
вусі , зниження слуху, головокружіння або по-
рушень рівноваги у них не було відмічено.  

При аудіометричному обстеженні у них 
слух був у межах вікової норми. У решти 6 хво-
рих відмічено однобічне зниження слуху за ти-
пом порушення звукосприймальної функції 1-го 
чи ІІ ступеню за класифікацією В.Г. Базарова та 
А.І. Розкладки.  

 При проведенні статичних та кінетичних 
тестів (кефалографії, крокуючого та пищучого ) 
у 9 осіб першої групи зафіксовані незначні аси-
метричні зміни рівноваги з одного боку без 
пред’явлення скарг. 

 При фоновій електроністагмографії 
(ЕНГ) не вивлено ні спонтанного, ні позиційно-
го ністагмів у всіх обстежених осіб першої гру-
пи. Однак, при функціональних навантаженнях 
у тих же 9 осіб першої групи зареєстровані од-
нобічні зміни якісних та кількісних показників 

експериментальної ністагмової реакції, які 
більш чітко та наглядно фіксувались при кало-
ричній стимуляції. Вони вказували на однобічні 
явища гіпорефлексії незначного або помірного 
прояву з боку виявленої пухлини та нормореф-
лекії з протилежного боку. У 2 пацієнтів з 11 
осіб першої групи не виявлено асиметрії при 
виконанні статичних та кінетичних тестів, не 
зафіксовано спонтанного та позиційного ністаг-
мів, а кількісні та якісні величини експеримен-
тальної ністагмової реакції були симетричні як 
при калоричній, так і при обертовій стимуляціях 
та укладались у межі нормальних коливань, 
тобто вестибулярна функція з боку пухлини та 
протилежного не порушена.  

 При виясненні анамнезу у осіб другої 
групи з пухлиною до 2,0 см, відзначено, що всі 
23 хворі акцентували на наростаючий однобіч-
ний високочастотний шум, який супроводжува-
вся прогресуючим відчутним зниженням слуху, 
наростанням головокружінь від короткочасних 
впродовж дня до постійних з розладами рівно-
ваги. Ці скарги при прицільному опитуванні 
розвивались впродовж різного проміжку часу 
(від 6 місяців до 3-5 років). У 4 хворих гострота 
слуху на тлі посилення шуму знизилась раптово, 
у решти 19 осіб поступове зниження звукосп-
риймальної функції було різного ступеню про-
яву (від ІІ ступеню до ІУ ступеню).  

При виконання статичних та кінетичних 
тестів у всіх 23 осіб зафіксовані порушення рів-
новаги у бік пухлини, а при фоновій ЕНГ у 20 
осіб виявлено горизонтальний спонтанний ніс-
тагм деструкції , за інтенсивністю дрібнорозма-
шистий або середньорозмашистий, направлений 
у протилежний від пухлини здоровий бік.  

За данними дослідників та нашими спо-
стереженнями при ЕНГ наростання у динаміці 
спонтанного ністагму у здоровий бік вказує на 
прогресуюче зниження вестибулярної функції з 
боку пухлини. У зв’язку з цим у функціональ-
ному відношенні переважає вестибулярна функ-
ція з протилежного пухлині боку. 

Варто підкреслити, що в основному, при 
вестибулярних шваномах при електрофізіологі-
чних обстеженнях ні у першій стадії, тим більше 
у другій стадії не реєстрували гіперрефлексію з 
боку пухлини, а тільки гіпорефлексію різного 
ступеню прояву. Очевидно, це залежить від фу-
нкціональної збереженності волокон вестибуля-
рної гілки УІІІ черепного нерва з ураженого бо-
ку. З протилежного пухлині боку при функціо-
нальних навантаженнях у хворих з вестибуляр-
ною шваномою якісні та кількісні електрофізіо-
логічні показники фіксували у межах норми.  

Таким чином , результати аналізу прове-
дених обстежень вказують на те, що при одно-
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бічному шуму у вухах та зниженні слуху необ-
хідне комплексне обстеження слухової та вес-
тибулярної функцій з використанням 
об’єктивних електрофізіологічних методик.  

 У ранніх стадіях, до появи дислокаційних 
та гіпертензивних явищ, мають велике значення 
спостереження не тільки за розмірами пухлин за 

даними МРТ, але важливими та обов’язковими є 
комплексні обстеження вестибулярних функцій 
за кількісними та якісними електрофізіологіч-
ними показниками, особливо при функціональ-
них навантаженнях, які дозволяють вчасно ви-
явити скриті об’єктивні зміни у прогресуванні 
цієї патології. 

 
© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, Г.С. Поліщук, 2013 
 
 
 
 

 
Г.Э. ТИМЕН, П.В. ВИННИЧУК, А.С. МУДРЫЙ, Е.Л. РУДЕНЬКА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЯ ВРОЖДЕННЫХ СТЕНОЗОВ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ 
 

Известно, что в процессе эмбрионального 
развития плода слуховая система человека фор-
мируется в три этапа: в начале внутреннее, за-
тем среднее и в заключении наружное ухо. Ис-
ходя из этих данных, становится понятно, поче-
му врожденные аномалии развития органа слуха 
могут существовать, как в одиночной, так и в 
комбинированной формах. 

Врожденные атрезии и стенозы наружно-
го слухового прохода, которые развиваются из 
первой жаберной щели, встречаются с частотой 
один случай на 10 000-20 000 новорожденных. К 
сожалению, в большинстве литературных ис-
точников термин атрезия и стеноз используются 
как синонимы, хотя, по сути, стеноз – это суже-
ние с различными степенями обструкции, а ат-
резия – врожденное отсутствие или приобретен-
ное полное заращение естественных отверстий и 
каналов в организме. 

За последние 10 лет  (2003-2013 гг.) в по-
ликлинике отдела ЛОР-патологии детского воз-
раста ГУ «Институт оториноларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» 
было проконсультировано более 160 больных с 
врожденными аномалиями развития ушных ра-
ковин и наружных слуховых проходов. Двусто-
ронний стеноз последних диагностирован у 2 
детей, а односторонний – у 5. Комбинированная 
патология – стеноз с микротией ІІ степени – вы-
явлено у 1 пациента. У всех больных были жа-
лобы на снижение слуха на стороне поражения, 
что подтверждалось аудиологическим исследо-
ванием – при неизмененной костной проводи-
мости, костно-воздушный разрыв не превышал 
35 дБ. При проведении микроотоскопии, обра-
щало на себя внимание резкое сужение наруж-
ных слуховых проходов, как правило, их диа-
метр не превышал 1 мм и имел щелевидную 
форму. Эти данные хорошо коррелировались с 

результатами компьютерной томографии височ-
ных костей, но при этом патологических изме-
нений со стороны барабанных полостей и цепи 
слуховых косточек не выявлено. 

Оперативное вмешательство осуществле-
но на пяти наружных слуховых проходах у 4 
пациентов. Вмешательство проводилось под 
общим ингаляционным наркозом с использова-
нием искусственной вентиляции легких. Чаще 
всего это низкопоточная анестезия севофлура-
ном с внутривенной индукцией в наркоз. Уме-
ренная гипотония достигалась введением кло-
фелина и незначительным увеличением концен-
трации анестетика в дыхательной смеси. 

Больным проводился заушный разрез с 
последующей отсепаровкой подлежащих тканей 
и кожи хрящевой части наружного слухового 
прохода, которая в дальнейшем выворачивалась 
в его просвет. Расширение костной части про-
хода осуществлялось режущими и алмазными 
фрезами, за счет истончения задне-верхне-
передней стенок. При этом во всех пяти случаях 
было выявлено, что его резкое сужение закан-
чивалось фистулой у аномально развитой бара-
банной перепонки. Последние удалялись, после 
чего производилась ревизия цепи слуховых кос-
точек. Патологических изменений с их стороны 
выявлено не было. В дальнейшем на молоточек 
укладывалась неотимпанальная мембрана – 
фасция m. temporalis, а костные стенки наруж-
ного слухового прохода покрывались как отсе-
парованной кожей, так и кожей свободного лос-
кута, взятого с помощью дерматома с бедра 
больного. Их фиксация в заданном положении 
проводилась тампонами Merocel.  

При осмотре больных через 1-6 мес., в 4-х 
случаях ширина наружного слухового прохода 
стабильна, слух в пределах возрастной нормы. У 
1 больного через 6 мес. диагностирована вто-
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ричная рубцовая атрезия в связи, с чем успешно 
проведена реоперация по ее устранению. 

Таким образом, применяемый способ 
меатотимпанопластики эффективен у боль-

ных со стенозами наружных слуховых про-
ходов и может быть рекомендован для их 
устранения. 

 
© Г.Э. Тимен, П.В. Винничук, А.С. Мудрый, Е.Л. Руденька, 2013 
 
 
 
 
Г.Е. ТІМЕН, О.М. ГОЛОД, П.В. ВІННИЧУК, К.Л. РУДЕНЬКА, І.І. САПІЖАК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН  
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ОБ'ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ 

 
Визначення стану слуха у лабораторних 

тварин не втрачає своєї актуальності у зв'язку з 
постійним пошуком ефективних методів ліку-
вання сенсоневральних порушень слуху, а також 
із широким впровадженням методів об'єктивної 
аудіометрії в повсякденній практиці отоларин-
гологів. 

Відомо, що для отримання інформації про 
стан звукосприймаючого апарату серед методів 
об'єктивної аудіометрії найбільш вживаними є 
реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ) та корот-
колатентних (стовбуромозкових) слухових ви-
кликаних потенціалів (КСВП). Ці методи дозво-
ляють встановлювати пороги слухової чутливо-
сті, оцінювати стан рецепторного апарату, про-
стежити шлях проходження сенсорної інформа-
ції від рецептора до підкоркових ядер. 

Матеріал та методики обстеження. 
В якості лабораторних тварин нами були 

вибрані самки і самці (по 5 шт.) морських сви-
нок вагою від 250 до 500 г без проявів соматич-
ної патології та ознак запального процесу в зов-
нішньому і середньому вусі (отоскопічно), а 
також збереженим рефлексом Прєєра. 

Об'єктивна аудіометрія проводилась під 
загальним знеболенням тварини, яке здійснюва-
лось шляхом підшкірного введення розчину тіо-
пентала натрія із розрахунку 0,4 мг/кг ваги, за 
допомогою прилада для об'єктивного обстежен-
ня слуху "Audera" фірми «Grason-Stadler» 
(США) в звукоізольованому приміщенні.   

Серед доступних в приладі варіантів ре-
єстрації різних типів ОАЕ нами був вибраний 
тест отримання ОАЕ на частоті продуктів спо-
творення (DPOAE – англ.), який дозволяє харак-
теризувати функціональну збереженність зов-
нішніх волоскових клітин в частотному діапазо-
ні 0,5-12 кГц. Інтенсивність парних стимулів на 
вказаних частотах складала 65-55 дБ РЗТ, а 
співвідношення частот 1,22. Вимірювання ОАЕ 
проводилось після ретельної обтурації зовніш-
ного слухового ходу стандартною індивідуаль-

ною вкладкою грибовидної форми окремо на 
кожному вусі.  

Позитивною реєстрація ОАЕ вважалась за 
умов рівня амплітуди по шкалі не нижчою мінус 
10 дБ РЗТ та співідношенням сигнал/шум ви-
щим 6 дБ на даній частоті. 

КСВП реєстрували у відповідь на звукове 
широкосмугове клацання довжиною 0,1 мс і 
частотою пред'явлення 33,1 Гц в діапазоні від 
100 до 10 дБ з кроком в 10 дБ за допомогою 3-х 
підшкірно введених голчастих електродів у вер-
текс-мастоїдальному (массетерному) відведенні. 
Міжелектродний опір не перевищував 5 кОм. 
Для подачі звукового стимулу використовували 
замінний внутришньоканальний зонд щільно 
введений у зовнішній слуховий прохід, проти-
лежне вухо щільно закривали ватним тампоном, 
змащеним вазелиновою олією. 

 Гостроту слуха та особливості біоелект-
ричної відповіді звукового аналізатора при ре-
єстрації КСВП можливо оцінювати за багатьма 
параметрами, а саме: величиною порогів візуа-
лізації та латентностей піків, надпорогових зна-
ченнях латентних періодів (ЛП) піків I, III і V, 
міжпікових інтервалів (МПІ) I-III, III-V і I-V, 
співвідношенням амплітуд V і I піків, загально-
му вигляду кривої та інш.  

 
Результати і обговорення. 
Використання замінних індивідуальних 

вушних вкладок, звукопроводних трубок та гол-
частих електродів унеможливлює прямий або 
опосередкований контакт із незйомними части-
нами приладу для об'єктивного обстеження слу-
ху "Audera", що дозволяє проводити досліджен-
ня лабораторним тваринам. 

У всіх обстежених морських свинок вда-
лося провести об'єктивну аудіометрію у вказа-
ному вище обсязі. Час тестування від початку 
наркотизації тварини до закінчення обстеження 
в середньому становить 1 годину (15-20 хвилин 
на реєстрацію ОАЕ і 30-45 хвилин для реєстра-
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ції КСВП), що не потребує додаткового введен-
ня наркотичних засобів.  

Достовірні показники ОАЕ на частоті 
продуктів спотворення у морських свинок фік-
суються в діапазоні частот 0,5-12 кГц, в окремих 
випадках (4 з 10) – починаючи з частоти 0,7 кГц. 
В переважній більшості випадків графічно кри-
ва ОАЕ мала хвилястий вигляд сягая максимума 
амплітуди понад 30-40 дБ в двох зонах частот 
2,5-3 і 9-12 кГц, а на частоті 4 кГц демонструва-
ла зубець-западину у 100% випадків.  Стосовно 
зниження амплітуди ОАЕ на частоті 4 кГц існує 
припущення, що воно пов'язане із зниженням 
слухової чутливості тварин внаслідок довготри-
валого перебування в шумі вентиляційної сис-
теми віварієв. 

 При повторних обстеженнях показники 
ОАЕ на однакових частотах не завжди були ста-
більними і в поодиноких випадках на окремих 
частотах змінювались у порівнянні з попередні-
ми показниками на 5-10 дБ. Слід зауважити, що 
у наркотизованих барбітуратами тварин амплі-
тудні показники ОАЕ можуть бути вищими, ніж 
у ненаркотизованих, що пояснюється блокуван-
ням еферентної кохлеарної системи. 

 На відміну від ОАЕ показники реєстра-
ції КСВП в набагато меншій мірі піддаються дії 
барбітуратів, що робить цей тест більш об'єкти-
вним віддзеркаленням стану сенсоневральних 
структур. 

 У обстежених тварин в 100% випадків 
вдалося чітко візуалізувати всі основні компо-
ненти КСВП починаючи з інтенсивності стиму-
лу 60-70 дБ і вище.  При цьому найбільшою ам-
плітудою (вираженністю) характеризувалися I, 
III і IV пікі. Доволі часто (75% випадків) II пік 
частково або повністю накладався на III і мав 
меншу амплітуду порівняно із I і III піками. V 
пік характеризувався значно меншою ампліту-
дою (90% випадків), проте демонстрував високу 
стабільність при зниженні інтенсивності стиму-

ла до порогового рівня, який знаходився на поз-
начках 5-20 дБ.  Дуже часто (70% випадків) на 
порогових рівнях реєстрації КСВП візуалізу-
ються I, III і IV пікі.  

Динаміка збільшення ЛП піків при змен-
шенні інтенсивності стимулу (функція "латент-
ність-інтенсивність") характеризувалася дуже 
повільним збільшенням латентностей до рівнів 
стимуляції 60-50 дБ (близько 0,01-0,05 мсек на 
10 дБ) із переходом на нижчі, та особливо біля-
порогових, інтенсивностях в більш прискорену 
(від 0,05 до 0,2 мсек на 10 дБ). 

Висновки 
1. Реєстрація ОАЕ та КСВП є інформати-

вними методами об'єктивної аудіометрії у лабо-
раторних тварин. 

2. Реєстрація ОАЕ на частоті продуктів 
спотворення є цінним неінвазивним, швидко 
виконуємим тестом об'єктивної аудіометрії для 
отримання інформації про особливості слухової 
чутливості і функціонування зовнішніх волос-
кових клітин у лабораторних тварин, зокрема 
морських свинок. 

3. За умов нормального функціонування 
слухової системи у морських свинок візуалізація 
основних компонентів КСВП можлива при ін-
тенсивності стимулу 70 дБ і вище. 

4. Пороги реєстрації КСВП у морських 
свинок, що відповідає мінімальній слуховій чу-
тливості, знаходяться на рівні 5-20 дБ. 

5. Особливості амплітудних та часових 
характеристик КСВП, їх динамічні зміни та інші 
співвідношення компонентів біоелектричної 
відповіді морських свинок потребують подаль-
шого вивчення, і, безумовно, будуть корисними 
як для покращання розуміння функціонування 
звукового аналізатора, його участі у життєдія-
льності організма, як сигнальної системи, так й, 
звичайно, для використання у якості моделей 
для вивчення впливу різних негативних факто-
рів та лікарських засобів для покращання слуху. 
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ 
 

Лікування сенсоневральної приглухувато-
сті (СНП) залишається складним питанням, не 
зважаючи на велику кількість наукових праць, 
присвячених цій темі. Необхідно зазначити, що 

більшість існуючих методів лікування СНП не 
враховують специфіку кровопостачання внут-
рішнього вуха, яка полягає в існуванні потуж-
них гістогематичних (гематоенцефалічного та 
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гематолабіринтного) бар`єрів, а також специфі-
чних метаболічних процесів, що обумовлюють 
механізм слухової рецепції. Методи терапії 
СНП ґрунтуються на емпіричному підході до 
вирішення проблеми без урахування особливос-
тей патогенезу того або іншого розладу у внут-
рішньому вусі, тоді як вони повинні ґрунтувати-
ся на закономірностях перебігу патологічних 
процесів (ішемії, інтоксикації, набряку і т. ін.).  

Одним із шляхів підвищення ефективнос-
ті терапії хворих з СНП є можливість надхо-
дження медикаментів до внутрішнього вуха, 
обминаючи гематолабіринтний бар`єр, за раху-
нок дифузії препаратів із середнього вуха крізь 
мембрану вікна завитки, що достовірно підви-
щує концентрацію препаратів у рідинах внутрі-
шнього вуха у порівнянні з їх вмістом там при 
парентеральному введенні (Chandrasekhar, 
2000). 

Експериментально доведено (Тімен Г.Е., 
Кобзарук Л.І., 1991) надходження у рідини вну-
трішнього вуха низько- та високомолекулярних 
біологічноактивних речовин (від 131 до 26000 
Дальтон), що вводились у зовнішній слуховий 
хід, шляхом їх локального фоноелектрофорезу. 

Під нашим наглядом в період 2006-2008 
рр. знаходилось 101 дитина з прогресуючим пе-
ребігом хронічної СНП обох статей у віці від 3 
до 18 років, з них 64 хворих складали основну 
групу, 37 – контрольну. Пацієнтам основної 
групи при надходженні до клініки відразу про-
водили шунтування барабанної порожнини. Од-
ночасно всім хворим (основної і контрольної 
груп) лікування розпочинали призначенням па-
рентерально дезітоксикаційних (реосорбілакт), 
дегідратаційних препаратів та глюкокортикоїдів 

на протязі 3 діб. Після цього призначали препа-
рати, що покращують кровообіг та метаболічні 
процеси в нервовій тканині, вітаміни, фізіотера-
пію.  

Після шунтування барабанної порожнини 
хворим основної групи  1 раз на добу на протязі 
5 діб інтратимпанально вводили 1 мл розчину 
преднізолону (30 мг/мл) або дексаметазону (4 
мг/мл). Після інтратимпанального введення 
здійснювали ендауральний фонофорез зазначе-
них препаратів. 

Аналіз результатів лікування засвідчив 
достовірне зниження порогів звукосприйняття 
на 5 дБ і більше на 3-х і більше частотах, або 
появу сприйняття, як мінімум, 1-ї “нової” часто-
ти при відповідній зміні результатів мовного 
тесту у 58% хворих основної групи (із застосу-
ванням глюкокортикостероїдів) порівняно із 
16% у контрольній групі. 

Після проведеного курсу лікування хворі 
з прогресуючим перебігом хронічної СНП спо-
стерігались на протязі 5 років (2008-2013 рр.). За 
цей час у 2 хворих основної групи (3%) відміча-
лось зниження слуху через 8-12 місяців (прогре-
сування процесу). У інших 62 хворих основної 
групи (97%) за час спостереження погіршення 
слуху не відмічалось (стабілізація процесу). 
Стосовно хворих контрольної групи, за даний 
період часу спостереження після проведеного 
курсу лікування зниження слуху спостерігалось 
у 6 пацієнтів (16%).  

Отримані нами віддалені результати свід-
чать про доцільність включення в комплексну 
терапію дітей з хронічною сенсоневральною 
приглухуватістю інтратимпанального введення 
глюкокортикостероїдних гормонів. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ КРОВОВТРАТИ  
ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ АНГІОФІБРОМИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА 

 
Ангіофіброма основи черепа (АОЧ) є 

найбільш важким ураженням в структурі добро-
якісних пухлинних захворювань ЛОР-органів у 
дітей (Н.А. Дайхес і співав. 2005, Р.А. Абизов, 
2004). Лікування цього контингенту хворих хі-
рургічне. Відомо, що найбільш загрозливим ін-
траопераційним ускладненням є кровотеча (Г.Е. 
Тімен та співавт., 2006-2012;  Д.І. Заболотний та 

співавт., 2011), яка  в окремих спостереженнях 
сягає 2,5 літрів крові, а іноді більше.  Для про-
філактики та боротьби з нею запропоновано де-
кілька різних способів. Найбільшого поширення 
набула операція тимчасової або перманентної 
перев'язки зовнішньої сонної артерії. Проте, за-
вдяки анастомозуванню ефективність цього 
способу невелика. В даний час перевагу відда-
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ють методу ендоваскулярної оклюзії привідної 
судини в найближчому передопераційному пе-
ріоді, який  сприяє відносно малокровному про-
веденню хірургічного втручання, але має суттєві 
недоліки, частіше за все пов’язані з порушенням 
кровопостачання. Ми вважаємо, що доцільність 
наведених методів профілактики інтраоперацій-
ної кровотечі повинна строго базуватись на про-
гнозуванні останньої.  

Але, нажаль, до сьогодення  небуло мож-
ливості  передбачення інтраопераційної кровов-
трати. Нами запропоновано метод  прогнозу-
вання інтраопераційної крововтрати  шляхом 
морфометричного аналізу КТ зрізів хворих на 
АОЧ. На підставі чого була запропонована  фо-
рмула визначення об’ємних показників пухли-
ни: 

Vоп  =  ∑ Vзр1,n               
де  Vоп  – розрахований об’єм  пухлини 
          ∑ - математичний знак суми. 

          
h

2

4

ВА
πзрV ⋅

+
= 








,  

зрV - об’єм поодинокого зрізу пухлини,                                                  
π - число π  =3,14 
h - товщина зрізу = 3 мм (відстань між 

зрізами при проведенні КТ – дослідження). 
А – великий діаметр еліпсу, який апрок-

симує поодинокий зріз пухлини. 
В – малий діаметр еліпсу який апрокси-

мує поодинокий зріз пухлини. 
Наведена формула дає можливість знати 

реальний об’єм пухлини, що буде оперуватись. 
Для визначення ступеня кровонаповнення 

пухлини, нами були проаналізовані зрізи КТ 
ангіофіброми основи черепа у одного і того ж 
хворого до та після емболізації привідної суди-

ни. В результаті емболізації на КТ зрізах замість 
інтенсивного темного кольору з’явились ділян-
ки білого кольору, які нагадували кісткову тка-
нину, яка, як відомо, має малий вміст крові, що 
дало нам право оцінювати, як слабке кровона-
повнення. 

В результаті порівняння КТ зрізів ангіо-
фіброми основи черепа різних ступенів забарв-
леності, була розроблена шкала ступеню крово-
наповнення тканин пухлини. Ступінь кровона-
повнення пухлини, що вивчається, умовно поз-
начили (q), а саме: q1 – слабке наповнення (0 – 
10 %), q2 – напівпомірне наповнення (11-20%), 
q3 – помірне наповнення (21 – 49%), q4 – інтен-
сивне наповнення (> 50%). 

Розрахунок крововтрати під час видален-
ня АОЧ проводився за формулою: 

 ПКОПКП
kqVV ⋅⋅=

, 

де 

КПV  -  об’єм крововтрати. 
 Vоп – розрахований об’єм  пухлини, 

 Vоп  =  ∑ Vзр1,n  ,  
q – ступінь кровонаповнення пухлини,  
kПК – поправочний  коефіцієнт втрати 

крові. 
 
В подальшому нами проведена статисти-

чна обробка даних відносно прогнозування кро-
вовтрати під час видалення пухлини.          

В передопераційному періоді по вищевка-
заній методиці спрогнозована крововтрата у 7 
хворих з АОЧ, яка порівняна з фактичною, яку 
отримали під час оперативного втручання. Про-
гнозована крововтрата статистично не відрізня-
лася від реальної під час операції (достовірних 
розбіжностей між двома групами не виявлено). 

 
© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, С.П. Чубко, 2013 
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, П.В. ВИННИЧУК, Б.Н. МИРОНЮК, Н.В. ШЕПЕЛЕНКО,  
Л.А. КУДЬ, Л.К. ВЛАСЮК, Л.И. КОБЗАРУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ ВЖИВЛЕНИЕМ 
КОХЛЕАРНОГО ИМПЛАНТА 

 
В июне 2013 года исполнилось 10 лет, ко-

гда впервые в Украине в отделе ЛОР-патологии 
детского возраста была произведена кохлеарная 
имплантация ребёнку.  

С 2003 года нами было прооперировано 
305 детей (183 мальчика, 122 девочки) в возрас-
те от 8 мес. до 17 лет. Причины снижения слуха 
были разнообразные: наследственная и врож-
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дённая глухота, прогрессирующее снижение 
слуха неизвестной этиологии, ОРВИ и грипп 
первых месяцев жизни ребёнка, патология веде-
ния беременности и родов. К сожалению, у 
большинства пациентов причину снижения слу-
ха выявить не удалось. 

Все больные глухотой дети перед госпи-
тализацией прошли существующую в ГУ “Ин-
ститут отоларингологии им. проф. А.И. Коло-
мийченко НАМН Украины” комиссию по отбо-
ру больных на кохлеарную имплантацию, кото-
рая на основании регистрации коротколатент-
ных слуховых вызванных потенциалов, отоаку-
стической эмиссии, тимпанометрии, если воз-
можно аудиометрии (тональной пороговой или 
игровой, в слуховом аппарате), консультации 
психолога, невропатолога, психиатра (при необ-
ходимости проведение кортирования головного 
моза), компьютерной томографии и при нали-
чии показаний – магнитно-резонансной тома-
графии, консультаци педиатра делает заключе-
ние о целесообразности операции. Одним из 
важных показаний к проведению кохлеарной 
имплантации является мотивация родителей и 
больных на длительную послеоперационную 
реабилитацию. 

Все дети были прооперированы по тради-
ционной методике. Проводилась антромастои-
дотомия, формировалось ложе для импланта, 
выполнялась задняя тимпанотомия, визуализи-
ровалось наковальне-стременное сочленение, 
мембрана круглого окна. У 235 детей использо-
ван имплант MED-EL (С40+M – 46, Pulsar – 7, 
C40+S – 2, Sonata – 182), установленный в ос-
новном через круглое окно, 68 Nucleus (CI24M-
13, Freedom-55), установленный, в основном 
через кохлеостому, 2 Neurelec (через круглое 
окно). Интраоперационно проводилось тестиро-
вание кохлеарного импланта на основе оценки 
стапедиального рефлекса (не наблюдался у 53 
пациентов) и проведения ART-теста, который 
свидетельствует об ответе слухового нерва (по-
ложительный ответ во всех случаях). 

С синдромом Мандини прооперировано 3 
детей. Во время операции у некоторых больных 
были выявлены анатомические особенности, ко-
торые часто не диагностировались до оператив-
ного вмешательства, в том числе у 7 больных 
отмечался синдром Гашера, в 8 случаях частич-
ная оссификация базального завитка улитки, у 1 
– полная оссификация улитки, у 9 пациентов на-
блюдалось щелевидное круглое окно или его от-

сутствие, у 1 пациента выявлен отоспонгелёз ко-
стной капсулы улитки. У одного больного в свя-
зи с интраоперационной травмой барабанной 
перепонки одномоментно с кохлеарной имплан-
тацией выполнена мирингопластика. 

Из ранних осложнений нужно отметить 
парез мимической мускулатуры лица у 7 детей, 
который прошёл у 5 в течение 2 нед – 1 мес., у 1 
через 2 мес., у одного проведена реоперация с 
декомпрессией лицевого нерва. 

 Вестибулярная дисфункция возникла у 7 
больных. Консервативная терапия привела к 
позитивному клиническому эффекту через 1 
нед. – 1 мес.  

Отдалённые результаты: через год у одно-
го пациента (которому выполняли мирингопла-
стику) возник гнойный средний отит и ему была 
проведена санирующая операция с тимпанопла-
стикой без замены импланта. У одного больного 
в связи с аномальным расположением лицевого 
нерва в правом среднем ухе выполнена повтор-
ная операция на левом ухе. У одного ребёнка 
через 6 мес. после оперативного лечения на фо-
не травмы головы наступил некроз кожи над 
имплантом с инфицированием последнего, в 
связи с чем он удалён и через 2 мес. установлен 
имплант на другое ухо. Двоим пациентам про-
изведена реоперация с заменой кохлеарного им-
планта по причине выхода из строя электронной 
системы. 

Особо нужно отметить роль проведения 
кохлеарной имплантации для детей с комплекс-
ным сенсорным нарушением (4 реципиента с 
ретинопатией I-IV ст), которая позволила им 
компенсировать акустическое восприятие и из-
менить направление реабилитации. 

Все пациенты проходят мониторинг робо-
ты систем кохлеарной имплантации, что позво-
ляет проследить динамику развития слуховос-
приятия и уровень формирования коммуника-
тивно-речевых навыков. Основная часть реци-
пиентов, по имеющимся у нас неполным дан-
ным, успешно интегрирована в общеобразова-
тельную среду (ВУЗ – 4, колледжи – 12, обще-
образовательные школы – 75, остальные нахо-
дятся под наблюдением логопедов или посеща-
ют дошкольные учреждения), что оправдывает 
цель проведения системы мероприятий по кох-
леарной имплантации. Однако, ещё остаётся 
достаточное количество реципиентов не охва-
ченных реабилитационным процессом из-за от-
сутствия такового по месту жительства. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, П.В. Винничук, Б.Н. Миронюк, Н.В. Шепеленко, Л.А. Кудь, Л.К. Власюк,  
Л.И. Кобзарук, 2013 
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О.В. ТІТАРЕНКО, С.М. ПУХЛІК, Ф.Д. ЄВЧЕВ, В.С. ЛІСОВЕЦЬКА (ОДЕСА,УКРАЇНА) 

ПІДВИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОГО ТИСКУ  
І СЕНСОНЕВРАЛЬНА ПРИГЛУХУВАТІСТЬ 

 
Сенсоневральна приглухуватість є поліе-

тіологічним захворюванням і вимагає комплек-
сного обстеження хворого для виявлення основ-
ної причини захворювання. Критичне підви-
щення внутрішньочерепного тиску (ВЧТ) приз-
водить до розвитку патологічного замкнутого 
кола з наростанням погіршення кровопостачан-
ня мозку, внутрішнього вуха, їх ішемії і набря-
ку. Найчастіше, ми спостерігали розвиток даної 
патологічної ситуації при ожирінні, патології 
шийного відділу хребта, порушенні менструа-
льного циклу, гіпотиреоїдизмі, діабетичному 
кетоацидозі, вірусних інфекційних захворюван-
нях, паразитарних інфекціях та ін. Причому, у 
жінок підвищення ВЧТ спостерігалося в 4 рази 
частіше, ніж у чоловіків. Крім аудіометрично 
підтвердженого зниження слуху за сенсоневра-
льним типом пацієнтів турбувала ранкова голо-
вна біль (85% випадків), шум і дзвін у вухах 
(90%), запаморочення несистемного (63%) і си-
стемного (35%) характеру, порушення зору 
(30%) , минущі парестезії обличчя та інших від-
ділів тіла (15%). У 76% хворих з системним за-
памороченням була присутність кондуктивного 
компоненту при нормальній тимпанограмі, що 
вказувало на підвищення внутрілабіринтного 
тиску. Всім хворим виконувалися МРТ, УЗД 
головного мозку для виключення наявності пух-
лин та інших об'ємних утворень порожнини че-
репа. У 76% випадків виявлено розширення пе-
ріневрального субарахноїдального простору, що 
свідчило про надмірну кількість цереброспіна-
льної рідини. Транскраніальна доплерографія у 
68% випадків виявила збільшення систолічної 
швидкості кровообігу при зниженні діастолічної 
швидкості, що призводило до збільшення пуль-
саційного індексу без істотних змін середніх 
швидкісних показників в магістральних судинах 
головного мозку, що було непрямою ознакою 
внутрішньочерепної гіпертензії. 

Призначуване в даній ситуації лікування 
повинно не порушувати механізм ауторегуляції 
внутрішнього вуха, який забезпечує незмінність 
внутрішньолабіринтного і ВЧТ при системних 
підвищеннях артеріального тиску, яке призво-
дить до звуження внутрішньочерепних судин, 
зменшенню кровонаповнення та зниження вну-
трішньолабіринтного набряку. З іншого боку, 

при ятрогенному значному зниженні АТ, роз-
ширенні судин, виникає збільшення кровонапо-
внення мозку, що супроводжується підвищен-
ням ВЧТ і, відповідно, гідропсом лабіринту. Та-
ка ж ситуація може виникати при вірусних оти-
тах, що супроводжуються гіпертермією, при 
запальних захворюваннях нижніх дихальних 
шляхів з розвитком гіперкапнічного синдрому. 
У зв'язку з цим, навіть при гострих формах се-
нсоневральної приглухуватості у подібних си-
туаціях призначення вазодилятуючих препара-
тів (нітратів, альфа-адреноблокаторів) є необ-
ґрунтованим і навіть небезпечним. Обгрунто-
ваним є призначення короткого курсу кортико-
стероїдної терапії, що попереджає проникнен-
ня рідини всередину клітини і виходу з неї лі-
зосомальних ферментів, зменшує вазогенний 
внутрішньочерепний і внутрілабірінтний на-
бряк. З метою потенціювання зниження внут-
рілабіринтного набряку використовуємо болю-
сне введення гіперосмолярних препаратів (ма-
нітолу), при цьому проводячи корекцію гіпово-
лемії введенням колоїдів і кристалоїдів. Приз-
начення великих доз діуретиків вважаємо небе-
зпечним, оскільки можна спровокувати «меха-
нізм віддачі», стимулюючий продукцію внут-
рілабіринтної рідини. У постінфузійному пері-
оді можливе тривале курсове застосування аце-
тазоламіду. При розвитку гіпертермії виправ-
дане призначення курсу нестероїдних протиза-
пальних препаратів, внутрішньовенне введення 
охолоджених інфузійних засобів. Для нормалі-
зації механізму ауторегуляції внутрішнього 
вуха призначався тривалий курс бетагістину 
гідрохлориду. Забезпечення венозного відтоку 
з порожнини черепа забезпечувалося призна-
ченням препаратів з венотонізуючою дією, пі-
днесеного нічного положення голови хворого, 
масажем комірцевої зони, носінням шийного 
корсетного коміра, дотримання дієти з обме-
женням рідини і солі. 

Таким чином, лікування сенсоневральної 
приглухуватості на тлі підвищення внутрішньо-
черепного і внутрішньолабірінтного тиску ви-
магає призначення препаратів, що знижують 
внутрішньолабіринтний тиск, нормалізують ме-
ханізм ауторегуляції внутрішнього вуха з обме-
женням вазодилятуючих засобів. 

 
© О.В. Тітаренко, С.М. Пухлік, Ф.Д. Євчев, В.С. Лісовецька, 2013 
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Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, О.О. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ КОНСЕРВАТИВНОГО ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 
Хронічний тонзиліт займає одне із голов-

них місць в структурі запальних захворювань 
ЛОР-органів. Гостре та хронічне запалення під-
небінних мигдаликів є причиною не тільки міс-
цевого дискомфорту, що погіршує якість життя, 
але і причиною розвитку пара-та метотонзиляр-
них ускладнень. Незважаючи на великий арсе-
нал методів лікування та антибактеріальних 
препаратів, не зменшується кількість хворих на 
гострий та хронічний тонзиліт. 

Під нашим спостереженням знаходилося 
107 хворих на хронічний тонзиліт: у 51 зареєст-
рована компенсована, у 56 – декомпенсована 
форма. 

Однією з причин переходу компенсованої 
форми хронічного тонзиліту в декомпенсовану є 
порушення самосанації лакун, що обумовлене 
відкриттям внутрішньоепітеліальних ходів та 
звільнення лакун від свого вмісту, в якому вияв-
ляється велика кількість мікроорганізмів. 

Саме дренажна здатність лакун піднебін-
них мигдаликів є складовою частиною їх 
бар’єрної функції і здійснюється автономно за 
рахунок метаболізму детриту, видалення його 
під час акту ковтання та рухів шиї, еластичності 
самої тканини мигдаликів. 

Вивчення патогістологічних препаратів 
видалених мигдаликів хворих на хронічний 
декомпенсований тонзиліт дозволило конста-
нстувати у всіх досліджених групах ознаки 
запалення в мигдаликах та оточуючих ткани-
нах, що свідчить про втрату ними бар’єрних 
властивостей, включаючи і дренажну функцію 
лакун. 

Нами виявлено, що лакуни значно розши-
рюються, містять в своїх порожнинах велику 
кількість інфікованого детриту і запального ек-
судату. З частини лакун в товщі мигдаликів фо-
рмуються епітеліальні кісти з аналогічним вміс-
том. Ці утворення є постійним джерелом інфек-
ції. 

Епітеліальна вистілка лакун втрачає нор-
мальну гістоархетектонічну і стратифікований 
клітинний склад, що не дає змоги імунокомпе-
тентним клітинам адекватно виконувати свою 
функцію. Епітеліальний пласт інфільтрується 
ефекторними клітинами (поліморфні нейтрофі-
ли, активні макрофаги, плазматичні клітини), 
які беруть на себе бар’єрну функцію, сприяючи, 
однак, подальшому пошкодженню епітеліальної 
вистілки – формується патологічне коло. Часто 
спостерігається процес зрощення епітеліальних 

пластів стінок лакун, що може бути джерелом 
формування епітеліальних кіст. 

В розширених лакунах мигдаликів висте-
лених атрофічним епітелієм спостерігається на-
копичення детриту, фібрину, запальних клітин, 
колоній мікроорганізмів, включаючи грибкові 
міцелії і друзи. Метапластично та диспластично 
змінений епітеліальний шар лакун може бути 
джерелом розвитку пухлин мигдаликів. 

Всі ці зміни підтверджують цілеспрямо-
вану дію методу лікування хворих на хронічний 
тонзиліт шляхом промивання лакун. З цією ме-
тою проводяться пошуки методів і лікарських 
препаратів, які б найбільш ефективно допомога-
ли проводити санацію лакун мигдаликів, повер-
таючи їм захисну функцію. 

У зв’язку з цим місцеве лікування є вкрай 
актуальним. В арсеналі лікарів є значна кіль-
кість лікарських препаратів антисептичної дії, 
спрямованих на слизову оболонку глотки в ці-
лому. 

Враховуючи виявлені патоморфологічні 
зміни в лакунах мигдаликів нашу увагу привер-
нув препарат Тантум Верде (бензидаміна гідро-
хлорид 1,5 мг/мл), який має протизапальну, ан-
тимікробну і знеболюючу властивості. 

Саме цей препарат був застосований для 
лікування 51 хворого на хронічний тонзиліт. 
Протягом 5-7 днів розчином Тантум Верде про-
водилося промивання лакун мигдаликів. Уже на 
2-3 день після лікування зникає дискомфорт в 
глотці, покращувалося самопочуття, покращу-
валися показники крові. 

У хворих, які хворіли на ангіну 1-3 рази 
на рік кількість ангін зменшилася (37 пацієнтів), 
у решти – у 14 протягом 1-2 років з моменту 
лікування не повторювалися. 

Хворим на декомпенсовану форму хроні-
чного тонзиліту (54 пацієнтів) проведена опера-
ція тонзилектомія. З першого дня ранком і вечо-
ром проводилося зрошення ніш мигдаликів пре-
паратом Тантум Верде у формі спрея. Всі хворі 
відмітили знеболюючий ефект, зникнення не-
приємного запаху. А об’єктивно виявлено на 2-3 
день зменшення набряку тканин ніш мигдали-
ків. Уже на другий день нормалізувалась темпе-
ратурна реакція. 

Таким чином, хронічне запалення підне-
бінних мигдаликів призводить до зміни архітек-
тоніки всіх тканин мигдаликів, але в першу чер-
гу і в більшій мірі виникають патологічні зміни 
в структурі лакун мигдаликів, що порушуючи їх 
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самосанацію, сприяє подальшому розвитку па-
тологічних змін в паренхімі і в стромі мигдали-
ків. Для санації лакун мигдаликів ефективним 

лікарським препаратом є розчин Тантум Верде 
(бензидаміну гідрохлорид 1,5 мг/мл), що має 
протизапальну, антимікробну і знеболюючу дії. 
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ВІДЕОЕНДОСКОПІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ВАЗОМОТОРНОГО РИНІТУ 
 

Застосування в медицині технічних засо-
бів, а саме, відеоендоскопії розширяє можливо-
сті діагностики і лікування. 

Застосовуючи метод відеоендоріноскопії 
за допомогою оптичних риноскопів в діагности-
ці хвороб носа нами виявлені об’єктивні симп-
томи характерні для вазомоторного риніту у 
хворих з тривалим порушенням носового ди-
хання. 

Було обстежено 120 хворих на викрив-
лення носової перегородки на фоні якого розви-
вся вазомоторний риніт, що знаходилися на лі-
куванні в ЛОР-клініці Головного військового 
клінічного госпіталю та ЛОР-клініці КМКЛ № 
12 кафедри оториноларингології Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця. 

Згідно даних наших спостережень вазо-
моторний риніт у хворих з викривлення перего-
родки носа розвивається протягом 5-10 років і 
проявляється погіршенням носового дихання зі 
стану компенсації до переодичної або постійної 
обструкції носа та іншими симптомами характе-
рними для вазомоторного риніту. 

В процесі дослідження з використанням 
судинозвужувального препарату 0,1% розчину 
адреналіну для ішемізації слизової оболонки 
носа з застосуванням ендоскопічної риноскопії 
у 45 (37,5%) хворих на вазомоторний риніт та 
викривлення носової перегородки на фоні зблі-
днення слизової оболонки виявлені ознаки ва-
рикозу венозної системи слизової оболонки ни-
жніх носових раковин у вигляді темно-червоних 
смуг різної ширини або кілець неправильної 
форми, що нагадували гірлянди. Поверхня сли-
зової оболонки нагадувала форми мармурового 
малюнку. 

Щоб дослідити, які ж зміни відбуваються 
в структурі слизової оболонки носових раковин 
у хворих на вазомоторний риніт і викривлення 
носової перегородки нами під час операції вазо-
томії нижніх носових раковин проводився забір 
біоптатів (25 пацієнтів). 

Паталогогістологічні дослідження дозво-
лили виявити, що при вазомоторному риніті з 
тривалістю погіршення носового дихання понад 
5 років відбувається трансформація венозних 
синусоїдів кавернозного сплетіння у варикозно 
розширені вени з фіброзно зміненими стінками. 
Кавернозні судини перетворюються із сплетіння 
тонкостінних синусоїдів, що тісно примикають 
одні до інших, у відокремлені судини, які набу-
вають будови варикозно розширених вен. Про-
світи судин набувають неправильної форми і 
втрачають здатність до спадання внаслідок по-
товщення і фіброзу стінки. І чим довший термін 
перебігу вазомоторного риніту тим більш вира-
жені зміни венозної кавернозної системи нижніх 
носових раковин. В результаті, венозна система 
нижніх носових раковин набуває структурної 
схожості зі зміненими венами нижніх кінцівок 
при варикозній хворобі. 

Висновок  
В разі виявлення ендоскопічно на слизо-

вій оболонці характерних ознак варикозу (тем-
но-червоні смуги розташовані в поперечному 
напрямку або також кольору різного розміру 
кілець у вигляді гірлянд, або в формі мармуро-
вого малюнку) є свідченням тривалого строку 
перебігу вазомоторного риніту. Такі зміни є не-
зворотними, що підтверджено паталогогістоло-
гічними дослідженнями і потребують хірургіч-
ного лікування. 
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Ф.О. ТИШКО, О.В. ПАВЛОВА, О.О. ОСТРОВСЬКА, Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО,  
Н.Л.ЩУКІНА, Ю.В, ПАСЬКЕВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДНІ РОЗЛАДИ КОВТАННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 
 

Глотково-стравохідні розлади ковтання 
(дисфагія) зумовлені нейрогенними або механі-
чними чинниками. Хірургам та оториноларин-
гологам доводиться мати справу з механічними 
чинниками порушення ковтання. До них відно-
сяться рубцеві звуження та зарощення гортано-
глотки та стравоходу внаслідок хімічних опіків, 
механічних травм різного походження шиї, що 
супроводжуються пошкодженням стравоходу та 
відриву гортані від гортаноглотки, під’язикової 
кістки і таке інше. До чинників глотково-
стравохідної дисфагії відноситься дивертикул 
шийного відділу стравоходу. За наявності атре-
зії гортаноглотки та шийного відділу стравохо-
ду, хворі змушені харчуватися через гастросто-
му. В таких випадках показана операція: під-
під’язична гіпофарінготомія та езофаготомія з 
реконструкцією гортаноглотки та формуванням 
порожнини шийного відділу стравоходу шляхом 
резекції зарощеного його відділу, накладання 
глотково стравохідного анастомозу за умови 
непошкодженого грудного відділу стравоходу з 
утворенням тимчасової фарингоезофагостоми. 
Після відновлення прохідності глотки та стра-
воходу езофагостома зашивається. 

За такою методикою прооперовано 5 па-
цієнтів, із них троє дітей віком 2 роки та двоє – 
5 і 6 річного віку. Отримані позитивні результа-
ти.  

Дісфагію викликану відривом гортані від 
під’язикової кістки та розривом гортаноглотки 
усунено шляхом операції ларингопепсії з фор-
муванням порожнини гортаноглотки. За такою 

методикою прооперовано 5 пацієнтів віком 15 
років (один) та 4 – від 25 до 45 років з позитив-
ним результатом. 

У трьох хворих дисфагія була зумовлена 
наявністю дивертикула шийного відділу страво-
ходу. 

У двох хворих на рубцеві стенози та де-
фекти хрящового остова гортані виявлені глот-
ково-стравохідні дивертикули довжиною до 2 
см. У третього хворого 50 років виявлений ди-
вертикул неясного генезу довжиною до 7 см з 
явищами дивертикулу. Двом хворим дивертикул 
усунений одночасно з пластикою гортані. Після 
проведеного гідравлічного препарування слизо-
вої оболонки остання була видалена і порожни-
на дивертикула ушита. 

Третьому хворому проведено видалення 
дивертикула за класичним методом зовнішнім 
доступом під контролем відеоендоскопічного 
обладнання. 

У всіх випадках досягнуте повне віднов-
лення функції гортаноглотки та шийного відділу 
стравоходу. 

Висновок 
1. Порушення функції ковтання потребу-

ють складних відновлювально-
реконструктивних операцій з урахуванням при-
чинних факторів, патологічних змін та анатомо 
функціональних особливостей глотки та шийно-
го відділу стравоходу. 

2. Застосування відео ендоскопічного об-
ладнання полегшує проведення операцій та га-
рантує позитивний результат. 
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БАЗАЛОЇДНИЙ ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК ВЕРХНЄЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ 
 

Базалоїдний рак є підтипом плоскоклі-
тинного раку і порівняльно рідко зустрічається. 
Вперше був описаний в головних бронхах та в 
шиї Spencer H. (1986). В подальшому виявилося, 
що частіше він зустрічається в гортані, в горта-
ноглотці та в порожнині рота і відноситься до 
високозлоякісної форми рака, супроводжується 
ранніми метастазами в регіональні лімфоузли 
Bramlilla E., 1992; Wains et al., 1997. Однак, спо-
чатку відмічено відносно доброякісний перебіг 

захворювання. Гістологічна картина характери-
зується вираженим поліморфізмом злоякісних 
клітин, серед яких домінують базалоїдні елеме-
нти, зустрічаються мікрокальцінати. Відміча-
ється висока мітотична активність (15-44 на  
10 полів зору при великому збільшенні –  
х250). 

Слід відмітити, що базалоїдна форма рака 
часто некротизується, переважно в центрі пух-
лини. Можливо, що джерелом базалоїдного рос-
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ту є поліпотентні клітини базального шару епі-
телію слизової оболонки або слизистих залоз. 

Що стосується локалізації базалоїдної 
форми плоскоклітинного раку в приносових па-
зухах, то вказівок на таку локалізацію в літера-
турі нами не знайдено. 

Враховуючи тривалий перебіг захворю-
вання з відносно доброякісним його початком 
слід проводити диференційну діагностику в пе-
ршу чергу з такими захворюваннями як кісти, 
міцетоми, одантогенні гранульоми, поліпозні 
форми параназальних синуітів. 

Ці патологічні процеси характеризуються 
розповсюдженням з одної на інші пазухи. Особ-
ливо це стосується міцетоми верхнєщелепної 
пазухи, що має кальцінати (грибкове тіло) і зда-
тність розповсюджуватися на сусідні області. В 
таких випадках базалоїдний рак рентгенологіч-
но можна сприйняти за міцетому, оскільки має 
подібні ознаки з останнім. 

Протягом останніх 5 років під нашим 
спостереженням і лікуванням знаходилося п’ять 
хворих (троє жіночої і один чоловічої статі) у 
віці від 50 до 65 років. Троє хворих тривалий 
час лікувалися з приводу лівобічного гемосінуі-
ту в інших лікувальних закладах. У четвертої 
хворої пухлина розповсюджувалася в сфеноїда-
льну пазуху і в область турецького сідла. П’ята 
пацієнтка Христенко Н.Я. 75 років (мед. карта 
№ 9950) поступила в ЛОР-клініку КМКЛ № 12 
25.06.2013р. з приводу фіброми носоглотки. За 
даними анамнеза хворіє протягом 3-х років: ві-
дмічає порушення носового дихання та приглу-
ховатість на ліве вухо по кондуктивному типу. 
Лікувалася амбулаторно з приводу хронічного 
риніту та лівобічного ексудативного отиту. 
Останні 3 місяці стан здоров’я погіршився: ди-
хання через ліву половину носа стало майже 
неможливим, погіршився слух на ліве вухо. 
Проведено об’єктивне обстеження. Суттєвих 
змін в організмі не виявлено. Пульс в межах 78 
в 1 хв., АТ – 170/80; 150/80 мм рт.ст. Порушення 
кровообігу, органів дихання та травлення не 
виявлено. При обстеженні ЛОР-органів в т.ч. і 
методом оптичної риноскопії виявлено вибу-
хання літеральної стінки носа вбік його порож-
нини у вигляді новоутворення з гладенькою по-
верхнею з незміненою слизовою оболонкою з 
розширеними судинами на ній. В носоглотці 
суттєвих змін не виявлено. В області задньої 
третини кісткового піднебіння в проекції гори-
зонтальної пластинки піднебінної кістки зліва 
виявлена випукла її деформація, твердої консис-
тенції. 

За даними СКТ та МРТ виявлено ново-
утворення верхнєщелепної пазухи з розповсю-
дженням під основу черепа, в область задньої 

третини кісткового піднебіння та крилопідне-
бінної ямки. Виявлене новоутворення вказаної 
ділянки має чітки межі, що відокремлюють його 
від оточуючих тканин. В області крилопіднебін-
ної ямки за даними СКТ виявлена судина, що 
направлена в новоутворення. 

Зважаючи на дані обстеження, передба-
чено наявність доброякісної пухлини, про що 
свідчить експансивний характер росту а також 
відсутність інфільтративного росту та метаста-
зів в регіональні лімфовузли та у віддалені об-
ласті. 

Враховуючи основну локалізацію ново-
утворення у верхньощелепній пазусі з розпо-
всюдженням на сусідні області прийнято рішен-
ня видалити пухлину шляхом гайморотомії, а 
враховуючи наявність вростаючої судини в но-
воутворення з метою запобігання кровотечі по-
передньо провести перев’язку зовнішньої сонної 
артерії за згодою пацієнтки. 

27.06.2013р. проведена операція: 1) пе-
рев’язка зовнішньої сонної артерії та 2) гаймо-
ротомія з видаленням пухлини. 

Що стосується перев’язки сонної артерії, 
то вона проведена відомим доступом, але слід 
відмітити, що біфуркація загальної сонної арте-
рії знаходилася високо під кутом нижньої щеле-
пи і була прикрита нею. Внутрішня сонна арте-
рія виявилася короткою до 1,5 см. Відстань між 
щитоподібною і язиковою артеріями зовнішньої 
сонної артерії рівнялася 1 см. Перев’язка зовні-
шньої сонної артерії виконана над верхньою 
щитоподібною артерією. 

Після операції проведено гайморотомію. 
Передня стіна верхнєщелепної пазухи мала ви-
ражені ознаки остеопорозу. У пазусі виявлені 
дві слизові кісти, за якими розташувалася пух-
лина, що займала 4/5 об’єму пазухи і розповсю-
джувалася вверх і латерально. Бугор верхньої 
щелепи був практично зруйнований. Залишки 
його видалені з метою доступу до крилопідне-
бінної ямки. Основна маса пухлини була некро-
тизована, по периферії її поверхня була гладе-
нькою. Пухлина видалена як з верхнєщелепної 
пазухи, так і з підвисочної та крилопіднебінної 
ямок. Патологогістологічне дослідження від 
08.07.2013р. № 7698-701-№1, №7702-10№2 за-
свідчило ділянки плоско клітинної карциноми 
базалоїдного типу. Пацієнтка прийняла курс 
променевої терапії. 

Один пацієнт із п’яти помер від метаста-
зів пухлини в мозок. 

 
Висновок 
1. Базалоїдний рак верхньощелепної пазу-

хи на початку захворювання проявляється симп-
томами хронічного гаймориту, міцетоми або 
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доброякісною пухлиною з характерним експан-
сивним ростом. 

2. Базалоїдний рак верхнєщелепної пазу-
хи зустрічається надзвичайно рідко, але, маючи 
на початку експансивний ріст, швидко розпо-
всюджується в пограничні області, проявляючи 

згодом свій інфільтративний ріст, некротизую-
чись в центрі. 

3. Лікування базалоїдного раку верхньо-
щелепної пазухи, як і всіх приносових пазух, 
підлягає всім вимогам онкології. 

 
© Ф.О. Тишко, Ж.А. Терещенко, О.О. Островська, Н.Л. Щукіна, 2013 
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ЕНДОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ ПАРАЛІТИЧНОГО СТЕНОЗУ ГОРТАНІ 
 

Паралітичний стеноз гортані виникає вна-
слідок порушення рухливості голосових складок. 
Останні займають серединне (медіанне) або бли-
зьке до серединного (парамедіанне) положення і 
клінічно характеризується порушенням дихання 
по обструктивному типу і на відміну від інших 
локалізацій звуження гортані та трахеї супрово-
джується стридорозним звуком. Що стосується 
голосової функції, то вона порушується при па-
рамедианному розташуванні голосових складок. 
З часом останні займають медіанне розташування 
і голос покращується, але разом з цим – погіршу-
ється дихання. Саме цим відрізняється параліти-
чний стеноз від іншої локалізації і причини зву-
ження порожнини гортані. 

Основною причиною такого стенозу є по-
рушення інервації внутрішніх м’язів гортані, 
або анкілоз черпако-перснеподібних суглобів. 
Голосові складки втрачають здатність відводи-
тися в латеральному напрямку, голосова щілина 
не розкривається. Вдох різко затрудняється. 

Причиною порушення інервації м’язів гор-
тані є різноманітні травми, а серед них – хірургі-
чна травма нижнього зворотнього гортанного 
нерву, що трапляється під час операцій на щито-
подібній залозі. Відновлення дихальної функції 
гортані досягається шляхом розширення голосо-
вої щілини, що, безумовно, відбувається за раху-
нок втрати чи погіршення голосової функції. 

 В арсеналі хірургів-ларингологів існу-
ють різноманітні види опрерацій. Всіх їх 
об’єднує одна мета: - розширення порожнини 
гортані на рівні голосових складок. 

 Найбільш простою операцією є хордо-
томія, або хордоаритеноїдектомія (в тому числі 
підслизова) по С.Я.Бокштейну, що виконується 
через попередньо проведену, ларингофісуру 
(ларингостому) та їх різноманітності. 

 З метою збереження голосових складок 
запропоновані операції В.П. Волковичем, К.Г. 
Селезньовим. Суть їх полягає в розширенні го-
лосової щілини шляхом роз’єднання пластин 

щитоподібного хряща із введенням між ними 
хрящевих розпорок. Такого ж типу є операція 
Реті, яка проводиться шляхом продольного роз-
різу пластини перенеподібного хряща із послі-
дуючим розширенням її половинок розпіркою. 
А.І. Юніна проводила операцію шляхом пере-
міщення голосової складки латерально через 
вікно в пластинці щитоподібного хряща з фікса-
цією складки за межами гортані. 

Такі операції на голосовому апараті як 
нейропластика, нейроміопластика виявилася 
неефективними. 

Перспективними є операції основаними 
на латерофіксації голосової складки (еластично-
го конусу) з поєднаною частковою резекцією 
голосового м’язу та голосового відростку чер-
пакоподібного хряща. Мобілізований залишок 
голосової складки при екстраларингеальному 
доступі фіксується до заднього краю пластинки 
щитоподібного хряща, а при ендоскопічному 
доступі до вестибулярної або черпаконадгор-
танної складки. Саме остання операція получила 
широке застосування в ларингохірургії паралі-
тичних стенозів гортані. Для її реалізації 
потрібно мати хірургічний мікроскоп, мікрогор-
танні інструменти, відповідний набір ларингос-
копів. 

В ЛОР-клініці кафедри оториноларинго-
логії Національного медичного університету 
імені О.О.Богомольця на базі клініки Київської 
міської клінічної лікарні № 12 в лікуванні хво-
рих на паралітичні стенози гортані використо-
вується в основному метод ендоскопічної хор-
доерітеноїдотомії з переміщенням еластичного 
конусу в латеральну сторону с фіксацією його 
до вестибулярної складки. За останні 30 років 
прооперовано більше 250 пацієнтів з позитив-
ним результатом. Операції проводилися однос-
торонні. Рецидивів порушення дихання не від-
мічено. 

Для збереження голосу нами проводиться 
підслизова компресія збереженої передньої тре-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 222 

тини голосової складки голосовим м’язом та 
відокремленням на цьому рівні частини еласти-
чного конусу від щитоподібного хряща, що до-
зволяє звузити передню третину голосової щі-
лини і зберегти у відповідній мірі голос.
 Метод ендоскопічної латерофіксації 
еластичного конуса з частковою хордоаритеної-
детомією є найбільш ефективним і ощадливим в 
лікуванні хворих на паралітичний стеноз горта-
ні, що забезпечує адекватне дихання та розбір-
ливий голос. Відомо, що хірургічні втручання 
на порожнині гортані небезпечні набряком, че-
рез наявність болю проявляється дисфагією, 
гіперсалівацією, можливим запаленням. З ме-
тою їх запобігання по закінченню операції сли-

зова оболонка зрошується суспензією гідрокор-
тизону та розчином Тантум Верде (бензидаміна 
хлорид 1,5 мг/мл), який має протизапальну, про-
тинабрякову та антимікробну дію. Безпосеред-
ньо перед операцією за 20 хвилин цим препара-
том ми проводимо зрошення слизової оболонки 
глотки і гортані, що полегшує провести інкуба-
цію трахеї. 

В післяопераційному періоді протягом 
перших 5 днів тричі на день за 10 хв. до прийо-
му їжі хворі самостійно використовуючи препа-
рат Тантум Верде у вигляді спрею зрошують 
порожнину рота, глотки і гортані, вдихаючи ро-
зчин. Це забезпечує більш комфортне станови-
ще пацієнтів у післяопераційному періоді. 

 
© Ф.О. Тишко, 2013 
 
 
 
 

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО, Е.Ф. ДОМАНОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОДЕБРАЙДЕРА ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОРТАНИ  

 
Развитие эндоскопической эндоларинге-

альной хирургии доброкачественных опухолей 
гортани открывает новые возможности в оказа-
нии высококвалифицированной помощи таким 
больным (O. Kleinsasser, 2003; P. Nicola, 2012). 

Целью нашей работы являлось улучше-
ние эффективности методов эндоскопической 
хирургии доброкачественных опухолей гортани. 

Материалы и методы. В ЛОР-клинике 
ИНВХ им. В.К. Гусака эндоскопическая хирур-
гия гортани применяется с 2005 года. Ежегодно 
выполняется до 70 эндоскопических операций 
при доброкачественных опухолях гортани с ис-
пользованием подвесной ларингоскопии. 

За 2012-2013 гг. выполнено 87 эндоско-
пических эндоларингеальных операций на гор-
тани. Оперированы 54 (62,1%) мужчин в возрас-
те от 19 до 60 лет, 28 (31,2%) женщин от 25 до 
41 года и 5 (6,7%) детей – от 10 до 15 лет. Фиб-
рома гортани диагностированна у 31 (35,3%) 
больного, ангиофиброма – у 24 (27,2%) боль-
ных, папилломатоз – у 32 (37,5%).  

Все операции выполняли под общей ане-
стезией. Для интубации использовали интубаци-
онные трубки №6 – для взрослых и №5 – для де-
тей. Небольшой диаметр трубок не мешает визуа-
лизации всех отделов гортани и в то же время по-
зволяет поддерживать достаточный уровень вен-
тиляции легких. Интубационная трубка распола-
гается в межчерпаловидном пространстве и при 
необходимости легко смещается в ту или иную 
сторону. Ларингоскоп с видеоэндоскопом фикси-

ровали специальным устройством и подключали к 
видеоманитору, что позволяло производить запись 
хода оперативного вмешательства и ларингоско-
пической картины до и после операции. 

Последние 3 месяца в клинике использу-
ется микродебрайдер фирмы Karl Storz Unidrave 
ECO c насадкой Morcellator-Bland d – 04 мм, h – 
40 см. Шейвер (микродебрайдер) – это инстру-
мент со сменными режущими насадками. Ре-
жущая насадка представляет собой полую труб-
ку с лезвием, которая вращается в защитном 
кожухе с небольшим отверстием на конце для 
захвата и срезания тканей.  

Шейверную систему мы применяли при 
удалении доброкачественных опухолей гортани 
у 11 пациентов. В 5 случаях это был папиллома-
тоз гортани с обширным поражением голосовых 
складок и вестибулярных складок, а также гор-
танной поверхности надгортанника и подсклад-
кового отдела гортани. Всем пациентам данной 
группы ранее неоднократно удалялись папил-
ломы при непрямой ларингоскопии. Кроме того, 
микродебрайдер использовалси у 3-х пациентов 
с полипами голосовых складок (болезнь Гаека-
Рейнке), и еще у 3-х больных с гранулемой об-
ласти голосового отростка черпаловидного 
хряща. Во всех случаях перед удалением опухо-
ли шейвером, часть ткани мы иссекали тради-
ционным способом для проведения гистологи-
ческого исследования. 

 Полученные результаты. Конструктив-
ные особенности микродебрайдера позволяют 
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удалять патологические ткани без повреждения 
интактных участков слизистой оболочки. По-
стоянная работа отсоса через внутреннюю по-
лость режущей насадки обеспечивает непре-
рывную эвакуацию крови и тканей, что дает 
улучшение визуализации операционного поля. 
Время, затраченное на выполнение хирургиче-
ского вмешательства, в среднем, сократилось на 

7-10 мин, особенно, это отмечено в группе по-
вторно оперированных больных. 

Выводы.  
Использование шейверной установки по-

зволяет расширить возможности эндоскопиче-
ской хирургии доброкачественных опухолей 
гортани, сделать вмешательства более щадящи-
ми и сократить время операции. 

 
© В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, Е.Ф. Доманова, 2013 
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АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК 
ГОРТАНІ В ЛОР - КЛІНІЦІ ЗДМУ ЗА 2008-2012 РОКИ 

 
Канцерогенне навантаження на мешкан-

ців м. Запоріжжя, зумовлене високим рівнем 
антропогенного забруднення довкілля, сприяє 
збільшенню захворювання раком гортані (РГ), 
яке в області за даними Національного канцер-
реєстру 2010-2012 рр. збільшилось від 6,5 до 7,4 
на 100 тис. населення. В зв’язку з чим нами було 
проведено аналіз захворюванності на РГ, ефек-
тивність лікування та його недоліки.  

Матеріали та методи. Проведено ретро-
спективний аналіз 238 історій хвороб пацієнтів на 
РГ які знаходились на спеціалізованому лікуванні 
в ЛОР-клініці ЗДМУ за період 2008-2012 рр. 

Результати дослідження. Вік пацієнтів 
коливався від 45-75 років. Середній вік склав 
(58,63±1,23) років. За стадіями хворі розділя-
лись таким чином: I стадія – 28 (11,8%), II стадія 
– 113 (47,4%), III стадія – 82 (34,4%), IV стадія – 
15 (6,2%). Всі пацієнти отримали комбіноване 
лікування з хірургічним компонентом на пер-

шому етапі. У хворих з I та II стадіями в схему 
хірургічного лікування було включено абласти-
ку методом радіочастотної термоабляції. При 
III–IV стадіях проводили різні за обсягом ларин-
гектомії. Тривалість трирічного безрецидивного 
періоду після отриманого лікування була насту-
пною: у хворих з I – II стадією вона складала 
90,3%, з III стадією 82% пацієнтів, IV – 38%. 

Висновки: високий відсоток (59,1%) гос-
піталізованих з I-II стадією РГ свідчить про сво-
єчасну діагностику РГ в м. Запоріжжі. Збіль-
шення трирічної безрецидивної виживаності 
хворих з I-II стадіями обумовлене впроваджен-
ням абластики методом РЧТА. Недоліками, які 
супроводжують комбіноване лікування хворих 
на РГ I-II стадії, слід вважати появу в післяопе-
раційному періоді хондроперихондриту у 24% 
випадків, та у 34% - під час променевої терапії, 
що потребує розробки патогенетично обґрунто-
ваних методів їх профілактики. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАЗИВІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО 
ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ 

  
Проблема лікування гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено ці-
лим рядом факторів: зниженням реактивності 
організму, зростанням кількості антибіотикоре-
зистентних штамів мікроорганізмів, збільшен-
ням частоти та тяжкості риногенних орбіталь-

них і внутрішньочерепних ускладнень. Тому 
головним в лікуванні гострого гнійного верх-
ньощелепного синуситу, поряд з відновленням 
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи, 
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання 
адекватної антибактерійної терапії може бути 
вирішене через наявність широкого вибору ан-
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тибактерійних препаратів. Пошук нових препа-
ратів для місцевого лікування гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу триває донині. 

В останні роки на фармацевтичному рин-
ку України з̕явився новий препарат для лікува н-
ня ринітів – Називін. Виробник: Nycomed a 
Takeda Company (Німеччина). Випускається в 
двох назвах: Називін Сенситив (оксиметазолін) і 
Називін Оксиметазолін в формі крапель і спрею: 
краплі Називін / краплі назальні дозовані 0,01% 
флакон 5 мл; краплі назальні / спрей назальний 
0,025% флакон 10 мл; краплі назальні / спрей 
назальний 0,05% флакон 10 мл. Діючою речови-
ною є оксиметазолін. Застосовується при гост-
рих респіраторних захворюваннях, які супрово-
джуються закладеністю носа (гострий риніт), 
алергійному риніті, вазомоторному риніті, для 
відновлення дренажу і дихання носом при за-
хворюваннях навколо носових пазух, євстахіїті, 
для усунення набряку перед діагностичними 
маніпуляціями в носових ходах. 

Називін впливає не тільки на симптоми, а 
й на причини захворювання. Він являє собою 3-
активний комплекс, що поєднує противірусний, 
протизапальний та судинозвужувальний ефекти. 

Називін зменшує набряк слизової оболон-
ки та виділення з носа. Проявляє високу актив-
ність в лікуванні ринітів: відмінну стерпніть 
терапії препаратом, тривалу дію (діє протягом 
12 годин), швидке настання ефекту (дія препа-
рату проявляється через 20 секунд), зменшення 
тривалості гострого риніту (застосування пре-
парату Називін скорочує тривалість гострого 
риніту на 33%). Називін позбавляє від симпто-
мів застуди: безпечно, швидко і на тривалий  
час.  

Застосовується у дітей будь-якого віку 
(навіть немовлячого) і дорослих. 

Концентрація діючої речовини, назва 
препарату, форма випуску і спосіб застосування 
визначаються віком пацієнта. Називін Оксиме-
тазолін дітям менше 1 року застосовується 
0,01% розчин в краплях (по 1-2 краплі в кожний 
носовий хід 2-3 рази на добу), дітям від 1 до 6 
років 0,025% розчин в краплях (по 1-2 краплі в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям 
старшим 6 років і дорослим 0,05% розчин в кра-
плях і в спреї (по 1-2 краплі (впорскування) в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). Називін 
Сенситив (оксиметазолін) застосовується дітям 
менше 1 року 0,01% розчин в краплях (по 1-2 
краплі в кожний носовий хід 2-3 рази на добу), 
дітям віком від 1 до 6 років 0,025% розчин в 
спреї (по 1 впорскуванню в кожний носовий хід 
2-3 рази на добу), дітям старшим 6 років і доро-
слим 0,05% розчин в спреї (по 1 впорскуванню в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). 

При застосуванні Називіну можуть спо-
стерігатись побічні ефекти. Іноді настає печіння 
чи сухість слизової оболонки носових ходів. 
Багатократне передозування при місцевому на-
зальному застосуванні веде до таких системних 
симпатоміметичних ефектів, як тахікардія і під-
вищення артеріального тиску. Вкрай рідко може 
спостерігатись неспокій, безсоння, втомлюва-
ність, головний біль, нудота. 

Ми вивчали ефективність препарату На-
зивін в якості місцевої терапії гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу у дітей. 

Під нашим спостереженням за період з 
2011 по 2012 рр. знаходилось 20 дітей хворих на 
гострий гнійний верхньощелепний синусит ві-
ком від 12 до 18 років. Діти були розподілені на 
дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився Називін Оксиметазолін, та контрольну 
(10), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. 

Називін Оксиметазолін призначався в 
0,05% розчині по 2 краплі в кожний носовий хід 
3 рази на добу. 

В комплекс лікування включали пункції і 
промивання верхньощелепної пазухи розчином 
фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в 
пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена 
найбільш чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми (вплив на 
секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив 
на головний біль, відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, відчуття більш швидкого одужан-
ня), риноскопічна картина (відсутність виділень в 
середньому носовому ході, колір, вологість, кон-
систенція слизової оболонки порожнини носа), 
стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, від-
сутність гнійних виділень в пазусі). При аналізі 
результатів лікування відмічено більш інтенсив-
ний регрес симптомів запалення верхньощелепної 
пазухи у пацієнтів основної групи. 

Так, 90 % дітей, що приймали Називін 
Оксиметазолін, вказували на зникнення, 10 % - 
на зменшення секреції з носа, 80 % - на віднов-
лення носового дихання, 20 % - на його покра-
щення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшен-
ня головного болю, 60 % - на відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, 60 % - на від-
чуття більш швидкого одужання (на 5-6-й день 
лікування). В контрольній групі ці показники 
були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 90 % пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції, без виділень. В контрольній 
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групі нормалізація риноскопічної картини на 5-
6-й день лікування настала у 70 % пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 
80% хворих основної групи; в контрольній групі 
стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-
6-й день лікування у 70% пацієнтів. 

Препарат Називін Оксиметазолін всіма діть-
ми переносився добре, алергійних реакцій та інших 
побічних ефектів не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування Називіну Ок-
симетазоліну в комплексному лікуванні дітей, 

хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит підвищує ефективність терапії дітей з 
цією патологією. Отримані результати дають 
підставу рекомендувати Називін Оксиметазолін 
для лікування дітей, хворих на гострий гнійний 
верхньощелепний синусит як судиннозвужува-
льний і протизапальний засіб. Він застосовуєть-
ся з метою відновлення дренажу і дихання но-
сом при запальних захворюваннях навколоносо-
вих пазух. Називін Оксиметазолін може попов-
нити арсенал середників місцевої дії, що вико-
ристовуються в лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу у дітей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА  
НА ЕЛЕКТРОННОМУ СКАНУВАЛЬНОМУ МІКРОСКОПІ (EСM)  

І ВИНИКАЮЧІ З ЦЬОГО КЛІНІЧНІ НАСЛІДКИ 
 

Судинна система внутрішнього вуха віді-
грає істотну роль в діяльності внутрішнього ву-
ха, постачаючи метаболіти та усілякі складники 
для рідин, що заповнюють його порожнини. Во-
на являє собою також головний шлях, по якому 
до внутрішнього вуха дістаються ліки. Розлади 
кровообігу у внутрішньому вусі спричиняють 
розлади слуху і рівноваги. 

Внутрішнє вухо являє собою систему, яка 
в завитці, мішечку, маточці, а також в ампулах 
півколових каналів містить своє власне судинне 
русло. Систематичні дослідження васкуляриза-
ції внутрішнього вуха, також у людини, за до-
помогою сканувальної мікроскопії мікровідли-
вок кровоносних судин, проводились в амери-
канських, австрійських, голландських, японсь-
ких і польських (Краків) центрах. На основі цих 
досліджень можна систематизувати анатомію 
судинної системи внутрішнього вуха. 

Кров постачається у внутрішнє вухо через 
артерію лабіринту, що є найчастіше відгалу-
женням передньої нижньої мозочкової артерії, 
рідше базальної артерії мозку. Усередині внут-
рішнього слухового проходу вона поділяється 
на два головні стовбури - передньо-присінкову 
артерію, а також загальну завиткову артерію. 

Передньо-присінкова артерія (груба і зви-
виста) постачає кров у маточку та її пляму, ам-
пулярні гребінці й півколові канали: передній і 
бічний. 

Другий стовбур (короткий) тобто загальна 
завиткова артерія відтворює спіральну артерію 
головної частини завитки внутрішнього вуха і 
присінково-завиткову артерію. Спіральна арте-
рія веретена завитки внутрішнього вуха, проля-
гаючи згідно з витками завитки, доходить до її 
вершини, постачаючи кров у її верхню частину 
без дистальної частини основного витка та кін-
цевого відрізку між овальним та круглим вікон-
цем. Ця область одержує кров з присінково-
завиткової артерії і її бічного відгалуження від 
спіральної артерії веретена завитки. У своєму 
кінцевому відрізку присінково-завиткова артерія 
випускає розгалуження, які постачають кров у 
мішечок та його пляму, а також ампулярних 
гребінців і заднього півколового каналу. 

Венозний дренаж внутрішнього вуха є 
менш складним. У завитці знаходяться самос-
тійні венозні системи для присінкових та бара-
банних сходів з веною присінкових сходів і ве-
ною барабанних сходів. Ці вени об'єднуються в 
одну спільну вену веретена завитки, а також з 
об'єднуючою веною круглого віконця. З мішеч-
ка, маточки та півколових каналів кров відво-
диться через внутрішню слухову артерію. Вена 
проходу завитки є виходом для спільної вени 
веретена завитки, вен півколового заднього ка-
налу та внутрішньої слухової артерії. 

Капілярні судини слухової частини пере-
тинчастого лабіринту мають просту але нерегу-
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лярну структуру. Капілярні судини з дуже скла-
деною будовою розташовані у межах зовніш-
ньої стінки завитки та спіральній кістковій пла-
стинці. Капілярні сітки зовнішньої стінки завит-
ки постачають кров у променеві артеріоли (від-
галуження спіральної артерії веретена завитки)  

Капілярна система присінкових сходів є 
менш складною, утворена з петель капілярів і 
судин мембрани Рейснера, що пробігають до 
спіральної зв’язки. Збірні венули, які відводять 
кров з цієї сітки, пробігають у межах присінко-
вих сходів і входять до спіральної вени присін-
кових сходів  

Судинне русло спіральної кісткової плас-
тинки має аркадну будову. Променеподібні від-
галуження спіральної артерії веретена завитки, 
тобто променеві артеріоли, входять до спіраль-
ної кісткової пластинки. Артеріоли, а також 
променеві венули, що пробігають у спіральній 
кістковій пластинці, мають перемінну систему 
будови, утворюючи численні артеріально-
артеріальні та артеріально-венозні з'єднання 
аркадного характеру. Завдяки цьому протікання 
крові на коротких спіральних відрізках може 
відбуватися також у зворотному напрямку. 

Система судин у частині присінка внут-
рішнього вуха творить густу капілярну сітку під 
нейроепітелієм плямок і ампулярних гребінців. 
Капілярна сітка півколових каналів проходить 
уздовж більшої кривини каналу. Багата мережа 
анастомоз створює можливість незалежного 
протікання у всіх частинах завитки. Селективне 
пошкодження напр. блокада обігу у межах вере-
тена завитки є незалежне від обігу в зовнішній 
стінці. Завитка має кровообіг сегментарного 
типу. Корпускулярне протікання крові понад 
1мм/с є в постачальних судинах і в судині спі-
ральної зв’язки. Подібну швидкість має кров в 
судинах під базальною мембраною. Рух є пові-
льнішим – 0,3 мм/с у судинній смужці й спіра-
льному виступі. 

Судинна система внутрішнього вуха є 
продовженням судин головного мозку. Вона 
проявляє незалежність від зовнішнього нейро-
генного контролю. Симпатична частина авто-
номної нервової системи впливає на основний 
тонус більших судин внутрішнього вуха. Вплив 
симпатичної частини нервової системи на ско-
рочувальні реакції судин залежить від тиску в 
загальній системі кровообігу. Цей нейрогенний 
вплив позначається зростанням тиску до 160 мм 
рт. ст. Завдяки цьому автосоматична система 
захищає протікання крові у завитці від надмір-
ної гіпертонії та коливань тиску. Кровообіг у 

межах периферичних частин завитки піддається 
дії місцевих субстанцій, що виробляються клі-
тинами ендотелію. Вони модулюють протікання 
крові незалежно від нейрогенної діяльності. 
Клітини ендотелію служать як захисний бар'єр 
стінок судин, вони є місцем виділення, метабо-
лізування, зберігання і деградації різних вазомо-
торних субстанцій. Ці субстанції можуть спри-
чиняти як розширення так і скорочення судин. 
Ці спостереження вказують на те, що підвище-
ний кров’яний тиск є важливим патофізіологіч-
ним чинником ризику розладів слуху і рівнова-
ги.  

Тимчасова (перехідна) ішемія тканин ви-
кликає їх пошкодження, яке розвивається після 
повторного відновлення кровообігу. Процеси, 
що проходять в завитці, спричинені такими пос-
лідовними фазами: протікання-відсутність про-
тікання – протікання і т.д., є у такому процесі 
відповідальні за її пошкодження. 

Пошкодження слуху проявляються лише 
декілька днів після відновлення протікання кро-
ві через завитку. Ці запізнілі симптоми пошко-
джень помітні при проведенні гістологічних 
досліджень, незважаючи на негайний початок 
роботи завитки від моменту початку протікання 
крові і вони є результатом повільного розвитку 
процесів, що пошкоджують нейроепітеліальні 
чутливі клітини завитки. Це пошкодження про-
являється процесом, наближеним до апоптозу, а 
не до некрозу. Раптова тимчасова ішемія завит-
ки спричиняє, що вона стає більш податливою 
до пошкодження, яке утворюється як результат 
процесів, що виникають при відновленні крово-
обігу. Розлади кровообігу в судинному руслі 
внутрішнього вуха ведуть до втрати його функ-
ції. 

У 30% хворих раптова глухота супрово-
джується головокружінням. Втрата слуху стосу-
ється тоді найчастіше тонів високої частоти. 
Вважають, що тоді доходить до блокування 
присінково-завиткової артерії, яка розміщена на 
периферії від місць відходу передньо-
присінкової і загальної завиткової артерій. 
Встановлення судинної етіології, як основної 
причини змішаних розладів слуху і рівноваги, є 
важким. Цю причину ми приймаємо після ви-
ключення інших патологічних форм. Отже пра-
вильним є те, що у початковій фазі хвороби, лі-
кування є симптоматичне, так званою поліпраг-
мазією, а не причинне. Тому більшість авторів 
вважає, що розпочате якнайшвидше лікування 
препаратами, що розширюють судини, може 
помітно збільшити успіх в боротьбі з хворобою. 

 
© П. Хартвіх, Я. Складзєнь, П. Стреньк, Р. Нєцкаж, Й. Шаленєц,. К. Уліаш, 2013 
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І.В. ХОРУЖИЙ, М.П. БАГРІЙ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, Л.Я. ЯНЮК, М.М. ЯНЮК 
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, БЕРЕЖАНИ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ «КВІКС» В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО 
РИНІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Ніс можна назвати воротами та захистом 

дихальних шляхів. Одна з функцій носа (захис-
на) полягає в очищенні вдихуваного повітря від 
пилу, зволоженні і нагріванні його до темпера-
тури тіла, підготовляючи таким чином до про-
никнення в легені. Риніт при застуді, грипу та 
алергії утруднює виконання носом цієї функції. 
Розрізняють риніт гострий і хронічний. Гострий 
риніт буває катаральний (частіше при застуді), 
травматичний (після травм носа) і післяопера-
ційний (після ендоназальних операцій). Гострий 
катаральний риніт – це неспецифічне запалення 
слизової оболонки носової порожнини. Дане 
захворювання належить до найбільш частих як у 
дітей, так і у дорослих. В клініці гострого ката-
рального риніту виділяють три стадії перебігу, 
що послідовно переходять одна в іншу: 1) суха 
стадія подразнення; 2) стадія серозних виділень; 
3) стадія слизово-гнійних виділень (розрішен-
ня). Суха стадія звичайно продовжується декі-
лька годин, рідко триває на протязі 1-2 діб, по-
чинається з відчуття сухості, напруження, пе-
чіння, шкрябання, лоскотання в носі, часто і в 
горлі і в гортані, турбує чхання, утруднюється 
носове дихання. В цій стадії слизова оболонка 
порожнини носа гіперемована, суха, вона пос-
тупово набрякає, а носові ходи звужуються. 

Стадія серозних виділень характеризуєть-
ся наростанням запалення, з’являється велика 
кількість прозорої водянистої рідини, затим по-
ступово збільшується кількість слизу, виділення 
стають серозно-слизовими, з’являється сльозо-
теча, залишається утрудненим носове дихання, 
продовжується чхання, турбують шум і поколю-
вання у вухах. Відмічається значна припухлість 
слизової оболонки носової порожнини. 

Стадія слизово-гнійних виділень настає 
на 4-5-й день від початку захворювання, харак-
теризується появою слизово-гнійних виділень, 
утрудненням носового дихання. Оскільки перша 
стадія гострого катарального риніту короткоча-
сна, то в цій стадії хворі рідко звертаються за 
медичною допомогою, а частіше в другій і тре-
тій стадіях (В.А. Левчук і співавт., 201; І.В. Хо-
ружий і співавт, 2011). 

Для лікування гострого катарального ри-
ніту застосовуються різні середники загальної і 
місцевої дії, залежно від стадії захворювання. У 
вітчизняній оториноларингології не застосову-
вався назальний спрей «КВІКС» для терапії гос-
трого катарального риніту, про що відсутні ві-

домості в літературі. Ми вивчали ефективність 
застосування назального спрею «КВІКС» в яко-
сті місцевої терапії гострого катарального рині-
ту (в другій стадії) у дорослих. 

«КВІКС» - це гіпертонічний назальний 
спрей з водою Атлантичного океану. У 100 мл 
спрею «КВІКС» міститься 84,6 мл натуральної 
океанічної води та 15,4 мл очищеної води. Роз-
чин спрею «КВІКС» прозорий, без запаху і без-
барвний. Він містить воду Атлантичного океану 
в оптимальній концентрації (вміст солі 2,6%). В 
цій воді міститься комбінація цілющих мінералів 
та мікроелементів. «КВІКС» надає природну до-
помогу закладеним носовим ходам та навколоно-
совим пазухам, а також зволожує слизову оболо-
нку носа, що особливо важливо для підтримки 
здорового стану носових ходів, та усуває закла-
деність носа, активно очищує носову порожнину 
та навколоносові пазухи. Завдяки своїм власти-
востям, «КВІКС» відновлює функції носа, і тим 
самим, знижує ризик виникнення ускладнень 
(синусит, отит) та полегшує носове дихання. 
«КВІКС» має такі переваги: містить тільки нату-
ральні компоненти, безпечний при тривалому 
застосуванні, не викликає звикання, не містить 
консервантів. «КВІКС» можуть застосовувати 
дорослі і діти. Він може використовуватися вагі-
тними та жінками, які годують груддю. 

На початку лікування спреєм «КВІКС» 
можлива поява відчуття печіння. «КВІКС» за-
стосовується в наступних дозуваннях. Дітям 1-2 
зрошення носових ходів 2-3 рази на добу, доро-
слим 1-3 зрошення носових ходів 2-3 рази на 
добу. Тривалість застосування необмежена. 

Протипоказанням до лікування спреєм 
«КВІКС» є гіперчутливість (алергійні реакції) 
до морської води.  

Під нашим спостереженням за період з 
жовтня 2012 по червень 2013 рр. знаходилось 42 
хворих на гострий катаральний риніт у другій 
стадії віком від 20 до 43 років. 

Хворі скаржились на серозно-слизові ви-
ділення з носа, сльозотечу, утруднене носове 
дихання, чхання, шум і поколювання у вухах. 
При передній риноскопії відмічалась значна гі-
перемія і припухлість слизової оболонки носо-
вої порожнини. Пацієнти були розподілені на 2 
групи: основну (22 хворих) і контрольну (20). 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. Хворі основної групи отримува-
ли назальний спрей «КВІКС» і загальноприйня-
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те лікування, контрольної – тільки загальноп-
рийняте лікування. «КВІКС» призначався по 3 
зрошення носових ходів 3 рази на добу. Трива-
лість застосування спрею «КВІКС» становила 6 
днів. Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив 
на виділення з носа, вплив на сльозотечу, вплив 
на носове дихання, вплив на чхання, вплив на 
шум у вухах, вплив на поколювання у вухах), 
риноскопічна картина (колір, вологість, консис-
тенція слизової оболонки носової порожнини). 

При аналізі результатів лікування відміче-
но більш інтенсивний регрес симптомів риніту у 
хворих основної групи. Так, 18 із 22 хворих цієї 
групи вказували на зникнення, 4 – на зменшення 
виділень з носа, 17 – на зникнення, 5 – на змен-
шення сльозотечі, 17 – на відновлення, 5 – на по-
кращення носового дихання, 18 – на зникнення 
чхання, 18 – на зникнення шуму у вухах, 19 – на 
зникнення поколювання у вухах (на 2-3-ю добу 
лікування). Повне зникнення симптомів риніту 
спостерігалось на 6-у добу від початку лікування. 

У хворих контрольної групи ці показники 
були значно нижчими. Покращення у них відмі-

чалось з 5-6-ї доби від початку лікування, а лік-
відація всіх симптомів на 7-8-у добу.  

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
6-у добу лікування у всіх хворих основної гру-
пи. Слизова оболонка порожнини носа у дих 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції. В контрольній групі риноско-
пічна картина нормалізувалась на 7-8-у добу 
лікування. 

Стерпність назального спрею «КВІКС» у 
всіх хворих була доброю, побічних ефектів та 
інших небажаних явищ не спостерігалось у жо-
дного пацієнта.  

Таким чином, одержані нами результати 
дають підставу зробити висновок, що назальний 
спрей «КВІКС» є ефективним препаратом в міс-
цевому лікуванні гострого катарального риніту 
(другої стадії) у дорослих. На підставі одержа-
них даних застосування назального спрею 
«КВІКС» у місцевому лікуванні гострого ката-
рального риніту (другої стадії) можна рекомен-
дувати для впровадження в клінічну практику 
при місцевому лікуванні даної патології носової 
порожнини у дорослих. 

 
© І.В. Хоружий, М.П. Багрій, Л.А. Чортківська, Л.Я. Янюк, М.М. Янюк, 2013 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАЗИВІНУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ  
ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий катаральний риніт – одне з най-

частіших захворювань як у дорослих, так і у ді-
тей. Розрізняють три стадії перебігу гострого 
катарального риніту, що послідовно переходять 
одна в іншу: 1) суха стадія подразнення; 2) ста-
дія серозних виділень; 3) стадія слизово-гнійних 
виділень (розрішення). 

Оскільки перша стадія гострого катараль-
ного риніту триває короткочасно, то в цій стадії, 
як правило, хворі рідко звертаються за медич-
ною допомогою, а частіше в другій і третій ста-
діях. 

В лікуванні гострого катарального риніту 
застосовуються різні загальні та місцеві засоби, 
залежно від стадії захворювання. Пошук нових 
середників для лікування гострого катарального 
риніту триває донині. В останні роки на фарма-
цевтичному ринку України з̕явився новий пре-
парат для лікування ринітів – Називін. Вироб-
ник: Nycomed a Takeda Company (Німеччина). 
Випускається в двох назвах: Називін Сенситив 

(оксиметазолін) і Називін Оксиметазолін в фор-
мі крапель і спрею: краплі Називін / краплі на-
зальні дозовані 0,01% флакон 5 мл; краплі наза-
льні / спрей назальний 0,025% флакон 10 мл; 
краплі назальні / спрей назальний 0,05% флакон 
10 мл. Діючою речовиною є оксиметазолін. За-
стосовується при гострих респіраторних захво-
рюваннях, які супроводжуються закладеністю 
носа (гострий риніт), алергійному риніті, вазо-
моторному риніті, для відновлення дренажу і 
дихання носом при захворюваннях навколоно-
сових пазух, євстахіїті, для усунення набряку 
перед діагностичними маніпуляціями в носових 
ходах. 

Називін впливає не тільки на симптоми, а 
й на причини захворювання. Він являє собою 3-
активний комплекс, що поєднує противірусний, 
протизапальний та судинозвужувальний ефекти. 

Називін зменшує набряк слизової оболон-
ки та виділення з носа. Проявляє високу актив-
ність в лікуванні ринітів: відмінну стерпніть 
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терапії препаратом, тривалу дію (діє протягом 
12 годин), швидке настання ефекту (дія препа-
рату проявляється через 20 секунд), зменшення 
тривалості гострого риніту (застосування пре-
парату Називін скорочує тривалість гострого 
риніту на 33%). Називін позбавляє від симпто-
мів застуди: безпечно, швидко і на тривалий час.  

Застосовується у дітей будь-якого віку 
(навіть немовлячого) і дорослих. 

Концентрація діючої речовини, назва 
препарату, форма випуску і спосіб застосування 
визначаються віком пацієнта. Називін Оксиме-
тазолін дітям менше 1 року застосовується 
0,01% розчин в краплях (по 1-2 краплі в кожний 
носовий хід 2-3 рази на добу), дітям від 1 до 6 
років 0,025% розчин в краплях (по 1-2 краплі в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям 
старшим 6 років і дорослим 0,05% розчин в кра-
плях і в спреї (по 1-2 краплі (впорскування) в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). Називін 
Сенситив (оксиметазолін) застосовується дітям 
менше 1 року 0,01% розчин в краплях (по 1-2 
краплі в кожний носовий хід 2-3 рази на добу), 
дітям віком від 1 до 6 років 0,025% розчин в 
спреї (по 1 впорскуванню в кожний носовий хід 
2-3 рази на добу), дітям старшим 6 років і доро-
слим 0,05% розчин в спреї (по 1 впорскуванню в 
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). 

При застосуванні Називіну можуть спо-
стерігатись побічні ефекти. Іноді настає печіння 
чи сухість слизової оболонки носових ходів. 
Багатократне передозування при місцевому на-
зальному застосуванні веде до таких системних 
симпатоміметичних ефектів, як тахікардія і під-
вищення артеріального тиску. Вкрай рідко може 
спостерігатись неспокій, безсоння, втомлюва-
ність, головний біль, нудота. 

Ми вивчали ефективність застосування 
спрею Називін Оксиметазолін в якості місцевої 
терапії гострого катарального риніту (в другій 
стадії) у дорослих. Під нашим спостереженням 
за період з 2011 по 2012 рр. знаходилось 50 хво-
рих на гострий катаральний риніт в другій стадії 
віком від 20 до 42 років. Пацієнти скаржились 
на серозно-слизові виділення з носа, сльозотечу, 
утруднене носове дихання, чхання, шум і поко-
лювання у вухах. 

Під час передньої риноскопії відзначалась 
гіперемія і припухлість слизової оболонки по-
рожнини носа. 

Хворі були поділені на 2 групи: основну 
(30 хворих) і контрольну (20). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Хво-
рі основної групи отримували спрей Називін 
Оксиметазолін і загальноприйняте лікування, 
контрольної – тільки загальноприйняте лікуван-
ня. Спрей Називін Оксиметазолін застосовували 
в 0,05% розчині по 1 упорскуванню в кожний 
носовий хід 2 рази на добу. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу, 
вплив на носове дихання, вплив на чхання, 
вплив на шум у вухах, вплив на поколювання у 
вухах), риноскопічна картина (колір, вологість, 
консистенція слизової оболонки порожнини но-
са). 

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів рині-
ту у хворих основної групи. Так, 23 із 30 хворих 
основної групи вказували на зникнення, 7 – на 
зменшення виділень з носа, 22 – на зникнення, 8 
– на зменшення сльозотечі, 22 – на відновлення, 
8 – на покращення носового дихання, 26 – на 
зникнення чхання, 26 – на зникнення шуму у 
вухах, 26 – на зникнення поколювання у вухах 
(на 3-4-й день лікування).  

У хворих контрольної групи ці показники 
були значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
3-4-й день лікування у 23 хворих основної гру-
пи. Слизова оболонка носової порожнини у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції. В контрольній групі риноско-
пічна картина нормалізувалась на 3-4-й день 
лікування у 10 із 20 хворих. 

Стерпність спрею Називін Оксиметазолін 
у всіх хворих була доброю, побічних ефектів та 
інших небажаних явищ не було відмічено у жо-
дного пацієнта. 

Таким чином, одержані нами результати 
дають підставу заключити, що спрей Називін 
Оксиметазолін є ефективним препаратом у лі-
куванні гострого катарального риніту (другої 
стадії) у дорослих. На підставі одержаних нами 
даних місцеве застосування спрею Називін Ок-
симетазолін у лікуванні гострого катарального 
риніту (другої стадії) у дорослих можна реко-
мендувати для впровадження в клінічну прак-
тику. 

 
© І.В. Хоружий, У.Р. Дужик, А.О. Яшан, К.О. Яшан, Б.І. Шевага, 2013 
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І.В. ХОРУЖИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПОКАЗАННЯ ДО ПІДСЛИЗОВОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни щодо показань до підслизової резекції пере-
городки носа. Раніше такий аналіз не проводив-
ся. Публікації з цього питання розпочались з 
1990 року. За період з 1990 по 2012 рр. оторино-
ларингологами Тернопільщини по показаннях 
до підслизової резекції перегородки носа опуб-
ліковано 3 наукові роботи, що складає 0,27% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Здравоохранение Туркменистана» (м. 
Ашхабад) і в збірнику «Досягнення і перспекти-
ви клінічної та експериментальної медицини» 
(м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1 
тези, 1 лекція і 1 оглядова праця. 

Г.С. Протасевич (1995) в тезах «Показан-
ня до підслизової резекції перегородки носа» на 
основі даних літератури і власних спостережень 
наводить 12 груп показань до підслизової резек-
ції перегородки носа при захворюваннях ЛОР-
органів і загальних захворюваннях. Крім того, 
виділено ще дві групи показань: 1) розширення 
доступу для полегшення проведення ендоназаль-
них операцій і маніпуляцій; 2) отримання хряща 
для пластики ЛОР-органів (зовнішнього носа, 
лобної пазухи, мастоїдопластики, для відновлен-
ня задньої кісткової стінки зовнішнього слухово-
го ходу, пластики гортані і трахеї). Г.С. Протасе-
вич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і співавтори (1998) в 
оглядовій статті «Показання до підслизової резе-
кції перегородки носа при поєднанні ЛОР-
патології» аналізують дані літератури стосовно 
показань до цієї операції при порушенні функцій 
носа, при різних формах хронічного риніту, при 
носових кровотечах, синехіях в порожнині носа, 
порушенні прохідності слухової труби та запаль-
них захворюваннях середнього вуха, при вушних 
шунах, запаленнях приносових пазух, при хроні-

чних запаленнях горла, гортані, з метою розши-
рення доступу при деяких ендоназальних опера-
ціях і маніпуляціях, перед дакріоцисториностомі-
єю, у випадках, коли необхідно отримати хрящ 
для пластики зовнішнього носа при його запа-
данні, для закриття дефектів лобної кістки при 
фронтотомії або наслідках її травматичних пош-
коджень, для мастоїдопластики, відновлення за-
дньої кісткової стінки зовнішнього слухового 
ходу, заміни кісточок при тимпанопластиці, при 
рубцевому стенозі гортані і трахеї, при ларинго-
фісурі з приводу злоякісних пухлин і для пласти-
ки невеликих ділянок гортані, трахеї після ларин-
гектомії. Г.С. Протасевич (1990) в лекції «О по-
казаннях к подслизистой резекции перегородки 
носа» висвітлює показання до підслизової резек-
ції перегородки носа при супутній патології ЛОР 
органів і внутрішніх органів. Підкреслюється, що 
при визначенні показань до операції на перего-
родці носа в кожному конкретному випадку не-
обхідно ретельно обстежити хворого у відповід-
них спеціалістів, виключити інші причини, що 
викликають розлади в організмі, і лише тоді ви-
рішувати питання про доцільність підслизової 
резекції перегородки носа.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що показання до підслизової 
резекції перегородки носа в наукових публікаці-
ях оториноларингологів Тернопільщини пред-
ставлено вкрай рідко – всього в 0,27% від зага-
льного числа (1102) наукових публікацій отори-
ноларингологів Тернопільщини. Показання до 
підслизової резекції перегородки носа опису-
ються в 3 публікаціях (1 тезах, 1 лекції і 1 огля-
довій статті). 

Вважаємо, що наведені відомості стосов-
но показань до підслизової резекції перегородки 
носа матимуть відповідне теоретичне і практич-
не значення як для оториноларингологів, так й 
для інших фахівців (хірургів, терапевтів, сімей-
них лікарів та ін.). 

 
© І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, 2013 
 

 
 

І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У СТРУКТУРАХ ВНУТРІШНЬОГО 
ВУХА ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

 
Зустрічаються випадки коли під час діаг-

ностики гострих середніх отитів (ГСО) отола-
рингологами, педіатрами чи лікарями загальної 
практики – сімейної медицини не враховуються 
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порушення, що виникають у внутрішньому вусі. 
Переважно вражається завитка лабіринта, у якій 
знаходяться сенсорні клітин, що перетворюють 
звукові коливання у енергію нервового імпуль-
су. Найбільш серйозним наслідком нелікованої 
сенсоневральної приглухуватості є стійке погі-
ршення або навіть втрата слухової функції.  

Серед патогенетичних механізмів виник-
нення перцептивних ускладнень ГСО виділяють 
судинні взаємозв’язки середнього і внутрішньо-
го вуха, та можливість двостороннього проник-
нення токсинів через мембрани круглого та ова-
льного вікон [5-8].  

Метою нашого дослідження було дослі-
дити гістологічні зміни у внутрішньому вусі 
лабораторних тварин при ГСО змодельованому 
бактерійним агентом виділеним з середнього 
вуха хворого на ГСО. 

Дослідження проведено на 30 статевозрі-
лих лабораторних тваринах – морських свинках 
маса тіла яких коливалась в межах 200-250 г. 

Виявлено, що при наявності запального 
процесу в слизовій оболонці барабанної порож-
нини, у внутрішньому вусі відбувалось нерів-
номірне кровонаповненням судин, повнокрів’я 
вен і капілярів, капіляростаз, периваскулярний 
набряк. Причому вираженість патологічних змін 
не залежала від природи провокуючого фактора. 
В тварин контрольної групи даних патологічних 
змін не виявлено. 

Наведені моменти виникнення патологіч-
них змін у внутрішньому вусі при ГСО вказу-
ють на можливість розвитку сенсоневральної 
приглухуватості при цій патології. Зазначений 
факт необхідно врахувати при лікуванні хворих 
з ГСО. 

 
© І.В. Хоружий, 2013 
 
 
 

 
И.М. ХРАПКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ  
ПОСЛЕ СЛОЖНЫХ МНОГОКРАТНЫХ ТРАВМ НОСА 

 
Актуальность: Шахтные травмы, хоккей-

ные травмы, автомобильные травмы относятся к 
сложным случаям деформаций носа. В резуль-
тате таких травм наступает раздробление костей 
носа, размозжение кожи и мягких носа, инфи-
цирование раны. В результате этого возникают 
многочисленные рубцы, обеднение трофики 
кожного лоскута. Устранение подобных дефор-
маций сопряжено с большими трудностями в 
техническом плане и ведения послеоперацион-
ного периода. 

Материал и методы: риносептопластика у 
пациента 35 лет, прооперированного 02.08.2012 
года, и оценка результатов операции через 1 год. 

Анамнез: 2 хоккейные травмы носа (одна 
в детском возрасте и одна в юношеские годы) и 
автокатастрофа в 2007 году – тяжелая ЧМТ, 
ушиб головного мозга, открытый перелом кос-
тей носа.  

Наружный нос: перелом пирамиды носа 
по типу «карточного домика», спинка носа рез-
ко смещена вправо, западение и выворот носо-
вых костей кнаружи, седловидная деформация 
спинки носа, отрыв верхнелатерального хряща 
от четырёхугольного со смещением верхнелате-
рального хряща вправо. Многочисленные рубцы 
спинки носа. 

Риноскопия: Носовая перегородка резко 
смещена вправо, «поперечная перегородка», в 

левой половине носа костно-хрящевой массив 
из отломков клиновидного отростка, гребешка 
верхней челюсти и сошника. Выражено сужение 
правого и левого носового хода в области носо-
вого клапана с нарушением функции дыхания. 

Ход операции: краевой разрез совмещён с 
W-образным. Обнажены нижние и верхние ла-
теральные хрящи. Перегородка обнажена тыль-
ным доступом. Обнаружены линии переломов 
четырехугольного хряща: одна параллельно 
каудальному концу, что создавало эффект «по-
перечной перегородки» и вторая линия перело-
ма – параллельно верхнему краю четырехуголь-
ного хряща, что привело к отрыву верхнелате-
рального хряща. Удалён конгломерат из отлом-
ков клиновидного отростка, гребешка верхней 
челюсти и сошника. Воссозданы линии перело-
мов четырёхугольного хряща, хрящ выровнен, 
приведен в срединное положение. Наложены 
фиксирующие швы. 

Верхнелатеральный хрящ справа резко 
деформирован и искривлён вправо. Многочис-
ленные рубцы кожи и SMAS. Произведено ис-
сечение рубцов, удалены искривляющие участ-
ки верхнелатерального хряща.  

Произведены остеотомии: слева - лате-
ральная и промежуточная, справа – латеральная. 
Произведена клиновидная резекция носовой 
кости справа. Пирамида носа приведена в сре-
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динное положение. Костными элеваторами уст-
ранено западение костной части пирамиды носа.  

На спинку носа подшит двухслойный 
хрящевой трансплантат пролен № 4, 5. Неров-
ности левой половины хрящевой части пирами-
ды носа устранены при помощи трансплантатов 
по типу «турецких сладостей». На купола хря-
щей наложены межкупольные швы 1-го и 2-го 
уровней. Медиальные ножки стабилизированы 
при помощи хрящевого трансплантата. Разрез 
ушит пролен № 5 и викрил № 6. 

Фиксация при помощи эндоназальных 
стентов и гипсового лонгета на 10 дней. 

Результаты и их обсуждение: оценены ре-
зультаты через год после операции: спинка носа 
и носовая перегородка по средней линии, носо-
вое дыхание свободное, эстетический результат 
хороший. 

Выводы: достижение прогнозируемого 
результата в сложных случаях деформаций на-
ружного носа и носовой перегородки возможно 
после первой и единственной операции, но тре-
бует углублённых знаний технических приёмов 
подобных операций, творческого подхода, дли-
тельной фиксации и длительного ведения по-
слеоперационного периода. 

 
© И.М. Храпко, 2013 
 
 
 

 
С.П. ЧАЙКА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ФІБРОБЛАСТІВ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН В ПРОЦЕСІ КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO 

 
Клітинні культури знаходять все більш 

широке застосування в різних галузях біології та 
медицини. Їх використовують як для 
розв’язання загально біологічних проблем – 
з’ясування механізмів диференціювання та про-
ліферації, а також для успішного вирішення 
складних завдань практичної медицини. Пода-
льші досягнення у розвитку мікрохірургії 
пов’язують саме з трансплантацією клітинних 
культур, які проявили себе найбільш успішними 
у замісній терапії, для відновлення структурної 
цілісності різноманітних тканин та органів. До-
свід трансплантації колагенів різних типів та 
клітин і тканин з високою метаболічною актив-
ністю, які за своїми фізичними та біохімічними 
властивостями практично не поступаються на-
туральній сполучній тканині, свідчить про мож-
ливість досягнення відновлення та збереження 
структурної та функціональної активності як 
пошкоджених органів, так і при атрофічних ста-
нах. При цьому найбільшу увагу дослідників і 
хірургів привертає можливість застосування 
культивованих фібробластів (Воротеляк Е.А., 
Шахвердиева А.Ш. 2006, Саркисов Д.С., Алек-
сеев А.А и др., 2004).  

Суттєве підвищення ефективності ліку-
вання хворих з різнобічною патологією гортані 
та носа також можливе за умов використання 
різноманітних біоімплантатів. Для подальшого 
обґрунтування показань для вживання культи-
вованих фібробластів в отоларингологічній 
практиці необхідно проведення комплексних 
морфофункціональних досліджень характеру 

змін функціонального стану фібробластів відпо-
відно до терміну їх культивування.  

Виходячи з цього була проведена апроба-
ція методів одержання клітин фібробластів зі 
шкірного покриву експериментальних тварин. 
Найбільш ефективним виявився метод отриман-
ня клітинного матеріалу від новонароджених 
щурят – віком до 4 діб (методи отримання біо-
логічного матеріалу та його подальшого культи-
вування розроблялись і виконувались у співпра-
ці є Г.В. Латишевською та Л.Д. Кривохатською). 

Оцінку функціонального стану та особли-
вості життєдіяльності фібробластів здійснювали 
за рахунок визначення активності ферментів 
аденозинтрифосфатази (АТФ-ази) та 5-
нуклеотидази (5-НК). Ці ферменти відповідають 
за важливі ланки процесів трансмембранного 
транспорту (АТФ-аза) та беруть безпосередню 
участь у біосинтезі нуклеотидів (5-НК). Визна-
чення проводили за методом Вахштейна, Мей-
зеля (Лойда З. и др., 1982).  

Морфологічне та цитоензимологічне дос-
лідження культивованих фібробластів виявило 
наступне. Через добу культивування експланта-
ти зберігали свою життєдіяльність. На третю 
добу – на периферії експлантатів утворювалися 
зони росту клітин, які являли собою щільне ску-
пчення епітеліальних клітин та фібробластів. 
Впродовж наступних трьох діб відбувався про-
цес активного розмноження клітин фіброблас-
тичного ряду та їх міграція від зони експлантату 
так, що вони часто утворювали кластери зірчас-
тої форми, в яких тяжі фібробластів радіально 
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відходили у формі променів. Центральна части-
на кластера, зазвичай, складалась з багатошаро-
вої сукупності клітин, що виникала внаслідок 
активного процесу поділу клітин. 

Морфологічно фібробласти у цей термін 
мали велике округле ядро з декількома ядерця-
ми, клітини були видовженої полігональної або 
веретеноподібної форми з двома або більшою 
кількістю відростків, якими клітини кріпились 
до поверхні субстрату та часто між собою. Ві-
домо, що такі особливості притаманні лише мо-
лодим клітинам. Це підтверджує і проведена 
нами у цей термін оцінка ядерно-цитоплазма-
тичного співвідношення клітин. Виявлено, що 
значення цього показника на даний період ста-
новило від 0,73 до 0,90 для різних клітин, що є 
характерним для стадії юних фібробластів. 

 Проте на 8-10 добу цей показник змен-
шувався і його коливання відбувалися в межах 
0,47 - 0,65. Це вказує на перехід фібробластів до 
стадії зрілих, активно продукуючих колаген клі-
тин. Даний факт може підтверджувати те, що 
саме у цей термін починається і протікає процес 
дозрівання фібробластів у клітини, що активно 
продукують білок і мають вже меншу здатність 
до проліферації.  

 На початку спостереження на 2-3-ю добу 
культивування експлантату в зоні наявності фі-
бробластів відбувалися фізіологічні процеси, які 
проявлялись помірно вираженою активністю 
ферментів АТФ-аза та 5-НК. В подальші 3-4 
доби активізація процесу розмноження фіброб-
ластів супроводжувалась змінами характеру об-
мінних процесів та енергетичного потенціалу 
клітин. При цьому відмічали наявність підви-
щеного рівня активності 5-НК в клітинах, що 
свідчить про інтенсифікацію ступеня обміну 
речовин і зокрема нуклеїнових кислот. Це 

пов’язане з процесами біосинтезу нуклеотидів в 
період активного поділу клітин. Важлива роль 
та безпосередня участь біологічних мембран в 
обмінних процесах, які відбуваються у фіброб-
ластах в стадії інтенсивного розмноження, відо-
бражається в коливанням активності ферменту 
АТФ-ази в межах від помірного до високого. 

В період від 8 до 10 діб на фоні збережен-
ня попереднього рівня активності АТФ-ази спо-
стерігали подальше підвищення активності 5-
НК. Зважаючи на важливу роль вказаного фер-
менту в процесі синтезу нуклеїнових кислот, її 
локалізацію в перинуклеарній області, де відбу-
вається білковий синтез, можна зробити припу-
щення про підвищення у цей період інтенсивно-
сті синтезу колагену фібробластами.  

Описаний феномен може свідчити про те, 
що в цей період вже розпочинається процес до-
зрівання частини фібробластів у клітини, що 
активно продукують білок і мають меншу здат-
ність до проліферації, ніж фібробласти на більш 
ранніх стадіях розвитку.  

Проведені дослідження засвідчують, що 
отримані фібробласти успішно розвиваються в 
умовах культурального середовища і вже на 3 
добу проявляють певні ознаки проліферативної 
активності. Перехід частини фібробластів до 
стадії зрілих, активно продукуючих колаген клі-
тин, відбувається в термін 8-10 доби культиву-
вання. Цитохімічними дослідженнями розкрито, 
що максимальна функціональна спроможність 
фібробластів виявляється на 7 добу культиву-
вання і характеризується наявністю високої ак-
тивності ферментів, що забезпечують значний 
рівень метаболізму та проліферативної активно-
сті, а тому для здійснення пасажів культури ре-
комендовано брати матеріал, що культивувався 
не більше 6-7 діб. 

 
© С.П. Чайка, 2013 
 
 
 
 

Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Ю.М. АНДРЕЙЧИН,  
І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, УКРАЇНА) 

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ДРОПЛЕКС  

У ДІТЕЙ 
 

Гострий середній гнійний отит у дітей зу-
стрічається дуже часто. За даними літератури 
(М.Я. Козлов, 1986), це захворювання складає 
25-40 % усіх захворювань вуха. У дітей найчас-
тіше збудниками гострого середнього гнійного 
отиту є стрептококи, пневмококи, а особливо 

стафілококи, грамнегативні палички (синьог-
нійна, кишкова, протей тощо). Розрізняють на-
ступні шляхи проникнення патогенних мікроор-
ганізмів в порожнину середнього вуха у дітей: 
ринотубарний; гематогенний; травматичний; 
ретроградний. 
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У перебігу гострого середнього гнійного 
отиту у дітей, як і у дорослих, виділяють 3 ста-
дії: доперфоративну; перфоративну; репаратив-
ну або зворотнього розвитку (одужання). 

При лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту у дітей використовують різні серед-
ники системної і місцевої дії. При цьому голов-
ним в лікуванні даного захворювання є адекват-
на загальна антибактерійна терапія. Не менше 
значення має місцева знеболювальна терапія. 

Завдання загальної антибактерійної тера-
пії може бути успішно вирішене через наявність 
широкого вибору антибактерійних препаратів. 
Одним з місцевих знеболювальних препаратів є 
Дроплекс. 

Ми застосували Дроплекс як знеболюва-
льний засіб при місцевому лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту в доперфоративній 
стадії у дітей.  

Дроплекс представляє собою комбінова-
ний знеболювальний препарат для лікування 
отиту. Виробник: К.О. “Ромфарм Компані 
С.Р.Л.” (Румунія). Випускається по 15 мл роз-
чину в полімерному флаконі-крапельниці. В 
склад препарату входять феназон і лідокаїну 
гідрохлорид. 1 мл препарату містить феназону 
35 мг і лідокаїну гідрохлориду 5,8 мг. Застосо-
вується для місцевого симптоматичного ліку-
вання та знеболення при гострому середньому 
отиті, отиті як ускладненні після грипу, барот-
равматичному отиті. Протипоказанням до засто-
сування цього препарату є: порушення ціліснос-
ті барабанної перетинки (інфекційного або тра-
вматичного характеру), підвищена чутливість до 
компонентів препарату. Дроплекс звичайно до-
бре переноситься хворими. Рідко місцево мо-
жуть відмічатись симптоми, зумовлені підвище-
ною чутливістю до препарату. Застосовується 
дітям та дорослим в таких дозуваннях: дітям до 
1 року по 1-2 краплі 3 рази на добу, дітям до 1-2 
років по 3 краплі 3 рази на добу, дітям від 3 ро-
ків по 4 краплі 3 рази на добу, у дорослих по 4 
краплі 3-4 рази на день. Тривалість лікування 
від 3 до 10 днів. 

Під нашим спостереженням за період лю-
того по червень 2013 р. знаходилось 30 дітей на 
гострий середній гнійний отит віком від 13 до 
18 років. З них було 12 дітей у віці 13-15 років і 
18 – віком 16-18 років. Діти скаржились на за-
кладання вуха, шум у ньому, погіршення слуху, 
підвищення температури тіла в межах 37,2-38,2 
ºС. Нерідко спостерігалась ірадіація болю у 
скроню, зуби та всю відповідну половину голо-
ви. 

При отоскопії відмічалась ін’єкція судин 
за ходом держальця молоточка та радіально по 
барабанній перетинці (у 19 дітей), розлита гіпе-

ремія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держа-
льця молоточка та його короткого відростка) (у 
11) і на цьому фоні випинання барабанної пере-
тинки у зовнішній слуховий хід (у 4 дітей). 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну і контрольну. В основну групу входило 20 
дітей, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Дітям 
основної групи призначали закрапування у вухо 
крапель Дроплекс і загальноприйняте лікування. 
Діти контрольної групи отримували закрапу-
вання у вухо 3% борного спирту і загальноп-
рийняте лікування. Дроплекс призначався в до-
зах згідно рекомендаціям компанії-виробника 
(К.О. “Ромфарм Компані С.Р.Л.” Румунія): по 4 
краплі 3 рази на добу. 

Лікування проводилось протягом 7 днів. 
В комплекс лікування входили судинозвужува-
льні краплі в ніс. Критеріями оцінки ефективно-
сті лікування були: суб’єктивна оцінка терапії 
дітьми (вплив на закладання вуха, вплив на шум 
у вусі, вплив на погіршення слуху, вплив на біль 
у вусі, відчуття більш легкого перебігу захво-
рювання, відчуття більш швидкого одужання 
(на 4-5-й день лікування), отоскопічна картина 
(стан барабанної перетинки), показники темпе-
ратури тіла, показники тональної аудіометрії. 
При аналізі результатів лікування відзначено 
більш інтенсивний регрес симптомів отиту у 
дітей основної групи. 

Так, всі діти з цієї групи відзначали зник-
нення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі, 
покращення слуху, 95 % - зникнення, 5 % - зме-
ншення болю у вусі (на 4-5-й день лікування). 
Повне зникнення всіх симптомів відмічалось до 
кінця 7-го дня лікування. В контрольній групі ці 
показники були значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини відмі-
чено на 4-5-й день лікування у 95 % дітей. Гіпе-
ремія барабанної перетинки у них була відсутня. 
В контрольній групі покращення отоскопічної 
картини відмічалось на 4-5-й день лікування у 
80 % дітей. 

Температура тіла на 4-5-й день лікування 
нормалізувалась у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури тіла 
на 4-5-й день лікування настала у 80 % дітей. 

Зменшення кістково-повітряного інтерва-
лу на тональній аудіограмі на 4-5-й день ліку-
вання настало у 90 % дітей основної групи; в 
контрольній групі зменшення кістково-
повітряного інтервалу на тональній аудіограмі 
відмічалось у 80 % дітей. Перфорації барабанної 
перетинки, тобто переходу отиту в перфоратив-
ну стадію не спостерігалось у жодної дитини 
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основної групи, в контрольній групі це мало 
місце у 1 дитини. 

Стерпність препарату Дроплекс у всіх ді-
тей була доброю, алергійних реакцій та інших 
небажаних явищ не спостерігалось у жодної ди-
тини. 

Таким чином, застосування препарату 
Дроплекс в місцевому лікуванні дітей на гост-
рий середній гнійний отит в доперфоративній 

стадії підвищує ефективність лікування дітей з 
даною патологією. На підставі отриманих даних 
можна рекомендувати Дроплекс для місцевого 
лікування гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії як знеболювальний за-
сіб. Дроплекс може поповнити арсенал засобів 
місцевої дії, що використовуються в терапії гос-
трого середнього гнійного отиту в доперфора-
тивній стадії у дітей. 
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
по раціоналізації тимпанопластики. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочались з 1962 року. За період з 1962 по 2012 
рр. оториноларингологами Тернопільщини по 
раціоналізації тимпанопластики опубліковано 8 
наукових праць, що складає 0,72% від загального 
числа (1102) публікацій наукових праць отори-
ноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журнале 
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Ки-
їв), авторському свідоцтві (м. Москва), посвід-
ченнях на раціоналізаторські пропозиції (м. Те-
рнопіль). Серед опублікованих робіт 7 раціона-
лізаторських пропозицій і авторське свідоцтво. 

О.А. Кантор і А.А. Назаренко (1964) в ра-
ціоналізаторській пропозиції «Осветитель теле-
скопической бинокулярной лупе» пропонують 
простий за конструкцією освітлювач до телес-
копічної бінокулярної лупи Цейса – Гульстран-
да, що застосовують при слухопокращуючих 
операціях на вусі. пропонована лупа відзнача-
ється тим, що освітлення поля, в основному, 
створюється збільшенням зображення нитки 
накалювання електричної лампочки і тому є 
надто яскравим. 

О.А. Кантор і А.А. Назаренко (1962) в ра-
ціоналізаторській пропозиції «Некоторые реко-
нструктивные изменения в операционном мик-
роскопе, випущенням заводом «Красногварде-
ец» описують дві реконструктивні зміни в цьо-
му мікроскопі: виготовлений патрон з ебоніту, 
всередині якого поміщена автомобільна елект-
ролампочка 6v-21w; сконструювали пересувну 
муфту на 6 розташованих всередині її кулькопі-
дшипниках. 

Така реконструктивна зміна дозволяє са-
мому хірургу, тримаючись за стерильний махо-

вичок, легко пересувати вгору і вниз бінокуляр-
ну головку разом з штангою, не користуючись 
допомогою другої особи, зазначають автори.  

Г.С. Протасевич (1971) отримав посвід-
чення на раціоналізаторську пропозицію «Уш-
ная воронка с пружиной для фиксации меатоти-
мпанального лоску при реконструктивных опе-
рациях на среднем ухе», видане Тернопільським 
медичним інститутом. 

Г.С. Протасевич (1970) в раціоналізатор-
ській пропозиції «Ушная воронка с пружиной 
для фиксации меатотимпанального лоску при 
реконструктивных операциях на среднем ухе» 
описує модифіковану вушну лійку для полег-
шення проведення маніпуляцій з меато-
тимпанальним клаптем, особливо укладки віль-
ного фасціального чи венозного клаптів при ре-
конструктивних операціях на середньому вусі. 
Вона дає можливість досягнути кращого огляду 
барабанної порожнини. Наводиться описання 
запропонованої модифікації вушної лійки.  

Г.С. Протасевич (1971) отримав посвід-
чення на раціоналізаторську пропозицію 
«Штамп для формирования фасциальных лоску-
тов, применяемих при меато-мембранопластике 
у больних хроническим мезотимпанитом», ви-
дане Тернопільським медичним інститутом. Г.С. 
Протасевич (1970) в раціоналізаторській пропо-
зиції «Штамп для формирования фасциальных 
лоскутов, применяемих при меато-
мембранопластике у больних хроническим ме-
зотимпанитом» описує запропонований ним 
штамп, що застосовується для надання фасціа-
льному клаптю відповідної форми і розмірів. 
Наводиться описання цього штампа.  

В раціоналізаторській пропозиції «Исполь-
зование бокового упора от операционного стола 
типа 2Ц 920 в качестве подголовника при реконс-
труктивных операциях на среднем ухе» І. А. Яшан 
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і Г.С. Протасевич (1973) описують використання 
при реконструктивних операціях на середньому 
вусі бокового упора від операційного стола типа 
2Ц 920, призначеного для утримання тіла хворого 
при загально хірургічних операціях, що прово-
дяться при нахиленому положенні стола по поздо-
вжній вісі, в якості підголовника. 

І.А. Яшан і Т.І. Яшан (1981) отримали ав-
торське свідоцтво «Буж для восстановления 
проходимости слуховой трубы при тимпанопла-
стике».  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що раціоналізація тимпаноп-

ластики в наукових публікаціях оториноларин-
гологів Тернопільщини представлене рідко – 
всього в 0,72% від загального числа (1102) нау-
кових публікацій оториноларингологів Тернопі-
льщини. Раціоналізація тимпанопластики опи-
суються в 8 публікаціях (5 раціоналізаторських 
пропозиціях, 2 посвідченнях на раціоналізатор-
ську пропозиції і 1 авторському свідоцтві). Вва-
жаємо, що наведені відомості про раціоналізації 
тимпанопластики матимуть відповідне теорети-
чне і практичне значення для оториноларинго-
логів, а також для інших фахівців (терапевтів, 
сімейних лікарів та ін.). 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО 
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ СИНУПРЕТ ТАБЛЕТКИ  

У ДОРОСЛИХ 
 

Проблема лікування гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено ці-
лим рядом факторів: зниженням реактивності 
організму, зростанням кількості антибіотикоре-
зистентних штамів мікроорганізмів, збільшен-
ням частоти та тяжкості риногенних орбіталь-
них і внутрішньочерепних ускладнень. Тому 
головним в лікуванні гострого гнійного верх-
ньощелепного синуситу, поряд з відновленням 
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи, 
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання 
адекватної антибактерійної терапії може бути 
вирішене через наявність широкого вибору ан-
тибактерійних препаратів. Одним з таких пре-
паратів є Синупрет. 

Ми застосували препарат Синупрет таб-
летки в комплексному лікуванні гострого гній-
ного верхньощелепного синуситу як антибакте-
рійний і протизапальний засіб у дорослих. 

Синупрет – це рослинний препарат з Ні-
меччини. Випускається в таких формах: Синуп-
рет таблетки (50 таблеток), Синупрет краплі 
(100 мл), Синупрет сироп (100 мл), Синупрет 
форте (20 таблеток). Активними компонентами 
препарату Синупрет є: Корінь генціани; Квітки 
первоцвіту з чашечками; Трава вербени; Квітки 
бузини; Трава щавлю. 1 таблетка Синупрет міс-
тить трави вербени 18 мг, трави щавлю 18 мг, 
коренів горечанки 6 мг, квіток бузини 18 мг, 
квіток первоцвіту з чашечкою 18 мг; 100г кра-
пель Синупрет містить 29 г екстракту (1:11) з 

кореня генціани, квіток первоцвіту з чашечкою, 
трави щавлю, квіток бузини, трави вербени 
(1:3:3:3:3), вміст етанолу – 19%; 100 г сиропу 
Синупрет містить 10 г екстракту (1:11) з кореня 
генціани, квіток первоцвіту з чашечкою, трави 
щавлю, квіток бузини, трави вербени (1:3:3:3:3), 
вміст етанолу – 8%; 1 таблетка Синупрет форте 
містить трави вербени 36 мг, трави щавлю 36 
мг, коренів горечанки 12 мг, квіток бузини 36 
мг, квіток первоцвіту з чашечкою 36 мг. 

Синупрет проявляє секретолітичну, про-
тизапальну, противірусну, імуномоделювальну, 
антибактерійну фармакологічну дію; корінь ге-
нціани – секретолітичну; квітки первоцвіту – 
секретолітичну; противірусну, антибактерійну, 
трава щавлю – секретолітичну, противірусну, 
імуномоделювальну; квітки бузини – секретолі-
тичну, трава вербени – секретолітичну, протиза-
пальну, імуномоделювальну, антибактерійну 
фармакологічну дію. 

Синупрет ефективний при риносинуситі. 
Він покращує ефект від застосування антибіоти-
ків при гострих синуситах, має відмінну стерп-
ніть навіть у дітей молодшого віку (з 2 років). 

Синупрет застосовується у дітей з 2-х ро-
ків і у дорослих. Форма застосування і дозуван-
ня визначається віком пацієнта. 

Синупрет таблетки призначаються дітям 
старшим 6 років по 1 таблетці 3 рази на день, до-
рослим – 2 таблетки 1 раз на день. Синупрет крап-
лі застосовуються дітям 2-6 років по 15 крапель 3 
рази на день, дітям старшим 6 років – по 25 кра-
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пель 3 рази на день, дорослим – по 50 крапель 3 
рази на день. Синупрет сироп використовується в 
наступних дозах: дитяча форма 2-5 років по 2,1 мл 
3 рази на день, дитяча форма 6-11 років по 3,5 мл 
3 рази на день, дорослим і дітям старшим 12 років 
по 7 мл 3 рази на добу. Синупрет форте признача-
ється дорослим по 1 таблетці 1 раз на день. В гос-
трих випадках доза може бути збільшена вдвічі. 
Показаннями до застосування препарату Синуп-
рет є: лікування гострого і хронічного риніту; лі-
кування гострого і хронічного синуситу; захист 
від ускладнень. Синупрет розріджує слиз, зупиняє 
нежить, полегшує носове дихання, звільняє від 
головного болю при нежитю та синуситі. 

Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 20 до 39 років. Пацієнти були розподілені на 
дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився Синупрет таблетки, та контрольну 
(10), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. 

Синупрет призначався по 2 таблетки 1 раз 
на день. В комплекс лікування включали суди-
нозвужувальні краплі до носа, пункції і проми-
вання верхньощелепної пазухи розчином фура-
циліну 1:5000 з послідуючим введенням в пазу-
ху розчину антибіотика, до якого виявлена най-
більш чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: 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 (ві-
дсутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), стан верхньощелепної па-
зухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виді-
лень в пазусі). При аналізі результатів лікування 
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів 

запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів 
основної групи. 

Так, 90 % хворих, що приймали Синупрет 
в таблетках, вказували на зникнення, 10 % - на 
зменшення секреції з носа, 80 % - на відновлен-
ня носового дихання, 20 % - на його покращен-
ня, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення 
головного болю, 60 % - на відчуття більш легко-
го перебігу захворювання, 70 % - на відчуття 
більш швидкого одужання (на 5-6-й день ліку-
вання). В контрольній групі ці показники були 
значно нижчими. 

Риноскопічна картина нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у 90 % пацієнтів основної 
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції, без виділень. В контрольній 
групі нормалізація риноскопічної картини на 5-
6-й день лікування настала у 70 % пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 
90% хворих основної групи; в контрольній групі 
стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-
6-й день лікування у 70 % пацієнтів. 

Препарат Синупрет таблетки всіма хво-
рими переносився добре, алергійних реакцій та 
інших побічних явищ не відмічалось у жодного 
пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
Синупрет таблетки в лікуванні хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит підви-
щує ефективність терапії пацієнтів з цією пато-
логією. Отримані результати дають підставу 
рекомендувати Синупрет таблетки для лікуван-
ня хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит як антибактерійний, протизапальний, 
секретолітичний та імуномодулювальний засіб. 
Синупрет таблетки може поповнити арсенал 
середників загальної дії, що використовуються в 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу у дорослих. 

 
© І.В. Шевага, А.В. Зінько, І.Я. Гайдучик, М.І. Герасимюк, Л.А. Чортківська, 2013 
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АЕРОЗОЛЬ «АНГІНОВАГ» В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий фарингіт – це гостре розлите за-

палення слизової оболонки горла. Виникає при 
активації сімбіонтів порожнини рота і горла під 

впливом різних несприятливих чинників чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів) чи вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
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русів) (И.Б. Солдатов, 1997). Основні принципи 
лікування гострого фарингіту – призначення 
теплої не подразнювальної їжі і зрошування го-
рла теплим в’яжучим чи лужним розчином. Ми 
вивчали ефективність застосування препарату 
«Ангіноваг» при гострому фарингіті у дорослих. 

Аерозоль «Ангіноваг» містить п’ять ком-
понентів, що забезпечують його клінічний 
ефект: тіротрицин, деквалінія хлорид, еноксо-
лон, гідрокортизона ацетат і лідокаїна гідрохло-
рид. 100 мл аерозолю «Ангіноваг» містить тіро-
трицину 0,4 г, деквалінія хлориду 0,1 г, еноксо-
лону 0,06 г, гідрокортизона ацетату 0,06 г, лідо-
каїна гідрохлориду 0,1 г. Фармакологічні ефекти 
діючих речовин, що входять до складу препара-
ту «Ангіноваг», наступні. Тіротрицин має анти-
бактерійну дію, деквалінія хлорид – антисепти-
чну дію, еноксолон – противірусну, протизапа-
льну дію, гідрокортизона ацетат – протизапаль-
ну дію, лідокаїна гідрохлорид – анальгезувальну 
дію. Аерозоль «Ангіноваг» діє негайно, при 
цьому відсутні системні побічні ефекти, він не 
подразнює слизову оболонку дихальних шляхів. 
Застосовується для місцевого лікування при ін-
фекційно-запальних захворюваннях порожнини 
рота і верхніх дихальних шляхів: тонзиліт, фа-
рингіт, ларингіт, афтозний та виразковий стома-
тит, глосит. Використовується також після тон-
зилектомії, розкриття паратонзилярного абсце-
су, при паратонзиліті. Застосовується дорослим 
і дітям старшим 13 років в наступних дозуван-
нях: перші дві доби – по 1-2 уприскування кожні 
2-3 години, далі – по 1 уприскуванню кожні 6 
годин. Курс лікування 5-7 діб. 

Під нашим спостереженням за період з 
2010 по 2012 рр. знаходилось 28 хворих на гост-
рий фарингіт віком від 20 до 45 років. Пацієнти 
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння у 
горлі, відчуття сухості та стороннього тіла у 
горлі. При фарингоскопії визначалась гіперемія 
і припухлість слизової оболонки задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка. Хворі були розподі-
лені на 2 групи: основну і контрольну. В основ-
ну групу входило 18 хворих, в контрольну – 10. 

Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. Аерозоль «Ангіноваг» застосо-
вувався у вигляді зрошень слизової оболонки 
ротової частини горла до 5 разів на добу. Хво-
рим основної групи, крім того, проводилось 
загальноприйняте лікування. Пацієнти контро-
льної групи отримували тільки загальноприй-
няте лікування. Тривалість лікування складала 
5 днів.  

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на біль у горлі, вплив на кашель, вплив 
на першіння у горлі, вплив на відчуття сухості у 
горлі), фарингоскопічна картина (колір, воло-
гість, консистенція слизової оболонки задньої 
стінки рогової частини горла, задніх піднебін-
них дужок і піднебінного язичка). При аналізі 
результатів лікування відмічено більш інтенси-
вний регрес симптомів фарингіту серед пацієн-
тів основної групи. Так, 16 із 18 хворих основної 
групи вказували на зникнення, 2 – на зменшення 
болю у горлі, 17 – на зникнення кашлю, 17 – на 
зникнення першіння у горлі, 16 – на зникнення 
відсутності сухості у горлі, 16 – на зникнення 
відчуття стороннього тіла у горлі (на 4-5-й день 
лікування). У хворих контрольної групи ці пока-
зники були значно нижчими. Фарингоскопічна 
картина нормалізувалась на 4-5-й день лікуван-
ня у 16 пацієнтів основної групи. Слизова обо-
лонка задньої стінки ротової частини горла, зад-
ніх піднебінних дужок і піднебінного язичка у 
них мала рожевий колір, нормальну вологість, 
нормальну консистенцію. В контрольній групі 
фарингоскопічна картина нормалізувалась на 4-
5-й день лікування у 6 із 10 хворих. 

Стерпність аерозолю «Ангіноваг» у всіх 
хворих була доброю, побічних ефектів та інших 
небажаних явищ не спостерігалось у жодного 
пацієнта.  

Таким чином, застосування аерозолю 
«Ангіноваг» у місцевому лікуванні гострого 
фарингіту у дорослих виявилось ефективним. 
Отримані нами результати дають підставу реко-
мендувати аерозоль «Ангіноваг» для місцевого 
лікування гострого фарингіту у дорослих. 

 
© І.В. Шевага, Т.В. Чортківський, О.В. Стахів, Г.С. Протасевич, 2013 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ МЕНЬЄРА  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 
Для хвороби Меньєра характерні повторні 

приступи запаморочення з втратою рівноваги та 
вираженими вегетативними розладами, що не-
стерпні для пацієнтів. Прогресування хвороби 
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призводить до одно- чи двобічної приглухуватос-
ті, а іноді до повної втрати слуху. Навіть своєча-
сне регулярно проведене лікування виявляється 
неефективним у відношенні зменшення частоти 
та вираженості приступів у 25 % хворих на хво-
робу Меньєра. Це призводить до прогресуючого 
зниження слуху, часом незворотного характеру, 
вестибулярних розладів, нерідко їнвалідизуючих. 
Безліч методів, що використовуються при ліку-
ванні ХМ, свідчить про значні труднощі у вирі-
шенні задачі, що виникає перед клініцистом та 
проблематичності у досягненні стійкого клініч-
ного ефекту. Лікування та реабілітація пацієнтів з 
ХМ і на сьогоднішній день залишається актуаль-
ною медико-соціальною проблемою. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
особливостей клінічного перебігу та стану слу-
хової функції с точки зору сучасних аспектів 
лікування хвороби Меньєра. 

Клінічна картина характеризувалася кла-
сичною триадою симптомів: нападоподібне за-
паморочення, що супроводжувалося соматич-
ними та вегетативними проявами, зниження 
слуха та шум у вусі, який підсилюється під час 
нападів. Частота нападів різнилася від 3-4 разів 
на тиждень до 3-4 разів на місяць. Тривалість 
приступів була від декількох хвилин до 1-2 днів. 
Особливості ураження слухового апарата мали 
такі особливості, як однобічна чи двобічна змі-
шана приглухуватість І, ІІ та ІІІ ст., криві поро-
гів чутливості переважно горизонтального чи 
горизонтально-нисхідного характеру, наявність 

кістково-повітряного інтервалу від 5 до 45 дБ в 
зоні низьких частот (125 до 1000 Гц), причому 
кістково-повітряний інтервал не залежить від 
ступеня втрати слуху. Ці зміни свідчать про на-
явність гідропса лабіринта.  

Після лікування хворих за різними схема-
ми у найближчі (через 3 місяці) строки встанов-
лено позитивну динаміку перебігу захворюван-
ня у бік зменшення частоти та сили нападів за-
паморочення, вегетативних розладів. З боку 
слухового аналізатора відмічається зниження 
порогів слуха за кістковою та повітряною прові-
дністю, зменшення кістково-повітряного інтер-
валу, що свідчить про зменшення гідропсу лабі-
ринта та покращення внутрішньозавиткової 
провідності. При чому тенденція до покращення 
стану хворого та показників слухової функції 
більшою мірою спостерігається після лікування 
пацієнтів за комплексною схемою, яка включала 
пневмомасаж вікон лабіринту та кінезітерапію, 
у порівнянні з класичною схемою медикаменто-
зної терапії. У віддалених строках відмічається 
подальша позитивна динаміка перебігу хвороби 
після комплексного лікування, в той час, як піс-
ля медикаментозного лікування спостерігається 
різке погіршення клінічних та аудіологічних 
показників практично до вихідного рівня. Такі 
зміни свідчать про ефективність та перспектив-
ність лікування пацієнтів з хворобою Меньєра 
при застосуванні сучасного методу комплексної 
терапії на відміну від медикаментозного спосо-
бу лікування. 

 
© Т.О. Шевченко, О.М. Борисенко, Г.С. Сербін, 2013 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПИИ  
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ СОСТОЯНИЯ ГОЛОСОВОГО 

АППАРАТА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ ГОЛОСА 
 

Для объективной оценки состояния голо-
сообразующего аппарата широко используется 
метод ларингостробоскопии (Ю.С. Василенко, 
2002; Дмитриев Л.Б. и соавт., 1990; Franco R.A. 
et al, 2007. Это видоизмененный способ прове-
дения ларингоскопии, который позволяет ис-
следовать характер движений, вибрации голосо-
вых складок. 

Целью данного исследования явилось 
изучение показателей видеоларингостробоско-
пии у 40 больных с функциональными наруше-
ниями голоса и 15 ларингологически здоровых 
лиц контрольной группы. Мы обследовали па-

циентов с функциональной гипотонусною дис-
фонией, как с одной из самых распространен-
ных нозологических форм функциональных 
дисфоний. 

При проведении видеоларингостробоско-
пии учитываются следующие основные пара-
метры (Ю.С. Василенко, 2002; Tsai Ch.G. et al, 
2008): 1) синхронность и асинхронность коле-
баний, 2) состояние глоттисной щели на разных 
фазах фонации, 3) наличие или отсутствие виб-
раторных колебаний, 4) наличие или отсутствие 
стробоскопического комфорта; 5) наличие или 
отсутствие движения слизистой оболочки по 
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свободному краю голосовых складок (слизистая 
волна). Для количественно-качественной оценки 
данных видеоларингостробоскопии мы исполь-
зовали систему Г.Ф.Иванченко (1992), (Т.А. 
Шидловська, 2011) – систему балльной оценки 
фонаторних колебаний при стробоскопическом 
исследовании. По данной системе, каждому из 
параметров видеоларингостробоскопии при-
сваивается определенное количество баллов, от 
1 до 3. 

Итак, по степени нарушений по данным 
ларингостробоскопии, пациенты были разделе-
ны на 2 группы (по 20 человек в каждой). В пер-
вой группе пациентов с функциональной гипо-
тонусною дисфонией средняя сумма баллов, 
которая характеризует степень нарушений пока-
зателей видеоларингостробоскопии равнялась 
8,09±0,17, а во 2-й группе – 11,04±0,30, в то 

время как в контрольной группе здоровых лиц 
среднее количество баллов составила 
5,01±0,001. Как свидетельствуют приведенные 
данные, между средним оценочным баллом в 
группах имеется достоверная (p<0,01) разница. 
Так, в первой группе изменения по данным ви-
деоларингостробоскопии имеют меньшую сте-
пень выраженности, чем во второй. Также про-
веденное исследование позволяет сделать вы-
вод, что с помощью видеоларингостробоскопии 
можно не только тщательно исследовать со-
стояние голосовых складок при функциональ-
ной гипотонусний дистонии, но с помощью 
балльных эквивалентов количественно оценить 
параметры метода и определить степень выра-
женности этих изменений в группах пациентов с 
функциональными нарушениями голосообразо-
вания. 
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ЦЕНТРАЛЬНІ ВІДДІЛИ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ АКУТРАВМІ 
 

Не зважаючи на те, що дія шумового фак-
тору на слуховий аналізатор розглядається бага-
тьма дослідниками як один з провідних в плані 
розвитку сенсоневральних порушень слуху, ба-
гато аспектів даної проблеми до сих пір остато-
чно не з’ясовано. Автори переважно вивчають 
проблему професійної сенсоневральної приглу-
хуватості (СНП) у робітників різних “шумових” 
тпрофесій, акутравмі присвячені лише нечис-
ленні роботи (Б.А. Шакаренко и соавт., 1980). 
Переважно вони стосуються даних тональної 
порогової аудіометрії в звичайному діапазоні 
частот і дозволяють оцінити стан периферійного 
відділу слухового аналізатору. Однак вивчення 
стану центральних відділів слухового аналізато-
ра при акутравмі має великий науково-
практичний інтерес. 

Нами було обстежено 71 хворого з акут-
равмою (142 вуха) у віці від 19 до 50 років та 15 
здорових нормальночуючих осіб контрольної 
групи у віці від 20 до 30 років, які не мали кон-
такту з шумом чи радіацією, не хворіли судин-
ними захворюваннями. Всього обстежено 86 
осіб (172 вуха). 

В усіх досліджуваних хворих з акутрав-
мою за даними суб’єктивної аудіометрії мало 
місце зниження слуху по типу звукосприйняття, 
про що свідчили позитивні досліди Бінга, Феде-
річі та відсутність кістково-тканинного «розри-
ву» на аудіометричній кривій. У 7,55% випадків 

порушення слухової функції було однобічним, а 
у 66 (92,45%) - двобічним, з яких у 97,18% ви-
падків мало місце асиметричне, а у 2,82% - си-
метричне двобічне ураження. За даними поро-
гової тональної аудіометрії у хворих з акутрав-
мою спостерігалося обмежене порушення слу-
хової функції по типу звукосприйняття перева-
жно базальної частини завитки (63,58% випад-
ків), а у 36,62% - медіобазальних.  

Реєстрація коротко- і довголатентних 
слухових викликаних потенціалів проводилась 
за допомогою аналiзуючих систем МК-6 фірми 
"Amplaid" (Iталiя) та «Eclipse» фірми “Intera-
coustics” (Данія), в екранованій звукоізольованій 
камері за загальноприйнятною методикою. Вик-
ликана електрична активність реєструвалась у 
відповідь на іпсилатеральну монауральну 
стимуляцію. 

Аналізуючи часові показники КСВП і 
ДСВП у хворих з аутравмою виявлено наступне. 

За даними КСВП нами було виявлено, що 
у хворих з акутравмою відзначалося певне по-
довження латентного періоду хвилі V КСВП та 
міжпікового інтервалу І-V. Отже, у хворих з 
акутравмою спостерігається зацікавленість не 
тільки рецептора, але і стовбуромозкових струк-
тур слухового аналізатора. Зауважимо, що при 
СНП шумового генезу зацікавлення стовбуро-
мозкових структур слухового аналізатору зазви-
чай розвивається у стажованих робітників, після 
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тривалого систематичного впливу виробничого 
шуму. У малостажованих робітників такі пору-
шення реєструються рідко. 

Що ж стосується коркового відділу слу-
хового аналізатору, то він страждав у всіх паці-
єнтів з акутравмою, про що свідчило достовірне 
(р<0,01) подовження латентного періоду компо-
ненту N2 ДСВП порівняно з контрольною гру-
пою нормальночуючих практично здорових 
осіб, які не мали контакту з шумом. При стиму-
ляції тоном 1 кГц значення ЛПП цього компо-
ненту ДСВП дорівнювало (286,7±5,4) мс, а при 
використанні тону 4 кГц – (288,3±5,5) мс. Також 
у хворих на акутравму спостерігалося 
достовірне (р<0,05) подовження латентного пе-
ріоду хвиоі Р2, як при стимуляції 1 кГц – до 
(179,4±4,2) мс, так і при використанні тону 4 
кГц – до (186,5±4,5) мс. Зауважимо, що при 
СНП шумового генезу латентний період компо-
ненту N2 ДСВПтакож подовжується у більшості 
хворих, але він закономірно збільшується зі збі-
льшенням стажу роботи в шумі по мірі більш 
вираженого ураження рецептора слухового ана-
лізатора. Що стосується компоненту Р2 ДСВП, 

то у таких робітників він порушується лише че-
рез певний досить тривалий час роботи в шумі  

Таким чином, при акутравмі відбуваються 
порушення не лише у периферійному, але і в 
центральних відділах слухового аналізатора. 
Проведені дослідження дозволяють стверджува-
ти, що існують певні особливості характеристи-
ки стану різних відділів слухового аналізатору 
при акутравмі. Причому порушення у централь-
них відділах слухового аналізатору розвивають-
ся при акутравмі досить швидко і реєструютьс-
мя у багатьох хворих одразу після впливу коро-
ткосачного інтенсивного шуму. Наявність у та-
ких хворих збільшення ЛПП Р2 ДСВП, що, як 
відомо, відображає зацікавленість підкоркових, 
в тому числі лімбіко-ретикулярних структур 
головного мозку, може свідчити про збій ком-
пенсаторних механізмів у процесі реалізації 
стресориних реакцій у відповідь на акутравму.  

Проведені дослідження свідчать про доці-
льність дослідження стану центральних відділів 
слухового аналізатора у хворих з акутравмою та 
врахування отриманих даних при проведенні ліку-
вально-профілактичних заходів у таких випадках. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ 
ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ РОЗЛАДІВ У ГОЛОСОВОМУ АПАРАТІ 
 

Проблема функціональних порушень го-
лосу набуває соціального значення, зумовлюю-
чи нерідко розвиток професійної непрацездат-
ності. Т.А. Шидловська (2011) вважає, що ре-
зультати лікування хворих на хронічні функціо-
нальні порушення голосу (ХФПГ) в значній мірі 
залежать від стану центральної нервової систе-
ми, а у хворих з частими рецидивами та трива-
лим перебігом захворювання мають місце зміни 
і в центральних відділах слухового аналізатора 
та церебральної гемодинаміки. 

Мета нашої роботи – вивчення стану це-
ребральної гемодинаміки у хворих з функціона-
льними порушеннями голосу, розладами голо-
сового апарату різного ступеня вираженості. 

Було проведено реоенцефалографічні до-
слідження (РЕГ) 40 хворим з функціональними 
порушеннями голосу, які були розподілені на 
групи (по 20 осіб в кожній) в залежності від 
ступеню вираженості стробоскопічних ознак 
функціональних порушень голосу (ФПГ). Конт-

рольна група – 15 здорових осіб, які не мали 
скарг на порушення голосу.  

Аналіз досліджень свідчить, що жодного 
хворого з нормальною реоенцефалограмою як в 
1, так і в 2 групі не було. Ознаки церебральних 
гемодинамічніх змін були найбільш виражені у 
хворих 2 групи з більш вираженими порушен-
нями в стані голосового апарату за даними віде-
оларингостробоскопії. 

В 1 групі достовірні (P<0,01) зміни відмі-
чалися в показниках α та ДКІ, які характеризу-
ють стан тонусу мозкових судин, в обох систе-
мах мозкового кровообігу. В каротидній системі 
α дорівнював 0,130±0,006 с, при нормі 
0,110±0,002 с (t=2,99; P<0,05), ДКІ – 
59,52±1,08%, норма – 51,4±2,5% (t=2,98; 
P<0,05), в вертебрально-базилярній системі α 
становив – 0,143±0,005 с, при нормі 0,110±0,005 
с (t=4,63; P<0,01), ДКІ – 63,97±1,09%, норма 
51,6±2,6% (t=4,38; P<0,01), ДСІ – 69,00±1,33%, 
норма 61,2±2,8% (t=2,51; P<0,01). Також у хво-
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рих 1 групи були виявлені ознаки порушень ве-
нозного відтоку, про що свідчило збільшення 
ДСІ – 69,00±1,33%, норма 61,2±2,8% (t=2,51; 
P<0,01) у вертебрально-базилярному басейні.  

В 2 групі показники РЕГ достовірно відрі-
знялись від аналогічних показників у хворих 1 
групи, особливо в вертебрально-базилярній сис-
темі. Так, у хворих 2 групи в каротидній системі 
спостерігалось достовірне збільшення показни-
ків α на 0,026 с (t=2,22; P<0,05), ДКІ – на 10,14% 
(t=3,86; P<0,01) і ДСІ – на 6,00 % (t=3,59; 

P<0,01) при порівнянні з аналогічними показни-
ками групи. У вертебрально-базилярній системі 
у цих хворих були збільшені показники РЕГ: 
ДКІ – на 11,03 % (t=5,08; P<0,01), ДСІ – на 10,58 
% (t=5,50; P<0,01), Рі – на 0,34 (t=6,61; P<0,01).  

Таким чином, результати проведених до-
сліджень поглиблюють знання щодо ролі су-
динних мозкових змін при функціональних по-
рушеннях голосу, що необхідно враховувати 
при виборі патогенетично обґрунтованого ліку-
вання таким хворим. 
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ВИВЧЕННЯ АМПЛІТУДНИХ ПОКАЗНИКІВ АКУСТИЧНОЇ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ  
У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ  

НА ФОНІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 
 

Провідне значення судинного фактору в 
патогенезі сенсоневральної приглухуватості пі-
дкреслюється багатьма дослідниками (Т.В. Ши-
дловська та співавт., 2005; Д.І. Заболотний та 
співавт, 2000, 2001; Т.А. Шидловская, В.В. Ры-
мар, 2000 та ін). Широка розповсюдженість гі-
пертонічної хвороби, її тяжкі наслідки для всіх 
органів і систем організму обумовили прове-
дення досліджень стосовно впливу цього пато-
логічного стану на слуховий аналізатор. 

Метою даної роботи стало вивчення амп-
літудних, показників акустичної імпедансомет-
рії, які можуть бути критеріями порушень в сто-
вбуромозковому відділі слухового аналізатора у 
хворих з сенсоневральними порушеннями на 
фоні гіпертонічної хвороби. Для виконання пос-
тавленої мети нами були обстежені 40 пацієнтів 
з сенсоневральними порушеннями різного сту-
пеня на фоні гіпертонічної хвороби.  

Проведене дослідження показало, що у 
пацієнтів з початковими порушеннями слуху 
на фоні гіпертонічної хвороби виявлені пору-
шення в стовбуромозковому відділі слухового 
аналізатора за даними акустичної імпедансоме-
трії, при чому у хворих ІІ-ї групи з більш ви-
раженим порушенням слухової функції за да-
ними порогової тональної аудіометрії в зви-
чайному і розширеному діапазонах частот змі-

ни часових та амплітудних характеристик аку-
стичного рефлексу були більш виражені, ніж в 
І-й групі. Так, у пацієнтів обох груп спостері-
галося помірне зниження амплітуди АРВМ, 
достовірно (p<0,01) знижене порівняно з конт-
рольною групою, як при іпси, так і при контра 
латеральній стимуляції. Так в ІІ-й групі амплі-
туда рефлексу становила (0,12±0,004) та 
(0,14±0,003) см3, а в І-й групі аналогічні зна-
чення склали (0,15±0,005) та (0,16±0,002) см3 
при іпси- і контра латеральній стимуляції від-
повідно. В контрольній групі середні значення 
амплітуди АРВМ при іпси- і контралатеральній 
стимуляції відповідно дорівнювали: 
(0,21±0,002) та (0,20±0,003) см3. 

Отже, проведене дослідження свідчить, 
що при гіпертонічній хворобі відбуваються по-
рушення в стовбуромозковому відділі слухового 
аналізатора, що відображається на його амплі-
тудних характеристиках. 

На нашу думку, метод імпедансної аудіо-
метрії рекомендовано застосовувати для діагно-
стики порушень в стовбуромозковому відділі 
слухового аналізатора при гіпертонічній хворо-
бі, а її амплітудні характеристики можуть ви-
ступати в якості об’єктивних критеріїв оцінки 
стану стовбуромозкового відділу слухового ана-
лізатора при цьому захворюванні. 

 
© Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.В. Шевцова, О.О. Коровай, 2013 
 
 
 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2013 243 

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ВОЛКОВА, ШЕМЛІ МОХАМЕД (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГІПОТОНУСНИХ ДИСФОНІЙ  
ПІД КОНТРОЛЕМ ПОКАЗНИКІВ ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЇ 

 
Проблема лікування функціональних дис-

фоній залишається однією з актуальних проблем 
сучасної фоніатрії та оториноларингології, зва-
жаючи на велику розповсюдженість такої пато-
логії та не завжди достатню ефективність лікува-
льних заходів. Це диктує необхідність постійного 
пошуку шляхів вдосконалення лікувально-
профілактичних заходів Особливо поширеними 
серед функціональної патології голосоутворення 
є ті форми, які характеризуються гіпотонусним 
станом голосового апарата, насамперед функціо-
нальна гіпотонусна дисфонія (ФГД).  

На наше переконання, лікування функці-
ональних дисфоній, особливо хронічних, стій-
ких та ускладнених форм потребує комплексно-
го підходу та індивідуалізації плану лікування. 
(Т.А. Шидловська, 1998; 2000; 2002, 2011 та ін.). 
Поєднання місцевого і загального лікування та 
фонопедичної терапії дає найкращий результат 
при реабілітації пацієнтів з порушеннями голо-
соутворення. Ми вважаємо також доцільним 
підключення до комплексного лікування ФГД з 
вираженим гіпотонусом препаратів, які б сприя-
ли підвищенню тонусу голосового апарата в 
таких випадках. 

Для успішного лікування будь-якої пато-
логії необхідними умовами є насамперед якісна 
діагностика з констатацією всіх важливих дета-
лей та надійний контроль ефективності терапев-
тичних заходів. Останнім часом з розвитком 
ендоскопічної техніки і появою нового сучасно-
го ендовідеообладнання ми отримали нові перс-
пективи застосування стробоскопії у фоніатрич-
ній практиці. Відеоларингостробоскопія поєд-
нує у собі переваги стробоскопічного дослі-
дження, збільшувальні та методичні (огляд у 
складних випадках) можливості ендоскопії, а 
також можливість документувати отримані ре-
зультати для порівняння їх в динаміці лікування 
та тривалого диспансерного спостереження па-
цієнтів з розладами голосоутворення. Особливо 
це актуально у випадках функціональних дис-
фоній, а також у значного контингенту осіб го-
лосо-мовних професій. З метою полегшення 
аналізу даних відеоларнигостробоскопії ми за-
стосовували метод бальної оцінки її показників, 
запропонований професором Г.Ф. Іванченко. 

Також всі пацієнти з ФГД були обстежені 
нами за методиками електроенцефалографії 
(ЕЕГ) та реоенцефалорнафії (РЕГ) з метою оці-
нки біоелектричної активності головного мозку 
та мозкового кровообігу відповідно, оскільки 

лікувальні заходи стосувалися і нормалізації 
відхилень від норми у їх показниках. Це обумо-
влюється тим, що ФГД нерідко розвиваються на 
фоні неврогенної передумови, порушень у фун-
кціональному стані центральної нервової систе-
ми та церебоальної гемодинаміки. Тому ми вва-
жаємо врахування даних цих додаткових мето-
дів обстеження доречним при визначенні ліку-
вання хворим на ФГД. 

В комплексне лікування входили такі за-
ходи: 1. Інстиляції в гортань лікарських засобів 
відповідно до показань на протязі 10-14 днів; 2. 
Курс мовної фонопедії; 3. Медикаментозне лі-
кування з урахуванням даних РЕГ, ЕЕГ, АТ, 
загального стану пацієнтів, яке включало в себе, 
наприклад, призначення таких препаратів, як 
ноотропіл, кавінтон, стугерон, церебролізин. 
Дози та тривалість курсу визначалися ступенем 
порушень, які виявлялися за даними РЕГ, ЕЕГ. 
Обов’язковим компонентом при лікуванні хво-
рих з ХФПГ було призначення заспокійливих 
препаратів (настоянки піону, “Ново-Пасситу”, 
“Персену” та ін.); 4. кокарніт внутріш-
ньом’язово під контролем ларингостробоскопії. 
Кокарніт призначали по одній ін’єкції щоденно 
або через день від 1 до 5 разів на курс, переваж-
но 3 рази, під контролем ларингостробоскопії, 
звертаючи увагу на підвищення тонусу голосо-
вого апарата. Щойно ми отримували ефект, 
припиняли його введення. Цей препарат має 
доведену ефективність в плані підвищення то-
нусу голосового апарату при гіпотонусних фун-
кціональних дисфоніях. Його доцільно рекоме-
ндувати до застосування в комплексному ліку-
ванні хворим з вираженими гіпотонусними ста-
нами гортані з нормальними, або не дуже пору-
шеними показниками РЕГ та ЕЕГ короткими 
курсами, а також для підвищення витривалості 
голосового апарата у професіоналів перед знач-
ними голосовими навантаженнями. 

Під час лікування пацієнти мали дотри-
муватися голосового режиму і виконувати деякі 
процедури самостійно (голосові вправи, полос-
кання, тощо.) 

На фоні такого лікування нам вдалося 
отримати значне покращення голосової функції 
і загального стану пацієнтів. Причому ми отри-
мали як суб’єктивні свідчення пролікованих 
пацієнтів, так і об’єктивне інструментальне під-
твердження. Так, якщо до лікування середньос-
татистичний показник інтегральної бальної оці-
нки даних відеоларингостробоскопії складав 
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(12,00±0,45), то після лікування він дорівнював 
(7,35±0,24). Між середнім оціночним балом до 
та після лікування є достовірна (p<0,01) різниця. 
Також ми отримали після лікування достовірне 
(P<0,05) покращення електрофізіологічних по-
казників, зокрема – збільшення амплітуди аль-
фа-ритму ЕЕГ у скроневому відведенні з 
(24,7±2,2) мкВ до лікування до (38,4±6,2) мкВ 
після, що свідчило про покращення біоелектри-
чної активності головного мозку, а також збіль-
шення реографічного індексу РЕГ у вертебраль-
но-базилярній системі з (0,84±0,01) до 
(1,09±0,03), що свідчить про нормалізацію пуль-
сового кровонаповнення у цьому басейні мозко-
вого кровопостачання.  

Зауважимо, що ми проводили контрольні 
обстеження не тільки після, але і в динаміці лі-
кування. Це має велике значення, оскільки план 
лікування може бути змінений в залежності від 
отриманих проміжних результатів. Крім того, у 
випадку застосування кокарніту такий контроль 
набуває також особливого значення, оскільки в 
цьому випадку необхідно дотримуватися балан-
су дії даного препарату – отримати тонізуючий 
вплив на голосовий апарат без можливого впли-
ву на стан біоелектричної активності головного 
мозку та церебральну гемодинаміку. Тому ми 

застосовували його короткими курсами – лише 
до отримання тонізуючого ефекту (в чому пере-
конувалися за допомогою відеоларингостробос-
копії). 

Слід зауважити, що ефект підвищення то-
нусу голосового апарату у випадку застосування 
кокарніту не супроводжувався посиленням 
ознак дискоординації його роботи, як це нерідко 
буває при застосуванні інших препаратів стиму-
люючої дії. Навпаки, після проведеного нами 
комплексного лікування ми спостерігали у хво-
рих на ФГД певну синхронізацію функціону-
вання голосового апарата, що свідчило про ус-
пішність лікувальних заходів. 

Таким чином, запропонований комплекс-
ний підхід до лікування ФГД, який поєднує за-
ходи місцевого і загального впливу і підбира-
ється індивідуально в залежності від даних віде-
оларингостробоскопії та проводиться під її кон-
тролем, дозволяє отримати високу ефективність.  

Контроль відеоларингосокопії в процесі 
лікування ФГД є бажаною умовою, що підви-
щує ефективність лікувальних заходів. А у про-
фесіоналів голосу лише відеоларингостробоско-
пія повною мірою може забезпечити лікаря ін-
формацією щодо функціонального стану голо-
сового апарата. 

 
© Т.А. Шидловська, Т.В. Волкова, Шемлі Мохамед, 2013 
 
 
 

 
Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.В. ШЕВЦОВА  

(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЧАСОВІ ПОКАЗНИКИ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ  
У РОБІТНИКІВ З ШУМОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

 
Науково-технічний прогрес сприяє поши-

ренню різноманітних шумів (виробничих, побу-
тових тощо), які негативно впливають на орга-
нізм людини і, в першу чергу, на слуховий ана-
лізатор. Вивченню впливу шумового фактору на 
слуховий аналізатор присвячені роботи числен-
них дослідників (Т.В. Шидловська, 1991; Т.В. 
Шидловська та співавт., 2006; В.Б. Панкова, 
2009; Т.А. Андрущенко, 2011 та ін.). 

Відомо, що проявом впливу шуму на ор-
ганізм насамперед є порушення слухової та ін-
ших функцій організму. При цьому, тривалий 
вплив шуму, особливо високочастотного, може 
призвести до значного зниження слуху, а іноді й 
до повної глухоти. В роботах дослідників, прис-
вячених шумовому впливу на слухову систему, 
описано переважно стан слуху на тони в конве-
нціональному (0,125-8) кГц діапазоні частот. 

Лише в окремих роботах дана характеристика 
слуху на тони в області розширеного діапазону 
(9-20) кГц (Т.В. Шидловська, 2006; В.В. Изотов 
и соавт., 2009). Ще менше робіт, присвячених 
вивченню стану центральних відділів слухового 
аналізатора при впливі шумового фактору (Т.В. 
Шидловская, 1983, 1985, 1991; Г.А. Таварткила-
дзе., Т.Г. Гвеселиани, 1996; Д.І. Заболотний та 
співавт., 2001; Т.А. Шидловская, 2002).  

Мета даної роботи – дослідити часові ха-
рактеристики коротколатентних та довголатент-
них слухових викликаних потенціалів у стажо-
ваних робітників «шумових» виробництв. 

Для дослідження слухової функції були 
проведені бінауральні обстеження 40 працівни-
ків "шумових" професій з помірно вираженою 
сенсоневральною приглухуватістю (СНП) віком 
від 20 до 50 років середній вік становив 
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(37,4±4,6) років. Обстежені робітники були роз-
поділені на 2 групи по 20 чоловік в кожній. В 
контрольній групі було обстежено 15 соматично 
і отологічно здорових осіб віком від 20 до 30 
років середній вік – (28,8±2,1) років.  

Перш за все всім робітникам була прове-
дена суб’єктивна аудіометрія у всіх обстежених 
виконувалась як в конвенціональному (0,125-8) 
кГц, так і в розширеному (9-12) кГц діапазонах 
частот.  

У всіх обстежених 1 та 2 груп мало місце 
порушення слухової функції по типу звукосп-
рийняття. Більш виражене підвищення порогів 
слуху на тони було у пацієнтів 2 групи як в кон-
венціональному діапазоні, так і в області роз-
ширеного діапазону частот. У 52,5 % та 68, 5 % 
обстежених пацієнтів 2 групи в області 14 та 16 
кГц розширеного діапазону частот спостерігався 
„обрив” слуху на тони. 

В контрольній групі, як в області конвен-
ціонального, так і розширеного діапазону час-
тот, поріг чутності на тони не перевищував 15 
дБ.  

Аналізуючи часові показники КСВП у 
хворих з СНП шумового генезу, виявлено на-
ступне. 

За даними КСВП виявлено зацікавленість 
стовбуромозкових структур слухового аналіза-
тора. Про це свідчило подовження латентного 
періоду піка V хвилі КСВП в 1 групі до (5,87± 
0,04) мс, а в 2 групі до (5,94±0,02) мс та міжпі-
кового інтервалу І-V до (4,08±0,03) та 
(4,14±0,03) мс. В нормі такі показники склада-
ють (5,58±0,03) та (3,83±0,03) мс, t=2,22, P<0,05. 

Що ж стосується коркового відділу слу-
хового аналізатору, то він страждав в усіх паці-

єнтів 1 та 2 груп з СНП шумового генезу, про 
що свідчило подовження латентного періоду 
компоненту N2 ДСВП порівняно з контрольною 
групою нормальночуючих практично здорових 
осіб, які не мали контакту з шумом та в порів-
нянні між собою. 

При СНП шумового генезу латентний пе-
ріод компоненту N2 ДСВП збільшувався по мірі 
більш вираженого ураження рецептора слухово-
го аналізатора. Латентний період компоненту N2 
ДСВП у хворих з СНП коливався від (277,8±1,5) 
до (287,6±0,7) мс (у здорових осіб цей показник 
становив (250,9±3,3) мс і це не залежало від 
ступеня ураження рецепторного відділу слухо-
вого аналізатора. 

Проведені дослідження свідчать про доці-
льність дослідженні стану всіх відділів слухово-
го аналізатора у робітників „шумових” професій 
з СНП та врахування отриманих даних при діаг-
ностиці та проведенні лікувально-
профілактичних заходів у таких випадках. 

Таким чином, проведені дослідження ще 
раз підтверджують, що при СНП шумового ге-
незу відбуваються порушення не лише у пери-
ферійному, але і в центральних відділах слухо-
вого аналізатора. 

Отже, у робітників з стажем роботи в шу-
мі відбуваються більш значні зміни в стовбуро-
мозкових структурах слухового аналізатора. 

Отже, при обстеженні робітників «шумо-
вих» професій (зі стажем роботи в шумі) особ-
ливу увагу слід звертати на наявність дисфунк-
ції в усіх відділах слухового аналізатора, але 
найбільше – у стовбуромозкових його структу-
рах, що слід враховувати при проведенні ліку-
вально-профілактичних заходів. 
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ 
ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ РОЗЛАДІВ У ГОЛОСОВОМУ 

АПАРАТІ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЇ  
 

Проблема діагностики та ефективного лі-
кування хворих з функціональними захворю-
ваннями голосу залишається актуальною, особ-
ливо у значного контингенту осіб голосомовних 
професій. Низка дослідників звертає увагу на 
велике значення стану центральної нервової си-
стеми і церебральної гемодинаміки у виникнен-
ні і розвитку розладів голосоутворення, особли-
во функціональних (Т.А. Шидловська, 1996, 
1998, 2009, 2011; Ф.М. Алекперов та співавт., 

1994; О.Ю. Карпова, 1996; І.В. Добронравова, 
2002; Ю.С. Василенко, 2002; В.Б. Панкова, 
2007; Ж.Г. Романова та співавт., 2008 та інші). 
На думку багатьох дослідників, ефективність 
лікування хворих на функціональні порушення 
голосу (ФПГ) в значній мірі залежать від стану 
церебральної гемодинаміки. 

Нами була проведена реоенцефалографія 
(РЕГ) 40 хворим з функціональними порушен-
нями голосу, які були розподілені на групи в 
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залежності від ступеню вираженості стробоско-
пічних ознак функціональних порушень голосу 
(ФПГ). Контрольна група – 15 здорових осіб, які 
не мали скарг на порушення голосу та відхилень 
від норми у стані голосового апарата.  

Відеоларингостробоскопію проводили за 
допомогою комплексу ендоскопічного облад-
нання. Реоенцефалографічне дослідження про-
водилося за допомогою комп’ютерної системи 
фірми “ДХ-системи”. Для дослідження мозково-
го кровообігу застосовували реоенцефалогра-
фію у фронтомастоїдальному і окципітомастої-
дальному відведеннях, які відображають стан 
мозкового кровообігу, відповідно, в каротидній 
та вертебрально-базилярній системах.  

За ступенем порушень у стані голосового 
апарату за даними відеоларингостробоскопії 
пацієнти були розділені на 2 групи (по 20 осіб в 
кожній). В першій групі пацієнтів з функціона-
льною гіпотонусною дисфонією середня сума 
балів, яка характеризує ступінь порушень голо-
соутворення, дорівнювала (8,09±0,17), а в 2-й 
групі – (11,04±0,30), в той час, як в контрольній 
групі здорових осіб середня кількість балів ста-
новила (5,010±0,001). Між середнім оціночним 
балом в 1 та 2 групах є достовірна різниця 
(t=8,56; P<0,01). Отже, в першій групі зміни фу-
нкціонального стану голосового апарат за дани-
ми відеоларингостробоскопії мають суттєво 
менший ступінь вираженості, ніж в другій. 

При якісній оцінці реограм у хворих на 
ФПГ нами були виявлені порушення кровообігу 
головного мозку як в каротидній (FM), так і в 
вертебрально-базилярній (OM) системах. При 
цьому жодного хворого з нормальною реоенце-
фалограмою як в 1, так і в 2 групі не було. Озна-
ки церебральних гемодинамічніх змін були най-
більш виражені у хворих 2 групи з більш вира-
женими порушеннями в стані голосового апара-
ту за даними відеоларингостробоскопії. У хво-
рих обох досліджуваних груп спостерігалося 
зменшення крутості й видовження анакротичної 
фази та зміщення дикротичного зубця до верхі-
вки хвилі, що вказує на підвищення тонусу моз-
кових судин. Також у хворих 2 групи реєструва-
лося зниження пульсового кровонаповнення в 
вертебрально-базилярній системі. Це було підт-
верджено при аналізі кількісних показників РЕГ 
у хворих досліджуваних груп.  

 Аналіз кількісних показників РЕГ в ка-
ротидній та вертебрально-базилярній системах у 
хворих на функціональну гіпотонусну дисфонію 
з різним ступенем порушень з боку голосового 
апарату порівняно з контрольною групою (К) 
виявив, що у хворих 2 групи спостерігалися до-
стовірне (P<0,01) відхилення практично в усіх 
досліджуваних нами показниках реоенцефалог-

рафії, окрім Рі у каротидній системі. Особливо 
це стосується показників, які відбивають стан 
тонусу мозкових судин - α та ДКІ. Так, в каро-
тидній системі α дорівнював - (0,156±0,01) с, 
при нормі (0,110±0,002) с (t=4,51 Р<0,01), ДКІ - 
(69,66±2,38) %, норма - (51,4±2,5) % (t t=5,28; 
Р<0,01), в вертебрально-базилярній системі α 
становив - (0,163±0,010) с, при нормі 
(0,110±0,005) с (t=4,74; Р<0,01), ДКІ - 
(75,00±1,87) %, норма (51,6±2,6) % (t=7,30 
;Р<0,01). Також у хворих 2 групи були виявлені 
ознаки порушень венозного відтоку, про що сві-
дчило збільшення ДСІ. Наприклад, у вертебра-
льно-базилярному басейні цей показник склав 
(79,58±1,38) %, норма (61,2±2,8) % (t=5,88; 
Р<0,01). У хворих 2 групи також був знижений 
показник Рі у вертебрально-базилярній системі, 
який відбиває стан пульсового кровонаповнен-
ня. Він складав (0,87±0,03) і достовірно (Р<0,01) 
відрізнявся від показників контрольної групи.  

Менш виражені відхилення від контролю 
в кількісних показниках РЕГ спостерігались в 1 
групі. Насамперед, достовірні (P<0,01) зміни 
відмічалися в показниках α та ДКІ, які характе-
ризують стан тонусу мозкових судин, в обох 
системах мозкового кровообігу. В каротидній 
системі α дорівнював - (0,130±0,006) с, при нор-
мі (0,110±0,002) с (t=2,99; P<0,05), ДКІ - 
(59,52±1,08) %, норма - (51,4±2,5) % (t=2,98; 
P<0,05), в вертебрально-базилярній системі α 
становив - (0,143±0,005) с, при нормі 
(0,110±0,005) с (t=4,63; P<0,01), ДКІ - 
(63,97±1,09) %, норма (51,6±2,6) % (t=4,38; 
P<0,01). 

Зауважимо, що основні кількісні показни-
ки РЕГ у 2 групі достовірно відрізнялись від 
аналогічних показників у хворих 1 групи, особ-
ливо в вертебрально-базилярній системі.Так, у 
хворих 2 групи в каротидній системі спостеріга-
лось достовірне збільшення показників α на 
0,026 с (t=2,22; P<0,05), ДКІ - на 10,14 % (t=3,86; 
P<0,01) і ДСІ - на 6,00 % (t=3,59; P<0,01) при 
порівнянні з аналогічними показниками 1 групи, 
в вертебрально-базилярній системі у цих хворих 
були збільшені показники РЕГ: β - на 0,13 с 
(t=8,06; P<0,01), ДКІ – на 11,03 % (t=5,08; 
P<0,01), ДСІ – на 10,58 % (t=5,50; P<0,01), Рі – 
на 0,34 (t=6,61; P<0,01).  

Таким чином, проведені нами досліджен-
ня підтверджують наявність змін стану судин 
головного мозку за даними РЕГ у хворих з фун-
кціональними порушеннями голосу, а також 
певну залежність вираженості таких порушень 
від ступеня розладів функціонування голосового 
апарату за даними відеоларингостробоскопії. 
Отримані дані дозволяють поглибити наші 
знання щодо ролі судинних мозкових порушень 
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у розладах регуляції діяльності голосового апа-
рату при функціональних порушеннях голосу. 
Розуміння такої ролі буде сприяти у виборі па-

тогенетично обґрунтованого лікування хворих з 
функціональними порушеннями голосоутворен-
ня.  
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ПОКАЗНИКИ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ПРИ ПОЧАТКОВИХ 
ПОРУШЕННЯХ ФУНКЦІЇ ЗВУКОСПРИЙНЯТТЯ НА ФОНІ ВЕРТЕБРАЛЬНО-

БАЗИЛЯРНОЇ СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
 

За даними ряду авторів (В.Т. Пальчун и 
соавт., 1995; Ю.В. Митин и соавт., 199; Н.С. 
Алексеева, 2003; Н.С. Алексеева, Н.М. Кириче-
нко, 2007 та ін.), а також результатів власних 
досліджень (Ю.В. Мітін, А.Ю. Шидловський, 
2011) хворі з порушеннями функції звукосприй-
няття висували не тільки отологічні, а й невро-
логічні скарги. Особливо це стосується хворих з 
поєднаною патологією, коли порушення функції 
звукосприйняття обумовлене вертебрально-
базилярною недостатністю.  

Мета даної роботи – дослідити показники 
слухових викликаних потенціалів, зокрема 
КСВП та ДСВП, у хворих з початковими пору-
шеннями функції звукосприйняття у сполученні 
з вертебрально-базилярною судинною недоста-
тністю та у здорових нормальночуючих осіб 
контрольної групи і провести їх порівняльний 
аналіз. 

Для досягнення поставленої мети нами 
було досліджено 75 хворих у віці від 28 до 45 
років з початковими порушеннями функції зву-
косприйняття. 

Першу групу склали 34 хворих (68 вух) з 
початковими проявами сенсоневральної приглу-
хуватості (СНП), у яких слух на тони в конвен-
ціональному (0,125-8) кГц діапазоні частот зна-
ходився в межах норми, а в розширеному (9-16) 
кГц - був порушений . 

У другій групі мало місце обмежене по-
рушення слуху за типом звукосприйняття на 
тони не тільки в розширеному діапазоні частот, 
але і в конвенціональному, переважно в його 
дискантовій зоні. Другу групу склали 41 хворий 
(82 вуха). 

Контролем служили 20 молодих здорових 
осіб у віці від 18 до 30 років, які не страждали 
судинними захворюваннями. Всього обстежено 
95 осіб.  

Слухова функція визначалася на тони в 
області (0,125-8) і (9-16) кГц, тобто, відповідно, 
в конвенціональному і розширеному діапазонах 
частот у звукоізольованой камері з рівнем фо-

нового шуму, який не перевищував 30 дБ, за 
допомогою клінічного аудіометру АС-40 фірми 
«Interacoustics» (Данія), а також магнітофона 
«Technics» фірми «Panasonic» (Японія) з запи-
сами мовних тестів. Для виключення наявності 
кондуктивного компоненту проводили тимпа-
нометрію за допомогою імпедансометра фірми 
«Siemens» SD-30 (Німеччина). 

Реєстрація КСВП і ДСВП виконувалися 
за допомогою аналізуючої системи «Amplaid» 
(Італія) и «Eclips» (Данія) за загальноприйнятою 
методикою.  

 Аудіометричне обстеження включало та-
кож акуметрію, яка складалася з дослідження 
шепітної та розмовної мови, виконання дослідів 
Бінга і Федеріччі.  

При аналізі даних аудіометрії виявлено та-
ке. В 1 групі досліджуваних хворих показники 
порогової тональної аудіометрії в конвенціона-
льному (0,125-8) кГц діапазоні частот достовірно 
не відрізнялися від показників контрольної гру-
пи. Однак у розширеному (9-16) кГц діапазоні 
частот, починаючи з 9 кГц, мало місце достовірне 
розходження в порогах слуху на тони між 1 та 
контрольної (К) групами. Так, в 1 групі пороги 
слуху на тони в області (9, 10,, 11,2, 12,5, 14 і 16) 
кГц склали відповідно: (17,8±0,8; 16,9±2,7; 
24,4±2,6; 28,2±2,7; 32,9±5,1 і 27,3±3,1) дБ. 

У 2 групі мали місце більш виражені по-
рушення слуху на тони в розширеному діапазоні 
частот. У конвенціональному (0,125-8) кГц діа-
пазоні частот у досліджуваних хворих 2 групи 
достовірне сприйняття слуху на тони в порів-
нянні з 1 групою починалося з 0,5 кГц. 

В показниках КСВП нами не виявлено ві-
дхилень від норми як в 1, так і в 2 групах, що 
свідчить про відсутність порушень у стволомоз-
гових структурах хворих. 

За даними ДСВП в латентних періодах 
піків (ЛПП) компонентів P1, N1, P2 ДСВП дос-
товірної різниці в порівнянні з нормою теж не 
виявлено. Проте спостерігається достовірне по-
довження ЛПП компонента N2 ДСВП у 2 групів 
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56,1% випадків до (260,8 ± 3,1) мс, при нормі – 
(249,7 ± 2,8) мс, t = 2,66; р <0,01, а в 1 – до 
(251,8 ± 3,3) мс, при нормі – (249,7 ± 2,8) мс, t = 
1,87; р> 0,05, тобто в 1 групі різниця недостові-
рна. Це свідчить про явища дисфункції у кірко-
вому відділі слухового аналізатора у більшій 
половині (56,1%) досліджуваних хворих 2 гру-
пи. Це доцільно враховувати при діагностиці та 
проведенні лечебно-профілактичних заходів 
таким хворим.  

Зазначимо також, що хворі з початковими 
порушеннями функції звукосприйняття і наяв-
ності дисфункції в коркових структурах слухо-
вого аналізатора зазвичай скаржилися на підви-
щену дратівливість, тяжкість в області потилиці, 
високочастотний шум та ін. Це слід враховувати 
при зборі анамнезу, і таким хворим досліджува-
ти стан коркових структур слухового аналізато-
ра за даними ДСВП та враховувати при їх ліку-
ванні. 
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(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА) 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ СИНУСИТІВ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по раціоналізації лікування синуситів. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1977 року. За 
період з 1977 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по раціоналізації лікування си-
нуситів опубліковано 11 наукових робіт, що 
становить 0,99% від загального числа (1102) 
публікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журнале 
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Ки-
їв), збірнику «Открытия, изобретения» (м. Мос-
ква), деклараційних патентах на винахід Украї-
ни (м. Київ), посвідченні на раціоналізаторську 
пропозицію (м. Тернопіль). Серед опублікова-
них робіт 6 раціоналізаторських пропозицій, 1 
авторське свідоцтво, 3 патенти, 1 посвідчення на 
раціоналізаторську пропозицію.  

І.А. Яшан і П.В. Ковалик (1979) в раціо-
налізаторській пропозиції «Модификация тру-
бочки для дренирования верхнечелюстной пазу-
хи» описують дренажну трубочку з насічкою, 
яка попереджує випадання її з верхньощелепної 
пазухи. Наводиться описання цієї трубочки.  

Є.М. Єдинак (1980) в раціоналізаторській 
пропозиції «Модификация дренажной трубки 
для верхнечелюстной пазухи» описує запропо-
новану модифікацію дренажної трубки для вер-
хньощелепної пазухи, що представлена порож-
нистою поліетіленовою трубкою діаметром 3 
мм, в якій є два ряди еластичних пластинок. 
Трубка використовується для тривалого ендона-
зального дренування цієї пазухи. Конструкція 
трубки забезпечує умови для надійної фіксації її 
в медіальній стінці верхньощелепної пазухи.  

Є.М. Єдинак (1983) в раціоналізаторській 
пропозиції «Новый способ фиксации дренажной 
трубки в стенке верхнечелюстной пазухи» опи-
сує розроблений ним новий спосіб фіксації дре-
нажної трубки в стінці верхньощелепної пазухи, 
заснований на властивості поліхлорвінілової 
трубки негайно повертатись до вихідних розмі-
рів після попереднього розтягування. Автор 
описує метод фіксації дренажних трубок. Він 
застосований у 54 хворих на хронічний гнійний 
верхньощелеповий синуїт. Ю.М. Андрейчин, 
О.С. Луцук і В.О. Качор (2004) отримали декла-
раційний патент на винахід України «Дренаж-
ний пристрій».  

Є.М. Єдинак (1981) в раціоналізаторській 
пропозиції «Устройство для эндоназального 
дренирования верхнечелюстной пазухи» описує 
сконструйований ним спеціальний пристрій для 
ендоназального дренування верхньощелепної 
пазухи. Автор зазначає, що цей пристрій дає 
можливість провести повноцінний дренаж з мі-
німальною травмою оточуючих тканин і відпо-
відає принципам ощадливої терапії у осіб, що 
страждають на верхньощелепні синуїти. Є.М. 
Єдинак (1983) отримав авторське свідоцтво 
«Способ дренирования верхнечелюстной пазу-
хи». Ю.М. Андрейчин (2002) отримав деклара-
ційний патент на винахід України «Пристрій 
для дренування верхньощелепних пазух». В ра-
ціоналізаторській позиції «Канюля с мандреном 
для лобной пазухи» Є.М. Єдинак (1983) описує 
запропоновану ним канюлю з мандреном для 
лобної пазухи. Для щільної, надійної фіксації 
канюлі в стінці лобної пазухи, що виключає її 
випадання і виникнення пролежня під упорним 
диском, а також інфікування рани зсередини, 
автор розробив канюлю, по зовнішньому діаме-
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тру якої нарізана різьба, нарізуюча різьбу в кіст-
ковій тканині при ввінчуванні канюлі в трепа-
наційний отвір.  

Є.М. Єдинак (1983) в раціоналізаторські 
пропозиції «Прибор для трепанопункции лоб-
них пазух» описує запропоновану ним спроще-
ну конструкцію приладу для трепанопункції 
лобних пазух порівняно з існуючими прилада-
ми, запропонованими іншими авторами. Запро-
понована конструкція заключається в наступно-
му. Замок, що закріплює кришку до підшипника 
на торцевій частині корпуса, більш надійний, 
створюється можливість точно встановити зада-
ну глибину занурення свердла в кісткову ткани-
ну, забезпечити надійну фіксацію і не допустити 
сповзання свердла по кістці. Ю.М. Андрейчним 
(2004) отримав деклараційний патент на винахід 

України «Спосіб лікування хворих на синусит і 
фронтит та пристрій для його здійснення».  

Таким чином, описані в даній статті відомо-
сті свідчать про те, що раціоналізація лікування 
синуситів в наукових публікаціях оториноларин-
гологів Тернопільщини представлена порівняно 
часто – в 0,99% від загального числа (1102) науко-
вих публікацій оториноларингологів Тернопіль-
щини. Раціоналізація лікування синуситів опису-
ється в 11 публікаціях (6 раціоналізаторських про-
позиціях, 1 авторському свідоцтві, 3 патантах і 1 
посвідченні на раціоналізаторську пропозицію). 
Вважаємо, що наведені відомості стосовно раціо-
налізації лікування синуситів матимуть відповідне 
теоретичне і практичне значення для оторинола-
рингологів, пізнавальне значення для хірургів, 
терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів. 
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ЗАГАЛЬНОПОРОЖНИННА ОПЕРАЦІЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ВУСІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по загальнопорожнинній операції на серед-
ньому вусі. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації з цього питання розпочались з 1971 
року. За період з 1971 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по загальнопорож-
нинній операції на середньому вусі опублікова-
но 6 наукових робіт, що становить 0,54% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал ушных, носовых и горловых болез-
ней» (м. Київ) та в збірниках: «Матеріали юві-
лейної науково-практичної конференції, прис-
вяченої 100-річчю з дня народження видатного 
вченого, члена-кореспондента АН України, 
професора Олексія Сидоровича Коломійченка» 
(м. Київ), «Тезисы докладов IV съезда отолари-
нгологов УССР» (м. Київ), «Труды IV съезда 
оториноларингологов Украинской ССР» (м. Ки-
їв). Серед опублікованих робіт 4 статті, 1 тези і 
1 спостереження з практики. 

Р.Т. Лавецький (1971) в тезах «Морфоло-
гия эпителиальной выстилки медиальной стенки 
барабанной полости у больных после общепо-
лостной операции на ухе» наводить результати 
вивчення епітеліальної вистилки медіальної сті-
нки барабанної порожнини у 33 хворих після 
двохетапних слухопокращуючих операцій (ра-

ніше була загальнопорожнинна операція). У бі-
льшості випадків знаходив багатошаровий пло-
ский епідерміс, в ряді випадків – багаторядний 
циліндричний. 

В статті «Морфология эпителиальной вы-
стилки медиальной стенки барабанной полости 
у больных после общеполостной операции на 
ухе» Р.Т.Лавецький (1972) описує результати 
патогістологічного дослідження епітеліальної 
вистилки медіальної стінки барабанної порож-
нини у 33 хворих після загальнопорожнинної 
операції на середньому вусі. В більшості випад-
ків знаходив багатошаровий плоский епідерміс, 
в рідкісних випадках – багаторядний циліндри-
чний. Знайдені особливості будови вистилки 
медіальної стінки барабанної порожнини свід-
чать про непридатність її для утворення закри-
тої тимпанальної системи, підкреслює автор. 
Зроблено завершення, що всі тканини, як сполу-
чна, так і покрівний епітелій, представляють 
нестійку систему, схильну до дегенерації і гіпе-
рпродукції рубцевої тканини, а в ряді випадків – 
до гранулювання. І.А. Яшан, О.І. Яшан і Л.В. 
Яшан (1998) в статті «Причини негативних нас-
лідків сануючих втручань на вусі» вказують на 
причини негативних наслідків сануючих втру-
чань на вусі. Відмічено, що у хворих, які пере-
несли в минулому загальнопорожнинну опера-
цію на середньому вусі, приблизно в 80% випа-
дків продовжується оторея і лише в 5% покра-
щується слух. Крім того, у деяких пацієнтів бу-
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вають вестибулярні розлади, які можуть бути 
пов’язані з наявною фістулою лабіринта, або з 
калоричними реакціями оперованого вуха. При-
чини, з яких виникають ці симптоми, автори 
умовно поділяють на три групи: передоперацій-
ні, хірургічні та післяопераційні. Подається ха-
рактеристика цих груп. 

О.І. Яшан і І.А. Яшан (1998) в статті «Ре-
конструкція середнього вуха у хворих, що пере-
несли у минулому радикальну операцію на вусі» 
описують реконструкцію середнього вуха у 
хворих, що перенесли у минулому загальнопо-
рожнинну операцію на вусі. Методика хірургіч-
ного втручання, запропонована авторами, пе-
редбачає: 1) санацію запального осередка; 2) 
тимпанопластику того чи іншого типу з метою 
покращення слуху; 3) відновлення зовнішнього 
слухового ходу (меатопластика); 4) облітерацію 
ретротимпанального простору, яку виконують 
кістково – окістним клаптем на передньо – вер-
хній судинній ніжці. Операцію виконано у 10 
хворих віком від 15 до 62 років. О.І. Яшан і Є.В. 
Глух (2000) в статті «Способи попередження 
післяопераційних ускладнень при сануючих 
втручаннях на вусі» описують способи попере-
дження післяопераційних ускладнень при сану-
ючих операціях на вусі. На основі аналізу ре-
зультатів 65 сануючих операцій на вусі автори 
зробили висновки про причини продовження 
гноєтечі з вуха та можливі способи уникнення 
негативних наслідків хірургічного втручання. 

Вказується, що ретельно еліміновані комірки 
смочкоподібного відростка, маленька післяопе-
раційна порожнина з гладкими стінками, вкри-
тими добре васкуляризованим епідермальним 
покривом та відтворена повітроносна неотимпа-
нальна порожнина, з’єднана із слуховою трубою 
– ось запорука «сухого» вуха з позитивним фун-
кціональним наслідком. В спостереженні з 
практики «Незвичайна будова ніш вестибуляр-
них вікон у хворого на хронічний гнійний сере-
дній отит, що переніс у минулому загальнопо-
рожнинну операцію на обох вухах». О.І. Яшан 
(1995) описує випадок незвичайної будови ніш 
вестибулярних вікон у хворого на хронічний 
середній гнійний отит, що переніс у минулому 
загальнопорожнинну операцію на обох вухах. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що загальнопорожнинна 
операція на середньому вусі в наукових публі-
каціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлена порівняно рідко – в 0,54% від за-
гального числа (1102) наукових публікацій ото-
риноларингологів Тернопільщини. Загальнопо-
рожнинна операція на середньому вусі опису-
ється в 6 публікаціях (4 статтях, 1 тезах і 1 спо-
стереження з практики). Вважаємо, що наведені 
відомості стосовно загальнопорожнинної опера-
ції на середньому вусі матимуть відповідне тео-
ретичне і практичне значення для оторинолари-
нгологів, хірургів, терапевтів, сімейних лікарів 
та інших спеціалістів. 
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МОЖЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО ТРАНСНАЗАЛЬНОГО ТРАНСФЕНОЇДАЛЬНОГО 
ДОСТУПУ ДО ПУХЛИН ДІЛЯНКИ ТУРЕЦЬКОГО СІДЛА  

ІЗ СУПРАСЕЛЯРНИМ ПОШИРЕННЯМ 
 

Сучасний розвиток ендоскопічної риноси-
нусохірургії пов’язаний з розробкою розширених 
показів до ендоскопічних операцій, а саме до 
втручань на прилеглих до приносових пазух діля-
нках, зокрема в хірургії пухлин турецького сідла.  

Суттєвими перевагами ендоскопічної тех-
ніки, порівнюючи з операцією під контролем 
операційного мікроскопа, є можливість широко-
го огляду під кутом «вузьких» ділянок та ефек-
тивне усунення супутньої патології носа та при-
носових пазух. Технічні моменти ендоскопічно-
го доступу забезпечують формування розшире-
ного сполучення основної пазухи для ендоско-
пічного контролю в післяопераційному періоді. 
В той же час виконання операції під контролем 

мікроскопа забезпечує роботу хірурга двома 
руками та роботу з асистентом. Слід також від-
мітити вищу роздільну здатність сучасних опе-
раційних мікроскопів у порівнянні з відеоендос-
копічними системами, що дозволяє краще дифе-
ренціювати пухлину та не зміненеі тканини. Але 
в трансназальній хірургії пухлин із супраселяр-
ним поширенням, застосування операційного 
мікроскопа досить обмежене, що зумовлює не-
обхідність застосування зовнішніх доступів. 
Сучасні системи навігації також не дозволяють 
надійно контролювати видалення пухлини з су-
праселярним поширенням, що пов’язано з дис-
локацією м’яких тканин. Інтраопераційний МРТ 
та КТ контроль теж не може забезпечити необ-
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хідного орієнтування через появу перифокаль-
них змін в ході операції.  

Надійний візуальний контроль операції 
можливо забезпечити ендоскопами з боковим 
оглядом, використовуючи технічні прийоми, що 
застосовуються в функціональній ендоскопічній 
риносинусохірургії для ендоназального розк-
риття гайморових та лобних пазух.  

В Клінічній лікарні «Феофанія» ДУС з 
2012 року застосовується ендоскопічна асисту-
юча техніка в мікрохірургії пухлин ділянки ту-
рецького сідла. На даний час, спільно з нейрохі-
рургами прооперовано 10 хворих, з них 8 осіб з 
гігантськими ендо-супраселярними аденомами 
гіпофізу з хіазмальним синдромом, 1 хвора з 
ендоселярною аденомою гіпофіза, 1 хвора з 
краніофарінгіомою тип І підтип С. Доступ здій-
снювався під ендоскопічним контролем. При 
цьому отоларингологом одномоментно усува-
лась хірургічна патологія носа та приносових 
пазух: в 7 хворих проведено септопластику та 
латералізацію нижніх носових раковин, в 1 хво-

рої – виконана ендоскопічна ендоназальна гай-
моротомія з приводу синдрому мовчазного си-
нусу. Після корекції внутрішньоносових струк-
тур виконувалась ендоскопічна сфенотомія та 
перфорація передньої стінки турецького сідла. 
Далі нейрохірургом виконувалось видалення 
частини пухлини (розташованої в межах туре-
цького сідла) під контролем операційного мік-
роскопа, а супраселярна частина пухлини усу-
валась під візуальним контролем ендоскопів з 
боковим оглядом (450, 700).  

Враховуючи переваги та недоліки відеое-
ндоскопічного обладнання та операційних мік-
роскопів вважаємо, що для хірургії пухлин діля-
нки турецького сідла з супраселярним поши-
ренням, на даний час оптимальним є поєднання 
мікроскопічної та ендоскопічної техніки: забез-
печення доступу під ендоскопічним контролем, 
видалення частини пухлини під контролем опе-
раційного мікроскопа, контроль та усунення 
супраселярної частини пухлини – ендоскопічна 
асистуюча техніка. 

 
© В.О. Шкорботун, О.М. Возняк, Т.Г. Кунах, 2013 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИБІР ДОСТУПУ ПРИ ЕНДОСКОПІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ 
 ВТРУЧАННЯХ НА ПОРОЖНИНІ НОСА ТА НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ 

 
Важливою складовою успішного вико-

нання ендоскопічного втручання є вибір опти-
мального доступу до операційної зони. Особли-
востями ендоскопічних втручань у дітей є ана-
томічна “вузькість” носової порожнини, необ-
хідність виконання операції на структурах, які 
знаходяться на стадії росту та розвитку, склад-
ність післяопераційного догляду, що зумовлено 
активними репараційними процесами та особ-
ливостями поведінки дітей під час лікарських 
маніпуляцій. 

Нами проведено аналіз 412 випадків ен-
доскопічних оперативних втручань у дітей, які 
виконані у Хірургічному центрі Державної нау-
кової установи «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Держа-
вного управління справами з 2008 року. Серед 
них, на навколоносових синусах – 48 втручань 
(5 – розкриття/ревізія сфеноїдального синуса; 41 
операції з приводу захворювань верхньощелеп-
ного синуса; 2 випадки втручань з приводу па-
тології решітчастого лабіринта, а також 364 ен-
доскопічних мікродебридерних аденотомій. Вік 
дітей складав від 2 до 18 років. Всі втручання 
виконувались під загальним знечуленням. 

Обираючи хірургічний доступ ми керува-
лись наступними положеннями. 

При втручаннях на верхньощелепному 
синусі у дітей ендоназальний доступ обирався 
при виявленні за даними КТ навколоносих си-
нусів незворотних зміни структур остіо-
меатального коплекса, які звужували його про-
світ та потребували корекції, наявності фонта-
нели, а також при можливості візуального кон-
тролю за видаленням патологічно змінених 
тканин із синуса, що розраховували за величи-
ною ностріло-остіо максилярного кута. В ін-
ших випадках обирався трансвестибулярний 
доступ. 

Для сфеноїдального синуса у дітей вико-
ристовували трансназальний (парасептальний) 
доступ. Трансетмоїдальний підхід слід обрати у 
випадках наявності патології решітчастого лабі-
ринту із руйнуванням кісткових структур (гри-
бок, мукоцелє, поліпи), а також при анатомічно 
вузькому носового ходу на рівні середньої носо-
вої раковини, що утруднює доступ для візуалі-
зації сфено-етмоїдальної кишені. 

А при видаленні аденоїдних вегетації у 
дітей стандартним доступом до склепіння носо-
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глотки був трансоральний із застосуванням ро-
торзширювача типу Mc Ivor.  

Отже, при виборі доступу для ФЕРХС у 
дітей слід уникати руйнування структур остіо-
меатального комплекса, враховувати природу 
патологічного процесу, його локалізацію та “дос-

тупність” для санації під візуальним контролем. З 
врахуванням зазначеного, при втручанні на верх-
ньощелепному синусі у дітей, менш інвазивним є 
трансвестибулярний підхід, до сфеноїдального 
синуса – трансназальний (парасептальний), скле-
піння носоглотки – трансоральний доступ. 

 
© В.О. Шкорботун, А.Л. Косаковський, Я.В.Шкорботун, 2013 
 
 
 
 

В.О. ШКОРБОТУН, В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ОТОГЕННОГО АБСЦЕСУ 
ГОЛОВНОГО МОЗКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Відомо, що отогенні абсцеси головного 

мозку мають певні відмінності в клінічному пе-
ребігу від абсцесів, які розвиваються з інших 
причин. В більшості випадків ранні клінічні 
прояви отогенного абсцесу головного мозку ма-
скуються за симптоматикою основного захво-
рювання (гострого або загострення хронічного 
гнійного середнього отиту) чи паралельного 
ускладнення – менінгіту, лабіринтиту та інших. 
В останній час все рідше маніфестують осеред-
кові симптоми абсцедування мозкової тканини 
та стають все менше специфічними клінічні 
прояви стадійності розвитку внутрішньочереп-
ного ускладнення. Це зумовлено як 
об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. 
Серед них найбільш вагомі – це вплив потужних 
антибіотиків, що призначаються з метою ліку-
вання основної патології, і наявність у більшості 
таких хворих вторинного імунодефіциту з по-
рушенням резистентності організму. Ці фактори 
приховують розвиток внутрішньочерепного 
ускладнення, і його рання діагностика стає мо-
жлива лише при застосуванні сучасних візуалі-
заційних діагностичних методик – КТ і МРТ 
головного мозку. Важливе значення має також і 
суб’єктивний фактор – недостатні знання особ-
ливостей перебігу отогенних абсцесів головного 
мозку в сучасних умовах та послаблення пиль-
ності практикуючих лікарів відносно даної про-
блеми, що пов’язано зі зменшенням частоти їх 
виникнення.  

З урахуванням зазначеного, на сьогодні 
необхідна певна корекція як діагностичних, так і 
лікувальних заходів при наданні спеціалізованої 
медичної допомоги таким хворим.  

В ЛОР-відділенні КОКЛ, яке є основною 
базою кафедри оториноларингології НМАПО 
імені П.Л. Шупика, за період 1998-2012 роки 
проліковано 92 хворих з отогенними внутріш-
ньочерепними ускладненнями (ОВЧУ). Гострий 
гнійний середній отит діагностовано у 19 

(20,7%) пацієнтів, хронічний гнійний середній 
отит (ХГСО) – у 73 (79,3%). Вік хворих 16-76 
років, жінок було 26 (28,3%), чоловіків – 66 
(71,7%). Ізольовані ОВЧУ мали 45 хворих 
(48,6%), у інших 47 (51,4%) – ускладнення були 
поєднані. Сумарна кількість отогенних внутрі-
шньочерепних ускладнень у 92 хворих склала 
144 нозологічні одиниці. З врахуванням поєд-
нання ускладнень, гнійний менінгіт (в т.ч. мені-
нгоенцефаліт) склав 36,8 % випадків (53 спосте-
реження), екстра – та субдуральний абсцеси – 
33,3 % (48 випадків), тромбоз сигмоподібного 
синуса – 11,8 % (17 випадків), абсцес великих 
півкуль головного мозку – 12,5 % (18 випадків), 
абсцес мозочка – 5,6 % (8 випадків). Лабіринтит 
поєднувався з ОВЧУ у 12 хворих. 

Померли 14 хворих: 9 – з отогенним мені-
нгоенцефалітом, 2 – з абсцесом мозку + менін-
гоенцефаліт, 3 – з абсцесом мозочка + менінгое-
нцефаліт. Безпосередня причина смерті: набряк-
набухання головного мозку – у 7 пацієнтів; сеп-
сис, поліорганна недостатність – 5, з інші при-
чини – 2 хворих. Прогностично неблагоприємні 
фактори: пізня госпіталізація (5-7 день хворо-
би), надходження хворого до стаціонару в кома-
тозному стані (3-6 балів за шкалою ГЛАЗКО), 
обтяжений преморбітний фон (серцево-судинні, 
ендокринні хвороби, ВІЛ СНІД, хронічний ал-
коголізм, туберкульоз, тощо), похилий та старе-
чий вік пацієнта. 

На основі ретроспективного вивчення 
клінічного матеріалу нами розроблені окремі 
рекомендації щодо підвищення ефективності 
лікування пацієнтів з отогенними внутрішньо-
черепними ускладненнями, зокрема при  
ХГСО:  

1. З метою ранньої діагностики та своєча-
сного лікування ОВЧУ всі пацієнти із загост-
ренням хронічного епі- та епімезотимпаніту по-
требують стаціонарного лікування та спостере-
ження. 
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2. При підозрі на ОВЧУ, з метою його ви-
ключення, хворому показано МРТ дослідження 
головного мозку, як при надходженні в стаціо-
нар, так і після лікування.  

3. Лікування кістково-деструктивних 
форм ХГСО при підозрі на ОВЧУ розпочинають 
із хірургічної санації середнього вуха, з одно-
моментним дренуванням установленого прилег-
лого (контактного) абсцесу мозку. 

4. При умові хірургічної санації гнійного 
осередка у вусі, лікування отогенного віддале-
ного абсцесу мозку, що не викликає дислокації 
останнього, можливе медикаментозно під на-
глядом нейрохірурга та невролога. Тактику що-
до хірургічної санації подібних абсцесів визна-
чає нейрохірург. 

5. Враховуючи високу інформативність 
КТ та МРТ в діагностиці гнійної внутрішньоче-
репної патології, допустимо на етапі санації се-
реднього вуха оголення твердої мозкової оболо-

нки лише в ділянці проекції сформованого абс-
цесу.  

6. При проведенні сануючого втручання 
на вусі (“модифікована радикальна операція”) 
необхідно зберігати неушкоджені структури 
звукопровідної частини середнього вуха для їх 
подальшого використання при тимпанопласти-
ці.  

7. Антибіотикотерапія вже при підозрі на 
ОВЧУ має включати призначення двох або на-
віть трьох сучасних антибактеріальних препара-
тів синергічної дії з максимальним перекриттям 
як Грам-позитивного так і Грам- негативного 
спектру мікрофлори, включаючи анаеробну ін-
фекцію. Тривалість антибіотикотерапії при абс-
цесі мозку має становити 4-6 тижнів. 

Важливою і в ряді випадків визначальною 
ланкою патогенетичного лікування ОВЧУ в су-
часних умовах є корекція і стимуляція імунної 
системи. 

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, 2013 
 
 
 

 
В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ГРИБКОВИХ ТІЛ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ РІДКІСНИХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ 

 
Широке впровадження в практику сучас-

них методів діагностики захворювань навколо-
носових пазух (відеоендоскопія, комп’ютерна та 
магнітно-резонансна томографія (КТ та МРТ), а 
також принципів функціональної ендоскопічної 
риносинусохірургії (ФЕРСХ), значно покращи-
ло якість діагностики та лікування хворих із си-
нус-міцетомами. Про це, зокрема, свідчить сут-
тєва частка (що досягає 20% за даними різних 
авторів) виявлених грибкових тіл приносових 
пазух з латентним перебігом. Потрапляння пло-
мбувального матеріалу до порожнини верхньо-
щелепного синусу, наявність на КТ включень 
підвищеної щільності дозволяє з високою віро-
гідністю передбачити грибкове тіло гайморової 
пазухи до операції. В той же час діагностика 
синус-міцетом інших локалізацій, що рідко тра-
пляються в клінічній практиці, може викликати 
труднощі. 

В Центрі патології ЛОР органів Клінічної 
лікарні «Феофанія» та Хірургічному центрі 
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з 2010 року пролікова-
но 137 хворих з синус-міцетомами. У переваж-
ної більшості з них – у 98 (71,6%) - діагностова-
но ураження верхньощелепних пазух, у 
24(17,5%) пацієнтів відмічено поширення про-

цесу на прилеглі клітини решітчастого лабірин-
ту, у двох пацієнтів виявлено грибковий поліси-
нуїт (гайморит, етмоїдит, фронтит). Синус-
міцетоми інших локалізацій, без залучення вер-
хньощелепної пазухи, виявлені в 15 (10,9%) 
хворих: 9 випадків ураження сфеноїдального 
синусу, в 5 – міцетома локалізувалась в клітинах 
решітчастого лабіринту, крім того в одному ви-
падку виявлено грибкове тіло в сумці Торнваль-
да.  

Клінічні прояви грибкових тіл основної та 
лобної пазух, решітчастого лабіринту, а також 
сумки Торнвальда були неспецифічні. 
Суб’єктивні симптоми: закладання носа, стікан-
ня виділень по задній стінці глотки, головні болі 
різних локалізацій. Троє пацієнтів з грибковими 
тілами сфеноїдального синусу та решітчастого 
лабіринту відмічали гострий початок захворю-
вання. Хворі з грибковими тілами рідкісних ло-
калізацій, як правило, надходили до стаціонару 
після неефективних курсів консервативного лі-
кування за стандартними схемами лікування 
гострого та загострення хронічного синуїтів. 
При передній риноскопії та відеоендоскопії по-
рожнини носа частіше спостерігалися набряк та 
гіперемія слизової, наявність патологічних виді-
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лень, в деяких випадках виявлялися дрібні полі-
пи, в 2 випадках зміни слизової оболонки були 
незначними в ділянках, прилеглих до грибкових 
тіл. На КТ навколоносових пазух практично в 
усіх випадках відмічено неоднорідність затем-
нення уражених синусів, що в дрібних клітинах 
решітчастого лабіринту та невеликих за розмі-
рами основних а також в лобних пазухах важко 
диференціювати з набряком слизової та ексуда-
том. Слід відмітити, що щільні включення на КТ 
були наявні лише в грибкових тілах верхньоще-
лепних синусів. Зміни на МРТ при обмеженому 
ураженні решітчастого лабіринту були невира-
женими.  

Пацієнти із синус-міцетомами прооперо-
вані за принципами ФЕРСХ, навігаційна систе-
ма використовувалась для обмеження об’єму 

розкриття решітчастого лабіринту, для контро-
лю цілості стінок основної пазухи, при втручан-
нях в ділянці лобних кишень та лобних синусів. 
Ускладнень під час операцій та в післяоперацій-
ному періоді не було. Під час спостереження в 
післяопераційному періоді рецидивів не виявле-
но. 

Висновок. Діагностика синус-міцетом рі-
дкісних локалізацій є складною, особливо при 
відсутності ураження верхньощелепного синусу 
(відсутність «стоматологічного» анамнезу та 
гіперінтенсивних включень на КТ). Оперативні 
втручання при грибкових тілах лобних, основ-
них пазух та в окремих випадках – решітчастого 
лабіринту, мають підвищений хірургічний ризик 
і потребують для малоінвазивного та якісного 
виконання, навігаційної системи. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Я.В. Шкорботун, 2013 
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КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ  
ФЛЕГМОНОЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЛОТКИ ТА ШИЇ 

 
Питання лікування та діагностики глибо-

ких флегмон шиї залишається актуальним і на 
даний час. Для встановлення точного та своєча-
сного діагнозу необхідне використання додат-
кових методів обстеження, одним з найбільш 
поширених з яких є комп’ютерна томографія 
(Т.Г. Бармина, 2005; О.В. Кравець, 2012). Вона 
дає можливість отримати як фронтальні, так й 
аксіальні зрізи, що дозволяє чітко визначити 
локалізацію гнояка та стан прилеглих до нього 
клітковинних просторів. Технологія спірального 
сканування дозволила значно скоротити час та 
знизити променеве навантаження на пацієнта. 
Важливість КТ в діагностиці флегмон шиї від-
значав Crespo et al (2004), зазначивши, що при 
застосуванні лише клінічного обстеження, виро-
гідність недооцінки ступеня поширення патоло-
гічного процесу сягає 70%. В той же час поєд-
нання даних, отриманих при КТ дослідженні та 
клінічному обстеженні, підвищує специфічність 
діагностики до 80% (D. Murray Alan et al., 2009). 

Для визначення відповідності результатів 
комп’ютерної томографії клінічним та інтраопе-
раційно виявленим змінам у пацієнтів з флегмо-
нозними захворюваннями глотки та шиї в про-
цесі розвитку захворювання, нами було викона-
но їх порівняльний аналіз. З цією метою була 
сформована група пацієнтів з 64 осіб, котрим 

при надходженні в стаціонар була здійснена 
комп’ютерна томографія шиї та грудної клітки.  

Нами проаналізована інформативність КТ 
на наступних етапах формування тонзилогенної 
флегмони шиї: запалення клітковини в парафа-
рингеальному просторі: на стадії інфільтрації; 
ізольований гнійний процес в межах одного 
(парафарингеального) простору; парафарингеа-
льний абсцес, ускладнений глибокою флегмо-
ною шиї; парафарингеальний абсцес, ускладне-
ний глибокою флегмоною шиї та медіастинітом. 
Ми визначили питому вагу відповідності 
(k1=n1/N) та розбіжностей (k2=n2/N) результатів 
комп’ютерної томографії та клінічних даних. 
Результати наведені в табл. 

Як свідчать дані, наведені в табл., найбі-
льша частка розбіжностей виявлена у випадках 
поширеного запального процесу, особливо при 
розповсюдженні його на середостіння. Причина-
ми цих розбіжностей є час, що минув після об-
стеження, та швидкість поширення деструктив-
них змін в глибоких клітковинних просторах шиї.  

Виходячи з отриманих даних, хірург при 
виконанні оперативного втручання при глибоких 
флегмонах шиї, має зважати на те, що пошире-
ність гнійного запалення в шиї може бути біль-
шою в порівнянні з даними, отриманими на КТ і 
потребує хірургічного підходу на “випередження”. 
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Відповідність результатів КТ обстеження клінічним даним, включаючи інтраопераційні знахідки,  
у хворих на флегмонозні захворювання глотки та шиї 

Нозологічні одиниці 

Кількість спостережень 
 

Всього 
(N) 

Випадки, при яких  
результати КТ та клінічні 

дані співпали 

Випадки, коли  
виявлено розбіжності КТ  

та клінічних даних 
Абс. (n) k1 Абс.(n) k2 

Запалення клітковини  
парафарингеального простору  
на стадії інфільтрації 

11 0,85 2 0,15 13 

Парафарингеальний абсцес  
в стадії нагноєння 8 0,73 3 0,27 11 

Парафарингеальний абсцес,  
флегмона шиї 17 0,65 9 0,35 26 

Парафарингеальний абсцес,  
флегмона шиї, медіастиніт 7 0,5 7 0,5 14 

Всього 43 0,67 21 0,33 64 
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ІНОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОТОЛОГІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ 
В СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

 
Оториноларингологія і зокрема отологія є 

науково-практичною дисципліною, яка ґрунту-
ється на останніх досягненнях фізіології, біоло-
гії, біотехнології, трансплантології та ін. Сучас-
на отологія існує в таких аспектах, як теоретич-
ний, клінічний, експериментальний, та взаємо-
пов’язаний з виробничим. Теоретична отологія 
розробляє наукові основи анатомії, фізіології, 
біохімічних процесів органа слуху, обґрунтовує 
вимоги до повноцінного забезпечення клініки 
тощо. Клінічна отологія вивчає визначення по-
казань та протипоказань до застосування тих чи 
інших лікувальних засобів, тактики їх застосу-
вання при різних нозологічних формах, розроб-
ляє вимоги до технічних засобів, що забезпечу-
ють процес лікування, до апаратури. Виробни-
чий аспект тісно пов’язаний з технологічною 
насиченістю процесу лікування, що вимагає ви-
сокоякісних матеріалів, імплантів, препаратів.  

Семінари з отологічної тематики є одним 
з основних видів проведення навчальних занять 
з лікарями отоларингологами, на яких слухачі 
отримують важливу необхідну інформацію з 
різних питань отології і є складовою частиною 

навчального плану передатестаційних циклів, 
циклів тематичного удосконалення, спеціаліза-
ції.  

При проведенні семінару перед виклада-
чем постає завдання у доступній формі донести 
до слухачів наукову інформацію про новітні 
досягнення. У всіх галузях медицини впрова-
дження наукових досягнень, новизни, передово-
го досвіду є комплексним творчим процесом. 
Для проведення семінарів необхідно задіяти всі 
доступні джерела: публікації в наукових видан-
нях, методичні рекомендації, інформаційні лис-
ти, інструкції, описи патентів, раціоналізаторсь-
кі пропозиції тощо. 

Окрім викладання слухачам основних те-
оретичних та практичних сторін теоретичної або 
клінічної проблеми під час проведення семінару 
викладач мусить також висвітлити і невирішені 
питання теми заняття та актуальні і перспектив-
ні досягнення по їх розв’язанню, зокрема в на-
прямках діагностики та методик лікування за-
хворювань органа слуху, застосування нової 
апаратури, пристроїв, організації лікувального 
процесу. 

 
© В.О. Шкорботун, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, В.В. Кривша, 2013 
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ГАЙМОРОТОМІЇ 
 

Однією із найбільш частих ділянок засто-
сування ендоскопічної ринохірургії є верхньо-
щелепний синус. Із розвитком ендоскопічної 
техніки, доступ до вказаної анатомічної ділянки 
обирається у переважної частини пацієнтів че-
рез середній носовий хід. Такий доступ є не ли-
ше найменш травматичним, а й дозволяє симу-
льтанно виконати корекцію структур остіо-
меатального комплекса, яка показана у більшос-
ті хворих з патологією приносових синусів. Не-
доліком застосування вищевказаного доступу є 
ризик розвитку адгезивних процесів у серед-
ньому носовому ході, що супроводжується в 
ряді випадків латеропозицією середньої носової 
раковини та облітерацією природного чи ство-
реного нами співустя верхньощелепного синуса.  

Для уникнення зазначених ускладнень та 
попередження латералізації середньої носової ра-
ковини ми застосовуємо модифікований нами та-
мпон Merocel 2000. Необхідно зазначити, що ці 
тампони мають гемостатичне та антиадгезивне 
покриття. Наша модифікація полягає в наступно-
му. Стандартний тампон надрізається, розпочи-
наючи із середини його довжини на половину ви-
соти із продовженням перпендикулярно (вздовж 
тампону), до переду так, щоб сформувати у верх-
ній частині тампона «язик». Після закінчення опе-
ративного втручання тампон розміщується в зага-
льному носовому ході паралельно середній носо-
вій раковині таким чином, щоб сформований 
«язик» був введений під середню носову раковину 
у просвіт верхньощелепного синуса. Установле-
ний таким чином тампон, забезпечує надійний 
гемостаз у ділянці середнього носового ходу, по-
переджує утворення синеній в цій ділянці і стабі-
лізує раковину у завданому положенні. Крім того, 
при цьому у нижніх відділах носової порожнини 
залишається просвіт для носового дихання. 

Видаляється тампон через 24 години після 
втручання. На наступну добу після видалення 
тампонів виконується ендоскопічний контроль 
стану порожнини носа та промивання порожни-

ни верхньощелепного синуса розчином антисе-
птика через співустя. В подальшому лікування 
здійснюється амбулаторно. Протягом першого 
тижня проводяться перев’язки один раз на 2 до-
би, потім – через 3-5 діб до повної епітелізації. 
Пацієнти виконують зрошення порожнини носа 
сольовим розчином, застосовують, при необхід-
ності назальні деконгестанти та нестероїдні 
протизапальні препарати. Антибіотик признача-
ється системно на 5 діб. Контрольний ендоско-
пічний огляд виконується через 1 і 3 міс.  

Нами було проведено аналіз результатів 
лікування 37 пацієнтів з патологією верхньоще-
лепного синуса, яким виконано ендоскопічну 
ендоназальну гайморотомію із використанням 
модифікованого тампона та проводилось після-
операційне ведення за описаною схемою. 

Серед них жінок було 16 (43,3%), чолові-
ків – 21 (56,7%). У 19 (51,4%) осіб показанням 
до втручання були симптомні кісти верхньоще-
лепних синусів, у 18 (48,6%) – хронічний верх-
ньощелепний синуїт. 

Під час видалення тампона з порожнини 
носа кровотечі не спостерігалось. Середній ліж-
ко-день склав 1,87±0,3 доби, середня тривалість 
амбулаторного післяопреаційного ведення паці-
єнтів 12,5±2,1 діб. Під час спостереження протя-
гом 3 місяців латералізація середньої носової 
раковини розвинулась у 1 (2,7%) пацієнта, у 36 
(97,3%) просвіт середнього носового ходу був 
достатнім (9), синехії – у 2 (5.4%) в задніх відді-
лах середнього носового ходу, при цьому пору-
шення функціонування співустя верхньощелеп-
ного синуса не спостерігалось. 

Застосування запропонованого нами ме-
тода курації пацієнтів після ендоназальних ен-
доскопічних втручань на верхньощелепному 
синусі із використанням модифікованого там-
пона дозволяє уникнути латералізації середньої 
носової раковини в абсолютній більшості опе-
рацій на остіомеатальному комплексі та ендос-
копічній гайморотомії. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Т.Г. Кунах, 2013 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ  
У ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ЕКСУДАТИВНОГО СЕРДНЬОГО ОТИТУ 

 
Ексудативний середній отит характеризу-

ється присутністю ексудату в середньому вусі і, 
як правило, відсутністю явних ознак запалення. 
Ексудативний середній отит може перебігати у 
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двох формах: хронічний серозний середній отит 
та хронічний мукоїдний середній отит. Важли-
вість диференційної діагностики форм хроніч-
ного ексудативного середнього отиту поясню-
ється прогностичною значимістю, оскільки у 
хворих з серозним ексудатом порівняно з мукої-
дним ефективність лікування вища на 20 %. До-
ведено, що віддалені результати тимпаностомії 
залежать від характеру ексудату.  

При тимпанотомії часто отримують вкрай 
малу кількість рідини, яка недостатня для дослі-
джень загальноприйнятими методами. Цьому 
можна зарадити, провівши дослідження за до-
помогою нового методу діагностики – лазерної 
поляриметрії біологічних тканин. 

Фізичне обґрунтування методу полягає в 
тому, що лазерний промінь при проходженні 
крізь біологічні об’єкти змінюється, а саме: може 
частково поглинатися та розсіюватись, і кожний з 
цих процесів несе інформацію про мікро- і мак-
роструктуру середовища, через який проходить 
промінь. 

Якщо вивчити зміни поляризації та коге-
рентності лазерної хвилі, що відбулися внаслі-
док проходження крізь певне середовище, ми 
зможемо отримати дані про властивості цього 
середовища, а також мати певне уявлення про 
його складові. 

Обґрунтування використання лазерної 
поляриметрії в медицині. 

Біологічна тканина складається з компле-
ксу клітин і позаклітинного матриксу, які вико-
нують певні функції. Кожна біологічна тканина 
(а саме – вміст середнього вуха), згідно із теорі-
єю Ковіна, може розглядатись як двохкомпоне-
нтна аморфно – кристалічна структура – матри-
ця. Аморфні компоненти біологічної тканини 
(жири, ліпіди, неструктуровані білки) є поляри-
заційно-неактивними (тобто не змінюють харак-
теристики лазерного променю, що пройшов 
крізь середовище). Кристалічний компонент 
біологічної тканини, утворений просторово-
зорієнтованими двопроменезаломлюючими 
протеїновими фібрилами, змінює поляризаційні 
характеристики лазерного випромінювання. 

Властивості кожної окремої фібрили моде-
люються оптично одноосним кристалом, напря-
мок осі якого збігається з напрямком укладання в 
площині біологічної тканини, а показник двопро-
менезаломлення визначається її речовиною. 

При найменших патологічних змінах 
будь-якої біологічної тканини змінюються на-
прямок укладання фібрил і їх кількість, внаслі-
док чого змін зазнає двопроменезаломлення 
кристалічної компоненти. Знаючи поляримет-
ричні показники конкретної біологічної тканини 
у нормі і співставляючи із такими показниками, 
отриманими у разі виникнення патологічних 
змін у цій тканині, ми маємо змогу диференцію-
вати патологічні зміни, навіть якщо вони торк-
нулись найдрібніших структурних одиниць.  

Методика дослідження. Отриманий під 
час тимпаностомії секрет наноситься тонким 
шаром на предметне скельце, яке розміщують у 
спеціальному аналізаторі – лазерному поляри-
метрі. Зазначимо, що для дослідження необхід-
на вкрай мала кількість ексудату – достатньо 
0,05 мл. Далі крізь біологічний об’єкт пропус-
кають лазерне випромінювання, яке змінює свої 
характеристики. 

Наступними діями дослідника є застосу-
вання комплексного статистичного, кореляцій-
ного та фрактального аналізу даних, отриманих 
від кожного пікселя камери. Для математичного 
аналізу отриманих даних використовують мат-
рицю Мюллера – матрицю лінійного перетво-
рення, що застосовується для аналітичного опи-
су трансформації лазерного променя, що прой-
шов крізь біологічний об’єкт, і являє собою ква-
дратну 4Х4-матрицю, яка пов'язує дані лазерно-
го пучка, що пройшов крізь біологічний об’єкт з 
даними вихідного пучка. Даними слугує вектор 
Стокса – стовпчик, складений з чотирьох зна-
чень, що описують стан поляризації світла.  

На основі матриці Мюллера будуються 
об’ємні та статистичні карти, провівши аналіз 
яких можна з впевненістю виділити патологічні 
ділянки та провести диференційну діагностику 
хронічного серозного середнього отиту та хро-
нічного мукоїдного середнього отиту. 

 
© В.В. Яцків, О.І. Яшан, 2013 
 
 

 
А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ВУСІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по визначенню об’єму хірургічного втручан-

ня на середньому вусі. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 1997 року. За період з 1997 по 2012 рр. 
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оториноларингологами Тернопільщини по ви-
значенню об’єму хірургічного втручання на се-
редньому вусі опубліковано 3 наукові роботи, 
що становить 0,27% від загального числа (1102) 
публікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і 
в збірниках: «Здобутки клінічної та експеримен-
тальної медицини» (м. Тернопіль), «Наукові за-
писки: Щорічник» (м. Київ). 

Серед опублікованих робіт 1 стаття і 2 
тез. О.І. Яшан (1997) в статті «Визначення 
об’єму оперативного втручання на вусі в залеж-
ності від стану слизової оболонки барабанної 
порожнини» описує методику визначення 
об’єму хірургічного втручання на вусі в залеж-
ності від стану слизової оболонки барабанної 
порожнини. Обстежено 45 хворих на хронічний 
середній гнійний отит. При отомікроскопії було 
знайдено три основні стадії зміненої слизової 
оболонки середнього вуха. Встановлено, що 
слизова оболонка медіальної стінки барабанної 
порожнини, яку видно через перфорацію тимпа-
нальної мембрани, є вірогідним показником 
стану мукоперіосту комірок смочкоподібного 
відростка. Стан слизової оболонки барабанної 
порожнини може служити важливим критерієм 
для визначення необхідності розкриття смочко-
подібного відростка. Третя стадія змін слизової 
оболонки порожнин середнього вуха є показан-
ням для її видалення, зазначає автор. 

О.І. Яшан і Н.В. Пасєчко (1997) в тезах 
«Слизова оболонка барабанної порожнини як 
показник стану клітин соскоподібного парост-
ку» повідомляють результати обстеження стану 
слизової оболонки барабанної порожнини та 
слизової оболонки смочкоподібного відростка у 
45 хворих на різні форми хронічного середнього 
гнійного отиту. Встановлено три стадії змін сли-
зової оболонки барабанної порожнини. Відміче-

но, що слизова оболонка барабанної порожнини, 
яку видно через перфорацію, є вірогідним пока-
зником стану мукоперіосту комірок смочкопо-
дібного відростка та може служити важливим 
критерієм для визначення необхідності, харак-
теру та об’єму хірургічного втручання на скро-
невій кістці. О. І Яшан, І.А. Яшан, Н.В. Пасєчко 
і співавтори (1999) в статті «Визначення харак-
теру і об’єму хірургічного втручання за станом 
слизової оболонки барабанної порожнини при 
хронічному середньому отиті» описують визна-
чення характеру і об’єму хірургічного втручан-
ня за станом слизової оболонки барабанної по-
рожнини при хронічному середньому отиті. При 
цьому автори наводять три типи зміни слизової 
оболонки середнього вуха, виявлені отомікрос-
копічно. Підтверджена доцільність такого поді-
лу гістологічно. Встановлено, що слизова обо-
лонка медіальної стінки барабанної порожнини, 
яку видно через перфорацію барабанної перети-
нки, є вірогідним показником стану мукоперіос-
ту комірок смочкоподібного відростка. Третя 
стадія змін слизової оболонки порожнин серед-
нього вуха є показанням для її видалення, підк-
реслюють автори.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що визначення об’єму хірур-
гічного втручання на середньому вусі в науко-
вих публікаціях оториноларингологів Тернопі-
льщини представлено рідко – всього в 0,27% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Визна-
чення об’єму хірургічного втручання на серед-
ньому вусі описується в трьох публікаціях (1 
статті і 2 тезах). Вважаємо, що наведені відомо-
сті стосовно визначення об’єму хірургічного 
втручання на середньому вусі матимуть відпові-
дне теоретичне і практичне значення для отори-
ноларингологів і пізнавальне значення для хіру-
ргів, терапевтів, сімейних лікарів та інших фахі-
вців. 

 
© А.О. Яшан, 2013 
 
 

 
А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ВІДНОВЛЕННЯ СЛУХОВИХ КІСТОЧОК ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИЦІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по відновленню слухових кісточок при тим-
панопластиці. Раніше такий аналіз не проводив-
ся. Публікації з цього питання розпочались з 
1990 року. За період з 1990 по 2012 рр. оторино-
ларингологами Тернопільщини по відновленню 

слухових кісточок при тимпанопластиці опублі-
ковано 5 наукових робіт, що складає 0,45% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вестник оториноларингологии» (м. Москва), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
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(м. Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых 
болезней» (м. Київ) та в патенті на винахід. Се-
ред опублікованих робіт 2 статті, 1 тези, 1 па-
тент на винахід і 1 оглядова праця. 

О.І. Яшан (2001) в статті «Тимпаноплас-
тика з реконструкцією держальця молоточка» 
описує методику тимпанопластики з реконстру-
кцією держальця молоточка у хворих на хроніч-
ний середній гнійний отит. Підкреслюється, що 
при виконанні тимпанопластики у хворих з від-
сутнім молоточком або при необхідності вида-
лення цієї слухової кісточки доцільно відтвори-
ти держальце молоточка з барабанною перетин-
кою шляхом відновлення тимпанальної мембра-
ни аутофасціальним трансплантатом, скерова-
ним з периферії до центра, в який занурено ау-
токістковий фрагмент довгастої форми. 

О.І. Яшан (2001) в статті «Тимпанопласти-
ка у больных с деструкцией рукоятки молоточка» 
описує спосіб тимпанопластики, що дозволяє 
одночасно з реконструкцією барабанної перетин-
ки відновити частково зруйноване держальце 
молоточка. Для цього фрагмент аутокістки подо-
вженої форми вводиться в сліпий канал, створе-
ний в фасціальному аутотрансплантаті, який 
«одягають» на культю держальця молоточка так, 
щоб кістковий фрагмент і культя молоточка ви-
явились в одному каналі, як в фасціальній муфті. 
Описаний спосіб застосовано у 11 хворих з суб-
тотальною перфорацією барабанної перетинки і 
вкороченням держальця молоточка. Результати 
виявились позитивними; у 9 з них у віддалений 
період удалось повністю ліквідувати дефект ба-
рабанної перетинки, у 7 з них держальце молото-
чка стало звичайної довжини, а тимпанальна 
мембрана набула лійкоподібну форму.  

О.І. Яшан, І.А. Яшан і Є.В. Глух (2004) в 
тезах «Тимпанопластика з відновленням відсут-
нього держальця молоточка у дітей» аналізують 
певні особливості тимпанопластики з віднов-
ленням відсутнього держальця молоточка у 11 
дітей віком 10-14 років. Описується методика 
відтворення держальця молоточка, суть якої 
полягає в тому, що в товщі фасціального транс-
плантата створюють сліпий канал, що сягає від 
центра до периферії приблизно 5-6 мм. В канал 
вводять аутокістковий стовпчик довжиною 4 
мм, товщиною 1,5 мм. 

О.І. Яшан (1998) отримав патент на вина-
хід «Спосіб тимпанопластики при відсутньому 
держальці молоточка». О.І. Яшан (1990) в огля-
довій статті «Оссикулореконструкция слуховых 
косточек при тимпанопластике» описує застосу-
вання протезів слухових кісточок із різних ма-
теріалів (біологічних тканин, синтетичних мате-
ріалів і їх комбінації) при тимпанопластиці, за 
даними літератури. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що відновлення слухових 
кісточок при тимпанопластиці в наукових пуб-
лікаціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлене порівняно рідко – в 0,45% від за-
гальної кількості (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Віднов-
лення слухових кісточок при тимпанопластиці 
описане в 5 публікаціях (2 статтях, 1 тезах, 1 
патенті на винахід і 1 оглядовій праці). Вважає-
мо, що наведені відомості стосовно відновлення 
слухових кісточок при тимпанопластиці мати-
муть відповідне теоретичне і практичне значен-
ня для оториноларингологів, хірургів, сімейних 
лікарів та інших фахівців. 

 
© А.О. Яшан, 2013 
 
 
 
 

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПОКАЗАННЯ І ПІДГОТОВКА ХВОРИХ ДО ТИМПАНОПЛАСТИКИ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по показаннях і підготовці хворих до тимпа-
нопластики. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації з цього питання розпочались з 1975 
року. За період з 1975 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по показаннях і під-
готовці хворих до тимпанопластики опубліко-
вано 11 наукових робіт, що становить 0,99% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 
Наукові роботи опубліковані в журналах: «Жу-

рнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых 
болезней» (м. Київ), в збірниках «Здобутки клі-
нічної та експериментальної медицини» (м. Те-
рнопіль), «Отоларингологія» (м. Київ), «Пленум 
научного общества оториноларингологов 
УССР» (м. Симферополь), «Повышение безо-
пасности оперативных вмешательств в гериат-
рической хирургии» (м. Тернопіль), «Сборник 
рефератов НИР и ОКР: Медицина и медицин-
ская промышленность» (м. Москва), «Сборник 
рефератов НИР и ОКР» (м. Москва), «Тезисы 
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докладов І съезда оториноларингологов Казах-
стана» (м. Алма-Ата). Серед опублікованих ро-
біт 4 статті, 2 тез, 2 анотації, 2 реферати і 1 спо-
стереження з практики. 

І.А. Яшан і Г.С. Протасевич (1975) в стат-
ті «Состояние слуха по костной проводимости и 
показания к тимпанопластике у больных хрони-
ческим мезотимпанитом» наводять дані про 
стан слуху через кісткову провідність в зоні мо-
вних частот (125-2000 Гц) і високих частот 
(3000-8000 Гц), а також взаємозв’язок наслідків 
тимпанопластики з доопераційним станом слуху 
у 174 хворих (210 спостережень) на хронічний 
мезотимпаніт віком 11-75 років. Встановлено, 
що у більшості хворих відмічається зниження 
слуху через кісткову провідність, що звичайно 
свідчить про порушення функції завитки. Час-
тіше слух знижується у високочастотному діа-
пазоні, ніж у мовному. Частота зниження слуху 
через кісткову провідність збільшується з віком 
хворих і в залежності від тривалості захворю-
вання. Відмічається, що ощадлива тимпаноплас-
тика ефективна у всіх хворих незалежно від ста-
ну кісткового звукопроведення, хоча частіше у 
хворих з добрим слухом через кісткову провід-
ність. І.А. Яшан (1979) в статті «Показания и 
подготовка больного к тимпанопластике» опи-
сує показання до тимпанопластики і підготовку 
хворого до цієї операції. При цьому звертається 
особлива увага на санацію носа і носової части-
ни горла перед тимпанопластикою, покращення 
прохідності слухової труби, оперування на «су-
хому» вусі. 

І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький, А.Ф. Масик і 
співавтори (1977) в рефераті «Уточнение пока-
заний и диагностики, совершенствование хиру-
ргической техники слухоулучшающих операций 
при различных формах хронического среднего 
отита (гнойный, адгезивный, тимпаносклероз)» 
описують показання, діагностику, хірургічну 
техніку слухопокращуючих операцій при хроні-
чному гнійному середньому отиті, адгезивному 
середньому отиті і тимпаносклерозі.  

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і П.В. Кова-
лик (1990) в рефераті «Разработка способов уст-
ранения патологи, встречающейся в задних от-
делах полости носа для улучшения функции 
слуховой трубы у больных хроничиским сред-
ним отитом и повышения эффективности тим-
панопластики» описують розроблені нові спо-
соби усунення патології задніх відділів носової 
порожнини (деформації задніх відділів перего-
родки носа, гіпертрофії задніх кінців нижніх 
носових раковин) для покращення функції слу-
хової труби у хворих на хронічний середній 
отит і в кінцевому рахунку підвищення ефекти-
вності тимпанопластики.  

І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький і Г.С. Протасе-
вич (1979) в анотації «Влияние устранения де-
формации носовой перегородки на слуховую 
функцию» наводять вплив підслизової резекції 
перегородки носа на слухову функцію у хворих, 
що готуються до тимпанопластики. 

І.А. Яшан (1983) в тезах «Значение устра-
нения деформаций перегородки носа в повыше-
нии результатов тимпанопластики» наводить 
дані про стан перегородки носа у 92 хворих на 
хронічний середній гнійний отит перед тимпа-
нопластикою і вплив усунення деформацій пе-
регородки на її наслідки. Встановлено, що опе-
рації по усуненню деформації перегородки носа 
значно впливають на перебіг хронічного серед-
нього гнійного отиту: сприяють зниженню чи 
зменшенню гноєтечі з вуха, що скорочує строки 
підготовки хворих до тимпанопластики і підви-
щує її результати.  

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич, Р.Т. Лавець-
кий і співавтори (1984) в анотації «Влияние са-
нации полости носа и носоглотки на исход тим-
панопластики» наводять дані про вплив хірургі-
чної санації порожнини носа чи носової частини 
горла на наслідки тимпанопластики у 96 хворих 
віком від 16 до 68 років при хронічному серед-
ньому гнійному отиті, що поєднувався з патоло-
гією порожнини носа чи носової частини горла. 
Встановлено, що, покращуючи прохідність слу-
хової труби, санація цих органів призводить до 
ліквідації чи зменшення гноєтечі з вуха у біль-
шості хворих, що має важливе значення в плані 
їх підготовки до тимпанопластики. 

В статті «До питання про санацію порож-
нини носа і носової частини глотки перед тимпа-
нопластикою» І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і О.І. 
Яшан (1999) наводять дані про вплив хірургічної 
санації порожнини носа чи носової частини горла 
на наслідки тимпанопластики у 139 хворих віком 
від 15 до 68 років, що страждали хронічним се-
реднім гнійним отитом в поєднанні з патологією 
в порожнині носа чи носовій частині горла. Вста-
новлено, що хірургічні втручання в порожнині 
носа чи носовій частині горла покращують про-
хідність слухової труби, що призводить до лікві-
дації чи зменшення гноєтечі з вуха у більшості 
хворих. Це скорочує строки доопераційної підго-
товки хворих і покращує результати тимпанопла-
стики, зазначають автори.  

О.І. Яшан, І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і 
співавтори (1999) в статті «Санація порожнини 
носа і носової частини горла в процесі підготов-
ки хворих до тимпанопластики» аналізують дані 
про 139 хворих віком від 15 до 68 років, що го-
тувались до тимпанопластики, у яких виявлена 
патологія в порожнині носа чи носовій частині 
горла і яким проведені хірургічні втручання по 
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усуненню цієї патології. Встановлено, що вико-
нання хірургічних втручань в порожнині носа 
чи носовій частині горла скорочує строки підго-
товки хворих до тимпанопластики.  

І.А. Яшан і Н.М. Рішко (1982) в тезах 
«Целесообразна ли тимпанопластика у людей 
старшего возраста?» розглядають питання про 
доцільність тимпанопластики у людей похилого 
віку. Відмічається, що при умові застосування 
ощадливої техніки, санації запального процесу 
до операції, тимпанопластика у людей, старших 
50 років, є показаною. У осіб, старших 50 років, 
в 80% випадків вдалося закрити перфорацію 
барабанної перетинки, покращення слуху спо-
стерігалось приблизно у половини оперованих 
осіб, старших 50 років.  

Р.Т. Лавецький і Г.С. Протасевич (1977) в 
спостереженні з практики «Щадящая тимпаноп-
ластика у больного гемофилией» описують хво-
рого 34 років з гемофілією А в стадії ремісії, 

якому успішно була проведена ощадлива тим-
панопластика. Отже, при ощадливому оперу-
ванні тимпанопластика може бути показана і 
таким пацієнтам.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що показання і підготовку 
хворих до тимпанопластики в наукових публі-
каціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлено порівняно часто – в 0,99% від за-
гального числа (1102) наукових публікаціях 
оториноларингологів Тернопільщини. Показан-
ня і підготовка хворих до тимпанопластики опи-
суються в 11 публікаціях (4 статтях, 2 тезах, 2 
анотаціях, 2 рефератах і 1 спостереженні з прак-
тики). Вважаємо, що описані відомості стосовно 
показань і підготовки хворих до тимпаноплас-
тики матимуть відповідне теоретичне і практич-
не значення для оториноларингологів, а також 
для хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін-
ших фахівців. 

 
© А.О. Яшан, 2013 
 
 

 
А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ФОРМУВАННЯ ПОВІТРОНОСНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИЦІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по формуванню повітроносної порожнини 
при тимпанопластиці. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 1976 року. За період з 1976 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по фор-
муванню повітроносної порожнини при тимпа-
нопластиці опубліковано 5 наукових робіт, що 
складає 0,45% від загального числа (1102) пуб-
лікацій наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вестник оториноларингологии» (м. Москва), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых 
болезней» (м. Київ) і в збірнику «Актуальні пи-
тання мікрохірургії вуха та захворювань верхніх 
дихальних шляхів» (м. Київ). Серед опублікова-
них робіт 3 статті, 1 тези і 1 огляд літератури. 

О.І. Яшан (1997) в тезах « До питання фо-
рмування неотимпанальної порожнини при ІІІ і 
ІV типах тимпанопластики» описує модифіко-
ваний тип існуючих прокладок для формування 
неотимпанальної порожнини, запропонувавши 
комбінувати тефлон з хрящовою тканиною. На-
водиться методика формування таких пласти-
нок. Залежно від методу відновлення слуху про-

кладка може мати два основних розміри (для 
виконання ІІІ типу тимпанопластики, для вико-
нання ІV типу тимпанопластики). Запропонова-
на методика була успішно виконана у 25 хворих 
(з них у 12 проведено ІІІ тип тимпанопластики і 
у 13 – ІV тип).  

О.І. Яшан (1999) в статті «Використання 
комбінованої тефлоново-хрящової прокладки 
для формування неотимпанальної порожнини 
при «відкритих» типах тимпанопластики» опи-
сує запропоновану ним тефлоново-хрящову 
прокладку для формування неотимпанальної 
порожнини при «відкритих» типах тимпанопла-
стики. Прокладка укладається на промонторіа-
льну стінку барабанної порожнини. Для форму-
вання такої прокладки з тефлонової плівки за-
втовшки 0,1-1,5 мм вирізується пластинка, яка 
за формою і розмірами відповідає формі новост-
вореної порожнини, а на верхньому краю плас-
тинки закріплюється смужка хряща (ауто- чи 
гомологічного). Описана методика була викори-
стана при операціях у 25 хворих, у 12 з них 
зроблено ІІІ тип тимпанопластики, а у 13 – ІV 
тип. Відмічено, що використання комбінованої 
тефлоново-хрящової прокладки підвищує ефек-
тивність лікування пацієнтів з тяжкими уражен-
нями барабанної порожнини при виконанні ти-
мпанопластики «відкритого» типу.  
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О.І. Яшан (1990) в статті «Применение 
хрящевых пластин при тимпанопластике с уме-
ньшенной барабанной полостью» описує засто-
сування хрящових пластин при тимпанопластиці 
з зменшеною барабанною порожниною. Наво-
диться розроблена ним методика застосування 
тонких, вузьких дугоподібних пластин, викроє-
них із ауто– чи гомохряща, які поміщаються під 
фасціальний трансплантат неотимпанальної мем-
брани в місцях відсутності фіброзно – хрящового 
кільця. Матеріал для виготовлення отримують 
при підслизовій резекції перегородки носа у да-
ного пацієнта (якщо попередньо йому проводи-
лась резекція перегородки носа) або використо-
вують алохрящ. Операція з застосуванням дуго-
подібних хрящових пластин проведена у 37 хво-
рих на епімезотимпаніт і мезотимпаніт з вираже-
ною кондуктивною приглухуватістю. Отримані 
дані дозволяють зробити висновок про доціль-
ність застосування дугоподібних хрящових плас-
тин при хірургічних втручаннях з утворенням 
малої тимпанальної порожнини, зазначає автор. 

І.А. Яшан (1976) в статті «Влияние на фу-
нкцию улитки тефлоновых пленок, помещаемых 
в барабанную полость при тимпанопластике» 
аналізує динаміку слуху через кісткову провід-
ність безпосередньо після операції у 22 хворих з 
застосуванням тефлонової плівки, поміщеної в 
барабанну порожнину при тимпанопластиці, і у 
22 хворих контрольної групи, де плівка не була 
застосована. Всім хворим зроблена тимпанопла-

стика по ІІІ типу класифікації Вульштейна. У 
1/5 осіб, оперованих з використанням тефлоно-
вої прокладки, відмічено зниження слуху через 
кісткову провідність до 20 дБ в зоні 1000-3000 
Гц. Оскільки застосування таких прокладок є 
єдиним надійним способом відтворення бара-
банної порожнини при дефектах великих діля-
нок епітелію її стінок, автор вважає застосуван-
ня тефлонових прокладок доцільним. 

Г.С. Протасевич (1976) в оглядовій статті 
«Формирование воздухоносной полости при 
тимпанопластике» описує різні способи форму-
вання повітроносної порожнини при тимпаноп-
ластиці. Автор вважає, що формування повітро-
носної неотимпанальної порожнини є однією з 
важливих проблем слуховідновної хірургії. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що формування повітронос-
ної порожнини при тимпанопластиці в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлене вкрай рідко – в 0,45% від зага-
льного числа (1102) публікацій оториноларин-
гологів Тернопільщини. Формування повітроно-
сної порожнини при тимпанопластиці описуєть-
ся в 5 публікаціях (3 статтях, 1 тезах і оглядовій 
праці). Вважаємо, що наведені відомості стосо-
вно формування повітроносної порожнини при 
тимпанопластиці матимуть відповідне теорети-
чне і практичне значення для оториноларинго-
логів та інших фахівців (сурдологів, хірургів, 
терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 
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Л.В. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК, К.О. ЯШАН, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, В.А. ЛЕВЧУК  
(ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА) 

ДЕФОРМАЦІЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ХВОРИХ СТАРШИХ 50 РОКІВ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по деформації перегородки носа у хворих 
старших 50 років. Раніше такий аналіз не про-
водився. Публікації з цього питання розпоча-
лись з 1982 року. За період з 1982 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по де-
формації перегородки носа опубліковано 8 нау-
кових праць, що складає 0,72% від загального 
числа (1102) публікацій наукових робіт отори-
ноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналі: 
«Здравоохранение Туркменистана» (м. Ашха-
бад) і збірниках «Здобутки клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Нау-

кові записки: Щорічник» (м. Київ), «Повышение 
безопасности оперативных вмешательств в гер-
натрической хирургии» (м. Тернопіль). Серед 
опублікованих робіт 1 стаття і 7. 

Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, Ю.Р. Івашке-
вич і співавтори (1997) в тезах «Характеристика 
деформацій перегородки носа і поєднана ЛОР-
патологія у хворих старше 50 років» характери-
зують деформацію перегородки носа за різними 
параметрами (видом, стороною, локалізацією, 
ступенем деформації) у 132 хворих віком 50-69 
років. З них у 17 (12,9%) осіб мала місце лише 
деформація перегородки носа, у решти 115 
(87,1%) знайдена й інша патологія ЛОР-органів 
(іноді кілька захворювань одночасно). 
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І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, Ю.Р. Івашке-
вич і співавтори (1997) в тезах «Показання до під-
слизової резекції перегородки носа при поєднаній 
ЛОР-патології у хворих старше 50 ро-
ків»аналізують показання до підслизової резекції 
перегородки носа у 132 хворих віком від 50-69 
років при такому поєднанні. Встановлено, що по-
казаннями до операції у цих пацієнтів були такі 
порушення і захворювання з боку ЛОР-органів: 1) 
порушення функції носа; 2) захворювання порож-
нини носа; 3) захворювання слухової труби і сере-
днього вуха; 4) захворювання внутрішнього вуха; 
5) захворювання навколоносових пазух; 6) захво-
рювання носа; 7) захворюванні гортані. 

Г.С. Протасевич (1982) в тезах «Хирурги-
ческие вмешательства на перегородке носа у 
больных пожилого возраста» аналізує підслизо-
ву резекцію перегородки носа у 30 хворих віком 
від 55 до 69 років. Показано, що в перебігу опе-
рації і післяопераційного періоду у хворих, ста-
рших 55 років, і у осіб молодого віку немає сут-
тєвих відмінностей. Отримані дані свідчать про 
те, що хірургічні втручання на перегородці носа 
можуть бути безпечно виконанні у осіб похило-
го віку, підкреслює автор. 

Г. С. Протасевич (1984) в статті «Подсли-
зистая резекция перегродки носа у лиц в возрас-
те старше 50 лет» наводить наслідки підслизової 
резекції перегородки носа у 58 хворих віком 50-
69 років. Вказано на доцільність підслизової 
резекції деформованої перегородки носа у осіб 
старших 50 років. Разом з тим, автор зазначає, 
що при підготовці до операції, виконанні хірур-
гічного втручання і веденні післяопераційного 
періоду до хворих старших 50 років необхідно 
підходити обережніше, з урахуванням стану 
внутрішніх органів і фізіологічних особливостей 
організму цієї вікової категорії.  

Г.С. Протасевич, А.В. Хабаров, Г.Ф. Кийко 
і співавтори (1996) в тезах «Про поєднання підс-
лизової резекції перегородки носа одночасно з 
іншими ЛОР операціями у хворих старше 50 ро-
ків» аналізують дані про 26 хворих віком 50-69 
років, яким проведена підслизова резекція пере-
городки носа одномоментно з іншими операція-
ми на ЛОР-органах. До хірургічних втручань, які 
поєднувались з підслизовою резекцією перегоро-
дки носа у пацієнтів старших 50 років, належали: 
поліпотомія носа, поліпоетмоїдотомія, конхото-
мія, розтин синехій порожнини носа описується 
черговість проведення названих операцій у осіб 
цього віку. Відмічено, що хворі старші 50 років, 
як правило, переносять підслизову резекцію пе-
регородки носа одночасно з іншими операціями в 
порожнині носа задовільно. Проте, враховуючи 
можливість ускладнення, обумовлені віковими 

змінами і супутніми захворюваннями, хірургічні 
втручання у них необхідно проводити в умовах 
стаціонару після ретельного обстеження і необ-
хідної підготовки до операції, зазначають автори.  

І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, В.Я. Бенде-
ра і співавтори (1997) в тезах «Перебіг післяо-
пераційного періоду при підслизовій резекції 
перегородки носа у хворих старше 50 років» 
аналізують перебіг післяопераційного періоду 
при ощадливій підслизовій резекції перегородки 
носа у 80 хворих віком старших 50 років і у 52 
пацієнтів такого ж віку, яким операція виконана 
за методикою Кіліана. Відмічено, що у хворих, 
оперованих за ощадливою методикою післяопе-
раційний період перебігав легше, ніж після опе-
рацій за Кіліаном.  

І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, Ю.Р. Іваш-
кевич і співавтори (1997) в тезах «Строки пере-
бування в стаціонарі при підслизовій резекції 
перегородки носа у хворих старше 50 років» 
аналізують дані про строки перебування в ста-
ціонарі 132 осіб у віці 50-69 років, яким прове-
дена ощадлива підслизова резекція перегородки 
носа або резекція за методикою Кіліана. Вста-
новлено, що проведення операцій за ощадливою 
методикою дозволило скоротити строк періоду 
перебування в стаціонарі в середньому на 2, 3 
доби порівняно з операціями, виконаними за 
методикою Кіліана.  

І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, Н.М. Остап-
чук і співавтори (1997) в тезах «Ускладнення 
підслизової резекції перегородки носа у відда-
леному періоді у хворих старше 50 років» аналі-
зують характер і частоту ускладнень підслизової 
резекції перегородки носа у віддалений період 
(через 2-16 років після операції) у 55 осіб віком 
50-69 років, оперованих за ощадливою методи-
кою, і у 40 осіб, оперованих за методикою Кілі-
ана. Відмічено ускладнення після ощадливих 
операцій в 5,4% спостережень, а після операцій 
за Кіліаном – в 37,5%. 

Таким чином, наведені в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що деформації перегородки 
носа у хворих старших 50 років в наукових пуб-
лікаціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлений порівняно рідко – всього в 0,72% 
від загальної кількості (1102) наукових публіка-
цій оториноларингологів Тернопільщини. Дане 
захворювання описане в 8 публікаціях (1 статті і 
7 тезах). Наводяться різні аспекти цієї патології.  

Вважаємо, що наведені відомості стосов-
но деформації перегородки носа у хворих стар-
ше 50 років матимуть теоретичне і практичне 
значення не тільки для оториноларингологів, а й 
для інших фахівців (хірургів, терапевтів, герон-
тологів, сімейних лікарів та ін.). 
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О.І. ЯШАН, П.В. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

РІЗНІ ПИТАННЯ РИНОЛОГІЇ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
робіт оториноларингологів Тернопільщини по 
різних питаннях ринології. Раніше такий аналіз 
не проводився. Публікації наукових робіт ото-
риноларингологами Тернопільщини по цьому 
питанню розпочались з 1980 року. За період з 
1980 по 2012 рр. різні питання ринології описані 
в 9 публікаціях, що складає 0,81 % від всіх опу-
блікованих наукових робіт (1102) оторинолари-
нгологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва), 
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб” 
(м. Київ), “Здобутки клінічної і експеримента-
льної медицини” (м. Тернопіль), “Здравоохра-
нение Туркменистана” (м. Ашхабад), “Риноло-
гія” (м. Київ) і в збірниках: “Здобутки клінічної 
та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), 
“Словакофарма ревю” (м. Київ). Серед опублі-
кованих робіт 3 статті, 2 тез і 4 огляди літерату-
ри. 

Г.С. Протасевич (1987) в статті “Лечение 
синехий полости носа, сочетающихся с дефор-
мацией носовой перегородки” описує лікування 
синехій порожнини носа, що поєднуються з де-
формацією його перегородки. Серед 1114 хво-
рих на деформацію перегородки носа у 24 вона 
поєднувалась з синехіями носової порожнини. 
Синехії у всіх хворих були однобічні. Частіше 
вони розташовувались між перегородкою і ниж-
ньою носовою раковиною (у 21 хворого). При-
чиною виникнення синехій у 7 пацієнтів була 
механічна травма носа, у 10 – хірургічне втру-
чання в порожнині носа. У 1 хворого синехії 
утворились після припікання слизової оболонки 
порожнини носа азотнокислим сріблом, у 1 – 
після гнійного верхньощелепного синуїту, ліко-
ваного пункціями. У решти етіологію захворю-
вання встановити не вдалось. Відмічається, що 
метод хірургічного втручання при наявності 
синехій в порожнині носа, поєднаних з дефор-
мацією його перегородки, залежить від їх фор-
ми, протяжності і має деякі особливості. Тут, як 
правило, синехії не вдається видалити за допо-
могою міцного зонда, носового дзеркала чи роз-
тином ножицями, оскільки трудно вести ці ін-
струменти в порожнину носа через нерівності 
перегородки, зазначає автор. В цих випадках він 
користується вузьким очним скальпелем, яким 
можна порівняно легко підійти до синехій і ро-
зітнути їх. 18 хворим проведено розтинання си-
нехій, 6 – витинання. Усунення синехій прово-
дилось одномоментно з резекцією перегородки 

носа. Лише в 1 випадку проведено розтинання 
синехій першим етапом (за 8 днів до резекції 
перегородки). Автор вважає, що при наявності 
синехій у осіб з деформацією перегородки носа 
слід проводити одномоментно резекцію перего-
родки і усунення синехій. 

Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, О.В. Го-
вда і співавтори (2006) в оглядовій роботі “Си-
нехії порожнини носа” описують етіологію, клі-
ніку, діагностику і лікування синехій порожни-
ни носа, за даними літератури. Г.С. Протасевич, 
І.В. Мальована, О.І. Яшан і співавтори (2006) в 
оглядовій статті “Атрезії порожнини носа” на-
водять дані про етіологію, клініку, діагностику і 
лікування атрезій порожнини носа, за даними 
літератури. 

Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ко-
валик і співавтори (1999) в тезах “Класифікація 
патології задніх відділів носа” наводять класи-
фікацію патології задніх відділів носа (задніх 
відділів перегородки носа і задніх кінців нижніх 
носових раковин) за трьома ознаками: 1) локалі-
зацією патологічних змін; 2) характером патоло-
гічних змін; 3) ступенем патологічних змін. 

А.П. Ковалик, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич 
і співавтори (2007) в тезах “Застосування дици-
нону при деяких ендоназальних хірургічних 
втручаннях” описують застосування дицинону у 
30 хворих віком від 15 до 60 років при ендона-
зальних хірургічних втручаннях (у 23 при підс-
лизовій резекції перегородки носа і у 7 – при 
конхотомії). За 1 год перед хірургічним втру-
чанням внутрішньом’язово уводили 1 ампулу 
(250 мг) дицинону. Крім того, під час операції 
додатково використовували дицинон місцево 
(250-500 мг) на ватному тампоні. У всіх хворих 
відмічений виражений гемостатичний ефект. 
Зазначено, що застосування дицинону ефектив-
не при підслизовій резекції перегородки носа і 
конхотомії як засобу, що підсилює тромбоз ка-
пілярів. У порівнянні з адреналіном дицинон 
при місцевому застосуванні діє швидше і трива-
ліше, оскільки адреналін лише звужує судини, а 
дицинон тромбує їх, підкреслюють автори.Г.С. 
Протасевич і співавтори (1980) в статті “Пато-
морфологические изменения хряща носовой 
перегородки при ее искривлениях” наводять 
результати вивчення патоморфологічних змін 
чотирикутного хряща перегородки носа, вида-
леного під час її підслизової резекції, у 42 хво-
рих віком від 16 до 57 років з різним характером 
і ступенем деформації перегородки. При цьому 
виділено два види патоморфологічних змін гіа-
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лінового хряща при деформаціях перегородки 
носа. Встановлено відповідну залежність між 
інтенсивністю дистрофічних змін хряща і три-
валістю патологічного процеса: чим триваліший 
перебіг захворювання, тим інтенсивніші патоло-
гічні явища в хрящі. 

Г.С. Протасевич (2002) в оглядовій публі-
кації “Причини і механізми розвитку деформації 
перегородки носа” вперше детально аналізує 
дані літератури стосовно етіології і механізмів 
виникнення деформації перегородки носа. Г.С. 
Протасевич, І.А. Гавура і співавтори (2002) в 
статті “Применение препарата Пиносол (капли в 
нос) в ринохирургии” наводять дані про засто-
сування препарата Піносол (краплі в ніс) в ри-
нохірургії у 50 хворих. Показанням до застосу-
вання крапель були гострий катаральний риніт 
(32 хворих), “післяопераційний” риніт при підс-
лизовій резекції перегородки носа (10 хворих) і 
хронічний атрофічний риніт (8 хворих). Піносол 
проявляє виражений лікувальний ефект при цих 
захворюваннях. Відмічена добра стерпність 

препарата. Зроблено завершення про придат-
ність середника Піносол (краплі в ніс) для за-
стосування в амбулаторній і стаціонарній ЛОР-
практиці. 

В оглядовій роботі “Застосування Піносо-
лу в ринології” Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, 
О.І. Яшан і співавтори (2006) наводять дані лі-
тератури про показання і протипоказання до 
використання Піносолу при захворюваннях но-
са, методику застосування, ефективність, побіч-
ні дії цього препарата. 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини по різних пи-
таннях ринології складають 0,81 % від загально-
го числа (1102) наукових публікацій оторинола-
рингологів Тернопільщини. Різні питання рино-
логії описуються в 9 публікаціях (3 статтях, 2 
тезах і 4 оглядах літератури). Вважаємо, що 
описані в даній статті відомості матимуть відпо-
відне теоретичне і практичне значення для ото-
риноларингологів, хірургів, анестезіологів, те-
рапевтів, сімейних лікарів та інших фахівців. 
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ОБМІН СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА СЕРЕДНІ ГНІЙНІ ОТИТИ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по обміну сполучної тканини у хворих не 
середні гнійні отити. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 2007 року. За період з 2007 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по об-
міну сполучної тканини у хворих на середні 
гнійні отити опубліковано 2 наукові праці, що 
становить 0,19% від загальної кількості (1102) 
публікацій наукових робіт оториноларингологів 
Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в «Журналі 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). 
Обидві публікації є тезами. І.В. Мальована 
(2007) в тезах «Особливості обміну сполучної 
тканини у хворих на гострий та хронічний гній-
ний середній отит» описує особливості обміну 
сполучної тканини у хворих на гострий та загос-
трений хронічний середній гнійний отит. З цією 
метою визначалась інтенсивність обміну речо-
вин у кістковій тканині шляхом визначення рів-
нів оксипроліну в крові хворих на гострий і за-
гострений хронічний середній гнійний отит. 
Виявлено глибокі зміни в сполучній тканині у 
хворих на хронічний середній гнійний отит. В 

тезах «Вплив гнійних середніх отитів на обмін 
сполучнотканинних елементів» ця ж авторка 
(2007) наводить вплив гострих і хронічних сере-
дніх гнійних отитів на обмін сполучнотканин-
них елементів. З цією метою визначились рівні 
ОП в крові та мінерального обміну у 51 хворого 
на гострий і у 52 на хронічний середній гнійний 
отит. Встановлено невисокий рівень ОП в крові 
при гострому середньому гнійному отиті і висо-
кий при загостреному хронічному середньому 
гнійному отиті. Відмічено, що ОП демонструє 
не лише глибину запальних змін, але й ступінь 
перебудови кісткового каркасу. Дослідження 
мінерального обміну показано зниження рівня 
кальцію, магнію та зниження рівня лужної фос-
фатази. Зроблено припущення, що діагностовані 
порушення мінерального обміну можуть супро-
воджуватись порушенням процесів остеогенезу 
у пацієнтів на хронічний середній гнійний отит.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що обмін сполучної тканини 
у хворих на середні гнійні отити в наукових пу-
блікаціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлено вкрай рідко – в 0,19% від загаль-
ної кількості (1102) наукових публікацій отори-
ноларингологів Тернопільщини. Обмін сполуч-
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ної тканини у хворих на середні гнійні отити 
описується в двох публікаціях (обидві є тезами). 
Вважаємо, що наведені відомості щодо обміну 
сполучної тканини у хворих на середні гнійні 

отит матимуть відповідне теоретичне і практич-
не значення для оториноларингологів і пізнава-
льне значення для інших спеціалістів (терапев-
тів, ревматологів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, В.В.Ніколов, Г.С. Протасевич, 2013 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, І.А. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЗАХИЩЕНІ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГАМИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (1962-2012 РР.) 

 
Дисертаційні роботи оториноларинголо-

гами Тернопільщини почали захищатись в 1962 
р. За період з 1962 по 2012 рр. захищено 17 ди-
сертаційних робіт (14 кандидатських і 3 доктор-
ські) з актуальних проблем оториноларинголо-
гії: склероми верхніх дихальних шляхів; хроніч-
ного тонзиліту; тимпанопластики; гострого і 
хронічного середнього гнійного отиту; хроніч-
ного синуситу; деформації перегородки носа; 
пухлин ЛОР-органів (вуха і гортані). Дисерта-
ційні роботи захищені викладачами кафедри 
оториноларингології Тернопільського держав-
ного медичного інституту (Тернопільського 
державного медичного інституту імені академі-
ка І.Я. Горбачевського, Тернопільської держав-
ної медичної академії імені І.Я. Горбачевського) 
(нині Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського) (5 дисерта-
цій), аспірантами кафедри оториноларингології 
(3), заочними аспірантами (4), практикуючими 
оториноларингологами лікувальних закладів м. 
Тернополя і районів Тернопільської області (5 
дисертацій). Переважна більшість дисертацій 
(15) захищена в Київському науково-дослідному 
інституті отоларингології (нині ДУ “Інститут 
отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка 
АМН України”), захист однієї дисертації відбу-
вся в Самарському державному медичному уні-
верситеті РФ і однієї – в Московському держав-
ному медичному університеті РФ. Наводимо 
список всіх 17 захищених дисертацій в алфавіт-
ному порядку авторів, оформлений відповідно 
до вимог бібліографічного опису джерел інфор-
мації. Зазначена посада кожного дисертанта на 
час захисту дисертації. 

1. Андрейчин Ю.М. Клініко-
патогенетичне обгрунтування застосування ка-
льцієвої форми фосфату целюлози в комплекс-
ній терапії гнійних середніх отитів: Дисерта-
ція... канд. мед. наук. – Тернопіль, 1999. – 156 с. 
[аспірант кафедри оториноларингології медич-
ної академії імені І.Я. Горбачевського]. 

2. Бендера В.Я. Сосудистые опухоли 
уха: Клиника, диагностика, лечение: Диссерта-
ция... канд. мед. наук. – М., 2005. – 148 с. [прак-
тикуючий оториноларинголог обласної комуна-
льної дитячої клінічної лікарні]. 

3. Береговой Д.В. Прополисно-восковая 
паста в лечении хронического тонзиллита: Дис-
сертация... канд. мед. наук. – Тернополь, 1988. – 
180 с. [заочний аспірант кафедри оториноларин-
гології медичного інституту]. 

4. Говда О.В. Профілактика гнійних 
ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані: 
Дисертація... канд. мед. наук. – Тернопіль, 2000. 
– 136 с. [практикуючий оториноларинголог по-
ліклінічного відділення обласної комунальної 
клінічної лікарні]. 

5. Единак Е.Н. Принудительная аэрация 
верхнечелюстных пазух в лечении больных 
хроническим гнойным гайморитом: Диссерта-
ция... канд. мед. наук. – Тернополь, 1982. – 178 
с. [заочний аспірант кафедри оториноларинго-
логії медичного інституту]. 

6. Ковалик А.П. Реконструктивні операції 
у хворих на деформацію перегородки носа з по-
рушенням його функцій: Дис... канд. мед. наук. – 
Тернопіль, 2005. – 175 с. [практикуючий оторино-
ларинголог поліклініки № 2 м. Тернополя]. 

7. Ковалик П.В. Прополис в лечении бо-
льных хроническим гнойным верхнечелюстным 
синуитом: Диссертация... канд. мед. наук. – Те-
рнополь, 1981. – 163 с. [заочний аспірант кафед-
ри оториноларингології медичного інституту]. 

8. Ковалик П.В. Діагностика і лікування 
пухлин вуха: Клініко-морфометричне дослі-
дження: Дисертація... д-ра мед. наук. – Терно-
піль, 1995. – 185 с. [доцент кафедри оторинола-
рингології медичного інституту імені академіка 
І.Я. Горбачевського]. 

9. Мальована І.В. Диференційовані під-
ходи до корекції метаболічних порушень у хво-
рих на гнійний середній отит: Дисертація... 
канд. мед. наук. – Тернопіль, 2007. – 158 с. [ас-
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пірантка кафедри оториноларингології медич-
ного університету імені І.Я. Горбачевського]. 

10. Масик А.Ф. Некоторые иммунобиохи-
мические показатели крови у больных хроничес-
ким тонзиллитом: Диссертация... канд. мед. наук. 
– Тернополь, 1967. – 286 с. [асистентка кафедри 
оториноларингології медичного інституту]. 

11. Протасевич Г.С. Исходы пластичес-
ких операций при хроническом мезотимпаните: 
Диссертация... канд. мед. наук. – Тернополь, 
1972. – 264 с. [аспірант кафедри оториноларин-
гології медичного інституту]. 

12. Протасевич Г.С. Хирургическое лече-
ние деформаций перегородки носа и сочетания 
ЛОР-патология: Диссертация... д-ра мед. наук. – 
Тернополь, 1995. – 374 с. [доцент кафедри ото-
риноларингології медичного інституту імені 
академіка І.Я. Горбачевського]. 

13. Ришко Н.М. Методика фиксации лос-
кута на рукоядке молоточка при тимпаноплас-
тике: Диссертация... канд. мед. наук. – Терно-
поль, 1987. – 190 с. [заочна аспірантка кафедри 
оториноларингології медичного інституту]. 

14. Турович Е.И. Дыхательные движения и 
легочный газообмен у больных склеромой: Дис-
сертация... канд. мед. наук. – Тернополь, 1961. – 
Т. 1. – 227 с.; Т. 2. – 135 с. [асистент кафедри 
оториноларингології медичного інституту]. 

15. Фальфушинский И.М. Сравнительная 
оценка эффективности лечения хронических 
гнойных средних отитов местным применением 
мочевины, хлорофиллипта и эктерицида: Диссе-
ртация... канд. мед. наук. – Харьков, 1977. – 154 
с. [практикуючий оториноларинголог Кремене-
цької ЦРЛ]. 

16. Яшан О.І. Тимпанопластика IV типу: 
Клініко-аудіологічне дослідження: Дисертація... 
канд. мед. наук. – Тернопіль, 1992. – 130 с. 
[практикуючий оториноларинголог поліклініки 
комбайнового заводу]. 

17. Яшан О.І. Нові варіанти слухопокра-
щуючих операцій у хворих на хронічний гній-
ний середній отит: Клініко-морфологічне дослі-
дження: Дисертація... д-ра мед. наук. – Терно-
піль, 2002. – 287 с. [доцент кафедри оторинола-
рингології медичної академії імені І.Я. Горба-
чевського]. 

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини захистили значну кількість дисер-
таційних робіт (17) з актуальних проблем ото-
риноларингології. Дисертації захищали як пра-
цівники кафедри оториноларингології (асистен-
ти, доценти, аспіранти), так й заочні аспіранти, а 
також практикуючі оториноларингологи лікува-
льних закладів м. Тернополя і районів Терно-
пільської області. 

 
© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, І.А. Гавура, 2013 
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ПОВІТРООБМІН ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по повітрообміну верхньощелепних пазух. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1981 року. За пері-
од з 1981 по 2012 рр. оториноларингологами 
Тернопільщини по повітрообміну вурхньощеле-
пних пазух опубліковано 9 наукових робіт, що 
становить 0,81 % від загального числа публіка-
цій наукових праць оториноларингологів Тер-
нопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва), 
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней” 
(м. Київ), “Здравоохранение” (м. Кишинів), в 
збірнику “Актуальные вопросы стоматологии” 
(м. Кишинів) та в авторському свідоцтві. Серед 
опублікованих робіт 6 статей, 1 тези, 1 раціона-
лізаторська пропозиція і 1 авторське свідоцтво. 

Є.М. Єдинак і І.А. Яшан (1985) в статті “К 
патофизиологии “клапанного” характера нару-
шения воздухообмена верхнечелюстных пазух у 
больных гайморитом” наводять результати спо-
стереження за зміною досягнутого негативного і 
позитивного тиску у 32 хворих з вентильним 
порушенням повітрообміну верхньощелепних 
пазух. Виявлено, що у хворих в стадії загост-
рення синуїта встановлюється переважно пози-
тивний тиск, в той час, як постійний негативний 
тиск встановлюється, як правило, в стадії ремісії 
захворювання. Зроблено завершення, що пато-
генетичний підхід до лікування верхньощелеп-
них синуїтів при закритому вивідному отворі 
вимагає не періодичних пункцій, а можливо 
більш раннього дренування запаленої верхньо-
щелепної пазухи. 

Є.М. Єдинак (1982) в статті “Эксперимен-
тальное изучение воздухообмена верхнечелюст-
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ной пазухи” наводить дані вивчення повітрооб-
міну верхньощелепної пазухи в експерименті. З 
цією метою було вивчено коливання повітряно-
го тиску на моделі верхньощелепної пазухи в 
залежності від різної ширини носових ходів, 
викривлення перегородки носа і закриття вивід-
ного отвору. Дослідження показали, що в міру 
розширення носових ходів амплітуда коливань 
тиску в порожнині носа і в пазусі зменшується. 
Викривлення перегородки носа в бік досліджу-
ваної пазухи з порушенням носового дихання 
від рівня вивідного отвору і в глибоких відділах 
порожнини носа помітно погіршують повітроо-
бмін синуса. Він знаходиться також в прямій 
залежності від величини вивідного отвору, якщо 
його діаметр менше 2 мм. Наявність патологіч-
них утворень, що прикривають природне співу-
стя, в значній мірі послаблює повітрообмін вер-
хньощелепної пазухи. 

І.А. Яшан і Є.М. Єдинак (1981) в статті 
“Характер колебаний воздушного давления в 
полости носа и верхнечелюстных пазухах при 
хроническом гайморите” описують вивчення 
характера коливань повітряного тиску в порож-
нині носа і верхньощелепних пазух при хроніч-
ному верхньощелепному синуїті. Дослідження 
проведено у 168 хворих за допомогою апарата 
власної конструкції і модифікованої методики 
дослідження. В залежності від характера перебі-
гу патологічного процеса виділено 3 ступені 
зміни резистентності вивідного отвору верх-
ньощелепної пазухи. При малій резистентності 
вивідного отвору спостерігається симетричне 
зменшення амплітуди коливань тиску, переваж-
но був негативний тиск, а також позитивний і 
негативний вентельний ефект. Високий ступінь 
резистентності вивідного отвору в основному 
характеризується вентильним характером по-
рушення повітрообміну. 

Є.М. Єдинак і І.А. Яшан (1982) в статті 
“Зависимость воздухообмена верхнечелюстных 
пазух от способа их дренирования при гаймори-
тах” наводять результати вивчення залежності 
повітрообміну ураженої пазухи і терапевтично-
го ефекта від особливостей дренування верх-
ньощелепних пазух при хронічних гнійних вер-
хньощелепних синуїтах у 153 хворих, яким про-
водилось лікування, що включало ендоназальне 
дренування верхньощелепних пазух при екстра- 
і ендоназальному положенні вільного кінця дре-
нажних трубок. Вивчено залежність терапевти-
чного ефекта від положення вільного кінця дре-
нажної трубки. Встановлено, що ендоназальне 
положення вільного кінця дренажної трубки 
забезпечує аерацію верхньощелепної пазухи 
навіть при закритому вивідному отворі. Вказу-
ється, що на час дренування верхньощелепної 

пазухи доцільно призначити спеціальний ком-
плекс дихальної гімнастики і примусову аера-
цію ураженої пазухи. 

Є.М. Єдинак (1982) в статті “Аденоиды и 
воздухообмен верхнечелюстных пазух при гай-
моритах у детей” наводить результати вивчення 
повітрообміну верхньощелепних пазух при хро-
нічних гнійних верхньощелепних синуїтах і аде-
ноїдах у 52 дітей. Відмічається, що аденоїдні ве-
гетації, погіршуючи носове дихання, в значному 
ступені послаблюють повітрообмін верхньоще-
лепних пазух. Причому при декомпенсації носо-
вого дихання характерна двобічна локалізація 
запального процесу в пазухах. Патогенетичний 
підхід до консервативної терапії при даній пато-
логії передбачає хірургічне видалення аденоїдів 
на початку лікування, підкреслює автор. 

Є.М. Єдинак, В.А. Попа, І.М. Банар і 
співавтори (1981) в тезах “ Воздухообмен верх-
нечелюстных пазух при одонтогенном гаймори-
те” описують результати визначення повітрооб-
міну верхньощелепних пазух у хворих на одон-
тогенний верхньощелепний синуїт. 

Є.М. Єдинак (1981) в статті “Редкие фор-
мы изменения воздухообмена верхнечелюстных 
пазух при гайморитах” наводить дані дослі-
дження аерації 232 верхньощелепних пазух у 
168 хворих. При цьому в 19 порожнинах вияв-
лено, що порушення повітрообміну проходило 
за типом переважно негативного тиску. В 2 ви-
падках на форсованому видиху був негативний 
тиск. в 2 комбінований вентильний характер 
порушення аерації. У 4 хворих спостерігався 
двобічний вентильний ефект. Це рідкісні форми 
зміни повітрообміну верхньощелепних пазух 
при верхньощелепних синуїтах. 

В раціоналізаторській пропозиції Є.М. 
Єдинак (1981) “Модификация методики и при-
бора для определения резистентности выводно-
го отсерстия верхнечелюстной пазухи” описує 
модифіковану методику, що дозволяє встанови-
ти вентиляційний опір вивідного отвору верх-
ньощелепної пазухи для повітря, що поступає як 
з пазухи, так і в її порожнину в обох фазах акта 
дихання, і сконструйований прилад для визна-
чення резистентності вивідного отвору верх-
ньощелепної пазухи. 

Є.М. Єдинак (1982) отримав авторське 
свідоцтво “Способ исследования воздухообмена 
гайморовой пазухи при гайморитах”. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що повітрообмін верхньо-
щелепних пазух в наукових публікаціях отори-
ноларингологів Тернопільщини представлений 
порівняно часто – в % від загального числа нау-
кових публікацій оториноларингологів Тернопі-
льщини. Повітрообмін верхньощелепних пазух 
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описується в 9 публікаціях (6 статтях, 1 тезах, 1 
раціоналізаторській пропозиції і 1 авторському 
свідоцтві). Вважаємо, що наведені відомості 
стосовно повітрообміну верхньощелепних пазух 

матимуть відповідне пізнавальне і практичне 
значення для оториноларингологів, стоматоло-
гів, хірургів, терапевтів, педіатрів, сімейних лі-
карів та інших фахівців. 

 
© Л.В. Яшан, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, Д.М. Могитич, 2013 
 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, Г. С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, Л.В. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОФІЗІОЛОГІЯ БАРАБАННОЇ ПОРОЖНИНИ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по фізіології і патофізіології барабанної по-
рожнини. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації з цього питання розпочались з 1997 
року. За період з 1997 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по фізіології і пато-
фізіології барабанної порожнини опубліковано 6 
наукових робіт, що становить 0, 54% від загаль-
ного числа (1102) публікацій наукових праць 
оториноларингологів Тернопільщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ). Серед опублікованих робіт 3 статті, 1 
тези і 2 огляди літератури. 

О.І. Яшан (1997) в статті «До питання 
дренажно-вентиляційної функції порожнин се-
реднього вуха» описує дренажно-вентиляційну 
функцію порожнин середнього вуха, яка відіг-
рає важливу роль в дренажі середнього вуха. В 
статті «Біологічне значення перешийку бара-
банної порожнини» О.І. Яшан, К.С. Волков і 
І.А. Яшан (1998) описують біологічне значення 
перешийка барабанної порожнини в фізіології 
середнього вуха. Встановлено, що в нормі тим-
панальний перешийок вкритий миготливим епі-
телієм, а при мезотимпаніті у миготливому епі-
телії спостерігається підвищена активність. О.І. 
Яшан, І.А. Яшан, К.С. Волков і співавтори 
(2000) в статті «Роль вузьких проміжків серед-
нього вуха та латеральної стінки носа в перебігу 
запальних процесів» описують роль вузьких 
проміжків середнього вуха та латеральної стінки 
носа в перебігу запальних процесів, в механізмі 
очищення середнього вуха і носа. В тезах «Ву-
зькі проміжки латеральної стінки носа та серед-
нього вуха» О.І. Яшан (1998) розглядає вузькі 

проміжки латеральної стінки носа та середнього 
вуха, механізм очищення носа та середнього 
вуха. Відмічено, що в структурі та функціону-
ванні латеральної стінки носа та вузьких промі-
жків середнього вуха є багато спільного, хоча 
існують і деякі відмінності.  

В оглядовій статті «Мукоціліарний клі-
ренс порожнини носа, навколоносових пазух та 
середнього вуха» Д.І. Заболотний і О.І. Яшан 
(1999) описують механізм очищення носа, на-
вколоносових пазух та середнього вуха, наво-
дять фактори, що впливають на мукоціліарний 
кліренс, зміни мукоціліарного кліренсу при 
хронічному середньому гнійному отиті, секре-
торному (ексудативному) середньому отиті, вка-
зують на фактори, що покращують мукоціліар-
ний кліренс. В оглядовій праці «Спорідненість 
та відмінність дренажно-вентиляційної функції 
вуха і навколоносових пазух» О.І. Яшан (1999) 
вказує на певну аналогію, відмінність в будові і 
функціонуванні повітряних порожнин вуха та 
навколоносових пазух.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що фізіологія і патофізіоло-
гія барабанної порожнини в наукових публіка-
ціях оториноларингологів Тернопільщини пред-
ставлена порівняно рідко – в 0,54% від загаль-
ного числа (1102) наукових публікацій оторино-
ларингологів Тернопільщини. Фізіологія і пато-
фізіологія барабанної порожнини описується в 6 
публікаціях (3 статтях, 1 тезах і 2 оглядових 
працях). 

Вважаємо, що наведені відомості стосов-
но фізіології і патофізіології барабанної порож-
нини матимуть відповідне теоретичне і практи-
чне значення для оториноларингологів, пізнава-
льне значення для терапевтів, сімейних лікарів 
та інших фахівців. 

 
© О.І. Яшан, Г. С. Протасевич, В.В. Ніколов, Л.В. Яшан, 2013 
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ВНУТРІШНЄ ВУХО 
 

Метою нашої роботи був аналіз публіка-
цій оториноларингологів Тернопільщини по 
внутрішньому вуху. Раніше такий аналіз не про-
водився. Публікації наукових праць з цього пи-
тання оториноларингологами Тернопільщини 
розпочалось з 1977 року. За період з 1977 по 
2012 рр. внутрішнє вухо описане в 6 публікаці-
ях, що становить 0,54 % від загального числа 
(1102) опублікованих оториноларингологами 
Тернопільщини наукових праць.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней” 
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб” (м. Київ), “Ліки України” (м. Київ) і 
збірниках: “Здобутки клінічної та експеримен-
тальної медицини” (м. Тернопіль), “Тезисы до-
кладов совместного заседания Пленумов прав-
ления Всесоюзного научного медицинского об-
щества оториноларингологов и научного Совета 
по оториноларингологии при Президиуме АМН 
СССР” (м. Москва). Серед опублікованих робіт 
2 статті, 2 тез та 2 огляди літератури. Опубліко-
вані роботи по 2 питаннях: лікування сенсонев-
ральної приглухуватості та загальний план бу-
дови внутрішнього вуха. 

Лікування нейросенсорної приглухувато-
сті описане в чотирьох публікаціях. Так, І.А. 
Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1977) в стат-
ті “Применение кортикостероидов в комплекс-
ном лечении острых и подострых кохлеарных 
невритов” після короткого екскурсу в літерату-
ру наводять аналіз результатів лікування гост-
рих і підгострих кохлеарних невритів (за сучас-
ною термінологією гострої і підгострої сенсоне-
вральної приглухуватості) у 38 хворих (72 спо-
стереження). При цьому в комплексному ліку-
ванні застосовувались кортикостероїди (корти-
зон, преднізолон чи дексаметазон). Останні при-
значались в таблетках (кортизон – по 0,025; 
преднізолон – по 0,005; дексаметазон – по 
0,0005) за наступною схемою: 3 дні по 4 таблет-
ки, 3 дні по 3 таблетки, 3 дні по 2 таблетки, 3 дні 
по 1 таблетці на день. Лікування виявилось ефе-
ктивним. Зроблено наступні висновки: 1) засто-
сування кортикостероїдів в комплексному ліку-
ванні гострих і підгострих кохлеарних невритів 
значно підвищує ефективність терапії; 2) ліку-
вання хворих на гострі кохлеарні неврити ефек-
тивне в перші дні і навіть в перші години захво-
рювання; 3) ступінь покращення слухової функ-
ції залежить в першу чергу від строків початку 
лікування, а не від рівня зниження слуху до лі-
кування; 4) хворі на гострий кохлеарний неврит 

повинні розглядатись як ургентні хворі, що пот-
ребують невідкладної стаціонарної допомоги; 5) 
ступінь відновлення слухової функції при дво-
бічному ураженні у одного і того ж хворого при 
лікуванні може бути різною; 6) при комплексній 
терапії гострих і підгострих кохлеарних неври-
тів поряд з покращенням слухової функції від-
мічається і деякий позитивний її вплив на 
суб’єктивні вушні шуми. 

Ці ж автори (1978) в тезах “Острый кохле-
арный неврит как состояние, требующее неотло-
жной помощи оториноларинголога” наводять ті 
ж відомості, що і в попередній статті. Підкреслю-
ється, що гострий кохлеарний неврит потребує 
невідкладної допомоги оториноларинголога. 

О.І. Яшан, І.В. Хоружий і Л.В. Яшан 
(2010) в тезах “Наш досвід завушного введення 
тренталу в комплексному лікуванні хворих на 
гостру сенсоневральну приглухуватість” ділять-
ся досвідом введення тренталу в комплексному 
лікуванні хворих на гостру сенсоневральну при-
глухуватість. Після опису механізму дії трента-
лу і парамеатального методу введення лікарсь-
ких препаратів при сенсоневральній приглуху-
ватості автори описують власний досвід введен-
ня тренталу (пентоксифіліну) підокісно в заву-
шну ділянку вище і дозаду від spina 
suprameatum, по 1,5-5 мл на одне вухо протягом 
10 діб з обов’язковим контролем тиску до і піс-
ля введення. Купірувати різке зниження артері-
ального тиску, яке виникає у деяких пацієнтів 
внаслідок ін’єкції тренталу, доцільно підшкір-
ним введенням 0,15 мл 0,1 % розчину адреналі-
ну або внутрішньовенне струмінне введення 4-
12 мг дексаметазону на фізрозчині, зазначають 
автори. Описаним методом було проліковано 
176 хворих на гостру та хронічну сенсоневраль-
ну приглухуватість з хорошим функціональним 
ефектом. В комплексне лікування поряд з заву-
шним введенням тренталу входили ноотропіл, 
актовегін, АТФ, неуробекс. Підкреслюється, що 
пороги слуху по повітряній провідності у деяких 
хворих опускались з 120 дБ по всій тоншкалі 
перед лікуванням до 10-20 дБ в кінці лікування. 

О.І. Яшан і І.В. Хоружий (2008) в статті 
“Сучасні підходи до діагностики та лікування 
сенсоневральної приглухуватості” описують 
методи діагностики і лікування сенсоневральної 
приглухуватості на сучасному рівні. 

Загальний план будови внутрішнього вуха 
представлений в двох оглядових статтях. О.І. 
Яшан і І.В. Хоружий (2009) в оглядовій праці 
“Волоскові клітини слухового аналізатора: основ-
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ні ультраструктурні та біохімічні характеристики” 
описують загальний план будови внутрішнього 
вуха людини, загальну будову волоскової клітини, 
будову кортієвого органа, основні ультраструкту-
рні, фізико-хімічні та біохімічні характеристики. 

Ці ж автори (2010) в оглядовій роботі 
“Особливості структурної організації кортієвого 
органа та характеристики утворення і циркуля-
ції рідин внутрішнього вуха” наводять загаль-
ний план будови завиткового ходу внутрішньо-
го вуха людини, будову спірального органа, 
схему розміщення різних типів аквапоринів у 
завитці внутрішнього вуха, шляхи іонної цирку-
ляції в завитці внутрішнього вуха, локалізацію 
фіброцитів різних типів (І-V) у завитці. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що публікувались наукові 
роботи оториноларингологами Тернопільщини 
по внутрішньому вуху доволі рідко – всього в 
0,54 % від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Описані лікування сенсоневральної приглу-
хуватості з застосуванням кортикостероїдів та 
тренталу, загальний план будови внутрішнього 
вуха (волоскових клітин, кортієвого органа, спі-
рального органа). Вважаємо, що викладені в 
даній статті відомості будуть мати пізнавальне і 
практичне значення для оториноларингологів, 
терапевтів, невропатологів, сімейних лікарів та 
інших спеціалістів. 
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ОТОСКЛЕРОЗ 
 

Метою даної роботи був аналіз публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини по ото-
склерозу. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації наукових робіт по отосклерозу ото-
риноларингологами Тернопільщини розпоча-
лись з 1962 року. За період з 1962 по 2012 рр. 
отосклероз описаний в 10 публікаціях, що скла-
дає 0,97 % від всіх опублікованих наукових ро-
біт (1102) оториноларингологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней” 
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб” (м. Київ) та збірниках: “Материалы IV 
научно-практической конференции Тернопольс-
кого медицинского института” (м. Тернопіль), 
“Современные проблемы оториноларинголо-
гии” (м. Київ), “Материалы VI съезда оторино-
ларингологов СССР” (м. Москва), “Тезисы до-
кладов V студенческой научной конференции 
Тернопольского медицинского института” (м. 
Тернопіль), “Труды VI съезда оториноларинго-
логов СССР” (м. Москва). Серед опублікованих 
робіт 5 статей, 4 тези і 1 раціоналізаторська 
пропозиція. При цьому описуються різні аспек-
ти отосклерозу.  

Деякі клінічні “маски” отосклерозу наве-
дені в одній публікації. Так, В.Т. Тронц (1962) в 
тезах “О некоторых клинических “масках” ото-
склероза” розглядає ці “маски”. При цьому ав-
тор відмічає, що іноді (у деяких хворих, що 
страждають нападами запаморочення, розлада-
ми рівноваги з одночасно наростаючою приглу-
хуватістю, під клінічною “маскою” хвороби 

Меньєра) в дійсності приховується отосклероз, 
на користь якого вказує наявність на аудіограмі 
значного “резерву завитки”. Крім того, багато 
симптомів отосклерозу приховується під “мас-
кою” інших захворювань, підкреслює автор. 

Епітеліальний покрив вузьких просторів 
середнього вуха (тимпанального перешийку і 
адитусу) описується також в одному повідом-
ленні. О.І. Яшан (2000) в статті “Епітеліальний 
покрив вузьких просторів середнього вуха у 
хворих на отосклероз та хронічний “сухий” ме-
зотимпаніт” наводить результати гістологічного 
дослідження епітеліального покриву вузьких 
місць (задньозовнішньої стінки тимпанального 
перешийку та нижньозовнішньої стінки адиту-
су) у 6 хворих на отосклероз і у 7 пацієнтів на 
хронічний “сухий” мезотимпаніт. У хворих на 
отосклероз під час станедоплатики та у осіб на 
хронічний “сухий” мезотимпаніт під час тимпа-
нопластики для дослідження автор забирав фра-
гменти стінок вузьких просторів середнього ву-
ха розміром 2-4 мм. Встановлено, що у хворих 
на отосклероз слизова оболонка тимпанального 
перешийку та адитусу має подібну структуру і 
складається з епітеліальної і сполучнотканинної 
власної пластинки. Покривний епітелій виявля-
ється багатошаровим війчастим і складається з 4 
типів клітин: війчастих, келихоподібних, мікро-
ворсинчастих та базальних. Електронно-
мікроскопічне дослідження епітеліального пок-
риву тимпанального перешийку і адитусу у хво-
рих на “сухий” мезотимпаніт показує, що епіте-
ліальний шар був також представлений перева-
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жно війчастими клітинами, але вони виглядають 
більш активними, ніж у хворих на отосклероз. 
Виходячи з наведених даних, автор робить на-
ступні висновки: 1) стінки вузеньких просторів 
повітроносних порожнин середнього вуха (тим-
панального перешийку та адитусу) в нормі 
вкриті миготливим епітелієм; 2) у хворих на 
“сухий” мезотимпаніт вузькі простори залиша-
ються вкритими миготливим епітелієм з морфо-
логічними ознаками підвищеної активності. 

Деякі питання диференційної діагностики 
отосклерозу наводяться в одному повідомленні. 
Так, О.А. Кантор (1964) в статті “О некоторых 
вопросах дифференциальной диагностики ото-
склероза и лечения головокружений при этом 
заболевании перерезкой барабанной струны” 
описує деякі диференційно-діагностичні ознаки 
отосклерозу і лікування вестибулопатій при 
цьому захворюванні методом перетину бара-
банної струни та наводить два випадки ліквіда-
ції явищ вестибулопатії отосклеротичного гене-
зу після перетину барабанної струни у хворої 55 
років і хворого 42 років. 

Методи хірургічного лікування отоскле-
розу описуються в двох повідомленнях. Так, 
О.А. Кантор (1962) в тезах “О новых методах 
хирургического лечения тугоухости” вказує на 
проведення різних операцій при отосклерозі 
(непряма і пряма мобілізація стремінця, фенест-
рація його підніжної пластинки, передня круро-
томія, монокруральна транспозиція). О.А. Кан-
тор (1963) в раціоналізаторській пропозиції “К 
методике непрямой мобилизации стремени при 
отосклерозе” представив використання елевато-
ра з набору інструментів Розена при непрямій 
мобілізації стремінця. Автор відмітив, що цей 
елеватор можна умовно розглядати як “ричаг”, 
коротке плече якого (1,5 см) відігнуте під кутом 
20º по відношенню до довгого його плеча (дов-
жина 15 см). 

Деякі показники функції завитки після хі-
рургічних втручань на овальному вікні опису-
ються в трьох публікаціях. І.А. Яшан (1968) в 
тезах “Некоторые показатели функции улитки в 
зависимости от объема хирургического вмеша-
тельства на овальном окне у больных отоскле-
розом” наводить деякі показники функції завит-
ки в залежності від об’єму хірургічного втру-
чання на овальному вікні у хворих на отоскле-
роз. З цією метою автор представив результати 
вивчення слуху через кісткову провідність в 
“мовній зоні” (125-2000 Гц), в зонах 3000 Гц і 
6000 Гц після інверсії стремінця, стапедоплас-
тики з застосуванням кістково-тканевого проте-
за стремінця, круротомії за Фоулером. Встанов-
лено, що безпосередньо після операцій слух за-
лишається без зміни чи покращується в порів-

нянні з доопераційним станом частіше після 
операцій, при яких об’єм хірургічної травми в 
ділянці внутрішнього вуха невеликий. Але у 
віддалений період ці співвідношення змінюють-
ся на користь більш радикальних втручань на 
овальному вікні. 

І.А. Яшан (1970) в статті “Некоторые по-
казатели функции улитки в зависимости от объ-
ема хирургического вмешательства на овальном 
окне у больных отосклерозом” наводить дані, 
отримані при вивченні слуху через кісткову 
провідність у хворих на отосклероз, оперованих 
в ЛОРклініках Київського інституту удоскона-
лення лікарів і Тернопільського медичного ін-
ституту. У 215 хворих була проведена інверсія 
стремінця чи сталедектомія з застосуванням кіс-
тково-тканевого протеза стремінця (у 116-
операція круротомія за Фоулером). 

Для уявлення про функцію завитки ви-
вчив у хворих стан слуху через кісткову провід-
ність при тональній аудіометрії, використав ме-
тодики надпорогової аудіометрії. Аналіз зміни 
слуху через кісткову провідність провів в “мов-
ній зоні” (125-2000 Гц), в ділянці 3000 Гц, в ді-
лянці 6000 Гц. Найбільші зрушення виявились в 
ділянці 6000 Гц. Встановлено, що у певних хво-
рих отосклерозом операції на овальному вікні 
надають позитивний ефект на функцію завитки. 
У віддалений період цей ефект частіше прояв-
лявся після радикальних видів втручання, що 
супроводжуються заміною підніжної пластинки 
стремінця трансплантатом. 

І.А. Яшан (1970) в статті “Состояние слу-
ха по костной проводимости на частоты 3000 и 
6000 Гц после операций на овальном окне у бо-
льных отосклерозом” наводить дані про стан 
слуху через кісткову провідність на частоти 
3000 і 6000 Гц після операцій на овальному вік-
ні у хворих отосклерозом і відмічає, що безпо-
середньо після операцій слух залишається без 
змін чи покращується у більшості хворих. 

Лікворея при мікроопераціях у хворих на 
отосклероз та хронічний гнійний середній отит 
наводиться в одному повідомленні. І.А.Яшан і 
О.І. Яшан (1999) в тезах “Лікворея при мікроо-
пераціях у хворих на отосклероз та хронічний 
гнійний отит” вказують на 3 ступеня ліквореї в 
залежності від інтенсивності витікання рідини 
через перфорацію в основі стремінця: 1) спин-
номозкова рідина виділяється струменем з лабі-
ринту під тиском, утворюючи в місці перфорації 
невеликий фонтанчик і майже миттєво заливає 
нішу пристінкового вікна та досить швидко ви-
повнює барабанну порожнину; 2) рідина порів-
няно швидко, пульсуючими поштовхами займає 
нішу вестибулярного вікна, а потім виливається 
в барабанну порожнину; 3) рідина більш пові-
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льно, без пульсуючих поштовхів, виповнює ні-
шу вестибулярного вікна. Вказується тактика 
отохірурга в залежності від ступеня ліквореї. 
Автори спостерігали 9 випадків під час стапе-
допластики при отосклерозі і 1 під час видален-
ня холестеатоми з ділянки завиткового вікна 
лабіринта. Серед 9 випадків ліквореї під час 
операцій при отосклерозі: один – “фонтаную-
чий” лабіринт; три – пульсуюче витікання лік-
вору з внутрішнього вуха; п’ять – непульсуюче 
витікання рідини. 

Прогностичне значення показників слуху 
через кісткову провідність описується в одній 
публікації. Так, І.А. Яшан і А.Ф. Масик (1972) в 
статті “Прогностическое значение показателей 
слуха по костной проводимости для слухулуч-
шающих операций у больных отосклерозом и 
хроническим мезотимпанитом” наводять ви-
вчення результатів 176 втручань, виконаних у 
хворих на отосклероз. При аналізі аудіограм 
відмічено, що обмежене зниження порогів кіст-
ковопроведених звуків за типом “зубця Кархар-
та” у хворих на отосклероз зустрічається часто. 
Безпосередні функціональні результати у всіх 
хворих отосклерозом були позитивними. Підк-
реслюється, що приблизно після чверті втручань 
на овальному окні у хворих на отосклероз поро-
ги слуху через кісткову провідність в ділянці 
“зубця Кархарта” (500-400 Гц) у віддалений пе-
ріод залишаються без змін, у решти спостеріга-
ється або покращення їх, або погіршення в порі-
внянні з доопераційним станом. У більшості 

хворих коливання слуху на цих частотах не пе-
ревищує 10 дБ. Частіше всього (в 61-43 %) пок-
ращення порогів кістковопроведених звуків мо-
жна очікувати у хворих отосклерозом у віддале-
ний період в ділянці 2000, 3000, 1000 Гц. В ді-
лянці 4000 Гц і 500 Гц воно зустрічається рідше 
– 37 %, 26 %. 

Покращення слуху через кісткову провід-
ність у хворих на отосклероз у віддалений пері-
од частіше всього спостерігається в ділянці 500 
Гц тоншкали (у 43 %), рідше – в ділянці 2000 Гц 
(у 26 %). 

Таким чином, наведені дані в цій статті 
свідчать про те, що оториноларингологами Тер-
нопільщини публікувались праці стосовно ото-
склерозу в 0,97 % публікацій від загального чи-
сла (1102) опублікованих наукових робіт отори-
ноларингологів Тернопільщини. Описані деякі 
клінічні “маски” отосклерозу, гістологічна кар-
тина вузьких просторів середнього вуха (тимпа-
нального перешийку та адитусу), деякі питання 
диференційної діагностики отосклерозу, методи 
хірургічного лікування отосклерозу, деякі пока-
зники функції завитки після хірургічних втру-
чань на овальному вікні, лікворея при мікроопе-
раціях у хворих на отосклероз, прогностичне 
значення показників слуху через кісткову прові-
дність. На нашу думку, опубліковані в цій статті 
матеріали будуть мати теоретичне і практичне 
значення не тільки для оториноларингологів, а й 
для інших фахівців (невропатологів, сімейних 
лікарів та ін.). 
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ЗНАЧЕННЯ ПІДСЛИЗОВОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА  
В ПІДГОТОВЦІ ХВОРИХ ДО ТИМПАНОПЛАСТИКИ 

 
Патологія порожнини носа з утрудненням 

носового дихання негативно впливає на резуль-
тати тимпанопластики. Нами вивчено стан пере-
городки носа у 196 хворих на хронічний середній 
гнійний отит перед тимпанопластикою і вплив 
підслизової резекції перегородки носа на її нас-
лідки. Вік пацієнтів – від 16 до 70 років. При по-
рівнянні функціональних результатів тимпаноп-
ластики у хворих, яким попередньо були прове-
дені операції підслизової резекції перегородки 
носа, і у осіб, яким з тих чи інших причин не бу-
ли виконанні хірургічні втручання на перегород-
ці, виявилось, що вони вищі у хворих 1-ї групи. 

Таким чином, підслизова резекція перего-
родки носа значно впливає на перебіг хронічно-
го середнього гнійного отиту. Покращуючи но-
сове дихання і прохідність слухової труби, вона 
сприяє ліквідації чи зменшенню гноєтечі з вуха, 
що скорочує термін передопераційної підготов-
ки хворих до тимпанопластики і підвищує її ре-
зультати. Тому у осіб, які готуються до тимпа-
нопластики, необхідно ретельно обстежувати 
стан перегородки носа і при виявленні дефор-
мацій проводити їх усунення хірургічним шля-
хом, тобто проводити підслизову резекцію пере-
городки. 

 
© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, 2013 
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К.О. ЯШАН, А.О. ЯШАН, І.В. МАЛЬОВАНА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ОЩАДЛИВА ТИМПАНОПЛАСТИКА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно ощадливої тимпанопластики. Рані-
ше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1970 року. За пері-
од з 1970 по 2012рр. оториноларингологами Те-
рнопільщини по ощадливій тимпанопластиці 
опубліковано 9 наукових робіт, що становить 
0,81% від загального числа (1102) публікацій 
наукових праць оториноларингологів Тернопі-
льщини. 

Наукові роботи опубліковані в журналах: 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), «Журнал ушных, носовых и горло-
вых болезней» (м. Київ), в збірниках: «Тезисы 
докладов ІІ конференции оториноларингологов 
Самаркандской области» (м. Самарканд), «Те-
зисы докладов межобластной научно – практи-
ческой конференции оториноларингологов Си-
бири, Дальнего Востока и выездной научной 
сессии Ленинградского НИИ по болезням уха, 
горла, носа и речи» (м. Ленінград), «Тезисы 
докладов ІІ межреспубликанской конференции 
оториноларингологов республик Средней 
Азии, Казахстана, научной сесии Московского 
НИИ уха, горла и носа и правления Всесоюзно-
го научного общества оториноларингологов» 
(м. Москва) та в монографії. Серед опублікова-
них робіт 3 статті, 4 тез, 1 спостереження з 
практики і 1 монографія. Так, І.А. Яшан (1970) 
в статті «Некоторые вопросы восстановления 
звукопроведения при меато-
мембранопластике» описує розроблену ним 
техніку ліквідації дефектів барабанної перети-
нки при мезотимпаніті, назвавши цю операцію 
меато – мембранопластикою. В залежності від 
локалізації перфорації по відношенню до дер-
жальця молоточка і її величини автор розрізняє 
три типи меато – мембранопластики. В тезах 
«Опыт аудиопластики при хронических гной-
ных отитах» І.А. Яшан (1972) наводить пока-
зання до аудіопластики при хронічному серед-
ньому гнійному отиті. Особлива увага зверта-
ється на вік хворого і змішану приглухуватість. 
І.А. Яшан і А.Ф. Масик (1975) в тезах «О хиру-
ргическом лечении больных хроническим ме-
зотимпанитом» описують різні аспекти ощад-
ливої тимпанопластики у хворих на хронічний 
мезотимпаніт. В тезах «О показаниях к аудио-
пластике при хроническом гнойном среднем 
отите». І.А. Яшан (1972) ділиться досвідом ау-
діопластики у хворих на хронічний середній 
гнійний отит. Описує показання до цієї опера-

ції. О.І. Яшан і Н.І. Іванчук (2007) в тезах «Ен-
домеатальна тимпанопластика з формуванням 
меатотимпанального клаптя на передньо-
верхній або на задньо-верхній живлячій ніжці» 
описують ендомеатальну тимпанопластику з 
формуванням меатотимпанального клаптя на 
передньо-верхній або на задньо-верхній жив-
лячій ніжці, в якій зберігаються судини та нер-
ви, що позитивно впливає на процеси загою-
вання в післяопераційний період. За даною ме-
тодикою прооперовано 83 хворих на хронічний 
середній гнійний отит з позитивним ефектом. 

О.І. Яшан, Н.І. Іванчук і І.В. Хоружий 
(2007) в статті «Ендомеатальна тимпанопласти-
ка з реконструкцією латеральної стінки аттика» 
наводять методику створення меатотимпаналь-
ного клаптя на задньо – верхній живлячій ніжці 
для розширення доступу до структур барабанної 
порожнини при тимпанопластиці. Таку модифі-
кацію з відновленням латеральної стінки аттика 
ендомеатальним шляхом виконано у 71 хворого 
на хронічний середній гнійний отит. 

Г.С. Протасевич (1971) в спостереженні з 
практики «Случай меато-мембранопластики в 
старческом воздасте» описує хвору 75 років, що 
успішно перенесла меато – мембранопластику 
на лівому вусі з позитивним морфологічним і 
функціональним наслідками. В статті «Отда-
ленные результаты щадящей тимпанопластики у 
больных хроническим мезотимпанитом». Г.С. 
Протасевич (1974) наводить віддалені результа-
ти ощадливої тимпанопластики у 88 хворих (102 
втручання) на хронічний мезотимпаніт. При 
спостереженні за хворими від 3 до 34 міс. пози-
тивні морфологічні результати (закриття перфо-
рації барабанної перетинки) отримано в 69,6% 
випадків, покращення слуху – в 71,6%. 

І.А. Яшан (1982) в монографії «Эндомеа-
тальная тимпанопластика» описує один з варіа-
нтів слухопокращуючих операцій – ендомеата-
льну тимпанопластику. Наводиться техніка її 
виконання, особливості передопераційної підго-
товки і післяопераційного ведення хворих, пи-
тання реабілітації. 

 Таким чином, описані в цій статті відо-
мості свідчать про те, що ощадлива тимпаноп-
ластика в наукових публікаціях оториноларин-
гологів Тернопільщини представлена порівняно 
часто – в 0,81% від загального числа (1102) нау-
кових публікацій оториноларингологів Тернопі-
льщини. Ощадлива тимпанопластика описується 
в 9 публікаціях (3 статтях, 4 тезах, 1 спостере-
ження з практики і 1 монографії). 
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Вважаємо, що наведені відомості стосов-
но ощадливої тимпанопластики будуть мати 
відповідне теоретичне і практичне значення не 

тільки для оториноларингологів, а й для інших 
фахівців (хірургів, терапевтів, сімейних лікарів 
та ін.). 

 
© К.О. Яшан, А.О. Яшан, І.В. Мальована, 2013 
 
 
 
 

К.О. ЯШАН, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ТИМПАНОПЛАСТИКА ІV ТИПУ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по тиманопластиці ІV типу. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питан-
ня розпочались з 1965 року. За період з 1965 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по тиманопластиці ІV типу опубліковано 10 на-
укових робіт, що становить 0,97% від загальної 
кількості (1102) публікацій наукових праць ото-
риноларингологів Тернопільщини.  

Наукові роботи опубліковані в «Журнале 
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ), 
збірниках: «Аннотации докладов дня науки сту-
дентов и молодых учених Ростовского медицин-
ского института» (м. Ростов-на-Дону), «Нові ме-
тоди діагностики, лікування і профілактики» (м. 
Тернопіль), «Тезисы докладов VII съезда отори-
ноларингологов СССР» (м. Москва), «Тезисы 
докладов VIIІ съезда оториноларингологов 
СССР» (м. Суздаль), «Тезисы докладов IХ съезда 
оториноларингологов СССР» (м. Кишинів), 
«Труды ІІІ съезда оториноларингологов УССР» 
(м.Київ), кандидатській дисертації (м. Терно-
піль), авторефераті кандидатської дисертації (м. 
Київ). Серед опублікованих робіт 3 статті, 4 тез, 1 
анотація, 1 дисертація, 1 автореферат дисертації.  

О.І. Яшан (1987) в статті «О целесообраз-
ности тимпанопластики по ІV типу» описує ви-
вчення доцільності тимпанопластики по ІV типу 
та аналізує безпосередні результати тимпаноп-
ластики по ІV типу у 167 хворих. Безпосередні 
функціональні результати (покращення слуху на 
6 дБ і більше) отримані у 61,7% хворих. 

О.І. Яшан (1988) в статті «О целесообраз-
ности тимпанопластики по ІV типу» також роз-
глядає питання доцільності типанопластики по 
ІV типу. З цією метою були проаналізовані від-
далені наслідки ( від 6 міс до 15 років) 122 опе-
рацій після виконання ІV типу типанопластики. 
Відмічено, що у більшості хворих (78,2%) у від-
далений період після екранізації вікна завитки 
спостерігається деяке зменшення величини при-
росту слуху, отриманого безпосередньо після 
втручання, що, вірогідно, пов’язане з стоншен-
ням новоутвореної барабанної перетинки і зме-

ншенням її звукозахисних властивостей, підкре-
слює автор. 

О.А. Кантор (1965) в статті «Клинические 
аспекты и варианты типанопластики» аналізує 
розроблений ним (в 1958,1963 рр.) варіант тим-
панопластики, який він назвав «ІV тип – тимпа-
нопластика с блокированием овального окна». 
Даний варіант був застосований у 146 хворих, 
віддалені результати перевірено у 131. Покра-
щення слуху відмічено у 95 (72,5%) обстежених. 
Блокування овального вікна виявилось ефектив-
ним у дев’яти із 12 хворих і при V типі тимпа-
нопластики, зазначає автор.  

І.А. Яшан і Т.І. Яшан (1982) в тезах «О 
показаниях к ІV типу тимпанопластики» розг-
лядають показання до тимпанопластики ІV ти-
пу. Автори повідомляють, що при 68 тимпаноп-
ластиках, виконаних із застосуванням колюме-
ли, середнє покращення слуху склало 14,6 дБ, а 
при 164 операціях, виконаних по ІV типу, - 14,2 
дБ. Отже, функціональні результати при цих 
операціях мало чим відрізняються, відмічають 
автори. І.А. Яшан і Т.І. Яшан (1975) в тезах 
«Звуковая защита круглого окна при тимпано-
пластике» описують досвід тимпанопластики по 
ІV типу із звуковим захистом вікна завитки.  

 О.І. Яшан (1989) в тезах «ІV тип тимпа-
нопластики: показання до операції» описує по-
казання до ІV типу тимпанопластики. 

 О.І. Яшан (1988) в тезах «Звукозащитные 
свойства новообразованной барабанной пере-
понки при тимпанопластике по ІV типу» описує 
звукозахисні властивості новоствореної бара-
банної перетинки при тимпанопластиці за ІV 
типом. Для визначення питання про те, як впли-
вають зміни неотимпанальної мембрани на слу-
хову функцію хворого після тимпанопластики 
за ІV типом, автор проаналізував наслідки 167 
хірургічних втручань в найближчий і віддале-
ний період. При цьому він підкреслює, що осно-
вним показником, який може характеризувати 
механізм звукопроведення, є повітряно – кістко-
вий інтервал на аудіограмах оперованих хворих. 
Отримані дані про динаміку повітряно-
кісткового інтервала у хворих вказують на зни-
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ження звукозахисних властивостей новоутворе-
ної барабанної перетинки при тимпанопластиці 
за ІV типом, що призводить до зниження отри-
маної прибавки слуху у віддалений період, за-
значає автор. О.І. Яшан (1986) в тезах «Величи-
на и особенности улучшения слуха у больных с 
экранированием окна улитки» розглядає вели-
чину і особливості покращення слуху у хворих, 
яким проведена операція з екрануванням вікна 
завитки. О.І. Яшан (1992) в кандидатській дисе-
ртації «Тимпанопластика ІV типу: Клініко – ау-
діологічне дослідження» наводить дані про клі-
нічне і аудіологічне дослідження хворих, яким 
виконана тимпанопластика ІV типу. О.І. Яшан 
(1993) в авторефераті кандидатської дисертації 
«Тимпанопластика ІV типу: Клініко – аудіологі-
чне дослідження» наводить ті ж самі дослі-
дження, що і в дисертації. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що ІV тип тимпанопластики 
в наукових публікаціях оториноларингологів 
Тернопільщини представлено порівняно рідко – 
в 0,97% від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Він описується в 3 статтях, 4 тезах, 1 анота-
ції, 1 дисертації і 1 авторефераті дисертації. При 
цьому наводяться різні аспекти ІV типу тимпа-
нопластики (доцільність його, клінічні аспекти і 
варіанти, показання до операції, звуковий захист 
вікна завитки, звукові властивості новостворе-
ної барабанної перетинки, функціональні ре-
зультати операції). Вважаємо, що наведені відо-
мості стосовно ІV типу тимпанопластики мати-
муть відповідне теоретичне і практичне значен-
ня для отоиноларингологів, а також для інших 
спеціалістів, які цікавляться цим питанням. 

 
© К.О. Яшан, А.О. Яшан, 2013  
 
 
 
 

Ю.А. МОЛОЧЕК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЕДЕННЯ РАННЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  
ПІСЛЯ ТОНЗИЛОТОМІЇ ТА ТОНЗИЛЕКТОМІЇ У ДІТЕЙ 

 
Серед оперативних втручань, що викону-

ються у дитячому віці, на першому місці опера-
ції на лімфоглоточному кільці (Пирогова-
Вальдеєра). Чільне місце серед них посідають 
тонзилотомія та тонзилектомія. 

Ведення раннього післяопераційного пе-
ріоду, після даних втручань направлене перш за 
все на боротьбу з больовим синдромом, змен-
шення запальних проявів, попередження мікро-
бної контамінації післяопераційної рани, паціє-
нти часто відмічають неприємний запах з рота, 
порушення артикуляції. 

Нами було проведено порівняльне дослі-
дження препаратів Тантум Верде, Гівалекс, 
Орасепт для оптимізації ведення раннього піс-
ляопераційного періоду після тонзилотомії та 
тонзилектомії. В дослідження було включено 60 
дітей: 40 дітей яким була виконана тонзилотомія 
(16 хлопчиків і 24 дівчинки) та 20 дітей після 
тонзилектомії (7 хлопчиків і 13 дівчаток). Вік 
пацієнтів від 4 до 17 років. Було сформовано 4 
групи по 15 дітей (1 група – отримувала препа-
рат Тантум Верде в післяопераційному періоді, 
2 група – Гівалекс, 3 група – Орасепт, 4 група – 
контрольна) з практично рівномірним розприді-
ленням за віком та статтю. 

Серед суб’єктивних симптомів вивчались 
біль в горлі в спокої і при ковтанні; порушення 
фонації; слабкість. Об’єктивно оцінювалась ви-

раженість набряку м’яких тканин і гіперемія в 
ділянці оперативного втручання, поширеність 
фібринозних нальотів; ступінь збільшення під-
щелепних лімфатичних вузлів; температура тіла 
і запах з рота. 

Найбільш показовою була місцева анесте-
зуюча дія препарату ТантумВерде яка почина-
лась через 15-20 секунд після застосування і 
була стійкою при регулярному його викорис-
танні в післяопераційному періоді, в препарату 
Гівалекс також відмічався місцевий знеболюю-
чий ефект, який наступав пізніше і був не три-
валий, в препарату Орасепт не відмічалось зне-
болюючого ефекту. Так в першій групі больові 
відчуття зникали до кінця першої доби терапії 
препаратом Тантум Верде, біль при ковтанні на 
2-3 добу (13 з 15 дітей), в середньому це на 1-3 
дні раніше, ніж в 2-3 та контрольній групах. 

Як правило, терміни зникнення відчуття 
нездужання, слабкості корелювали з термінами 
усунення больового синдрому в усіх групах. 

Основні об’єктивні ознаки запалення – гі-
перемія і набряк слизової оболонки піднебінних 
мигдаликів та мякого піднебіння переставали 
визначатися на 2-й та 3-й день терапії препара-
том ТантумВерде, в 2 групі всередньому на 4-й 
день, в 3 групі та контрольній вказані явища 
зберігались більше 5 днів після оперативного 
втручання. 
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Запах з рота у деяких пацієнтів зникав на 
3-4-й день використання препарату Тантум Вер-
де, у більшості хворих які отримували Гівалекс-
спрей чи Орасепт та контрольної групи, що ма-
ють даний симптом, він зберігався до моменту 
виписки із стаціонару. 

Вираженість фібринозних нашарувань, за 
нашими спостереженнями, не залежить від про-
ведення місцевої протизапальної терапії. Темпе-
ратура тіла підвищувалась до субфебрильних 
цифр у деяких хвориху всіх групах, у більшості 
пацієнтів залишалась нормальною. 

Проведене дослідження дозволило вста-
новити, що нестероїдний протизапальний 
препарат для місцевого застосування «Тантум 
Верде®» є достатньо ефективним і безпечним 

при використанні його у дітей , що перенесли 
оперативне втручання на ротоглотці . Препарат 
має виразний знеболюючий ефект . Це дозво-
ляє полегшити перебіг після операційного п е-
ріоду після тонзилотомії та тонзилектомії , а 
також скоротити використання системних 
протизапальних препаратів та анальгетиків, 
що особливо актуально у педіатричній пра к-
тиці. Крім того , препарат прискорює зворотній 
розвиток інших ознак реактивного запалення 
(набряк і гіперемія слизової оболонки , пору-
шення фонації , збільшення реґіонарних лім-
фатичних вузлів). 

Препарат зручний для  використання і в 
переважній кількості  випадків із задоволенням 
використовується дітьми. 

 
© Ю.А. Молочек, 2013 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  
З АЛЕРГІЧНИМИ РИНОСИНУСИТАМИ НА ТЛІ ПАРАЗИТОЗУ 

 
Лікування поєднаних захворювань на те-

перішній час залишається певною проблемою, 
оскільки в переважній більшості випадків важко 
встановити чинникові-наслідкові етіологічні та 
патогенетичні зв язки (Резніченко Ю.Г. та спі-
вавт.2006). Крім того, є вірогідність зміни зна-
чимості впливу різних патогенетичних чинників 
протягом хвороби, формування «замкненого 
кола», коли значна частина відхилень в окремих 
параметрах запальних та алергічних ЛОР-
захворювань можуть бути обумовлені захворю-
ванням інших органів та систем (Мельніков 
О.Ф., Заболотний Д.І. 2007). Все це зумовлює 
актуальність визначення основних засад взаємо-
дії суміжних спеціалістів, доцільності, строків 
проведення та обсягів консервативного лікуван-
ня алергічних риносинуситів (АРС) у дітей з 
паразитозами.  

На основі результатів проведених нами 
досліджень встановлено, що формування та пе-
ребіг риносинуситів у дітей відбувається на тлі 
патогенетично різних стадій паразитозів, умов-
но названих «гострою» та «хронічною» стадіями 
(Гарюк Г.І. та співав. 2010, 2011). Риносинуси-
ти, на тлі різних стадій мають певні клінічні, 
лабораторні та морфологічні відмінності (Голо-
вко А.М. 2011). Алергічний риносинусит вини-
кав тільки на тлі «гострої» стадії, під час якої 
провідним патогенетичним механізмом природ-
ної санації від паразиту є алергізація (Озерец-

ковська Н.Н., 2000; Durham S.R., 1998). Харак-
терними рисами АРС були: значна постійна но-
сова обструкція без нападів чхання, слизова 
оболонка порожнини носа з ознаками застойної 
гіперемії, головний біль, слабкість, втомлюва-
нісь , підвищення вмісту еозинофілів риноцито-
грам від 35-40% до 70-75% у 59% дітей, наяв-
ність еозінофілії периферичної крові (61,1%). В 
імунному статусі виявлено зниження переважно 
хелперної активності Т-лімфоцитів на тлі знач-
ного підвищення Ig E та зниженні рівня IG A, 
що свідчить на користь зниження захисного по-
тенціалу слизових оболонок (Бикова В.П. 1993 
Мельник В.А. 2002). У 72% дітей з АРС на тлі 
«гострої» стадії паразитозу виявлене також дос-
товірне збільшення біохімічних показників 
(вмісту загального білірубіну, активності АлАТ 
і, особливо, АсАТ). Визначальним в «гострій» 
стадії є вплив паразита на організм хазяїна з фо-
рмуванням фонових або супутніх захворювань з 
клінічними проявами, обумовленими основною 
патогенетичною ланкою паразитозу. Тому діти з 
вищеозначеними клінічними проявами першо-
чергово повинні бути направлені на обстеження 
до паразитолога і при підтвердженні наявності, 
визначення виду інвазії отримувати комплексне 
патогенетичне лікування. Оскільки уражена при 
алергічному запаленні слизова оболонка є спри-
ятливим фоном для проникнення збудників та 
неінфекційних алергенів, накопичення та фікса-
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ції в респіраторному тракті алергічних антитіл 
(Єршова І.Б. та співавт., 2007; Niedzielsky A.B et 
al., 2004), доповнення патогенетичної терапії 
місцевим лікуванням є обґрунтованим. Метою 
консервативної місцевої терапії у дітей з АРС 
було пом якшити та досягти зникнення проявів 
алергічної реакції на слизовій оболонці порож-
нини носа, провести очищення та корекцію мік-
робіоценозів слизової оболонки для профілак-
тики розвитку і хронізації інфекційно-
алергічного синуситу і аденоїдиту і її можна 
визначити як елімінаційну терапію. Розроблена 
нами схема проведення місцевої елімінаційної 
терапії (патент №47519 МПК А61К 31/00 від 
10.02.2010) полягала в комплексному застосу-
вання з певною послідовністю місцевих декон-
гестантів тричі на день протягом 5 днів. Потреба 
в деконгестантах обумовлена виразною стійкою 
носовою обструкцією, патогномонічною для 
дітей з паразитозами. Через 20 хвилин після де-
конгестантів застосовувались засоби очищення 
слизової оболонки («Аква-маріс», «Х’юмер», 
тощо). Ще через 20-30 хвилин раз або двічі на 
день в залежності від вмісту еозинофілів в носо-
вому секреті використовувались топічні корти-
костероїди, мембраностабілізатори. Топічні 
кортикостероїди для реалізації максимальної 
десенсибілізуючої та імуномоделюючої дії за-
стосовувались протягом двох тижнів (Пухлик 
Б.М., 2007). Патогенетично обґрунтована систе-
мна десенсибілізація має бути проведена обов 
язково,але в даній клінічній ситуації отоларин-
гологом не призначається, оскільки передбача-
ється специфічним проти паразитарним ліку-
ванням. 

Оцінку ефективності запропонованої ме-
тодики лікування дітей з АРС на тлі паразитозу 

проводили в двох групах. Першу склали 25 ді-
тей, у яких проти паразитарне лікування прово-
дилось у поєднанні із запропонованою методи-
кою. До другої увійшли 27 хворих, яким прово-
дилось проти паразитарне лікування поряд із 
разовим застосуванням деконгестантів . Резуль-
тати лікування оцінювали за динамікою серед-
ніх значень важкості клінічних симптомів та 
ефективністю санації від паразита. Після закін-
чення патогенетичного лікування санація від 
паразита у поєднанні із зникненням назальних 
симптомів АРС мала місце у 22 (88%) дітей. А в 
другій групі за відсутності елімінаційної терапії 
назальні симптоми у вигляді обструкції та виді-
лень з носу до середнього ступеня важкості збе-
рігались у 18 (66,6%) та 13 (48,1%) дітей відпо-
відно. В подальшому 19 пацієнтів з приводу цих 
симптомів направлені на лікування у оторино-
ларинголога. Повної санації від паразита не бу-
ло у 16 дітей. 

Таким чином визначено, що АРС виникає 
на тлі сенсибілізації в «гострій» стадії паразито-
зу і є по суті риносинуситом в сенсибілізовано-
му організмі. Дітям з АРС на тлі паразитозу 
першочергово проводится комплексне протипа-
разитарне лікування. Місцева елімінаційна те-
рапія дозволяє уникнути поліпрагмазії, що при 
порушеннях печінки є актуальним, повинна 
проводитись одночасно з патогенетичним ліку-
ванням, оскільки сприяє підвищенню ефектив-
ності протипаразитарного лікування. Запропо-
нована методика місцевої терапії АРС у дітей з 
паразитозами є простою у використанні та ефе-
ктивною як для усунення проявів АРС, так і для 
санації організма від паразита шляхом позитив-
ного впливу на лімфоїдну тканину порожнини 
носа та носоглотки. 

 
© Г.І. Гарюк, І.В. Філатова, Н.А. Головко, А.М. Головко, 2013 
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П’ЯТЬ НАПРЯМКІВ ПРОФІЛАКТИКИ ОТИТІВ У ДІТЕЙ 
 

Гострий середній отит за частотою нале-
жить до соціально значимих захворювань у 
дітей. Пневмокок та  нетипована гемофільна 
паличка (NTHi) є головними збудниками гост-
рого середнього отиту у дітей. Серед бактеріа-
льних збудників гострого отиту пневмокок зна-
ходять у 20-50 % випадків, у 30 % – нетиповану 
гемофільну паличку (NTHi). Таким чином, ці 
два збудники можуть бути причиною до 80 % 
випадків гострих середніх отитів (1). 

До 80% дітей у віці до 3-х років перенесуть 
хоча б один епізод гострого середнього отиту, 
серед них 1/3 дітей переносуть рецидивуючий 
середній отит. Стурбованість робітників системи 
охорони здоров’я викликає частота призначення 
антибіотиків при отитах – більше ніж 80 % хво-
рих із середнім отитом у країнах Європи отри-
мують антибактеріальні засоби (2-7). 

Вакцинація – це  надійний засіб  у попе-
редженні гострих середніх отитів у дітей. Синф-
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лорикс™ - вакцина для профілактики пневмо-
кокової інфекції (полісахаридний антиген) та 
нетипованої гемофільної інфекції, кон’югована 
адсорбована (ПКВ10 + NTHi). 

Синфлорикс™ застосовують для активної  
імунізації немовлят і дітей віком від 6 тиж. до 5 
років для профілактики пневмококової інфекції, 
спричиненої серотипами Streptococcus 
pneumoniae 1, 4, 5, 6В, 7F, 9V, 14, 18C, 19F та 
23F (включаючи сепсис, менінгіт, пневмо-
нію,бактеріємію та гострий середній отит), а 
також інфекції, спричиненої нетипованою 
Haemophilus influenzae (гострий середній отит). 
Синфлорикс™ доповнює існуючий Календар 
вакцинації  за схемою 3+1 (3 міс. – 4 міс. – 5 міс. 
– 18 міс. життя) та  може бути одночасно  приз-
начений із  іншими педіатрічними вакцинами. 
Схема вакцинації залежить від віку дитини (8). 

Ефективність Синфлорикс™ у дітей була 
продемонстрована в дослідженні POET: спосте-
рігалося зниження частоти гострих середніх 
отитів на 57,6 %, які викликані серотипами пне-
вмококу, що входять до складу вакцини, та на 
33,6 % зменшилась кількість усіх випадків гост-
рих середніх отитів незалежно від збудника, 
який їх викликав (9). 

У наш час, коли резистентність до антибі-
отиків стає глобальною проблемою, запобігання 
захворюваності на гострий середній отит як 
найбільш частої причини призначення антибіо-
тиків у дітей повинно сприяти зменшенню за-
стосування антибактеріальних препаратів у ді-
тей. 

Інформація для медичних та фармацевти-
чних працівників. 

Перед використанням ознайомтеся з пов-
ним текстом інструкції із застосування. 

С.Р. МОЗ України №850/11-300200000 від 
21.07.2011. Повідомити про небажану реакцію 
або скаргу на якість препарату Ви можете у 
ТОВ ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалс Украї-
на  за тел. (044) 585-51-85. За додатковою інфо-
рмацією звертайтеся у ТОВ «ГлаксоСмітКляйн 
Фармасьютикалс Україна»: 03038, м. Київ, вул. 
Лінійна, 17. Тел./факс: (044) 585 51 85/-86, 
www.gsk.com 
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ЛІКУВАННЯ ТЕРАТОМИ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ 
 

Вступ. Тератома відноситься до вродже-
них доброякісних пухлин, пов'язаних з пору-
шеннями ембріонального розвитку, що склада-
ється з тканин декількох типів, похідних одного, 
двох або трьох зародкових листків, присутність 
яких не властива тим органам і анатомічним 
областям організму, в яких вона формується. 
Локалізація тератоми ЛОР-органів є рідкісною. 

Метою дослідження було підвищення 
ефективності лікування тератоми ЛОР-органів у 
дітей. 

Матеріал та методи. Під нашим спосте-
реженням в клініці за останні роки лікувалося 5 
дітей з тератомами ЛОР-органів у віці від 3 днів 
до 10 місяців, хлопчиків було 1, дівчаток 4. У 3 
випадках тератома локалізувалась в носоглотці 
зліва, причому у однієї дитини – на широкій 
основі, у 1 – в гортані (зліва), у 1 – в барабанній 
порожнині, зовнішньому слуховому ходi I 
cavum conchae. У 3 випадках захворювання було 
діагностовано у відділенні неонатології після 
огляду отоларингологом, у 2 – в ЛОР-відділенні. 

http://www.gsk.com/
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Слід відмітити, що анатомічне розташування 
носоглотки обумовлює значну важкодоступ-
ність її для огляду і тим більше для хірургічних 
та діагностичних маніпуляцій, особливо у ново-
народжених. Виражене утруднення дихання і 
неможливість грудного вигодовування при те-
ратомі носоглотки спонукало до проведення 
хірургічного втручання в перші дні життя.  

Результати і обговорення. Всім дітям 
виконано хірургічне втручання.  Діти з терато-
мами носоглотки були прооперовані відповідно 
у віці 8 днів, 12 днів і 4 міс. Носове дихання і 
ссання у дітей після видалення тератоми носог-
лотки відновлене в повному обсязі. Дитина з 
тератомою вуха прооперована у віці 10 місяців. 
Видалення тератоми гортані виконано зовніш-
нім доступом. Для попередження кровотечі під 
час операції використовували біполярний ска-
льпель власної конструкції та високочастотний 

коагулятор ЕК-300М1. Всі операції проведені 
безкровно. Діагноз у всіх випадках підтвердже-
ний при гістологічному дослідженні. В товщі 
ніжок тератоми виявлено  хрящову тканину. 
Розміри пухлини були від 3 до 4 см в діаметрі. 
Рецидивів захворювання не спостерігали. 

Висновки. 1. Тератома носової частини 
глотки клінічно проявляється відразу після на-
родження дитини утрудненням дихання з прис-
тупами асфіксії та неможливістю грудного ви-
годовування і потребує хірургічного втручання 
в перші дні життя.  

2. В окремих випадках тератому слід ди-
ференціювати з кістою гортані. 

3. Метод електротермоадгезії являється 
ефективним при видаленні тератоми ЛОР-
органів, дозволяє провести операцію безкровно 
та зменшити її тривалість, що особливо актуа-
льно при лікуванні новонароджених. 

 
© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, Ю.А. Молочек, 2013 
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