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МАТЕРІАЛИ 
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ  

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ 

ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА ВУХА» 
 
 
 

Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ  
ХВОРИХ ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ 

 
Показник захворюваності на рак гортані, 

відповідно до даних Національного канцер-
реєстру, становить 5,6 на 100 тис. населення. 
При цьому щороку діагностується понад 2600 
нових випадків раку гортані.  

Зусилля онкологів спрямовані на розроб-
ку та вдосконалення консервативних методів 
лікування, та виконання органозберігаючих хі-
рургічних втручань із збереженням або віднов-
ленням основних функцій гортані.  

Під нашим наглядом В ЛОР клініці 
НМАПО з 2009 по 20014 рр. знаходилось 57 
хворих на рак гортані I-II ст. (Т1-2N0M0). Хворі 
були віком від 31 до 80 років, переважно в віко-
вих групах 51-65 років. Співвідношення чолові-
ків до жінок 9,9:1. Аналіз даних історії хвороб 
пацієнтів показав, що при гістологічному дослі-
дженні переважали плоскоклітинні форми пух-
лин: плоскоклітинний зроговілий рак виявлено у 
48,07 %, плоскоклітинний незроговілий у 
41,13 % хворих, інші форми раку мали місце у 
10,8 % хворих. 

Двобічне ураження гортані мали 11 паці-
єнтів (19,3%), однобічне – 46: правобічне – 24 
(42,1 %) і лівобічне 22 (38,6 %). 

Метою нашої роботи було покращення 
якості голосової функції у хворих, після частко-
вої резекції гортані (однобічна, двобічна хорде-
ктомія).  

Для об’єктивізації результатів обстежен-
ня, ми враховували наступні характеристики: 
суб’єктивні скарги хворих (відчуття сухості та 

подразнення у горлі, швидку стомлюваність го-
лосу), особливості висоти, сили, тембру, час 
максимальної фонації. 

На 9-10-й день післяопераційного періо-
ду, для покращення якісних характеристик го-
лосу у даних хворих застосовувався комплекс-
ний клініко-педагогічний вплив, який включав: 
застосування лікарських засобів та проведення 
корекційно-реабілітаційних занять. 

Вправи були спрямовані на розвиток го-
лосомовленевих умінь та навичок, які сприяли 
розвитку основних акустичних характеристик 
голосу, та базувалися на спеціальному дидакти-
чному та лексичному матеріалі, із застосуван-
ням об’єктивних методів дослідження (відеола-
рингостробоскопії). 

Курс корекційно-реабілітаційних занять 
розраховано на 2-3 тижні, при умові системати-
чних занять з фонопедом та щоденних трену-
ваннях вдома. Заняття проводяться індивідуаль-
но. Під час всього курсу відновлення голосу 
рекомендується обмеження голосового наван-
таження, а також при проведенні домашніх тре-
нувань розподіляти навантаження дозовано, рі-
вномірно протягом дня. Час заняття складає від 
20 до 40 хвилин. 

На 20-25-й день у хворих після хордектомії 
нами отримано такі якісні характеристики голо-
су: 64,9% хворих самостійно відтворювали ту чи 
іншу висоту голосу, довільно підвищували та 
знижували голос, голосовий (тоновий) діапазон 
визначався, як нормальний (модульований). 
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28,1% пацієнтів відчували утруднення у вико-
нанні завдань на підвищення голосу, при цьому 
голосовий діапазон визначався, як не модульова-
ний з тенденцією до пониження. У 4 хворих 
(7%), голосовий (тоновий) діапазон визначався як 
монотонний, (не модульований). У 64,9% зустрі-
чався тип дихання грудинно-черевний; хворі на-
вчилися координувати вдих і видих; могли варі-
ювати силу голосу (вище, нижче), як того перед-
бачували завдання; могли змінювати тип інтона-
ційних конструкцій; були спроможні відтворю-
вати слова, що відрізнялись інтонаційним акцен-
том. Час максимальної фонації складав 10±6с. 
Стосовно тембру голосу, то у 6 хворих (10,5%) – 
відсутня охриплість, голос розбірливий, моду-

льований, голосова атака м’яка; у 31 пацієнта 
(54,4%) спостерігалась легка охриплість голосу, 
який був глухий, розбірливий, модульований, 
голосова атака м’яка; голос грубий, хрипкий, 
глухий, слабкий, не дзвінкий, погано модульова-
ний, погано розбірливий спостерігався у 16 хво-
рих (28,1%); виражена охриплість, голос глухий, 
не модульований, не розбірливий, не дзвінкий, 
зустрічався у 3 хворих та становив 7% від загаль-
ної кількості осіб після резекції гортані. 

Отже, ранні фонопедичні заняття перед 
початком курсу променевої терапії та паралель-
но з післяопераційним курсом, дозволяють мак-
симально відновити якісні характеристики голо-
су, та повернути хворим радість спілкування. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, 2015 
 
 
 

 
 
 
 

Р.А. АБЫЗОВ, В.Р. АБЫЗОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

CОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ 

 
Основными факторами, определяющими 

актуальность проблемы острых и обострений 
хронических синуситов, является их высокая 
распространенность, негативное влияние на ка-
чество жизни и значительное социально-
экономическое значение. Необходимость при-
менения эффективных и безопасных средств 
лечения, профилактики заболеваний носа, тре-
бует поиска новых методов терапии. В частно-
сти, ирригация носовой полости солевыми рас-
творами, позволяет существенно улучшить ре-
зультаты лечения. Промывание полости носа 
приводит к многократному разбавлению дейст-
вующих на слизистую оболочку факторов (бак-
терий, аллергенов, триггеров и др.), механиче-
скому ее очищению, что получило название 
«элиминационная терапия». Обнаруженный ле-
чебный эффект самого соляного раствора по-
зволил внедрить термин «ирригационная тера-
пия». В настоящее время ирригационная тера-
пия является неотъемлемой частью терапии за-
болеваний носа и околоносовых пазух, что от-
ражено в таких международных согласительных 
документах, как EPOS (Европейские стандарты 
лечения острых и полипозных синуситов) и 
ARIA (Европейские стандарты лечения аллер-
гического ринита и астмы). 

Предполагают, что положительный кли-
нический эффект ирригационной терапии обу-
словлен: улучшением мукоцилиарного транс-

порта; уменьшением отека слизистой оболочки; 
уменьшением количества медиаторов воспале-
ния; механическим удалением густой слизи. 

Элиминация раздражающих, воспали-
тельных факторов, снижение антигенной на-
грузки на слизистую верхних дыхательных пу-
тей является первым этапом лечения больных. 

Однако, значительное противоотечное 
действие имеют лишь гипертонические солевые 
растворы. Результаты большинства исследова-
ний, включенных в EPOS демонстрируют дос-
товерные преимущества гипертонических рас-
творов перед изотоническими. Преимущества 
этих растворов обоснованные механизмом дей-
ствия: они улучшают носовое дыхание путем 
осмотического эффекта, в то время как изотони-
ческие солевые растворы только очищают и ув-
лажняют слизистую оболочку. Важное значение 
для профилактики и подавления микробного 
воспаления имеет также прямое бактерицидное 
действие гипертонического раствора. 

Среди солевых растворов на рынке Ук-
раины стоит отметить назальные спреи с водой 
Атлантического океана: гипертонические (кон-
центрация соли 2,6%) Квикс и Квикс эвкалипт, 
а также изотонический (концентрация соли 
0,9%) Квикс алоэ, которые во многих исследо-
ваниях доказали свою клиническую эффектив-
ность и безопасность. Рекомендации EPOS ука-
зывают на эффективность солевых растворов 
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при острых риносинуситах у детей и взрослых, 
хронических риносинуситах без назальных по-
липов у взрослых, в том числе после оператив-
ного лечения. Все спреи Квикс не содержит 
консервантов, благодаря антибактериальному 
фильтру и системе автоматической закупорки 
наконечника. Квикс и Квикс алоэ могут ис-

пользоваться: у пациентов всех возрастных 
групп, включая младенцев от шести месяцев; у 
беременных и кормящих женщин; в комбина-
ции с другими препаратами (нет лекарственно-
го взаимодействия); в течение длительного пе-
риода времени (нет риска синдрома рикошета, 
зависимости). 

 

© Р.А. Абызов, В.Р. Абызов, 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Л.А.ЧОРТКІВСЬКА, Б.І.ШЕВАГА  
(ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, ЧОРТКІВ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА) 

ПРЕПАРАТ АКСЕФ У ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДІТЕЙ  

 
Ми застосували препарат Аксеф для ліку-

вання гострого середнього гнійного отиту в до-
перфоративній стадії у дітей. Під нашим спо-
стереженням за період з 2011 по 2013 рр. знахо-
дилось 20 дітей на гострий середній гнійний 
отит віком від 13 до 17 років. Діти були розпо-
ділені на дві групи: основну і контрольну. В ос-
новну групу входило 10 дітей, в контрольну – 
також 10. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. Дітям основної групи 
призначали Аксеф і загальноприйняте лікуван-
ня. Діти контрольної групи отримували тільки 
загальноприйняте лікування. Аксеф призначався 
в таблетках згідно інструкції по 250 мг на добу 
після їжі. Лікування проводилось протягом 7 
днів. В комплексне лікування входили карболг-
ліцеринові краплі у зовнішній слуховий хід 
(протягом 3 днів) та судинозвужувальні краплі в 
ніс. 

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 
(на 5-6-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 зникнення закладання у вусі, зник-

нення шуму у вусі, покращення слуху, 80 % – 
зникнення, 20 % – зменшення болю у вусі (на 4-
5-й день лікування). В контрольній групі ці по-
казники були значно нижчими. Покращення 
отоскопічної картини відмічено на 4-5-й день 
лікування у 80 % дітей. Гіперемія барабанної 
перетинки у них була відсутня. В контрольній 
групі покращення отоскопічної картини відмі-
чалось на 4-5-й день лікування у 70 % дітей. Те-
мпература тіла на 4-5-й день лікування нормалі-
зувалась у всіх дітей основної групи. В контро-
льній групі нормалізація температури тіла на 4-
5-й день лікування настала у 70 % дітей. Змен-
шення кістково-повітряного інтервалу на тона-
льній аудіограмі на 4-5-й день лікування наста-
ло у 90 % дітей основної групи; в контрольній 
групі зменшення кістково-повітряного інтервалу 
на тональній аудіограмі відмічалось у 80 % ді-
тей. Переносимість препарату Аксеф у всіх ді-
тей була доброю, алергійних реакцій та інших 
небажаних ефектів не спостерігалось у жодної 
дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Аксеф в лікуванні дітей на гострий середній 
гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує 
ефективність терапії дітей з даною патологією. 
На підставі отриманих даних можна рекоменду-
вати препарат Аксеф для лікування гострого 
середнього гнійного отиту в доперфоративній 
стадії у дітей як антимікробний засіб. 

 

© Ю.М. Андрейчин, І.В. Войнаровський, Л.А.Чортківська, Б.І.Шевага, 2015 
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Д.П. БЕЛОУС, Н.В. ЛАМЗА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ БИПОЛЯРНОЙ 
ЭЛЕКТРОСВАРКИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА 

ЛИМФОГЛОТОЧНОМ КОЛЬЦЕ У ДЕТЕЙ 
 

В настоящее время патология лимфогло-
точного кольца в детской отоларингологии про-
должает быть ведущей. И одной из наиболее 
применяемых операциях, которые выполняются 
в случаи этой патологии, является тонзиллэкто-
мия. Частым осложнением оперативных вмеша-
тельств на лимфоглоточном кольце является 
кровотечения, которые возникают как во время 
операции, так и в послеоперационном периоде. 
Общая частота кровотечений после тонзилэкто-
мии составляет по разным источникам от 3,4 до 
6,3% (Г.И. Тихомирова, 1957; С.И. Вульфсон, 
И.А. Малышева, 1951). Кровопотери, возни-
кающие после таких операций, может состав-
лять угрозу для жизни ребенка. Поэтому приме-
нение новых способов хирургического вмеша-
тельства с использованием высокочастотной 
биполярной электросварки (электротермоадге-
зии) биологических тканей может уменьшить 
риск осложнений после операции (А.Л. Коса-
ковский, И.А. Косаковская, 2012).  

Целью нашего исследования было преду-
преждение интра- и послеоперационных ослож-
нений у детей путем определения оптимального 
способа хирургических вмешательств на лим-
фоглоточном кольце.  

Материалы и методы 
На базе детского отоларингологического 

отделения городской больницы №8 были прове-
дены 152 операции – тонзиллэктомии с исполь-
зованием электросварочного аппарата Патонмед 
ЭКВЗ-300 с автоматической системой управле-
ния, а также биполярных электроинструментов 
(биполярный электроскальпель, электроустрой-
ство для коагуляции). Операции производились 
аппаратом на частоте 64 кГц в режиме коагуля-
ции. 

Результаты и их обсуждение 
Под нашим наблюдением находились 302 

пациента с декомпенсированной формой хрони-
ческого тонзиллита в возрасте от 5 до 17 лет. 
Всем детям была проведена операция тонзил-
лэктомия. Из них 152 пациентам было проведе-
но оперативное вмешательство с использовани-
ем высокочастотной биполярной электросварки 
– основная группа, а 150 пациентам – контроль-
ная группа, с помощью традиционной методики: 
экстракапсулярная тонзиллэктомия – с исполь-
зованием проволочной петли Бохона. Пациенты 
были равномерно распределены по группам: по 
возрасту, по характеру морфологических изме-

нений в тканях небных миндалин, по тяжести 
сопутствующих заболеваний.  

Для определения эффективности приме-
нения различных способов хирургического 
вмешательства на лимфоглоточном кольце мы 
использовали следующие критерии: длитель-
ность операции, объем кровопотери, выражен-
ность болевого синдрома, наличие осложнений 
и скорость эпителизации ниш миндалин в по-
слеоперационном периоде. 

Средняя длительность тонзиллэктомии с 
использованием высокочастотной биполярной 
электросварки составляла – 5 мин, а традицион-
ной тонзилэктомии – 20 мин. Кровотечения 
оценивались нами как во время операции (пер-
вичные), так и в послеоперационном периоде 
(вторичные). Вторичные кровотечения, в свою 
очередь, нами разделялись на ранние (первые 
сутки после операции), поздние (со 2-го по 5-й 
день после операции) и атипичные (с 6-го по 15-
й день). Итак, первичные кровотечения в основ-
ной группе не определялись у 145 (95%) паци-
ентов, а у 7 (5%) оперированных потеря крови 
составила до 1 мл. В контрольной группе ре-
зультаты были иными: первичные кровотечения 
определялись у всех больных и в среднем их 
объем составил 5 мл. Вторичные ранние крово-
течения в основной группе больных не опреде-
лялось, а в контрольной группе – у 7 пациентов 
(4,6%), в отношении вторичных поздних крово-
течений результаты в обеих группах были прак-
тически одинаковы: у 1 пациента (0,6%) в ос-
новной группе и у 1 пациента (0,7%) в кон-
трольной группе. Следует отметить, что у 2 па-
циентов (1,3%) основной группы наблюдались 
атипичные кровотечения. 

Болевой синдром оценивался у проопери-
рованных больных по шкале ВАШ (визуальная 
аналоговая шкала). Болевой синдром у детей в 
раннем послеоперационном периоде (первые 
сутки после операции) основной группы отсут-
ствовал (0 баллов), а в позднем (со 2-го по 14-й 
день) – характеризовался выраженностью (2-3 
балла) и сохранялся до 8-10-го дня. В контроль-
ной группе болевой синдром в раннем после-
операционном периоде у всех больных оцени-
вался в 2-3 балла, а позднем – до 1 балла. Ско-
рость эпидермизации ниш миндалин также от-
личался в исследуемых группах. В среднем ни-
ши миндалин очищались от налетов к 15 дню 
после операции у детей в основной группе, что 
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на 4-5 дней дольше, чем у детей контрольной 
группы.  

Выводы 
Технология тонзиллэктомии с использова-

нием высокочастотной биполярной электросвар-
ки позволяет проводить операцию практически 
бескровно, в среднем кровопотеря в раннем по-
слеоперационном периоде уменьшается в 5 раза 
по сравнению с традиционным способом, а время 
операции сокращается в среднем в 4 раза.  

Болевой синдром у детей в раннем по-
слеоперационном периоде после тонзиллэкто-

мии с использованием электротермоадгезии 
отсутствует, а в позднем – более выражен и 
дольше сохраняется, по сравнению с детьми, 
перенесшими традиционную тонзилэктомию, 
за счет более длительной эпидермизации ниш 
миндалин.  

Таким образом, тонзиллэктомия с ис-
пользованием высокочастотной биполярной 
электросварки у детей является эффективным 
оперативным вмешательством и позволяет 
уменьшить развитие первичных и вторичных 
кровотечений. 
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 ПРЕПАРАТ «ВЕРТИНЕКС» В ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
З ВЕСТИБУЛЯРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ  

 
Вестибулярні розлади залишаються акту-

альною проблемою сучасної отоларингології та 
неврології. Це обумовлено як збільшенням кіль-
кості хворих з даною патологією, так і подаль-
шою необхідністю удосконалення методів діаг-
ностики та лікування таких порушень. Однак і 
на сьогодні захворювання вестибулярного ана-
лізатора відноситься до мало вивчених патоло-
гічних процесів. Це стосується його етіології, 
патогенезу, особливостей діагностики та ліку-
вання. 

Виходячи з цього, метою даної роботи 
було вивчення клінічної ефективності та безпе-
ки застосування лікарського засобу Вертинекс 
(прохлорпиразина малеат таблетки 5 мг) при 
лікуванні пацієнтів з запамороченням.  

Вертинекс (прохлорперазина малеат, 
таблетки по 5 мг) виробництва «Кусум Хелтх-
кер ПВТ. ЛТД» (Індія) – новий препарат в Укра-
їні, який застосовується при симптоматичному 
лікуванні пацієнтів з запамороченням.  

Він має комплексну вестибулолітичну, 
протиблювотну, протимігренозну дію, що у під-
сумку сприяє усуненню не лише запаморочення, 
але й вегетативних проявів (нудота, блювота, 
головний біль, гіперсалівація, брадикардія). 

Показаний для симптоматичного лікуван-
ня вестибулярного запаморочення (периферич-
ного і центрального), в тому числі запаморочен-
ня, що супроводжується вегетативними розла-
дами.  

Матеріали і методи 
Були обстежені 50 хворих, віком від 28 до 

65 років, з них 19 чоловіків та 31 жінка. Всім 
пацієнтам за традиційною методикою було про-

ведено дослідження стану слухової та вестибу-
лярної функції до та після лікування. Препарат 
Вертинекс призначали хворим по 2 таблетки 3 
рази на день протягом 21 дня.  

 Результати та обговорення.  
 Була проанализована динаміка змін 

суб’єктивних и об’єктивних симптомів захво-
рювання під впливом проведеної терапії. 

 Суб’єктивно до лікування хворі скаржи-
лись на запаморочення, хиткість при ході, зака-
чування у транспорті, головний біль, шум у ву-
хах, зниження слуху, нудоту, блювоту 

Об’єктивно у 37 пацієнтів була виявлена 
вестибулярна дисфункція I-III ступеня тяжкості 
( у 2 пацієнтів – I ступінь, у 24 осіб – II ступеня, 
у 11 – III), у 13 – хвороба Меньєра. Ступінь про-
явів та наявність скарг залежала від тяжкості 
вестибулярної дисфункції. 

Проаналізувавши динаміку змін 
суб’єктивних та об’єктивних симптомів захво-
рювання під впливом терапії, яка проводилась, 
необхідно відмітити, що зміни (зниження, зме-
ншення, зникнення) як суб’єктивних, так і 
об’єктивних симптомів під впливом проведеної 
терапії у пацієнтів відбувалися вже на 7 день. В 
наступні дні ефективність збільшувалась, дося-
гаючи максимального рівня до 21 дня лікування. 

Таким чином у хворих з вестибулярною 
дисфункцією I-III ступеня тяжкості та хворобі 
Меньєра прийом Вертинекса позитивно впливав 
на функцію вестибулярного аналізатора, змен-
шуючи прояви суб’єктивних відчуттів, таких як: 
вираженість запаморочення (майже до повного 
його зникнення), вегетативні прояви (нудоту, 
блювоту, головний біль і т.і.), покращення ходи.  
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Всі хворі під час проведення лікування 
демонстрували задовільне перенесення препара-

ту. Побічні реакції при прийомі препарата Вер-
тинекс не були зареєстровані. 
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПРОПОЛІСНО-ВОСКОВОЮ ПАСТОЮ  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 
Ми застосували прополісно-воскову пасту 

власного приготування для лікування компенсо-
ваної форми хронічного тонзиліту. Лікування 
проводилось в поліклінічних відділеннях Воло-
чиської центральної районної лікарні (нині Во-
лочиська ЦКРЛ) Хмельницької області і Терно-
пільської обласної клінічної лікарні (нині КЗ 
ТОР «Тернопільська університетська лікарня»). 
Методика лікування, яка описана нами раніше, 
полягала в наступному. За допомогою звичай-
ного шприца і пристосованих до нього металіч-
них трубок лакуни піднебінних мигдаликів за-
повнювали пастою. Курс лікування складався із 
6-7 введень пасти з проміжком в 6-8 днів. За 
період з 1980 по 2012 рр. було проліковано 386 
хворих на компенсований хронічний тонзиліт з 
позитивним лікувальним ефектом 97,7%, який 
полягав у наступному. У пацієнтів піднебінні 
мигдалики зменшились в об’ємі, зникли із лакун 
корки і гнійні виділення, неприємний запах з 
рота, неприємні відчуття в горлі, зменшились 
гіперемія і набряк піднебінних дужок, нормалі-
зувалась температура тіла, не спостерігались чи 
стали рідкісними ангіни. Покращення самопо-
чуття хворих, як правило, поєднувалось з пок-
ращенням чи нормалізацією показників лабора-
торних тестів. Відмічені до лікування у ряду 
хворих зміни показників крові (лейкоцитоз, під-
вищена ШОЕ) нормалізувались. При бактеріо-
логічному дослідженні вмісту лакун піднебін-
них мигдаликів відмічалось зменшення чи повне 
зникнення мікроорганізмів. У віддалений період 
на протязі від 2 до 20 років нами спостерігалось 
286 хворих. Ефективним лікування виявилося у 
281 (98,2%) із них.  

При вивченні віддалених результатів лі-
кування для оцінки стану хворих ми вияснили їх 
скарги, проводили орофарингоскопію. Більшість 

обстежених у відділений період скарг не заявля-
ла, а при клінічному дослідженні ознак запаль-
ного процесу піднебінних мигдаликів у них не 
знайдено. При співставленні результатів ліку-
вання одних і тих же осіб в безпосередній і від-
далений період лише у двох пацієнтів при кліні-
чному одужанні, встановленому відразу після 
закінчення лікування, в подальшому спостеріга-
лись часті ангіни. У хворих з покращенням, до-
сягнутим безпосередньо після лікування, у від-
далений період часті ангіни відмічені також у 
двох. У пацієнтів, у яких безпосередньо після 
лікування ефекту не спостерігалось, і у віддале-
ний період покращення не виявлено. Слід відмі-
тити, що у шести хворих, у яких безпосередньо 
після лікування не виявлено терапевтичного 
ефекту, був проведений повторний курс ліку-
вання прополісно-восковою пастою, в результа-
ті чого у чотирьох з них настало стійке одужан-
ня, а у двох – значне покращення. У двох осіб 
при оцінці безпосередніх результатів лікування 
констатовано покращення, а при обстеженні у 
віддалений період – одужання. Останнє встано-
влено на підставі відсутності скарг хворих, па-
тологічних змін при орофарингоскопії.  

Подальше покращення стану хворих після 
закінчення лікування можна пояснити тим, що 
прополісно-воскова паста, покращуючи обмінні 
процеси в тканинах мигдаликів, стимулювала 
регенераторний процес в них, а це сприяло кін-
цевому одужанню. У осіб без одужання чи пок-
ращення такого ефекту не спостерігалось. Та-
ким чином, вивчення наслідків лікування хво-
рих на хронічний компенсований тонзиліт у від-
далений період з використанням прополісно-
воскової пасти показало, що цей метод дозволяє 
значно підвищити терапевтичний ефект і стій-
кість одержаних результатів. 

 

© Д.В. Береговий, Г.С. Протасевич, У.Р. Дужик, 2015 
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В.В. БЕРЕЗНЮК, В.В. БОРОДУЛЯ, Ю.Н. ЛИТВЯКОВ, М.В. ТАРАН  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НИЖНЕЙ НОСОВОЙ 
РАКОВИНЫ И ПЕРЕДНИХ КЛЕТОК РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА У ПАЦИЕНТОВ 

СО СТОЙКОЙ ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА И ПОСТНАЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 
 

Обоснование. Рецидивы заложенности 
носа с постназальным синдрома после хирурги-
ческой коррекции внутриносовых структур 
предполагают возможность наличия хрониче-
ского воспаления слизистой оболочки полости 
носа с последующим увеличением новых рако-
вин и постоянной продукцией носовой слизи. 
Хроническое воспаление слизистой оболочки 
носа является единым патологическим процес-
сом и для околоносовых пазух. Расхождения в 
данных КТ и субъективной картины не дают 
уверенной диагностической информации для 
планирования лечебной тактики. Воздействие 
только лишь на внутренние структуры в полос-
ти носа без вмешательства на пазухах может 
давать кратковременный эффект, поскольку нет 
влияния на всю зону патологического процесса. 
Выявление патологических изменений в около-
носовых пазухах схожих с имениями в полости 
носа у этих больных позволит оптимизировать 
хирургическое вмешательство на них и воздей-
ствовать в более полном объеме на патологиче-
ский воспалительный процесс. Маркером хро-
нического воспаления слизистой оболочки по-
лости носа является ремоделированная слизи-
стая оболочка, выявляемая на нижних носовых 
раковинах и в передних решетках.  

Методы. Проведено гистологическое ис-
следование слизистой оболочки взятой интрао-
перационо у 45 больных с заложенностью носа 
и постназальным синдромом. Диагноз хрониче-
ского риносинусита устанавливался на основа-
нии жалоб отвечающих критериям American 
Academy of Otolaryngology task force (2003), 
EP3OS (2007). Дополнительно проведена эндо-
скопия полости носа, и КТ ППН. Пациентам 

выполнялась коррекция внутриносовых струк-
тур и ревизия клеток переднго решетчатого ла-
биринта. Фиксация препаратов проводилась 2% 
формальдегидом с последующей окраской сре-
зов гематоксилином и эозином. Исследования 
проводились под микроскопом Leica с увеличе-
нием в 40 раз. 

Результаты. У всех обследуемых в сли-
зистой нижней носовой раковины гистологиче-
ские изменения представлены базальноклеточ-
ной гиперплазией, инфильтрацией межклеточ-
ного вещества лимфоцитами, утолщением ба-
зальной мембраны, гипертрофией бокаловидных 
клеток.  

При анализе гистологической картины 
слизистой оболочки решетчатой буллы отмече-
на прямая зависимость плотности гиперплази-
рованных железистых клеток от выраженности 
постназального синдрома и характера отделяе-
мого. Наличие густой мутной слизи сопровож-
далось более выраженной плотностью гипер-
плазированных желез. Утолщение базальной 
мембраны с депонированием коллагеновых во-
локон было характерно для всех случаев.  

Заключение. На основании гистологиче-
ской картины слизистой оболочки нижней носо-
вой раковины и решетчатой буллы у пациентов, 
страдающих от хронического риносинусита с не 
резко выраженной клиникой заложенности носа 
и умерено выраженного постназального стека-
ния слизи, можно предположить единый пато-
логический процесс, имеющий в своей основе 
неспецифическое воспаление слизистой оболоч-
ки ведущий к ее ремоделированию, являющего-
ся характерным признаком хронического воспа-
ления. 

 
© В.В. Березнюк, В.В. Бородуля, Ю.Н. Литвяков, М.В. Таран, 2015 
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(ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ  
ПРИ УРАЖЕННІ ОРГАНУ СЛУХУ ВНАСЛІДОК БАРОАКУСТИЧНОЇ ТРАВМИ 

 
Особливістю сучасних воєнних конфлік-

тів і терористичних актів є широке використан-
ня мінно-вибухової зброї, яке супроводжується 

тяжкими комбінованими ураженнями багатьох 
органів та систем, серед яких значне місце за-
ймають пошкодження щелепно-лицьової ділян-
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ки та органу слуху. На долю останнього, за да-
ними різних авторів, припадає 70-75% від 
ушкоджень голови. Виникаюча під час вибуху 
баро-акустична травма (БАТ) призводить до 
значних ушкоджень структур середнього і внут-
рішнього вуха, в основі яких лежить механізм 
миттєвого підвищення атмосферного тиску і 
раптової дії звука великої інтенсивності. 

Існуючий досвід показує, що при своєча-
сному наданні допомоги потерпілим з БАТ, ша-
нси на відновлення функції уражених органів 
значно збільшуються. За період з 21 березня по 
1 вересня 2015 року в КЗ «Дніпропетровська 
обласна клінічна лікарня ім. І.Мечникова» був 
доставлений 441 пацієнт із зони антитерористи-
чної операції на сході України. Всім потерпілим 
з підозрою на ураження органу слуху при над-
ходженні проводились отоскопія, акуметрія 
(при збереженні свідомості), а в подальшому – 
тимпано- і рефлексометрія, аудіометрія і, при 
необхідності, реєстрація отоакустичної емісії 
(ОАЕ) та коротколатентних слухових виклика-
них потенціалів (КСВП). В тих випадках, коли 
пацієнт госпіталізувався в інше відділення від-
повідно до превалюючої патології, за ним про-
водилось щоденне динамічне спостереження 
лікарем-оториноларингологом і при поліпшенні 
його стану виконувались вищенаведені дослі-
дження. 

Із загальної кількості потерпілих (441) 
ураження органу слуху (акубаротравма) було 
виявлено у 31 пацієнта (7,0% від загальної кіль-
кості), у 3 них воно поєднувалося з пошкоджен-
ням барабанної перетинки. В таких випадках 
вживались заходи для попередження інфікуван-
ня барабанної порожнини. Діагноз акубаротра-
вма був основним у 22 пацієнтів, які були госпі-
талізовані у відділення мікрохірургії вуха. 

За даними аудіограми приглухуватість I 
ступеню було виявлено у 19 пацієнтів (61,3%), 
II ступеню – у 9 (29%), III ступеню – у 2 
(6,45%), IV ступеню – у 1 бійця (3,25%). 

При об'єктивному дослідженні слуху у 
пацієнтів з II-IV ступенем приглухуватості не 
було зареєстровано стапедіальні рефлекси і 
ОАЕ. Відзначалась кореляція піків V хвилі на 
КСВП з даними тональної порогової аудіометрії 
в межах 10 дБ. 

У випадках накопичення крові в серед-
ньому вусі пацієнта проводилось динамічне 

спостереження, призначались препарати, які 
покращують функцію слухової труби. Зазвичай, 
зниження слуху через гемотимпанум минало за 
6-8 тижнів. 

В невідкладній терапії при ураженнях ор-
гана слуху нейросенсорного типу особлива роль 
відводилась гормонотерапії. Максимально до-
пустима доза становила 1 мг/кг. В разі відсутно-
сті результату протягом 5 днів гормони скасову-
вали. При наявності позитивної динаміки ліку-
вання тривало 3-4 тижні, але при цьому слід 
враховувати негативний вплив стероїдів на за-
гоєння ран (при політравмі). 

Пацієнти з акустичними травмами були 
ізольовані від шумового оточення та кожні 2 
тижні їм проводилась аудіометрія. При наявнос-
ті симптомів ушкодження вестибулярного ана-
лізатора (запаморочення, нудота, ністагм) поте-
рпілим призначався суворий постільний режим. 

При втраті слуху центрального ґенезу, 
крім протиневритної терапії, своєчасно призна-
чалось лікування у психоневролога. Ми спосте-
рігали двох пацієнтів з подібними проявами на-
слідків БАТ, у яких спостерігалось поліпшення 
слуху після лікування у психоневролога. 

Окрім потерпілих з БАТ ми спостерігали 
4 пацієнтів з осколковими та кульовими ушко-
дженнями вуха і скроневої ділянки. Особлива 
увага приділялась випадкам травм скроневої 
кістки з ураженням лицьового нерва. При наяв-
ності свідомості поранених, перевірка функції 
лицьового нерва проводилась безпосередньо 
при надходженні в стаціонар, та якомога раніше 
у пацієнтів, які щойно опритомніли. Пошкодже-
ні гілки лицевого нерва в ділянці попереду від 
вертикальної лінії, проведеної вниз від латера-
льного кута очної щілини, не потребували хіру-
ргічного відновлення через дуже малі розміри й 
імовірність спонтанної регенерації з належним 
поверненням функції мімічної мускулатури. У 
випадках ушкодження лицьового нерва в ділян-
ці скроневої кістки проводилась його декомпре-
сія хірургічними методами. 

Більшість слухових травм виліковні, крім 
тих випадків, коли мали місце перелом скроне-
вої кістки з пошкодженням слухового нерва, 
значна перфорація барабанної перетинки або 
проникні травми скроні. Своєчасно розпочате 
лікування значно підвищувало шанси на частко-
ве або повне відновлення слуху. 

 

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лищенко, Г.К. Моргачова, 2015 
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В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО, Е.В. САПРОНОВА, Л.А. ЧИГРИНА,  
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ СФЕНОИДИТОВ 
 

Согласно данным современной медицин-
ской литературы, частота воспалительного по-
ражения задних придаточных пазух не уступает 
распространенности вовлечения передней груп-
пы пазух. По данным литературы, сфеноидит 
встречается в 27,5 % от всех воспалений около-
носовых пазух. Большинство исследователей 
признает, что диагностика и лечение заболева-
ний клиновидной пазухи на сегодняшний мо-
мент представляет определенные трудности. 

В нашей клинике пролечено 2647 пациен-
тов с обострением хронического риносинусита 
за последние 5 лет. Оперативные вмешательства 
на околоносовых пазухах по поводу хрониче-
ского риносинусита были выполнены 2226 
(84.1%) из них. При этом 376 больным была 
произведена ревизия клиновидных пазух, что 
составило (16.9%) от всех синусотомий., Изоли-
рованные формы сфеноидитов диагностированы 
у 71 человека, что составило 2,7% из всех про-
леченных в клинике хронических риносинуси-
тов из них было прооперировано 64 человека 
(90,1%), у 60 (93,8%) процесс был односторон-
ний, у 4 (6,2%) были поражены обе половины 
пазухи. 

Все обследуемые, с хроническим изоли-
рованным воспалением в клиновидных пазухах, 
предъявляли жалобы на стойкие головные боли 
различной интенсивности. и находились на об-
следовании и лечении у невролога. У троих па-
циентов (5,6%) эта жалоба не была ведущей, 
они наблюдались у офтальмологов по поводу 
ретробульбарных невритов. Все пациенты отме-
чали нарушения в эмоциональной сфере, кото-
рые проявлялись повышенной раздражительно-
стью, склонностью к депрессии, нарушением 
концентрации внимания, снижением памяти. 

Стекание слизи в носоглотку, отмечали 18 
(28,1%) пациентов в группе с хроническим изо-
лированным сфеноидитом. Нарушение носового 
дыхания отметили 12 (18,8%) пациентов в груп-
пе с изолированным хроническим сфеноидитом. 
Причем эта жалоба не была ведущей, имела не-
значительную выраженность и выявлялась 
только при активном опросе. 

При проведении эндоскопического иссле-
дования задних отделов полости носа у всех об-
следуемых пациентов были обнаружены пато-

логические изменения анатомических структур, 
которые в различной степени блокировали соус-
тье клиновидных пазух и область сфеноэтмои-
дального кармана  

У данной категории больных, компью-
терная и/или магнитно-резонансная томография 
явились единственными, достоверно подтвер-
ждающими диагноз хронического изолирован-
ного сфеноидита. Все исследования были про-
ведены на догоспитальном этапе. Ни в одном 
случае не было выявлено нарушения целостно-
сти стенок пазух. 

Наиболее часто встречалось гомогенное 
затемнение клиновидных пазух, в группе обсле-
дуемых с хроническим изолированным сфенои-
дитом. Такая картина была выявлена у 18 
(28.1%) пациентов. 

Реже отмечался уровень жидкости в пазу-
хе, в группе пациентов с хроническим изолиро-
ванным сфеноидитом. Снижение пневматизации 
пазухи обнаружено у 17 (26.6%) обследованных 
больных.  

Утолщение слизистой оболочки клино-
видной пазухи без жидкостного отделяемого в 
ней обнаружено у 13 (20.3%) пациентов. Киста 
клиновидной пазухи была обнаружена у 16 
(25%) пациентов . 

Во время сфенотомии обнаружено – кис-
ты 16 (3.5%), гной или слизсто-гнойное содер-
жимое 16 (3.5%), гиперплазия слизистой 13 
(2.8%), грибковое поражение 10 (2.2%), пиоцеле 
5 (1.1%), мукоцеле 4 (0.9%).  

Выводы: 
1. Изолированные формы сфеноидитов 

диагностированы у 71 человека, что составило 
2,7% из всех пролеченных в клинике хрониче-
ских риносинуситов. 

2. Для пациентов с изолированым сфе-
ноидитом не характерны ринологические жало-
бы.  

3. При подозрении на изолированное по-
ражение клиновидной пазухи основным диагно-
стическим методом являются МРТ и или КТ. 

4. Основной причиной развития изолиро-
ванного воспалительного поражения клиновид-
ной пазухи является состояние области сфено-
этмоидального кармана и соустья клиновидной 
пазухи. 

 

© В.В. Березнюк, Я.Б. Соколенко, Е.В. Сапронова, Л.А. Чигрина, Е.А. Литовченко, А.А. Палюх, 2015 
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РЕЦИДИВЫ АДЕНОИДНЫХ ВЕГЕТАЦИЙ У ДЕТЕЙ  
И ИХ СВЯЗЬ С ПАТОЛОГИЕЙ СРЕДНЕГО УХА 

 
Роль патологически измененной глоточной 

миндалины (гипертрофия или состояние хрони-
ческого воспаления) в детском возрасте и её 
связь с заболеваниями среднего уха определена 
многими отечественными и зарубежными авто-
рами. Распространенность воспалительных забо-
леваний среднего уха в педиатрической практике 
велика. По данным H. Silverstein и соавторов 
(2001), в США почти 40% обращений с детьми к 
врачу происходит по поводу отита. Аденотомия 
является одной из наиболее частых отоларинго-
логических операций детского возраста. По дан-
ным отечественной литературы после аденото-
мии в отдаленном периоде возникает рецидив 
аденоидных вегетаций в 9,5-75% случаев (А.А. 
Лайко, 2010; М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова, 
2002). В то же время А. Monroy с соавторами 
(2008) писали о 13005 аденотомий и аденотон-
зиллотомий под визуальным контролем за 11-
летний период, где повторная операция в связи с 
рецидивом понадобилась у 72 пациентов (0,55%) 
больных. В литературе встречается небольшое 
количество работ о связи рецидивов аденоидов с 
экссудативным средним отитом. 

Целью данной работы является повыше-
ние эффективности лечения секреторного сред-
него отита у детей с рецидивами аденоидных 
вегетаций. 

В ОДКБ г. Днепропетровска за период с 
2010 по 2014г. нами было обследовано и про-
оперировано 54 детей с рецидивами аденоидных 
вегетаций, 40 мальчиков и 14 девочек. Возраст 
детей был от 4 до 15 лет. При распределении по 
возрасту установлено, что наибольший удель-
ный вес составили дети в возрастной категории 
10-12 лет. У всех детей в анамнезе была произ-
ведена аденотомия или аденотонзиллотомия в 
различных других лечебных учреждениях об-
ласти в сроки от 1 до 8 лет до момента обраще-
ния в клинику (чаще операция проводилась под 
местной анестезией – у 30 детей, что составляет 
55% пациентов), у 6 детей аденотомия ранее 
выполнялась дважды.  

Использованный в работе комплекс кли-
нических обследований состоял из изучения 
анамнеза, жалоб, осмотра ЛОР органов с ис-
пользованием отомикроскопии и эндоскопии / 
фиброэпифарингоскопии носовой полости и 
носоглотки, а также проводилась импедансо-
метрия и аудиометрия. 

У детей при госпитализации отмечались 
жалобы на затруднение носового дыхания, пе-

риодические выделения с носа, снижение слуха, 
утомляемость. Отиты в анамнезе имели место у 
46 пациентов (85%). Нарушения слуха выявле-
ны у 36 детей: у всех детей зафиксировано по-
ражение слухового анализатора по кондуктив-
ному типу, у 32 детей имело место двухсторон-
нее снижение слуха, у 4 – одностороннее. По 
данным импедансометрии у 29 детей с наруше-
нием слуха регистрировалась тимпанограмма 
типа “B”, у 7 детей типа “C”. 

Диагноз «секреторный средний отит» ус-
тановлен у 28 детей (двухсторонний у 26 детей, 
односторонний у 2 детей), «двухсторонний 
сальпингоотит» - у 8 детей. 

Все дети были прооперированы: произве-
дена визуализированная реаденотомия с эндо-
скопической коррекцией трубных валиков, при 
ревизии носоглотки определялся рубцовый про-
цесс в носоглотке, аденоидная ткань чаще рас-
полагалась в своде носоглотки, у половины па-
циентов остатки аденоидов обнаружены в об-
ласти хоан (“хоанальный аденоидный синдром”) 
и в области трубных валиков. У 14 пациентов 
аденоидная ткань частично удалялась эндона-
зально, у 6 детей проводилось удаление остат-
ков аденоидной ткани в области глоточного 
устья слуховой трубы. У пациентов с сальпин-
гоотитом проводилась тимпанопункция с введе-
нием раствора дексаметазона в барабанную по-
лость. При наличии жидкого экссудата в сред-
нем ухе проводилась миринготомия с использо-
ванием хирургического лазера или шунтирова-
ние барабанной полости при вязком секрете (6 
детей).  

 Пациенты осматривались и дообследо-
вались в послеоперационном периоде: ранний 
послеоперационный период у всех протекал 
гладко, всем детям с нарушением слуха через 1 
месяц проведена контрольная импедансометрия 
и аудиометрия — слух нормализовался у 30 де-
тей. В позднем послеоперационном периоде (до 
12мес.) у всех детей нарушений слуха не было 
выявлено (кроме 1 пациента, где сформирова-
лась стойкая перфорация с врастанием эпидер-
миса). Шунты ликвидировались самопроизволь-
но у 5 пациентов у одного ребенка проведено 
удаление шунта под внутривенным обезболива-
нием, носовое дыхание у всех прооперирован-
ных детей было удовлетворительное. Ребенку с 
врастанием эпидермиса произведена тимпано-
пластика (мирингопластика), после чего процесс 
стабилизировался. После данных хирургических 
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вмешательств мы отмечали уменьшение коли-
чества рецидивов отитов у детей. 

Результаты проведенной работы указы-
вают на целесообразность в случаях проведения 
хирургического вмешательства по поводу реци-
дивов аденоидных вегетаций с секреторным 
отитом выполнение операции обязательно под 
визуальным контролем (операционный микро-
скоп, эндоскопы), с ревизией глоточного устья 

слуховых труб и щадящим удалением патологи-
ческой ткани с помощью микроинструментария; 
реаденотомия должна выполняться под общим 
эндотрахеальным наркозом. Необходимо прово-
дить контроль с использованием эндоскопиче-
ских методов обследования, контрольное обсле-
дование слухового анализатора у всех пациен-
тов, перенесших аденотомию в сочетании с 
дисфункцией слуховой трубы. 

 
© В.В. Березнюк, В.П. Товстолит, 2015 
 
 

 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.А. ЧЕРНОКУР (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ЛАЗЕРА 

 
Актуальность проблемы папилломатоза 

гортани (ПГ) обусловлена частым рецидивиро-
ванием, бурным ростом папиллом и склонно-
стью к малигнизации. В настоящее время из-
вестно более 50 различных методик лечения 
больных с ПГ, однако радикальный этиологиче-
ский и патогенетический метод не найден.  

Современная эндоларингеальная микро-
хирургия, в основе которой лежит использова-
ние функционально-щадящих методов хирурги-
ческого лечения с применением высокотехноло-
гичного медицинского оборудования, позволяет 
проводить эффективное лечение при ПГ. 

Цель исследования: повышение эффек-
тивности лечения больных с ПГ. 

Материалы и методы 
В течение 2009-2014 гг. под наблюде-

нием в отделении оториноларингологии нахо-
дилось 17 лиц в возрасте от 18 до 45 лет с реци-
дивирующим ПГ. Длительность заболевания 
составляла от 1 года до 15 лет. У всех пациентов 
ранее проводилось эндоларингеальное механи-
ческое удаление папиллом (от 2 до 7 раз). 

Основной жалобой у всех больных при 
поступлении было нарушение голоса, у 6 
(35,3%) – в сочетании с одышкой разной степе-
ни выраженности. 

При видеоларингоскопии выявлена сле-
дующая локализация папиллом в гортани: соб-
ственно голосовой аппарат – у 9 больных, вес-
тибулярный отдел и собственно голосовой ап-
парат – у 7. У одного пациента папилломы по-
ражали все отделы гортани.  

В контрольной группе находилось 13 че-
ловек, у которых ранее была проведена микро-
ларингоскопия с механическим удалением па-

пиллом гортани. Локализация патологического 
процесса у них была следующая: собственно 
голосовой аппарат гортани – у 10, вестибуляр-
ный отдел и собственно голосовой аппарат гор-
тани – у 3.  

У всех больных основной группы была 
произведена микроларингоскопия и контактная 
вапоризация папиллом гортани с применением 
полупроводникового лазера «Лика-хирург». У 3 
пациентов в связи с массивным ростом папил-
лом предварительно выполнялась трахеотомия. 
Осложнений после выполнения хирургического 
вмешательства не было в обеих группах. 

В послеоперационном периоде у больных 
обеих групп проводились эндола-рингеальные 
ингаляции с противоотечной смесью, фонопе-
дические упражнения, с противорецидивной 
целью назначались индукторы интерферона 
(лаферон, эберон, иммуномакс). Деканюляция у 
пациентов основной группы выполнялась на 2-е 
сутки после операции, трахеостома во всех слу-
чаях закрывалась самостоятельно. После стиха-
ния послеоперационных воспалительных явле-
ний в гортани больные проходили курс фонопе-
дических упражнений. Для оценки состояния 
дыхательной функции в послеоперационном 
периоде больным проводилась спирометрия. 

Результаты 
После проведенного лечения у всех боль-

ных достигнуты положительные ре-зультаты: 
восстановлено дыхание через естественные ды-
хательные пути, сохранена удовлетворительная 
голосовая функция. Рецидив папиллом гортани 
у пациентов основной группы был выявлен в 
двух случаях через 2 года после проведенного 
лечения (11,8%).  
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В контрольной группе отмечалось 2 реци-
дива заболевания в течение первого года после 
хирургического вмешательства (15,4%) и 4 – в 
течение 2 лет после операции (26,7%). 

Выводы.  
Микроларингоскопия с лазерной вапори-

зацией папиллом является эффективным спосо-

бом хирургического вмешательства при рециди-
вирующем папилломатозе гортани. 

Применение индукторов интерферона в 
послеоперационном периоде повышает эффек-
тивности комбинированного лечения больных 
ПГ и сокращает частоту рецидивов заболева-
ния. 

 

© В.В. Березнюк, А.А. Чернокур, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, О.П. ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

 
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ТИМПАНОПЛАСТИКЕ  

И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА МУКОПЕРИОСТА БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МЕЗОТИМПАНИТЕ  
 

Предоперационная подготовка к тимпа-
нопластике ставит перед собой целью достиже-
ние уровня минимальных воспалительных явле-
ний в мукопериосте барабанной полости и сли-
зистой оболочке слуховой трубы, что, наряду с 
рядом других условий, служит залогом успеш-
ного оперативного лечения. К сожалению, су-
ществующие методы оценки уровня воспали-
тельных изменений в указанных структурах 
весьма несовершенны. Как правило, вывод об 
отсутствии воспалительного процесса, и, следо-
вательно, о возможности операции, делается на 
основании отсутствия патогенной микрофлоры 
в барабанной полости по результатам микро-
биологического исследования, визуальной 
оценки состояния мукопериоста (отомикроско-
пия) и исследовании функции слуховой трубы. 
Современный уровень развития медицины даёт 
возможности более глубокой и детальной оцен-
ки выраженности воспалительного процесса в 
слизистых оболочках, в частности, с использо-
ванием иммуногистоцитохимических исследо-
ваний.  

Для изучения динамики некоторых пока-
зателей клеточного иммунитета мукопериоста 
барабанной полости в процессе предоперацион-
ного консервативного лечения хронического 
мезотимпанита нами была использована собст-
венная методика забора клеточного материала 
из барабанной полости с последующим опреде-
лением изменения уровня экспрессии молеку-
лярных маркеров активации лимфоцитов гисто-
иммуноцитохимическим методом. Для иммуно-
фенотипирования использовали панель специ-

фических одноименных моноклональных анти-
тел производства Украины (Киевский НИИ он-
кологии): СD 7+ – маркер активации лейкоцитов 
и CD 5+ – маркер аутоагрессии. 

Под нашим наблюдением находилось 25 
больных с обострением хронического мезотим-
панита, мужчин и женщин, в возрасте от 22 до 
58 лет. 

Лечение заключалось в туалете слухового 
канала и барабанной полости, санации носо-
глотки и слуховой трубы и местном применении 
антибактериальных капель, в зависимости от 
результатов исследования чувствительности 
микрофлоры уха к антибиотикам. Забор мате-
риала для исследования производился перед 
началом лечения, на 5-е сутки лечения и при 
выписке больного.  

Проведенный нами сравнительный анализ 
средних значений уровня экспрессии молеку-
лярных маркеров активации лейкоцитов в маз-
ках-отпечатках показал следующее. Перед нача-
лом лечения уровень СD 5+ составлял 26,4±4,9 
%, CD 7+ – 23,2±4,8 %. На 5-е сутки лечения 
уровень СD 5+ составлял 23,3±5,8 %, CD 7+ – 
21,9±3,6 % . При выписке пациента (отсутствие 
жалоб, отделяемого, визуально невоспалённый 
мукопериост барабанной полости при отомик-
роскопии) уровень СD 5+ составлял 20,1±5,8 %, 
CD 7+ – 19,9±4,8 % .  

На основании проведенного исследования 
сделан вывод о том, что уровни экспрессии изу-
ченных маркеров могут быть использованы в 
качестве одного из критериев эффективности 
проведенной предоперационной подготовки. 

 

© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2015 
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О.М. БОРИСЕНКО, І.І. ГРИНЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТ ТИМПАНОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ  

ФУНКЦІЇ СЛУХОВОЇ ТРУБИ 
 

За період 2013-2015 рік було прооперова-
но 138 хворих на хронічний туботимпанальний 
середній отит. Всім хворим даної групи було 
виконано 1 тип тимпанопластики. Всім хворим 
перевірено функцію (інфляційно-дефляційний 
тест) та прохідність слухової труби (СТ) при 
пробі Вальсальва. В залежності від результатів 
дослідження тимпанопластика виконувалась або 
із застосуванням вентиляційної трубкиабо без 
неї. Виконано ендоскопічне дослідження глот-
кового вічка СТ. Комп’ютерна томограма скро-
невих кісток виконувалась хворим у яких функ-
ція СТ не була відновлена через 1 рік після опе-
рації або при виникненні вторинної перфорації. 

Результати 
Функція СТ оцінювалася за класифікаці-

єю Flisberg Miller Sidentop. У 22 хворих виявле-
но 1 ступінь функції СТ, у 19 виявлено 2 сту-
пінь, у 28 хворих 3 ступінь, у 32 хворих 4 сту-
пінь, у 37 хворих виявлено 5 ступінь функції 
СТ. Тимпанопластика з вентиляційною трубкою 
була виконана 37 хворим з 5 ступенем функції 
СТ. Решті, 101 хворому, з 1-4 ступенем функції 
СТ тимпанопластику виконували без вентиля-
ційної трубки. 

Контроль відновлення функції СТ було 
виконано у 37 хворих з 5 ступенем функції СТ. 
101 хворому з 1-4 ступенем функції СТ була 
виконана тимпанометрія. Всім хворим була ви-
конана тональна порогова та мовна аудіометрія.  

За даними манометрії через 3 місяці у 7 
хворих з 37, з 5 ступенем функції СТ до опера-
ції, була виявлена 4 ступінь функції СТ. Через 6 
місяців після операції 1-3 ступінь функції СТ 

діагностована у 14 хворих (вентиляційна трубка 
була видалена), 4 ступінь функції СТ виявлена у 
9 хворих, у 3 хворих відбулася екструзія венти-
ляційної трубки (без наявності перфорації), у 2 
хворих трубка була обтурована сірчаними ма-
сами, тому проведення отоманометрії було не-
можливе. У 8 хворих зберігалась 5 ступінь фун-
кції СТ.У 1 хворого спостерігався рецидив за-
хворювання в вигляді перфорації. 

За даними тимпанометрії через 3 місяці 
після тимпанопластики у 86 хворих, серед 101 з 
1-4 ступенем функції СТ до операції, спостері-
галась тимпанограма тип «В», тип «А» з низь-
кою амплітудою спостерігався у 15 хворих. Че-
рез 6 місяців тип «В» за даними тимпанометрії 
зареєстрований у 34 хворих, у 51 хворого тип 
«А» зареєстрований з низькою амплітудою, 16 
хворих – тип «С», у 1 хворого рецидив перфо-
рації після ГРВІ.  

При отомікроскопії, епідермізація неоти-
мпанальної мембрани серед хворих з 1-4 ступе-
нем та 5 ступенем функції СТ наступала в одна-
кові терміни 1,5-2 місяці.  

При оцінці функціональних результатів 
тимпанопластики достовірної різниці кістково-
повітряних інтервалів, у хворих з використан-
ням вентиляційної трубки та без неї не визнача-
лось.  

Висновки: 
У хворих з 5 ступенем функції СТ, для за-

безпечення надійного клініко-морфологічного 
результату та приживлення неотимпанальної 
мембрани слід використовувати вентиляційні 
трубки під час тимпанопластики. 
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СТАН ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ  
ДО ТА У ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ  

 
Секреторний середній отит (ССО) впе-

рше у 1868 році описав А. Політцер. Проте 
дане захворювання залежно від стадії перебігу 
захворювання та етіології мало різну терміно-
логію. Певний час,враховуючи можливий ін-
фекційний характер захворювання, був введе-

ний термін «ексудативний» середній отит. 
Однак дослідження показали, що у 100% ви-
значити інфекційну природу цього отиту не 
вдалось. Тому у теперішній час частіше стали 
називати його терміном «секреторний» серед-
ній отит. 
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За даними авторів, ССО у хворих різних 
вікових категорій зустрічається від 2,8 до 40,0%. 
Не дивлячись на чисельні дослідження, етіоло-
гія та патогенез цього захворювання до цього 
часу недостатньо вивчена. Багато невирішених 
питань є в плані діагностики, а також в плані 
показань до методів консервативної терапії та 
хірургічного лікування.  

Відомо, що при ССО внаслідок патологі-
чного вмісту підвищується тиск у барабанній 
порожнині та виникає відчуття закладання у 
середньому вусі. Зміна тиску через лабіринтну 
(внутрішню) стінку барабанної перетинки пере-
дається на вікна завитки та присінка. Підвище-
ний тиск у барабанній порожнині викликає по-
рушення звукопровідної функції середнього ву-
ха . Водночас,підвищений тиск, впливаючи на 
стан внутрішнього вуха та лабіринт, спричиняє 
також розвиток сенсороневральної приглухува-
тості (СНП) та вестибулярної дисфункції (ВД) . 

Якщо слуховим порушенням при ССО 
приділялось та продовжує приділятись належна 
увага дослідників, то у доступній літературі вес-
тибулометричні обстеження до цього часу не 
знайшли відображення при цій патології. 

Для лікування гострих та рецидивуючих 
ССО широко застосовують тимпаностомічні 
трубки або вентиляційні Т-трубки Сильверш-
тейна. Ці трубки, зменшуючи чи зрівноважуючи 
тиск у барабанній порожнині, покращують умо-
ви для відновлення передачі звуків на структури 
середнього вуха, а також на вікна завитки та 
присінка, сприяючи відновленню чи запобіган-
ню СНП та ВД. 

Метою досліджень було вивчення показ-
ників вестибулярної функції у хворих на секре-
торний середній отит до та після шунтування 
для прогнозування перебігу патологічного про-
цесу, а також оцінки функціональної ефектив-
ності після проведеного лікування. 

Імпедансометрія та оцінка функції слухо-
вої труби проводилося на аналізаторі середнього 
вуха компанії Interacoustics 235Н (Данія). У всіх 
спостережуваних осіб визначено тип B тимпа-
нометричної кривої за класифікацією J. Jerger, 
що вказує на наявність секреторного вмісту у 
середньому вусі. 

Вестибулометричне обстеження викону-
вали за схемою В.Г.Базарова (1988), яке вклю-
чало реєстрацію статико-кінетичної рівноваги за 
допомогою кефалографії, пишучого та крокую-
чого тестів Фукуда, а також спонтанного, пози-
ційного та експериментальної ністагмової реак-
ції за допомогою електроністагмографії (ЕНГ).  

Проводили фонову ЕНГ та при функціо-
нальних навантаженнях , зокрема, при обертовій 
класичній пробі Барані на комп’ютерному ком-

плексі М-ТЕSТ NEURO. НВП «DХ-системи» 
(Україна, Харків). 

Проведено аналіз вестибулометричних 
даних до проведення лікувальних заходів у 71 
дорослого хворого на ССО у віці від 18 до 81 
року , які спостерігались у відділі мікрохірургії 
вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отолари-
нгології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України». Із них було 37 осіб жіночої статі та 34 
– чоловічої. Серед цих хворих у 34 осіб був за-
фіксований двобічний ССО, у решти 34 осіб – 
однобічний.  У 87,0% осіб при опитування були 
відсутні скарги на вестибулярні розлади, а тіль-
ки 13,0% хворих відмічали порушення рівнова-
ги та головокружіння. 

При вестибулометрії зафіксовано тільки у 
3 хворих з ССО вестибулярну функцію у межах 
норми. У решти б8 осіб виявлено різну ступінь 
прояву ВД. Зареєстрована у 34 осіб (у половині 
випадків) спонтанна симптоматика, яка прояв-
лялась значними розладами рівноваги та спон-
танним горизонтальним дрібнорозмашистим 
ністагмом. Зареєстровані асиметричні зміни (гі-
перрефлексія чи гіпорефлексія) експеримента-
льної ністагмової реакції при функціональних 
навантаженнях з боку ураженного вуха. Ці дані 
у комплексі укладались у межі ІІ ступеня прояву 
ВД у стадії декомпенсації.  

У іншої половини хворих спонтанна сим-
птоматика була не чітко проявлена. Зареєстро-
вані дисгармонійні розлади рівноваги. Спонтан-
ний ністагм не був зафіксований. При функціо-
нальних навантаженнях виявлені у 12 хворих із 
34 осіб з двобічним проявом ССО майже симет-
рична експериментальна ністагмова реакція по 
типу гіперрефлексії чи гіпорефлексії. У решти 
22 пацієнтів зафіксована незначна асиметрія в 
показниках експериментальної ністагмової реа-
кції залежно від асиметричності клінічного ста-
ну двобічної ССО та ступеню слухових пору-
шень при тому. У цих хворих ВД була І- ІІ сту-
пеня прояву в стадії субкомпенсації.  

Варто відмітити, що виявлена ВД у 68 
хворих з ССО носила характер периферичного 
вестибулярного синдрому зі збереженням зако-
нів векторіальності.  

Звертає на себе увагу той факт , що при 
периферичних ураженнях ВД проявляється, в 
основному, при функціональних навантаженнях, 
бо периферичні розлади компенсуються за ра-
хунок ретралабіринтних структур.  

Нами проведені вестибулометричні об-
стеження у ранній період (через 1 місяць) після 
шунтування барабанної порожнини у 45 хворих 
на ССО.  

При наявності тимпаностомічної трубки у 
барабанній порожнині, як відомо, досягаються 
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максимальна вентиляція середнього вуха. Від-
значено, що у 24 хворих при нормалізації вен-
тиляційної функції середнього вуха нормалізу-
ється чи покращується функція рівноваги, зни-
кає спонтанний ністагм, змінюються якісні та 
кількісні показники експериментальної ністаг-
мової реакції у бік нормалізації. У них також 
відзначено нормалізація функція слухової тру-
би. Вона відновлювала в повному об’ємі венти-
ляцію у барабанній порожнині при подачі тиску 
повітря від 300 мм.вод.ст. до -600 мм.вод.ст.  

У решти 21 особи зміни вестибулярної 
функції були незначні. У них після видалення 
шунта та закриття отвору, в якому знаходилась 
тимпаностомічна трубка, реєстрували тимпано-
грамма типу «С».  

Отримані результати вказують на те, що 
показники вестибулометрії можуть бути од-
ним із об’єктивних критеріїв відновлення вен-
тиляційної функції середнього вуха при СС0 
та оцінки ефективності проведеного лікуван-
ня. 

 

© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, І.А. Сребняк, М.М. Моргун, 2015 
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ХОЛЕСТЕАТОМА ПІРАМІДИ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ  
(ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ДІАГНОСТИКИ) 

 
Серед різновидностей холестеатоми у 4-9 

% випадках зустрічається холестеатома пірамі-
ди скроневої кістки. Sanna та співавтори (1993), 
залежно від локалізації та поширення холестеа-
томи по відношенню до лабіринта, виділили 5 її 
видів: супралабіринтна, інфралабіринтна, апіка-
льна, масивна лабіринтна та масивна лабіринт 
на з апікальним розповсюдженням. Холестеато-
ма такої локалізації, зазвичай повільно прогре-
суючи, збільшується у розмірах, руйнує кісткові 
структури піраміди скроневої кістки, а саме: 
структури середнього вуха, завитки, лабіринта, 
лицевий нерв та прилеглі частини кістки, де ро-
зміщені цибулина яремної вени, внутрішня сон-
на артерія, а також стінки середньої та задньої 
черепної ямки. Холестеатома може призводити 
до значних функціональних розладів з боку за-
витки, лабіринту, лицевого нерва. Крім того, 
може викликати менінгіт, менінгоенцефаліт, 
тромбофлебіт венозних синусів твердої мозко-
вої оболонки та інші небезпечні ускладнення. 

 Для забезпечення ефективного лікування 
основну роль відіграє своєчасна діагностика. 
Радикальним лікуванням є тільки хірургічне. 
Плануючи хірургічне лікування, необхідно вра-
ховувати не тільки розміщення холестеатоми та 
іі взаємовідношення з ураженими структурами 
скроневої кістки, головного мозку та черепа, але 
й визначити функціональні порушення, викли-
кані деструкцією цих структур, а також ступінь 
їх прояву. 

Метою проведеної роботи було вивчення 
стану слухової, вестибулярної та лицевої функ-
цій, які важливі для оптимального вибору опе-
ративного доступу, для мінімізації можливих 

ускладнень,визначення прогностичних питань 
та для проведення раціональних реабілітаційних 
заходів у післяопераційному періоді. 

Нами детально проаналізовані скарги, 
структурні та функціональні зміни у 54 хворих з 
холестеатомою піраміди скроневої кістки, яким 
проведене хірургічне лікування у відділі мікро-
хірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України» впродовж 15 років з 1999 по 
2014 рік. Із них було 34 особи чоловічої статі та 
20 – жіночої статі, у віці від 7 до 60 років. 

У нашій практиці із інтралабіринтною хо-
лестеатомою виявлено найбільше випадків (42,0 
%), рідше зустрічалась масивна лабіринтна 
(28,0%) та супралабіринтна (14,0%), та най-
менше – ретралабіринтна (10,0%) та інфралабі-
ринтна з апікальним розповсюдження холестеа-
тома (6,0%).  

Всі 54 пацієнти пред’явили скарги на пос-
тійний або періодичний шум різної інтенсивно-
сті та спектру, а також на зниження слуху. Крім 
того, 48 осіб скаржились на періодичний чи по-
стійний біль у скроневій кістці за вухом, відчут-
тя розпирання у ній.  

 У 27 осіб (половина обстежених) турбу-
вав постійний чи періодичний головний біль та 
відчуття важкості у голові, особливо у ранішні 
години. У 36 осіб (у двох третин обстежених) 
були скарги на періодичне чи постійне голово-
кружіння з порушенням рівноваги, особливо 
при нахилах чи різких поворотах голови. Части-
на з них звернула увагу на випадки короткочас-
ної дезорієнтації у просторі без втрат свідомос-
ті, які періодично повторювались. 19 пацієнтів 
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відмічали порушення мімічної мускулатури об-
личчя, перекіс обличчя та інші прояви дисфунк-
ції лицевого нерва. 

Зібраний анамнез захворювання вказує на 
поступовий розвиток у наших пацієнтів пору-
шень, які змусили звернутися за медичною до-
помогою. 

У клініці проведено ЛОР огляд, отомікро-
скопію, аудіометрію, вестибулометрію,МРТ го-
ловного мозку та КТ скроневих кісток, клінічну 
оцінку стану лицевого нерва та електроміогра-
фію (ЕМГ) мімічних м’язів обличчя. 

При отомікроскопії тільки у 11 осіб вияв-
лені холестеатомні маси у зовнішньому слухо-
вому проході, набрякла шкіра та грануляції. У 
решти хворих змін у барабанній перетинці та 
барабанній порожнині з ураженого боку не ви-
явлено.  

 При аудіометричному обстеженні у 33 
осіб зареєстрована однобічна глухота, у 21 паці-
єнта виявлено зниження слуху різного ступеня, 
із них у8 - однобічна сенсороневральна приглу-
хуватість (у 3 хворих ІІступеня, а у 5-ІІІ степе-
няза класифікацією В.Г.Базарова та 
А.І.Розкладки). 

У решти 11 осіб із цих 21 пацієнтів зафік-
сована однобічна змішана форма приглухувато-
сті:ІVступеня -у 4 пацієнтів та Vступеня- у 7. 

У частини пацієнтів зі змішаною приглу-
хуватістю (4 особам) разом із тотальним вида-
ленням холестеатоми, були проведені операції 
для покращення слухової функції за рахунок 
відновлення звукопровідної системи середнього 
вуха. 

При вестибулометричному обстеженні 
тільки у 3 осіб із 54 обстежених хворих зареєст-
рована симетрична вестибулярна функція у ме-
жах нормальних вікових коливань. 

У решти 51 особи виявлена вестибулярна 
дисфункція різного характеру та ступеню про-
яву. У 36 осіб із 51 хворих статичні та коорди-
наційні тести показали дисгармонічні розлади 
функції рівноваги. Зареєстровані у них пору-
шення (гіпорефлексія чи арефлексія) експери-
ментальної ністагмової реакції однобічної на-
правленості без спонтанного ністагму вказували 
на периферичний тип вестибулярної дисфункції 
у стадії субкомпенсації ІІ ступеня прояву. 

Крім того, у 4 пацієнтів зафіксована од-
нобічна гіперрефлексія експериментальної ніс-
тагмової реакції,яка супроводжувалась значни-
ми патологічними вестибуло-сенсорними та ве-
стибуло-вегетативними реакціями, а також ная-
вністю горизонтального спонтанного ністагму. 
У них також зареєстровані значні розлади рів-

новаги. Вестибулярна дисфункція у цих 4 осіб 
проявлялась зі збереженням законів векторіаль-
ності, що вказує на периферичний характер всіх 
складових вестибулярної системи в стадії деко-
мпенсації ІІІ степеня прояву. 

Отримані результати вестибулометрії у 40 
хворих вказують на поступове порушення вес-
тибулярної функції внаслідок прогресуючого 
розвитку холестеатоми та на одночасне вклю-
чення компенсаторних механізмів у ретралабі-
ринтних структурах вестибулярної системи. Ве-
стибулярна дисфункція у них виявлялась часті-
ше при вестибулометрії з функціональними на-
вантаженнями. Тому частина хворих на вести-
булярні розлади скарг не пред’являла 

У 11 хворих із 51 спостережуваних осіб 
при вестибулометрії виявлено змішаний тип 
вестибулярної дисфунції ІІІ ступеня (перифери-
чний та центральний) як з боку холестеатомного 
процесу, так й протилежного боку з ознаками 
тонічності спонтанного ністагму та експеримен-
тальної ністагмової реакції, що свідчить на ная-
вність загальномозкових явищ у вигляді гіпер-
тензивного синдрому, що проявлялось у них 
клінічно головним болем та відчуттям важкості 
у голові. 

При змішаному характері вестибулярної 
дисфункції компенсаторні реакції розвиваються 
значно повільніше. У зв’язку з цим у післяопе-
раційному періоді таким хворим були проведені 
необхідні комплексні реабілітаційні захо-
ди(медикаментозні терапія та лікувальна фізку-
льтура). 

Доопераційний та післяопераційний стан 
функції лицевого нерва оцінювався за шкалою 
House-Brackmann (НВ) (1985).У 27 випадках 
зафіксована лицева дисфункція у вигляді паре-
зів та паралічів. У 7 осіб – ІІ ст. НВ, у 12 – ІІІ ст. 
НВ, у 3 – ІV ст. НВ, у 4 – V ст. НВ, у 1 особи – 
VІ ст. НВ (повний параліч). У 19 осіб з ІІ та ІІІ 
ст. НВ була проведена одночасно декомпресія 
ЛН, після котрої у 13 осіб функція ЛН нормалі-
зувалась, а у 5 хворих з парезом ІІІ ст. НВ фун-
кція лицевого нерва покращилась до ІІ ст. НВ. У 
7 хворих з ІV та V ст. НВ було проведена ней-
роррафію з позитивним результатом (функція 
ЛН покращилась на І-ІІ ступені). 

Таким чином, проведене сучасне компле-
ксне обстеження структурно-функціональних 
змін при холестеатомі піраміди скроневої кістки 
необхідне не тільки для вибору оптимального 
оперативного доступу при хірургічному ліку-
ванні, але для вирішення прогностичних питань 
та вибору раціональної тактики при реабіліта-
ційних заходах у післяопераційному періоді. 

 
© О.М. Борисенко, Ю.О. Сушко, Н.С. Міщанчук, І.А. Сребняк, А.О. Скорохода, 2015 
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А.Ю. БРЕДУН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Л. КОСАКОВСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА, КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ,  
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ  

С ГИПЕРТРОФИЕЙ НЕБНЫХ МИНДАЛИН 
 

В последнее десятилетие все большее 
распространение получают методы интеграль-
ной оценки состояния больных, основанные на 
выражении в баллах отдельных разновекторных 
изменений в объективных клинических и лабо-
раторных параметрах (Г.Д. Тарасова, 2007; 
Н.А. Пелешенко, 2009; Д.И. Заболотный и со-
авт., 2011). Стремясь к объективизации в оценке 
состояния больных ЛОР-заболеваниями, мы 
попытались воспроизвести характеристику со-
стояния больных гипертрофией небных минда-
лин (ГНМ) детей на примере оценки клинико-
иммунологических параметров у больных хро-
ническим тонзиллитом (Д.И. Заболотный и со-
авт., 2011). Как и в базовой работе, оценка про-
ведена по 4-х балльной шкале (от 0 до 3 баллов). 

Клиническая оценка состояния больных 
детей ГНМ проводилась по таким признакам: 

• размеры миндалин, наличие/отсутствие 
казеозного детрита в лакунах; 

• число ангин в году, состояние 
подчелюстных лимфоузлов; 

• носительство гемофильной палочки, β-
гемолитического стрептококка группы А; 

• мононуклеоз в анамнезе как первичное 
проявление Эпштейн-Барр вирусной инфекции; 

• наличие сопутствующих заболеваний 
(храп, обструктивное апноэ сна, бруксизм, 
дисфагия, дизартрия, muffle voice); 

• проявления аллергии. 
Оценка иммунологического статуса детей 

с ГНМ проводилась при анализе иммунограмм в 
соответствии с рекомендациями по иммуноло-

гическому обследованию больных ХТ 
(О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2003): 

• местный иммунитет (иммуноглобулины, 
лактоферрин, провоспалительные цитокины, 
интерфероны); системный гуморальный 
иммунитет (антитела к микробным антигенам, 
уровни иммуноглобулинов различных классов, 
количество В-лимфоцитов); 

• факторы врождённого иммунитета – 
(число моноцитов, нейтрофилов, эозинофилов, 
больших гранулярных лимфоцитов, клеточная 
естественная цитотоксичность, активность 
фагоцитоза); 

• факторы иммунопатологической 
направленности: (ЦИК, антитела к ДНК (Ana-
sсreen), антитела к белковополисахаридному 
антигену соединительной ткани типа Cole); 

• факторы аллергии (общий IgE, прик-
тесты на предполагаемые аллергены, LIF в 
сыворотке крови). 

Предварительное обследование 65 детей с 
гипертрофией небных миндалины различной 
степени, которые были отобраны на тонзилло-
томию, и 31 практически здорового ребенка в 
возрасте от 3 до 8 лет показало, что, используя 
предлагаемую балльную систему оценки клини-
ческих и иммунологических показателей, можно 
более интегрально и объективно оценивать со-
стояние больных патологическими процессами 
в небных миндалинах и, соответственно, эффек-
тивность проводимого лечения. Чем ближе зна-
чение среднего балла стремится к контролю, 
тем эффективнее проводимое лечение. 

 

© А.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, А.Л. Косаковский, 2015 
 
 
 
 
 

М.В. БУЧАЦЬКИЙ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ТОНЗИЛІТИ – НЕСАМОСТІЙНА НОЗОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ 
 

Всупереч загальноприйнятому трактуван-
ню запалення мигдаликів як окремого захворю-
вання, наш досвід свідчить про його вторинний 
характер. Цього висновку можна дійти, ґрунту-
ючись на низці таких спостережень. 

1. У 1973 р. у ЛОР-відділі Стебницької 
міської лікарні після кожного щотижневого 
операційного дня при огляді оперованих на 
тонзилектомію було зауважено постійне сті-

кання гнійних та слизово-гнійних мас по задній 
стінці глотки з-за м'якого піднебіння. У цих 
хворих спостерігалися вищі показники темпе-
ратурної реакції. За підозрою на наявність 
гнійного процесу у придаткових пазухах цим 
пацієнтам було проведено рентгенографію па-
зух носа у проекціях носо-підборідній і аксіа-
льній. Майже у всіх хворих діагноз підтвердив-
ся. Звідси було зроблено висновок, що запаль-
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ний процес у придаткових пазухах ініціював 
запалення мигдаликів. 

2. У 1979 р. під час проходження інтерна-
тури в м. Стебнику доктор-терапевт М.Дашинич 
з Самбора разом з зав. терапевтичним відділом 
І.Совою констатували у хворої ангіну правого 
мигдалика і під час рутинної пальпації живота 
виявили гострий апендицит. Хвора була термі-
ново прооперована, причому набряк самого 
гнійного мішечка був у вкрай небезпечному 
стані. Таким чином, лікарі констатували наяв-
ність апендициту і запалення мигдалків. 

3. У 1990 р. у м. Трускавець (санаторії 
"Кристал", "Алмаз") був зафіксований раптовий 
спалах ангіни у 93% відпочиваючих, які харчу-
валися в їдальні цих санаторіїв. Цей випадок 
стався на тлі повної відсутності схожих захво-
рювань в інших санаторіях. При детальному 
вивченні обставин працівниками санепідемста-
нції та Відділом охорони здоров'я м. Трускавця 
було з'ясовано, що одна з працівниць кухні, 
приховавши панарицій на пальці правої руки, 
розмішувала цукор у великому казані з компо-
том на всіх відпочиваючих. Під час цієї проце-
дури від фізичного зусилля стався прорив гній-
ного вмісту панариція, який потрапив у компот. 
Знаменно, що наслідком цього на другий день 
стало масове захворювання саме на ангіну у 890 
відпочиваючих (у незначної частини захворілих 
був і пронос). Близько 70 осіб не захворіло – як 

з'ясувалося, через те, що не пили компоту або 
були відсутні у їдальні. При цьому не було вияв-
лено жодних інших інфекційних джерел, які мог-
ли б викликати запалення мигдаликів. Знову, за-
палення мигдаликів стало реакцією на наявність 
інфекції у шлунково-кишковому тракті. 

Згодом аналогічні спостереження були 
нами знайдені також і у публікаціях інших ліка-
рів. Фактично багаті дані на користь вторинного 
характеру запалення мигдаликів містить спеціа-
льна монографія В. Попи [Попа, 1984]. Проте її 
автор не зробив із зібраного матеріалу підказа-
них практикою теоретичних висновків.  

З тих самих даних і на підставі власного 
клінічного досвіду ми поставили за мету такі 
висновки зробити. При цьому з'ясувалося, що в 
рефераті № 1467 статті двох авторів (У. 
Шмольдт і Г. Гільдман) [Schmoldt, Hildmann 
1984], надрукованому в МРЖ за 1984 р. № 11, 
повідомлено про те, що у 43 дітей від 2 до 14 
років, направлених для операції з приводу аде-
ноїдів і хронічного тонзиліту, було проведено 
рентгенографію придаткових пазух носа. При 
цьому у всіх дітей було виявлено гайморит. На-
ведений опис дає нам достатню підставу твер-
дити, що саме гайморит і був першопричиною 
розвитку вторинного запалення мигдаликів. 
Очевидно, що це не випадкове, а закономірне 
явище, і зумовлене воно іншою – вихідною або 
ініціальною інфекцією [Бучацький 2014, с. 103]. 
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В.М. ВАНЧЕНКО, Я.І. ГЕНИК, Н.В. ВАНЧЕНКО (ІВАНО-ФРАНКІСЬК, УКРАЇНА) 

FESS У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ЛІКУВАННЯ  
З ПРИВОДУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ ДОДАТКОВИХ ПАЗУХ НОСА 

 
Онкопатологія ЛОР-органів становить 

близько 7,5-8% випадків усіх злоякісних захво-
рювань. При цьому внаслідок особливостей ло-
калізації новоутворень, недостатністю просвіт-
ницької роботи, безпечності та несвоєчасного 
звернення пацієнта до лікаря, а також через по-
милки діагностики, злоякісні пухлини ЛОР-
органів, як правило, діагностуються на пізніх 
стадіях, що визначає високу актуальність даної 
проблеми. 

Як і будь-яка хвороба, на ранніх стадіях 
онкологічне захворювання важко розпізнається, 
але успішно лікується. І, навпаки, діагностувати 
пухлину на пізній стадії набагато простіше, але 
ефективність лікування при цьому, різко знижу-
ється, і прогноз стає значно менш сприятливим . 

У пацієнтів з онкозахворюваннями додат-
кових пазух носа в анамнезі, у віддаленому пе-
ріоді дуже часто розвиваються хронічні риноси-
нусити, як наслідок онкологічного лікування 
(ускладнення після променевої-, рентген-терапії, 
хіміотерапії, післяопераційні ускладнення) 
.Тому актуальним є питання проведення ендос-
копічної синусохірургії у таких пацієнтів . 

Проведено обстеження 10 пацієнтів з 
симптомами хронічного риносинуситу, в яких 
в анамнезі було проведено комбіноване ліку-
вання з приводу онкозахворювань (Т1-Т4) до-
даткових пазух носа. Всім пацієнтам проводив-
ся збір скарг (особливу увагу звертали на наяв-
ність головного болю більшої чи меншої інтен-
сивності, особливо при зміні погодніх умов) та 
симптомів захворювання, ендоскопічний огляд 
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носової порожнини, МСКТ додаткових пазух 
носа. У 4 пацієнтів з 10 виявлено мукоцеле 
верхньощелепових пазух, в решта шести – гі-
перплазія слизової верхньощелепових та осно-
вних пазух з обтурацією природніх співусть. У 
всіх десяти пацієнтів відмічалась значна кіль-
кість кірок та сухість слизової. Всім пацієнтам 
було проведено функціональну ендоскопічну 
операцію на додаткових пазухах носа. В після-
операційному періоді всі пацієнти відмітили 
значне покращення (суб′єктивно) загального 
стану, синоназальні симптоми зменшились. 

Порівняння МСКТ даних до і після ендоскопі-
чної синусохірургії показали значне їх покра-
щення.  

Отже, для пацієнтів, після комбінованого 
лікування з приводу онкозахворювань додатко-
вих пазух носа, ендоскопічна синусохірургія 
(функціональна) є найбільш ефективним та без-
печним методом не тільки діагностики, а й ліку-
вання. Після проведеного лікування відзнача-
ється суб′єктивне поліпшення загального стану 
та об′єктивне покращення рентгенологічної кар-
тини у таких хворих. 
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В.М. ВАНЧЕНКО, Я.І. ГЕНИК, Н.М. КУДЕРСЬКА, Н.В. ВАНЧЕНКО  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ  
З ОБШИРНИМИ ТРАВМАМИ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
Відновлення деформованих тканин і 

втрачених органів людського організму завжди 
було актуальним питанням у колі медико-
соціальних проблем людства. Особливо склад-
ними для функціонального і косметичного від-
новлення є пошкодження голови і шиї. 

Високий рівень травматизму, ДТП, особ-
ливо руйнівна сила сучасної зброї та зростаюча 
кількість онкологічних захворювань зумовлю-
ють наявність тяжкої категорії хворих з велики-
ми комбінованими ушкодженнями, лікування та 
реабілітація яких є актуальною і в той же час 
складною проблемою сучасної медичної науки і 
практики. 

Важливу роль у процесі загоєння травма-
тичних ушкоджень та ран відіграє живлення 
пацієнта. Харчування становить основу життє-
діяльності організму людини. Воно визначає 
ріст і розвиток організму, структуру і функцію 
органів і систем, наявність адаптаційних резер-
вів, фізичну і розумову працездатність. 

Від повноцінності харчування залежать 
якість життя людини, її здатність переносити 
критичні ситуації: захворювання, оперативні 
втручання, травми, екстремальні навантаження. 
При зниженні маси тіла пацієнтів за час перебу-
вання у стаціонарі на 5% відбувається вимушене 
збільшення тривалості їх госпіталізації в 2 рази, 
а частоти ускладнень – в 3,3 рази. У свою чергу, 
порушення стану харчування у хірургічних хво-
рих призводять до збільшення післяопераційних 
ускладнень у 6 разів, а летальності – в 11 разів. 

Для нормального синтезу колагену орга-
нізму потрібні білки і вуглеводи, а також мікро-

елементи і вітаміни. Для стимуляції його росту 
необхідна достатня кількість вітаміну А, а для 
підтримки цілісності клітинних мембран потрі-
бен вітамін С. Проліферації клітин сприяє цинк. 

По даним Міжнародного комітету ВОЗ по 
харчуванню від 1985 р., добова потреба здорової 
дорослої людини в білку складає 0,75 г/кг маси 
тіла. Для пацієнтів, які знаходяться в стані стре-
су, підвищеного катаболізму, доза амінокислот в 
парентеральному харчуванні повинна бути збі-
льшена до 1,5 г/кг. Для засвоєння амінокислот 
потрібне енергетичне забезпечення. Фізіологіч-
на потреба калоражу – 1800 ккал/м2/доба. Дода-
ткові витрати при опіках – 2200 ккал/м2/доба. 
Оптимальним вважається таке співвідношення 
калоражу: 25% за рахунок білків, 25% за раху-
нок жирів, 50% за рахунок вуглеводів. Треба 
пам`ятати, що тривале надлишкове поступлення 
білків (більше 25%) може привести до усклад-
нення (жирова дистрофія печінки).  

В даний час багато авторів віддають пере-
вагу ентеральній штучній підтримці, обгрунто-
вуючи це фізіологічністю такого методу году-
вання, а також економічними факторами, однак 
практикуючий отоларинголог часто зустрічаєть-
ся з проблемою неможливості оптимального 
харчування пацієнта з обширними травмами 
обличчя природним чи ентеральним шляхами. 
Саме тому актуальності набуває використання 
парентерального харчування у таких хворих. 
Компанія «Бакстер», що є найбільшим світовим 
розробником і виробником препаратів для пов-
ного парентерального харчування (розчини амі-
нокислот, жирові емульсії) у дорослих і дітей, 
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зареєструвала і поставляє в Україну трисекційні 
системи ОліКліномель - «все в одному». ОліК-
ліномель – трисекційний мішок, що містить в 
окремих секціях розчин амінокислот 
(synthamin), розчин глюкози і жирову емульсію 
(clinoleic). Трьохкомпонентна суміш призначена 
для підтримки білкового та енергетичного обмі-
ну. Джерелом органічного азоту служать 
Lамінокіслоти, як джерело енергії виступають 
декстроза і жирні кислоти. Крім того, суміш мі-
стить електроліти. Споживання суміші з помір-
ним вмістом есенціальних жирних кислот 
(ЕЖК) підвищує рівень вищих похідних ЕЖК в 
організмі, заповнюючи їх дефіцит. Оливкова 
олія містить значну кількість альфатокоферол, 
який у поєднанні з невеликою кількістю поліне-
насичених жирних кислот підвищує вміст віта-
міну Е в організмі і знижує перекисне окислен-
ня ліпідів. 

Нами проведено обстеження та лікування 
5 пацієнтів з обширними травматичним пошко-
дженням лицевого черепа (в тому числі ЛОР-
органів), у яких природнє та ентеральне харчу-
вання було неможливим (неможливість природ-
нього вживання їжі, введення оро- та назогаст-
рального зондів за рахунок травматичного пош-
кодження язика, слизової та шкіри губ і щік, 
переломів та деформацій кісток носа та щелеп, 
тампонадою (передньою та задньою) порожни-
ни носа. Для парентерального харчування цих 
хворих використовувався ОліКліномель N 7 – 
1000 Е (для центрального введення – поперед-
ньо всім пацієнтам проводилась катетеризація 
підключичної вени). Швидкість введення ему-
льсії – 17 крапель в хвилину. Всім пацієнтам в 

передопераційному періоді проводився забір 
крові для біохімічного дослідження та прове-
дення загального аналізу крові. За рахунок об-
ширної травми та крововтрати у пацієнтів спо-
стерігалось зниження вмісту альбуміну та гемо-
глобіну крові (постгеморагічна анемія), підви-
щення рівня креатиніну. В ході лікування на 3-4 
добу у всіх хворих відзначали збільшення пока-
зників загального білка плазми крові, гемогло-
біну, гематокриту, нормалізація показників рН 
крові і зниження показників креатиніну в порів-
нянні з вихідними значеннями. Введення ОліК-
ліномеля N 7-1000 Е супроводжувалося гіперг-
лікемією, що вимагало застосування інсуліну у 
даних пацієнтів. 

Оцінюючи результати в процесі лікування 
таких хворих можна зробити наступні висновки: 

• застосування препарату ОліКліномель N 
7-1000 Е в якості засобу для повного парентера-
льного харчуванняу хворих оториноларинголо-
гічного профілю дозволяє ефективно забезпечу-
вати пластичні та енергетичні потреби у даного 
контингенту хворих; 

• застосування препарату ОліКліномель N 
7-1000 Е прискорювало епітелізацію ран, покра-
щувалось приживлення аутодермотранспланта-
тів, що сприяло скороченню термінів лікування; 

• використання препарату ОліКліномель N 
7-1000 Е в якості засобу для парентерального 
харчування може супроводжуватися підвищен-
ням рівня глюкози та амілази крові, що свідчить 
про необхідність ретельного контролю біохіміч-
них показників і обережного його застосування у 
хворих з порушенням толерантності до глюкози. 
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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 доступа, 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 
приносових пазух. 
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 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 гратчастого лабіринту, 
лобної кишені і лобної пазухи, оцінка будови 
задніх клітин гратчастого 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. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТРАНАЗАЛЬНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 

 
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. 

Суттєву роль в підвищенні ефективності 
хірургічного лікування хворих з поліпозним 
риносинуситом відіграє раціональне застосу-
вання інтраназальних кортикостероїдів до та 
після оперативного втручання. 

Метою нашого дослідження було вивчити 
тривалість до та післяопераційного лікування 
топічними стероїдами поліпозного риносинуси-
ту, а також вплив на внутрішньо очний тиск та 
помутніння кришталика, утворення катаракти 
при тривалому лікуванні. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
62 пацієнтів на хронічний поліпозний риноси-
нусит, із них у 18 хворих на поліпозний риноси-

нусит асоційований з бронхіальною астмою. 
Пацієнти з глаукомою та катарактою були ви-
ключені з дослідження та лікування топічними 
стероїдами не отримували. 

Пацієнти були поділені на дві групи по 40 
чоловік. Одна група отримувала мометазону 
фуорат по 2 дози (100 мкг) 2 рази на день 2 мі-
сяці, друга група отримувала мометазону фуо-
рат по 2 дози (100 мкг) 2 рази 6 місяців. Кожний 
місяць проводився огляд пацієнтів (ендоринос-
копія) у ЛОР та офтальмолога. 

В результаті проведеного дослідження 
виявлено, що у пацієнтів другої групи, які отри-
мували мометазону фуорат 6 місяців, спостері-
галась значна регресія поліпів, у 5 пацієнтів з 
даної групи поліпів не спостерігалось. При 
огляді окулістом, підвищення внутрішньо очно-
го тиску, помутніння кришталика та утворення 
катаракти не відмічалось в даних пацієнтів в 
кінці лікування. У пацієнтів першої групи спо-
стерігалось незначне зменшення поліпозних 
розростань, у порівнянні з пацієнтами другої 
групи, підвищення внутрішньо очного тиск, по-
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мутніння кришталика та утворення катаракти не 
відмічалось в даних пацієнтів в кінці лікування. 

Враховуючи результати дослідження, ре-
комендовано курс лікування мометазоном фуо-
ратом пацієнтів з поліпозним риносинуситом 

протягом 6 місяців. Також дані дослідження не 
демонструють клінічного впливу тривалого лі-
кування топічними стероїдами на внутрішньо 
очного тиск, помутніння кришталика та утво-
рення катаракти. 
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НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОТОГЕННІ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТИ 
 

Отогенний менінгоенцефаліт є одним з 
найважчих ускладнень в оториноларингології, 
смертність при якому за даними вітчизняних та 
зарубіжних авторів навіть в сучасний період 
складає від 5 до 15-20%. Надання допомоги цим 
хворим потребує проведення термінових діагно-
стичних та лікувальних заходів в спеціалізова-
них ЛОР-клініках, які працюють на базі широ-
копрофільних медичних закладів. Доцільність 
такого підходу пов’язана з необхідністю вико-
нання комплексного лабораторного обстеження, 
включаючи КТ та МРТ дослідження і проведен-
ня висококваліфікованих консультацій хворих 
різними спеціалістами – інфекціоніста, невропа-
толога, нейрохірурга, окуліста, кардіолога, анес-
тезіолога і звичайно оториноларинголога, що 
має достатню підготовку для проведення хірур-
гічного та консервативного лікування таких па-
цієнтів. 

Клініка оториноларингології НМУ імені 
О.О.Богомольця є ЛОР-центром м. Києва з на-
дання ургентної допомоги і протягом багатьох 
десятиріч шість днів на тиждень проводить гос-
піталізацію цих хворих, а отже має великий дос-
від діагностики та лікування отогенних менінго-
енцефалітів.  

За 10 річний період з 2003 по 2013 рік під 
нашим наглядом було 107 хворих на гнійний 
отогенний менінгоенцефаліт віком від 23 до 65 
років (жінок – 46, чоловіків – 61). У 98 випадках 
причиною розвитку менінгоенцефаліту був гос-
трий гнійний середній отит, ускладнений масто-
їдитом і лише у 9 хворих – хронічний гнійний 
епітимпаніт з наявністю холестеатоми. Діагнос-
тика менінгоецефаліту базувалась на даних 
МРТ, дослідженні спинно-мозкової рідини з 
обов’язковими систематичними оглядами та 
консультаціями лікарів суміжних спеціальнос-
тей.  

Для деталізації патологічних змін в сере-
дньому вусі при гострих отитах застосовували 
тимпанопункцію, парацентез, КТ, рентгеногра-
фію соскоподібних відростків за Шюлером.  

У 81 пацієнта (82 %) виникнення менінго-
енцефаліту відбулося на 3-5 день від початку 
гострого отиту, що з найбільшою вірогідністю 
свідчить про гематогенний шлях розвитку цього 
отогенного внутрішньочерепного ускладнення. 
Факторами, які призвели до виникнення менін-
гоенцефаліту у обстежених хворих були: не-
своєчасно почата або неадекватна протизапаль-
на терапія гострого середнього отиту, пізнє зве-
ртання хворого за медичною допомогою, наяв-
ність цукрового діабету та інших хронічних за-
хворювань, надмірне застосування різноманіт-
них зігріваючих процедур (спиртові компреси, 
нагріті сіль або пісок). 

Переважна більшість хворих були достав-
лені клініку у важкому стані: без свідомості, 
виражене реактивне збудження, кома. Все це 
надзвичайно ускладнювало обстеження хворого 
і проведення діагностичних засобів в повному 
обсязі. 

Наша лікувальна тактика сформувалась 
на основі багаторічних спостережень і полягає в 
наступному. Ми вважаємо, що при чітко діагно-
стованому менінгоецефаліті, який підтвердже-
ний даними дослідження спинномозковою ріди-
ни з виявленням насамперед високого плеоци-
тозу, і наявності у хворого гострого отиту чи 
хронічного епітимпаніту, лікування пацієнта 
слід починати з елімінації осередку запалення в 
ділянці середнього вуха. Враховуючи характер 
та поширеність патологічних змін в барабанній 
порожнині і особливо в соскоподібному відрос-
тку нами були виконані наступні оперативні 
втручання.  

Розширена антромастоїдотомія була про-
ведена у 36 пацієнтів з вираженими гнійно-
некротичними змінами в соскоподібного відрос-
тка, з виконанням відстроченої (7-10 день) мас-
тоїдопластики м’язево-фасціальним клаптем на 
живлячій ніжці. Антродренаж з одночасною ма-
стоїдопластикою був виконаний у 68 хворих 
при помірних, обмежених змінах клітин соско-
подібного відростка. 
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Розширена загальнопорожнинна радика-
льна операція була проведена у 7 пацієнтів з 
хронічним гнійним епітимпанітом, ускладненим 
холестеатомою і карієсом кісткових тканин ву-
ха, в 3 випадках оперативні втручання проводи-
лись сумісно з нейрохірургами в зв’язку зі знач-
ною поширеністю холестеатоми на речовину 
мозку і необхідністю виконання нейрохірургіч-
ного підходу. 

Після виконання хірургічного втручання 
подальше лікування проводилось в умовах від-
ділення інтенсивної терапії і включало комплек-

сну протизапальну, протинабрякову, дезінток-
сикуючу терапію. Антибактеріальна терапія 
проводилась трьома антибіотиками з різних 
груп; основними препаратами частіше всього 
були цефалоспоріни 3-4 покоління або меропе-
неми. Лікування тривало в середньому 12-15 
діб. За наявності проявів енцефаліту в ряді ви-
падків хворі продовжували відновну терапію в 
нейрореабілітаційних відділеннях. За відзначе-
ний період 4 хворих померли, що було 
пов’язано з пізньою госпіталізацією хворих, до-
ставлених в лікарню в термінальному стані. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАСОЛУ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 

 
Для лікування лакунарної ангіни викорис-

товуються різні загальні і місцеві засоби. Ми 
застосували антибактерійний препарат фурасол 
(фурагін розчинний) в комплексному лікуванні 
лакунарної ангіни у дітей.  

Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2014рр. знаходилось 20 дітей, хворих на 
лакунарну ангіну, віком від 7 до 17 років. Діти 
були розподілені на 2 групи: основну і контро-
льну. Групи були співставлені за віком і перебі-
гом захворювання. В основну групу входило 10 
дітей, в контрольну – також 10. Діти основної 
групи отримували протизапальну терапію і по-
лоскання горла розчином фурасолу, діти конт-
рольної групи – протизапальну терапію і полос-
кання горла розчином бікарбонату натрію. Роз-
чин фурасолу готували безпосередньо перед 
застосуванням. Вміст пакетика розводили у 
склянці гарячої води і використовували на одне 
полоскання. Теплим розчином діти полоскали 
горло 3-4 рази на добу.  

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 в їх лакунах нашарувань), пока-
зники температури тіла. При аналізі результатів 

лікування відмічено більш інтенсивний регрес 
симптомів запалення піднебінних мигдаликів у 
дітей основної групи. Так, всі діти цієї групи 
вказували на зникнення головного болю, 9 із 10 
– на зникнення, 1 – на зменшення болю в горлі 
при ковтанні (на 5-6-й день лікування). В конт-
рольній групі ці показники були значно нижчи-
ми. Фарингоскопічна картина нормалізувалась 
на 5-6-й день лікування у 9 дітей основної гру-
пи. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів, 
м’якого піднебіння і піднебінних дужок у них 
мала рожевий колір, була м’якої консистенції, 
мигдалики мали звичайну величину. Нашару-
вання в лакунах були відсутні. В контрольній 
групі фарингоскопічна картина нормалізувалась 
на 5-6 –й день лікування у 7 із 10 дітей. Темпе-
ратура тіла нормалізувалась на 5-6-й день ліку-
вання у всіх дітей основної групи. В контроль-
ній групі нормалізація температури тіла на 5-6-й 
день лікування мала місце у 7 дітей. Стерпніть 
фурасолу у всіх дітей була доброю, побічних 
ефектів та інших небажаних явищ не відміча-
лось у жодної дитини. 

 Таким чином, застосування фурасолу в 
комплексному лікуванні лікунарної ангіни у 
дітей виявилось ефективним. На підставі отри-
маних результатів можна рекомендувати фура-
сол в комплексному лікуванні лакунарної ангіни 
у дітей в якості антибактерійного засобу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВОКАРА  
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
по застосуванню препарату Вокара для загально-
го лікування катаральної ангіни. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочались з 2011 року. За період з 2011 по 2014 
рр. оториноларингологи Тернопільщини опублі-
кували 3 наукові роботи по застосуванню препа-
рату Вокара для загального лікування катараль-
ної ангіни. Наукові роботи опубліковані в «Жур-
налі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Ки-
їв). Всі 3 публікації є тезами.  

Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, А.І. 
Гавура і співавтори (2011) в тезах «Комплексне 
лікування катаральної ангіни у дорослих» опи-
сують використання препарату Вокара в ком-
плексному лікуванні катаральної ангіни у 12 
хворих віком від 20 до 44 років. Пацієнти отри-
мували препарат Вокара і загальноприйняте лі-
кування. Препарат Вокара призначався по 10 
крапель, перші 2 дні кожну год (до 8 разів на 
добу), затим тричі на добу. Оскільки препарат 
Вокара використовувався в комплексі з іншими 
лікарськими середниками, рекомендувалось па-
цієнтам дотримуватись перерви 20 хв між при-
йомами інших лікарських засобів. Також реко-
мендувалось приймати препарат Вокара за 30 хв 
до вживання їжі або через 1 год після її вживан-
ня. Курс лікування становив 7 днів. Отримано 
добрі результати. Підкреслюється, що застосу-
вання препарату Вокара в комплексному ліку-
ванні катаральної ангіни у дорослих було ефек-
тивним. На підставі одержаних даних автори 
рекомендують препарат Вокара для загального 
лікування катаральної ангіни у дорослих як про-
тизапальний засіб. Т.В. Чортківський, І.А. Гаву-
ра, О.В. Говда і співавтори (2012) в тезах «За-
стосування препарату Вокара для лікування ка-
таральної ангіни у дорослих» наводять резуль-
тати застосування препарату Вокара в якості 
загального лікування в комплексній терапії ка-
таральної ангіни у 12 хворих віком від 20 до 44 
років. Пацієнтам призначався препарат Вокара і 
загальноприйняте лікування. Препарат Вокара 
призначався по 10 крапель, перші 2 дні щогоди-
ни (до 8 разів на добу), затим тричі на добу. 
Курс лікування складав 7 днів. Оскільки препа-
рат Вокара використовувався в комплексі з ін-

шими лікарськими засобами, рекомендували 
хворим дотримуватись перерви 20 хв між при-
йомами інших лікарських засобів. Також реко-
мендували приймати препарат Вокара за 30 хв 
до вживання їжі або за 1 год після її вживання. 
Результати лікування були добрими. Підкрес-
люється, що застосування препарату Вокара в 
комплексному лікуванні катаральної ангіни у 
дорослих було ефективним. На підставі отрима-
них даних автори рекомендують препарат Вока-
ра для загального лікування катаральної ангіни 
у дорослих як протизапальний засіб. В.Г. Кори-
цький, В.А. Башинський, І.М. Гомза і співавтори 
(2011) в тезах «Комплексне лікування катараль-
ної ангіни у дітей» наводять результати застосу-
вання препарату Вокара в комплексному ліку-
ванні катаральної ангіни у 11 дітей віком від 5 
до 17 років. Дітям призначався препарат Вокара 
досередини і загальноприйняте лікування. Дозу-
вання препарату Вокара залежало від віку дити-
ни. Дітям віком 5-12 років призначали препарат 
Вокара по 5 крапель, дітям старшим 12 років – 
по 10 крапель, перші 2 дні кожну год (до 8 разів 
на добу), затим тричі на добу. Оскільки препа-
рат Вокара використовувався в комплексі з ін-
шими лікарськими середниками, рекомендува-
лось дітям притримуватись перерви 20 хв між 
прийомами інших лікарських засобів. Також 
рекомендувалось приймати препарат Вокара за 
30 хв до вживання їжі або через 1 год після її 
вживання. Курс лікування становив 7 днів. 
Отримано добрі результати. Підкреслюється, що 
застосування препарату Вокара в комплексному 
лікуванні катаральної ангіни у дітей виявилось 
ефективним. Одержані результати дають підста-
ву рекомендувати препарат Вокара для загаль-
ного лікування катаральної ангіни у дітей як 
протизапальний засіб, зазначають автори.  

Таким чином, оториноларингологи за пе-
ріод з 2011 по 2014рр. опублікували 3 наукові 
роботи (тези) по застосуванню препарату Вока-
ра для загального лікування катаральної ангіни. 
Вважаємо, що наведені в даній публікації відо-
мості матимуть певне пізнавальне, теоретичне і 
практичне значення для оториноларингологів та 
інших фахівців (терапевтів, педіатрів, інфекціо-
ністів, педіатрів – інфекціоністів, сімейних ліка-
рів та ін.). 
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ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС  
В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 

 
Для лікування катаральної ангіни засто-

совуються різні середники загального і місцево-
го впливу на хворобу. Ми застосували аерозоль 
Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної 
ангіни у дітей 

Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2014 рр. знаходилось 20 дітей, хворих на 
катаральну ангіну, віком від 9 до 18 років. Діти 
були розподілені на дві групи: основну і контро-
льну. Групи були співставлені за віком і перебі-
гом захворювання. В основну групу входило 10 
дітей, в контрольну – також 10. Діти основної 
групи отримували аерозоль Біопарокс і загальну 
протизапальну терапію, контрольної – полоскан-
ня горла розчином фурациліну 1:5000 та загальну 
протизапальну терапію. Аерозоль Біопарокс при-
значався 4 рази на день по 2 інгаляції через рот і 
по 1 інгаляції в кожний носовий хід. 

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 аерозоль Біопарокс і загаль-

не протизапальне лікування, поступово зникли 
через 3-4 дні у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей 
відмічали зменшення неприємних відчуттів в 
горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про 
позитивний перебіг захворювання: зникали гі-
перемія і набряклість піднебінних мигдаликів. 
Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. 
У дітей контрольної групи позитивний ефект 
наставав значно пізніше (до 6-7-го дня лікуван-
ня). Індивідуальна нестерпність аерозолю Біо-
парокс мала місце у 3 дітей і виражалась в сухо-
сті у горлі і покашлюванні. Алергійних реакцій 
не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування аерозолю Біо-
парокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни 
у дітей суттєво покращує самопочуття дітей, 
значною мірою усуває основні симптоми захво-
рювання. Аерозоль Біопарокс простий в засто-
суванні, добре переноситься дітьми, системно 
не впливає на організм, рідко має побічну дію, 
що дає підставу рекомендувати його для місце-
вої терапії дітей з вказаною патологією. Аеро-
золь Біопарокс може поповнити арсенал серед-
ників, що використовуються в місцевому ліку-
ванні катаральної ангіни у дітей. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБНОГО СТАНУ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ 
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТИПУ 

 
В умовах сучасного розвитку дитячої 

отриноларингології, ендокринології та педіатрії 
науковий інтерес представляє визначення особ-
ливостей мікробного стану піднебінних мигда-
ликів (ПМ) у дітей, хворих на цукровий діабет 1 
типу (ЦД-1). Проведене дослідження, в залеж-
ності від клінічної стадії перебігу захворювання 
дозволить диференційовано розглядати питання 
вибору методів і засобів лікування, а також про-
філактики даної патології у дитячому віці. 

Мета – вивчення мікробного стану підне-
бінних мигдаликів у дітей, хворих на хронічний 
тонзиліт і цукровий діабет 1 типу. 

Матеріал і методи дослідження. За період 
2013-2014 років було проведено сучасне клініко-

лабораторне обстеження 47 пацієнтів – дітей, 
хворих на ЦД-1, які знаходились на лікуванні в 
ендокринологічному відділені Національної ди-
тячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».  

Основну групу спостережень (n – 31) 
склали діти з ЦД-1 у яких діагностовано хроніч-
ний тонзиліт (ХТ), а контрольну групу (n – 16) 
склали діти з ЦД-1, які не мали ХТ.  

Мікробіологічні дослідження, які включа-
ли в себе визначення якісного і кількісного 
складу мікробного стану ПМ, виконувались у 
відповідності до діючих нормативних докумен-
тів по загальноприйнятим методикам.  

Результати та обговорення. За результа-
тами проведеного дослідження виявлено, що 
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мікробний стан ПМ у дітей, хворих на ЦД-1, в 
основному представлений із моно і полікомпо-
нентних асоціацій аеробної і факультативно-
анаеробної мікрофлори. 2-3 – компонентні асо-
ціації в 2,5 рази зустрічались частіше у хворих з 
ЦД-1 і ХТ, ніж у хворих з ЦД-1 без ХТ. Згідно 
проведених досліджень не відмічено достовір-
них відмінностей між персистенцією мікробіо-
ценозів, які складались із 2-3 мікроорганізмів, як 
у пацієнтів з ЦД 1 з наявністю ХТ, так і у дітей 
контрольної групи. Слід зазначити, що мікробі-
оценози, які включали в себе 2 і більше предста-
вників, були виявлені у 50% хворих на ЦД-1 ді-
тей з ХТ і без ХТ (p<0,05).  

 За результатами дослідження у дітей, 
хворих на ЦД-1 з ХТ незалежно від його стадії, 
досліджуваний біотоп активно колонізували 
представники гноєрідних коків – β-гемолітичний 
стрептокок виділено у 12% дітей в кількості lg 6 
КУО/г, плазмокоагулюючі стафілококи (в найбі-

льшій кількості Staphylococcus aureus) – lg 4,01–
4,82 КУО/г. Представники роду ентерококів 
Klebsiella, Enterobacter, E.coli персистували у 
дітей, хворих ЦД-1 з ХТ значно більше у порів-
нянні з дітьми контрольної групи, в кількості, 
яка перевищувала lg 3 КУО/г.  

Висновки.  
Таким чином, мікробний склад ПМ у ді-

тей, хворих на ХТ і ЦД-1 розширений за рахунок 
персистенції Staphylococcus aureus (61%), 
Streptococcus viridans (32%), Streptococcus 
pyogenes (12%), Klebsiella pneumonie (22%), а 
також наявності Candida albicans. Виявлені при 
дослідженні мікробіоценотичні особливості ста-
ну ПМ у дітей, хворих на ЦД-1 і ХТ вказують на 
необхідність і доцільність включення в схеми 
лікування способів і засобів, які мають ціленап-
равлену протимікробну дію, а також забезпечу-
ють відновлення і збереження нормального мік-
робіоценозу досліджуваного біотопу ПМ. 
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УРАЖЕННЯ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ ГОРТАНІ 
 

Ураження голосової функції гортані зу-
стрічаються доволі часто при цілій низці захво-
рювань гортані і патологічних станів організму. 
Це – аномалії розвитку гортані, запальні захво-
рювання гортані, інфекційні гранульоми верхніх 
дихальних шляхів, пухлини гортані, травми гор-
тані, сторонні тіла гортані та інші патологічні 
стани. Однак класифікація порушень голосової 
функції гортані на нинішній день відсутня. 
Спробу класифікувати порушення голосової 
функції гортані зробив Ф.О. Тишко (2004, 2014). 
Всі захворювання, що спричиняють до пору-
шення голосової функції гортані, він поділив на 
9 позицій. Однак ця класифікація не відбиває 
цілу низку захворювань і патологічних станів, 
при яких порушується голосова функція гортані. 
На підставі даних літератури і власних спосте-
режень, а також з урахуванням класифікації на-
званого автора ми вважаємо за потрібне запро-
понувати класифікацію порушень голосової фу-
нкції гортані, яка більш – менш повно відбива-
тиме вивчаєме явище, навіть з філософської то-
чки зору.  

Запропонована нами класифікація пору-
шень голосової функції гортані включає 28 по-
зицій і виглядає наступним чином.  

 1. Аномалії розвитку гортані (природже-
ний стридор гортані, природжена мембрана гор-
тані, синехії між голосовими складками). 

 2. Повітряна кіста гортані (ларингоцеле). 
 3. Гострі запалення гортані (гострий ка-

таральний ларингіт, флегмонозний ларингіт, 
гортанна ангіна, гострий хондроперихондрит 
гортані). 

 4. Хронічні запалення гортані (хронічний 
катаральний ларингіт, хронічний гіперпластич-
ний ларингіт, хронічний гіперпластичний полі-
позний ларингіт, хронічний набряково – поліпо-
зний ларингіт (ларингіт Рейнке), хронічні гіпер-
пластичні вузлики голосових складок, хроніч-
ний хондропарихондрит гортані). 

 5. Кандидомікоз верхніх дихальних шля-
хів і порожнини рота. 

 6. Сторонні тіла гортані (голосової щіли-
ни, черпакуватих хрящів). 

 7. Механічні травми гортані (тупа травма, 
глибока рана, перелом хрящів, відрив гортані 
від трахеї). 

 8. Наслідки механічних травм гортані 
(травматичний перихондрит, хондроперихонд-
рит, спотворювальні рубці).  

 9. Температурні травми (опік). 
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 10. Хімічні травми (опік, виразка). 
 11. Вірусні ураження (грип, кір). 
 12. Інфекційні захворювання (дифтерія, 

висипний тиф). 
 13. Інфекційні гранульоми (склерома, ту-

беркульоз гортані, сифіліс гортані). 
 14. Гранульоматозні захворювання гор-

тані (контактна гранульома гортані, неспецифі-
чна гранульома гортані, неспецифічна контакт-
на гранульома гортані, постінтубаційна грану-
льома гортані, постінтубаційна неспецифічна 
гранульома гортані, гранульома Вегенера). 

 15. Професійні захворювання гортані (у 
педагогів, лекторів, дикторів та ін.). 

 16. Паралітичний стеноз гортані. 
 17. Рубцевий стеноз гортані. 
 18. Рубцево-паралітичний стеноз гортані. 
 19. Анкілоз персне-черпакуватого хряща 

гортані (однобічний, двобічний). 
 20. Пухлиноподібні утворення гортані 

(амілоїдоз та ін.). 
 21. Доброякісні пухлини гортані (фібро-

ма, папілома, папіломатоз, ангіома). 

 22. Передракові захворювання гортані 
(пахідермії голосових складок та ін.). 

 23. Злоякісні пухлини гортані (рак горта-
ні). 

 24.Ураження центральної нервової сис-
теми. 

 25. Розлади іннервації гортані (міопатич-
ні парези м’язів гортані, ураження поворотного 
нерва гортані). 

 26. Ларингоспазм – судоми м’язів горта-
ні. 

 27. Ураження поворотного нерва гортані 
при операціях на щитоподібній залозі. 

 28. Функціональні порушення голосу 
(функціональні афонії і дисфонії, фонасте-
нія). 

Описана класифікація уражень голосової 
функції гортані не претендує на повноту. Адже 
можуть бути інші захворювання, які не врахова-
ні в цій класифікації. Але вона виявиться корис-
ною для практикуючих оториноларингологів, 
особливо початківців, та інших фахівців як пі-
знавальна, теоретична, практична. 
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МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ПОЛІПОТОМІЇ  НОСА І ПОЛІПОЕТМОЇДОТОМІЇ 
 

Метою нашої роботи є аналіз оглядової 
публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах знеболення при поліпотомії носа і 
поліпоетмоїдотомії, яка вийшла 2000 року в збі-
рнику «Здобутки клінічної та експерименталь-
ної медицини» (м. Тернопіль) і є статтею. 

Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, О.І. Яшан 
і співавтори (2000) в оглядовій статті «Знеболю-
вання при поліпотомії носа і поліпоетмоїдото-
мії» описують 4 види знеболення при цих опе-
раціях: 1) місцеву анестезію; 2) наркоз; 3) гіп-
ноз; 4) голкоанальгезію. Відмічається, що час-
тіше всього при поліпотомії носа і поліпоетмої-
дотомії застосовують місцеву аплікаційну анес-
тезію 3-10% розчином кокаїну чи 1-3% розчи-
ном дикаїну з додаванням 0,1% розчину адрена-
ліну. Зазначається, що додавання адреналіну до 
кокаїну чи дикаїну робиться з метою підсилення 
дії цих анестетиків, підсилення їх судинногоз-
вужувального   ефекту і зменшення токсичності. 
Вказується, що кокаїн і дикаїн виявляють більш 
виражені анестезувальні властивості з премеди-
кацією нейролептиком азабутіроном. Відміча-
ється про застосування також інших аплікацій-

них анестетиків: 10% розчину димедролу; 3% 
розчину етаміну з 0,1% розчином адреналіну; 3-
5% розчину ринокаїну; 0,5-1-2% розчину піро-
мекаїну; 5% розчину тримекаїну; 1% розчину 
новокаїну в 2,5% розчині уротропіну з додаван-
ням 0,1% розчину адреналіну; амізилу в комбі-
нації з дикаїном і адреналіном; леокаїну; 0,5% 
розчину дифазину; 20-50% екстрагованого роз-
чину прополісу. Вказується про використання 
інфільтраційної новокаїнової анестезії з нейро-
лептанальгезією, електрофорезу новокаїну, ап-
лікаційної анестезії 2% розчином дикаїну (чи 
10% аерозолем лідокаїну) з інфільтраційною 1-
2% розчином лідокаїну (рідше новокаїну) з ад-
реналіном 1:1000, інфільтраційного знеболення 
ультракаїном.  

Зазначається, що для знеболення при по-
ліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії використо-
вуються такі види наркозу: масковий; внутріш-
ньовенний; інсуфляційний; орофарингеальний; 
внутрішньовенний з інтубацією; ендотрахеаль-
ний. Відмічається, що наркоз використовується 
рідко, що пов’язано з наступними обставинами: 
1) підготовка хворого до наркозу, особливо ен-
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дотрахеального, забирає багато часу; 2) вимага-
ється додатковий медичний персонал, інструме-
нтарій; 3) на ґрунті інтубації можливий розви-
ток стенозу гортані у дітей молодшого віку. 
Вказується, що гіпноз  при поліпотомії носа і 
поліпоетмоїдотомії застосовується ще рідше і 
дається цьому пояснення: по – перше, невелике 
число людей має таку високу навіюваність, при 
якій гіпнотичне знеболення дає позитивний 
ефект; по – друге, необхідно проводити ряд сеа-
нсів гіпнозу в доопераційний період; по – третє, 
не завжди є можливість користуватись послуга-
ми психотерапевта для проведення гіпнозу. На-
водиться тільки одна робота щодо застосування 
голкоанальгезії для знеболення при поліпоетмо-

їдотомії. Підкреслюється, що поліпотомію носа 
і поліпоетмоїдотомію частіше проводять під 
місцевим аплікаційним знеболенням з викорис-
танням різних анестезувальних середників, рід-
ше застосовують наркоз, гіпноз і голкоанальге-
зію.        

Таким чином, оториноларингологи  Тер-
нопільщини  в 2000 році  опубліковали 1 огля-
дову роботу  (статтю) по методах знеболення 
при поліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії.  
Вважаємо, що  наведені в нашій публікації ві-
домості матимуть певне пізнавальне, теоретичне 
і практичне значення як  для оториноларинголо-
гів, особливо початківців, так й для  анестезіо-
логів, психотерапевтів. 

 
© І.А. Гавура, В.Я. Вівчар, 2015 
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(КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА) 

ГІПЕРПЛАЗІЯ ЗАДНІХ КІНЦІВ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ ГНІЙНИЙ ОТИТ 

 
Вплив патології порожнини носа на пере-

біг хронічного середнього гнійного отиту ви-
вчався в загальному, без диференціації патології 
у відношенні передніх, середніх і задніх відділів 
порожнини носа. Цілеспрямованих досліджень з 
питання про вплив гіперплазії задніх кінців ни-
жніх носових раковин на перебіг хронічного 
середнього гнійного отиту в доступній літерату-
рі ми не зустріли. Враховуючи вищевикладене, 
в даній роботі ми поставили мету: 1) визначити 
частоту гіперплазії задніх кінців нижніх носових 
раковин у хворих на хронічне гнійне запалення 
середнього вуха; 2) визначити частоту гіперпла-
зії задніх кінців нижніх носових раковин у осіб 
без хронічного гнійного запалення середнього 
вуха; 3) визначити вплив гіперплазії задніх кін-
ців нижніх носових раковин на перебіг хроніч-
ного середнього гнійного отиту; 4) розробити 
класифікаційну схему гіперплазії задніх кінців 
нижніх носових раковин. У осіб вказаної групи 
ретельно обстежували порожнину носа і носову 
частину горла. Особливу увагу звертали на стан 
задніх кінців нижніх носових раковин, які ма-
ють велике значення в патології слухової труби 
і середнього вуха. Крім звичайних отоскопії, 
передньої і задньої риноскопії, у хворих на хро-
нічний середній гнійний отит проводили огляд 
вуха і порожнини носа під операційним мікрос-
копом. Ми надаємо цьому методу дослідження 
велике значення. За допомогою операційного 

мікроскопа вдається виявити зміни, які не мож-
на знайти неозброєним оком. Також проводили 
отоскопію, передню і задню риноскопію дзерка-
лами оториноларингологічними з волоконним 
світловодом УМЗ. Перевага цього   методу дос-
лідження в тому, що відповідає необхідність в 
лобному рефлекторі і джерела світла і, крім то-
го, обстежувані ділянки можна добре розгляну-
ти. Спеціальні дослідження включали визначен-
ня функцій носа, прохідності слухових труб, 
дослідження слухової функції. 

Ми надаємо велике значення гіперплазії 
задніх кінців нижніх носових раковин в патоло-
гії середнього вуха. Досвід нашої клініки  пока-
зує, що гіперплазія задніх кінців нижніх носо-
вих раковин у хворих на хронічний середній 
гнійний отит негативно впливає на його перебіг. 
За наявності подібної перешкоди змінюється 
фізіологічна скерованість струменю повітря під 
час дихання, порушуються фізіологічні умови в 
носовій частині горла, а, отже, і в ділянці горло-
вих вічок слухових труб, і, крім того, це призво-
дить до різних порушень рефлекторного харак-
теру. Тому збільшені задні кінці нижніх носових 
раковин у хворих на хронічний середній гній-
ний отит підлягають резекції. Така тактика себе 
виправдовує у всіх випадках патології середньо-
го вуха, особливо при наглій отореї слизового 
чи слизово-гнійного характеру у хворих на хро-
нічний мезотимпаніт з супутнім тубоотитом. 
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Виявлену гіперплазію задніх кінців ниж-
ніх носових раковин у хворих на хронічне гній-
не запалення середнього вуха і у осіб без хроні-
чного середнього гнійного отиту ми пропонуємо 
класифікувати наступним чином. 

І. За характером патологічних змін:  
1) збільшення задніх кінців нижніх носових ра-
ковин, зумовлене їх катаральним набряком;  
2) збільшення задніх кінців нижніх носових ра-
ковин, зумовлене їх гіперплазією: а) дифузна 
гіперплазія (гладка); б) сосочкова гіперплазія 
(папілярна).  

ІІ. За ступенем гіперплазії: а) І ступінь 
збільшення задніх кінців нижніх носових рако-
вин (задні кінці нижніх носових раковин напо-
ловину перекривають хоани); б) ІІ ступінь збі-
льшення задніх кінців нижніх носових раковин( 
задні кінці нижніх носових раковин  на ⅔ пере-
кривають хоани); в) ІІІ ступінь збільшення зад-
ніх кінців нижніх носових раковин (задні кінці 
нижніх носових раковин повністю перекрива-
ють хоани, доторкаючись до лемеша). 

Гіперплазію задніх кінців нижніх носових 
раковин вдається виявити при задній риноско-
пії. При цьому папілярна гіперплазія представ-
ляється сіруватого кольору у вигляді ягоди ма-
лини. Дифузну (гладку) гіперплазію задніх кін-
ців нижніх носових раковин слід диференціюва-
ти з збільшенням задніх кінців нижніх носових 
раковин, зумовленим їх катаральним набряком. 
З цією метою проводиться глибока анемізація 
порожнини носа до носової частини горла шля-
хом змащування ватничком, змоченим в 2% ро-
зчині дикаїну з адреналіном 1:1000. У разі ката-
рального набряку задній кінець нижньої носової 
раковини зменшується після цієї процедури, при 
гіперплазії величина його не змінюється. 

Для виявлення частоти гіперплазії задніх 
кінців нижніх носових раковин ми обстежили 52 
хворих на хронічне гнійне запалення середнього 
вуха віком від 16 до 62 років. З них у 26 осіб 
виявлена гіперплазія задніх кінців нижніх носо-
вих раковин (у 17 дифузна і у 9 папілярна). Гі-
перплазія задніх кінців нижніх носових раковин 
ІІ ступеню мала місце у 9 хворих, ІІІ  ступеню – 
у 17. Крім того, нами обстежено 100 осіб віком 
від 20 до 50 років без хронічного гнійного запа-
лення середнього вуха на предмет виявлення 
частоти гіперплазії задніх кінців нижніх носо-
вих раковин. При цьому встановлено, що у 17 

осіб мала місце гладка гіперплазія задніх кінців 
нижніх носових раковин ІІ ступеню. Таким чи-
ном, гіперплазія задніх кінців нижніх носових 
раковин у хворих на хронічне гнійне запалення 
середнього вуха зустрічається в 1,5 рази часті-
ше, ніж у осіб без хронічного середнього гній-
ного отиту. 

Нами вивчено вплив гіперплазії задніх кі-
нців нижніх носових раковин на перебіг хроніч-
ного середнього гнійного отиту. З цією метою 
проаналізовані дані про 20 хворих на гіперпла-
зію задніх кінців нижніх носових раковин віком 
від 16 до 53 років, які страждали хронічним се-
реднім гнійним отитом. Серед них у 14 була 
дифузна (гладка) гіперплазія і у 6 – папілярна. У 
12 осіб відмічена гіперплазія ІІ ступеню, у 8 – ІІІ 
ступеню. Утруднення носового дихання різного 
ступеню виявлено у всіх 26 хворих. Також у 
всіх пацієнтів відмічено порушення прохідності 
слухових труб. Так, ІІІ ступінь прохідності мала 
місце у 17 хворих, ІІ – у 9. Більшість з обстеже-
них хворих страждала різко вираженою приглу-
хуватістю. У 24 пацієнтів підвищення порогів 
слуху через повітряну провідність в зоні мовних 
частот (125-2000 Гц) було більше 50 дБ, у 6 хво-
рих зниження слуху через кісткову провідність 
перевищувало 20дБ. Операції на нижніх носо-
вих раковинах (резекція задніх кінців нижніх 
носових раковин) виконані у 20 хворих. Перед 
операцією проводилась премедикація. З цією 
метою вводили 1 мл 1% розчину промедолу і 1 
мл 0,1% розчину атропіну. Слизову оболонку 
порожнини носа змащували 2% розчином дика-
їну без адреналіну, щоб не скоротити слизову 
оболонку. Резекція задніх кінців нижніх носо-
вих раковин позитивно вплинула на перебіг 
хронічного гнійного запалення середнього вуха: 
у 16 хворих гноєтеча з вуха припинилась, у 4 – 
зменшилась. 

Таким чином, гіперплазія задніх кінців 
нижніх носових раковин виявлена у половини 
хворих на хронічний середній гнійний отит. У 
осіб на хронічний середній гнійний отит гіперп-
лазія задніх кінців нижніх носових раковин зу-
стрічається в 1,5 рази частіше, ніж у осіб без цієї 
патології середнього вуха. Хірургічні втручання 
на задніх кінцях нижніх носових раковин у хво-
рих на хронічне гнійне запалення середнього 
вуха призводять до ліквідації чи зменшення 
гноєтечі з вуха. 

 
© А.І. Гавура, А.І. Гарасимів, Г.С. Протасевич, І.В. Шевага, 2015 
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НОВЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Поиск эффективных методов лечения ал-
лергических риносинуситов остается одной из 
актуальных проблем в отоларингологии. В силу 
различных причин традиционные препараты 
иногда малоэффективны. Применение препара-
тов нового поколения является альтернативным 
направлением. 

Антигомотоксическая терапия сегодня – 
это современная терапевтическая система, на-
правленная на снижение эндотоксикоза, коррек-
ции иммунологической системы организма, 
стимуляции регуляторных лимфоцитов (Th-3 
лимфоциты). Данное направление в медицине 
заняло одно из ведущих мест среди акупункту-
ры, гомеопатии и мануальной медицины. Под 
нашим наблюдением находилось 55 больных с 
аллергическим риносинуситом инфекционно-
аллергического генеза. Пациенты были разделе-
ны на две группы – 35 и 20 больных. Первая 
группа получала традиционное лечение (сосу-
досуживающие препараты, цетрин, кетатифен, 
монтелукаст, авамис). А во второй группе, кро-
ме традиционной терапии, использовали инга-
ляции с эуфорбиум, композиум – впрыскивали 
по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3 раза в день и 
энгиостол по 1 т. 3 раза в день – рассасывали 

под языком за 15-20 минут до еды или через 1 
час после, в течение двух недель. 

Эффективность лечения проводилась на 
основании оценки показателей физиологических 
функций носа и иммунологической диагности-
ки. До лечения установлено снижение функции 
мерцательного эпителия, повышение темпера-
туры слизистой полости носа, смещение Ph сре-
ды в щелочную сторону. После лечения более 
выражена положительная динамика у больных 
второй группы. 

Анализируя полученные данные после 
проведенного курса лечения установлено, что у 
больных второй группы отмечена достоверная 
стабилизация иммунологических показателей 
(Е-РОК увеличился на 20%, ЕА-РОК на 35%, 
Етч – РОК на 15%). Данные показатели в первой 
группе больных не имели существенных откло-
нений с результатами до лечения. Разработан-
ный метод лечения аллергических риносинуси-
тов эффективен уже сразу после 3-4 дней. 

Клинические и научные данные позволя-
ют рекомендовать антигомотоксические препа-
раты при лечении аллергических риносинуси-
тов, которые являются новым направлением в 
современной медицине. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2015 
 
 

 
 

А.І. ГАВУРА, В.В. НІКОЛОВ, В.В. МАЛЬОВАНИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ  
(КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)  

УРАЖЕННЯ ОРГАНА СЛУХУ  
 

Слуховий аналізатор в анатомічній і фун-
кціональній будові складається з двох частин: 
звукопроведення і звукосприймання. До звуко-
провідної частини слухового аналізатора нале-
жать вушна раковина, зовнішній слуховий хід, 
барабанна перетинка, ланцюжок слухових кіс-
точок в барабанній порожнині, рідини внутріш-
нього вуха. Ця частина слухового аналізатора 
призначена для проведення оточуючих людину 
звуків до внутрішнього вуха (звукосприймаль-
ного апарату). В звукосприймальному апараті 
відбувається складний процес перевтілення цієї 
дойшовшої до нього механічної енергії в енер-
гію слухового сприйняття. В нормі людина чує 
завдяки функціонуванню цих двох відділів слу-
хового аналізатора. Слух для людини відіграє 

надзвичайно велике значення. Він дає можли-
вість орієнтуватись в просторі, спілкуватись 
людям між собою на зібраннях, засіданнях, слу-
хати лекції, радіо – і телевізійні передачі, кон-
церти, кінофільми, вистави тощо. Не слід забу-
вати про значення слуху як сигналу небезпеки 
(перехід вулиць з рухомим транспортом, на бу-
дівництві тощо). Загалом орган слуху залиша-
ється на другому місці (перше місце ми визнає-
мо за органом зору) по сприйняттю оточуючого 
нас світу серед інших органів чуття. Уже в цьо-
му велике значення для людини нормального 
слуху. Слуховий аналізатор може піддаватись 
різним впливам (іноді не залежним від людини, 
а іноді і залежним), які призводять до ураження 
цього аналізатора, його захворювання. Захворю-
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вання може уражати звукопровідний відділ, зву-
косприймальний, а також обидва разом. До за-
хворювань звукопровідного апарату належать 
гостре і хронічне запалення зовнішнього і сере-
днього вуха, отосклероз тощо. В даний час ме-
дицина має потужний арсенал засобів (як консе-
рвативних, так й хірургічних) для лікування за-
хворювань звукопровідного відділу слухового 
аналізатора. Великими досягненнями медичної 
науки є розробка слухопокращуючих операцій 
при захворюваннях звукопровідного відділу 
слухового аналізатора (хронічне гнійне запа-
лення середнього вуха, отосклероз тощо). За-
вдяки цьому лікуванню нині є можливим пок-
ращити слух від 70% (при операціях з приводу 
хронічного середнього гнійного отиту) до 95% 
(при операціях з приводу отосклерозу). Якщо 
лікування захворювань звукопровідного відділу 
слухового аналізатора в нинішній час можна 
вважати успішним, то цього не можна сказати 
про захворювання звукосприймального його 
відділу. Ураження звукосприймання (стара на-
зва неврит слухових нервів, нинішня – нейросе-
нсорна або сенсоневральна приглухуватість) 
мають різні причини: перенесені інфекційні і 
вірусні захворювання (грип, паротит, менінгіт, 
енцефаліт тощо), зміни серцево-судинної систе-
ми (атеросклероз, гіпертонічна хвороба), інток-
сикації (кислотами, солями важких металів то-
що), травми. Особливо згубно діє на звукосп-
риймальний відділ слухового аналізатора не-
контрольоване застосування ототоксичних ан-
тибіотиків (таких як мономіцин, неоміцин, ка-
наміцин, ристоміцин, віоміцин, стрептоміцин). 
Серед цих антибіотиків найвираженіший токси-
чний вплив на слух надають мономіцин, неомі-
цин, канаміцин. Із всіх причин, які викликають 
сенсоневральну приглухуватість, антибіотики 
ведуть до найважкіших, іноді незворотніх, змін 
в слуховому аналізаторі. Сенсоневральна приг-
лухуватість, викликана ототоксичними антибіо-
тиками, найважче піддається лікуванню. Єдине, 

чим ми можемо допомогти в даному випадку, це 
попередження появи сенсоневральної приглуху-
ватості. Звідси вибігає, що ні в якому випадку 
не можна самочинно застосовувати вказані ан-
тибіотики, не порадившись з лікарем. Та й ліка-
рі, які нерідко застосовують ототоксичні анти-
біотики, повинні переглянути своє відношення 
до них. Ураження звукосприймання (сенсонев-
ральна приглухуватість) в своєму розвитку має 
дві фази: зворотню і незворотню. Зворотня фаза 
може вичислюватись годинами, тижнями. При-
чому при різній причині захворювання вона бу-
ває різною. При грипі, наприклад (за нашими 
даними), зворотня фаза триває до декількох ти-
жнів (іноді коротше). При ураженні ототоксич-
ними антибіотиками зворотня фаза вичислюєть-
ся годинами і днями. Лікування може бути ефе-
ктивним в зворотній фазі. В незворотній фазі 
воно, як правило, є неефективним. Згідно з на-
шими спостереженнями, лікування ефективне в 
100% випадків, якщо воно починається в перші 
2-4 дні від початку захворювання. У разі, якщо 
лікування починається через 1-2 тиж, то ефек-
тивність його знижується до 62%, а при початку 
лікування через 1,5 міс і більше після появи за-
хворювання більш менш ефективним воно ви-
являється тільки в 26% випадків. Отже, чим ра-
ніше починається лікування сенсоневральної 
приглухуватості, тим вище його ефективність. 
При проведенні лікарями санітарноосвітньої 
роботи серед населення слід звертати увагу на 
те, що при появі зниження слуху і шуму у вухах 
потрібно звертатись за медичною допомогою в 
перші години і дні після початку захворювання. 
Тільки при цій умові можна зберегти слух.  

 Даною статтею ми зайвий раз хотіли зве-
рнути увагу практикуючих лікарів (оторинола-
рингологів, хірургів, терапевтів, педіатрів та ін.) 
на небезпеку таких ототоксичних антибіотиків 
як мономіцин, неоміцин, канаміцин, ристомі-
цин, віоміцин. 
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«СИНУС-ЛИФТ» АКТИВ З ЕКCТРАКТОМ ЦИКЛАМЕНУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
В МСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО 

СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Важливою патогенетичною ланкою у ви-
никненні гострого верхньощелепного синуситу 

є набряк слизової оболонки носової порожнини, 
який особливо виражений в природних співус-
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тях приносових пазух. Проблема лікування цієї 
патології є актуальною в сучасній оторинолари-
нгології. Головним в лікуванні верхньощелеп-
ного синуситу є відновлення дренажної та вен-
тиляційної функції верхньощелепної пазухи, 
адекватна антибактерійна терапія. Нещодавно 
на фармацевтичному ринку України з’явився 
препарат «Синус-Лифт» Актив з екстрактом 
цикламену європейського. Ми застосували «Си-
нус-Лифт» Актив з екстрактом цикламену євро-
пейського в місцевому лікуванні гострого гній-
ного верхньощелепного синуситу. За інструкці-
єю, механізм дії препарату «Синус – Лифт» Ак-
тив з екстрактом цикламену європейського за-
ключається в наступному. Екстракт цикламену 
європейського, що входить до складу «Синус-
Лифт» Активу, містить високоочищені сапоніни 
– природні глікозиди з вираженим впливом на 
тригемінальну активність, що володіють широ-
ким спектром позитивного дійства на слизову 
оболонку порожнини носа, а саме: протизапаль-
ним, очищувальним і регулювальним водно-
сольовий обмін. Їх дійство безпосередньо на 
слизову оболонку носової порожнини веде до 
активації нервової системи, включенню рефлек-
торного ланцюга, виникненню вираженої су-
динної реакції і підсиленню діяльності миготли-
вого епітелію слизової оболонки верхніх диха-
льних шляхів. Ендоназальне їх використання 
зменшує запальну інфільтрацію слизової оболо-
нки, відновлює прохідність природних співусть 
приносових пазух і стимулює природну евакуа-
цію патологічних виділень з пазухи. Спосіб за-
стосування препарату Синус-Лифт Актив на-
ступний. В кожний носовий хід проводиться 1-2 
впорскування геля. Після цього через 1-2 хв ре-
комендується нахилити голову донизу на 10-15 
хв так, щоб кінчик носа був самою нижньою 
точкою положення голови, протягом всього 
цього часу повільно продувати обидві половини 
носа, не затискаючи його. При такому положен-
ні голови вміст всіх пазух ефективно спорож-
нюється, тому можливі значні виділення з носа. 
Процедуру проводити не більше, ніж двічі на 
добу.  

Під нашим спостереженням за період з 
травня 2014 по червень 2015рр. знаходилось 22 
хворих віком від 22 до 42 років на гострий гній-
ний верхньощелепний синусит, з яких у 12 про-
цес був двобічний, у решти 10- однобічний (у 4 
правобічний, у 6 лівобічний). Пацієнти були 
розподілені на 2 групи: основну і контрольну. В 

основну групу входило 11 осіб, в контрольну – 
також 11. в схему лікування хворих основної 
групи вводили «Синус – Лифт» Актив з екстра-
ктом цикламену європейського. Пацієнти конт-
рольної групи лікувались з використанням міс-
цево 0,1% розчину галазоліну. Синус-Лифт Ак-
тив з екстрактом цикламену європейського за-
стосовувався згідно інструкції, описаної вище. 
Хворі обох груп також отримували антибакте-
рійну терапію.  

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), риноскопічна 
картина (відсутність виділень в середньому но-
совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки порожнини носа), стан верхньо-
щелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність ви-
ділень в пазусі). При аналізі результатів ліку-
вання встановлено більш інтенсивний регрес 
симптомів синуситу у пацієнтів основної групи. 
Так, 9 хворих з 11, що отримували Синус-Лифт 
Актив з екстрактом цикламену європейського, 
вказували на зникнення, 2 – на зменшення сек-
реції з носа, 8 – на відновлення носового дихан-
ня, 3 – на його покращення. Всі пацієнти відмі-
чали зникнення 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 
хворих основної групи. Слизова оболонка по-
рожнини носа у них мала рожевий колір, була 
нормальної вологості, нормальної консистенції, 
без виділень. В контрольній групі риноскопічна 
картина нормалізувалась у 5-6-й день лікування 
в 6 випадках. Стан верхньощелепної пазухи 
(об’єм пазухи, відсутність виділень в пазусі) 
нормалізувався на 5-6-й день лікування у всіх 
пацієнтів основної групи. У осіб контрольної 
групи нормалізація стану верхньощелепної па-
зухи на 5-6-й день лікування настала в 7 випад-
ках.  

Таким чином, застосування препарату 
Синус-Лифт Актив з екстрактом цикламену єв-
ропейського в місцевому лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу підвищує 
ефективність терапії хворих з даною патологі-
єю. На підставі отриманих даних можна реко-
мендувати Синус-Лифт Актив з екстрактом ци-
кламену європейського для місцевого лікування 
дорослих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит. 
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СИНУПРЕТ ФОРТЕ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Під нашим спостереженням за період з 

2013 по 2014 рр. знаходилось 18 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 23 до 42 років. Пацієнти були розподілені на 
дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився «Синупрет форте», та контрольну (8), 
які лікувались за традиційною схемою. Групи 
були співставлені за віком і перебігом захворю-
вання. «Синупрет форте» призначався згідно 
інструкції: по 2 таблетки 1 раз на день. В ком-
плекс лікування включали судинозвужувальні 
краплі до носа, пункції і промивання верхньо-
щелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з 
послідуючим введенням в пазуху розчину анти-
біотика, 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), риноскопічна 
картина (відсутність виділень в середньому но-
совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки порожнини носа), стан верхньо-
щелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі). При аналізі резуль-
татів лікування відмічено більш інтенсивний 
регрес симптомів запалення верхньощелепної 
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 9 із 10 
хворих, що приймали «Синупрет форте», вказу-

вали на зникнення, 1 – на зменшення секреції з 
носа, 9 – на відновлення носового дихання, 1 – 
на його покращення, 8 % – на зникнення, 2 % – 
на зменшення головного болю в контрольній 
групі ці показники були нижчими. Риноскопічна 
картина нормалізувалась на 5-6-й день лікуван-
ня у 9 пацієнтів основної групи. Слизова оболо-
нка порожнини носа у них була рожевою, нор-
мальної вологості, нормальної консистенції, без 
виділень. В контрольній групі риноскопічна ка-
ртина нормалізувалась на 5-6-й день лікування 
настала у 6 із 8 пацієнтів. Стан верхньощелепної 
пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й 
день лікування у 8 хворих основної групи; в ко-
нтрольній групі стан верхньощелепної пазухи 
покращився на 5-6-й день лікування у 6 пацієн-
тів. Синупрет форте всіма хворими переносився 
добре, алергійних реакцій та інших побічних 
явищ не відмічалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
«Синупрет форте» в лікуванні хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит підви-
щує ефективність терапії пацієнтів з цією пато-
логією. На підставі отриманих результатів авто-
ри рекомендують «Синупрет форте» для ліку-
вання хворих на гострий гнійний верхньощеле-
пний синусит як антибактерійний і протизапа-
льний засіб. 
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УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА УРАЖЕННЯ РЕГІОНАРНИХ  
ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ХВОРИХ НА ПЛОСКОКЛІТИННИЙ РАК  

ПОРОЖНИНИ РОТА, ГЛОТКИ ТА ГОРТАНІ 
 

Результати лiкування хворих на місцево-
розповсюджений рак голови та шиї загалом ви-
знаються незадовiльними. Значний вплив на 
вибір тактики лікування і його послідовність 
має стан регіонарних лімфатичних вузлів шиї. 
Серед методів діагностики регіонарних метаста-
зів при патології голови та шиї особливе місце 
займає ультразвукове дослідження (УЗД). Осно-
вна перевага методу полягає в його доступності 
та ефективності.  

Мета роботи – оцінити можливості УЗД 
метастазів у лімфатичні вузли шиї у хворих з 
пухлинами голови та шиї.  

Матеріали та методи. Проаналізовано 
результати УЗД дослідження 87 хворих на міс-
цево-розповсюджений плоскоклітинний рак 
слизової порожнини рота, глотки (окрім носог-
лотки) та гортані з T2-4N1-2M0 ІІІ-ІVa стадії перед 
хірургічним втручанням. Застосовували мето-
дику стандартного огляду в В-режимі та допле-
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рографії з вивченням якісної характеристики 
кровоплину. Зона обстеження – від лінії ниж-
ньої щелепи, защелепових ямок вниз до ключи-
ці, включаючи всі трикутники шиї з основними 
групами лімфатичних вузлів. Усім хворим про-
ведено оперативне втручання на первинному 
вогнищі та лімфаденектомія у необхідному 
об’ємі з морфологічним підтвердженням ура-
ження лімфатичних вузлів.  

Результати. В 72 (82,8%) пацієнтів мета-
стази виявлено лише на стороні розташування 
первинного вогнища, в 15 (17,2%) – контрлате-
рально. Непальпабельні патологічно змінені 
лімфатичні вузли ехографічно діагностовано у 
14 (16,1%) хворих.  

Уражені лімфатичні вузли мали основні 
ехографічно-діагностичні прикмети метастазів: 
збільшення розміру і об’єму; округлу форму, 
нечіткий і нерівний контур; негомогенність ехо-
структури з наявністю як гіпо-, так і гіперехо-
генних ділянок. При порівняльному аналізі 
отриманих даних було констатовано, що для 
незмінених лімфатичних вузлів характерна по-
довгувата форма з дещо потовщеним рівним 
контуром і гомогенною структурою, тоді як при 
наявності метастазів у лімфовузли < 2 см була 
притаманна округла форма, як правило, без по-
товщення контуру з гетерогенною структурою. 
Однорідність структури також притаманна і для 
метастазів менше одного сантиметра, але вже з 
підвищеною ехогенністю. Метастази більше 20 
мм і конгломерати лімфатичних вузлів візуалі-
зувались у вигляді пухлин неправильної форми 
з негомогенною структурою та компресією су-
дин шиї і прилягаючих тканин. Деформація ма-

гістральних судин шиї (сонних артерій, внутрі-
шньої яремної вени) у вигляді розширення або 
звуження просвіту на 2-3 мм вказувало на інва-
зію метастатичного процесу в їх стінку.  

Застосування доплерівських методик на-
давало додаткову інформацію про стан лімфа-
тичних вузлів. Метастази характеризувалися 
дифузним розподілом кровоплину з наявністю 
або відсутністю периферичних судин. Для не-
змінених лімфатичних вузлів характерним була 
візуалізація в структурі поодиноких судин, а 
при виявленні декількох судин їх розподіл, як 
правило, був рівномірним від воріт до перифе-
рії, тоді як метастатичне ураження вузлів харак-
теризувалося хвилеподібним і хаотичним роз-
ташуванням судин. Необхідно зазначити, що 
розглянуті вище ехографічні особливості струк-
тури і кровоплину в лімфовузлах можуть бути 
спровоковані анатомічними змінами після попе-
редньо проведеного курсу променевої терапії. 
Лімфаденопатію може також імітувати асимет-
рія великих слинних залоз, щитоподібної зало-
зи; поперечні паростки шийних хребців; зміни 
тонусу м’язів шиї. В таких випадках диферен-
ційній діагностиці сприяло проведення тонкого-
лкової аспіраційної біопсії або трепанбіопсії. 
Точність цих методів склала 81% і 97% відпові-
дно. 

Висновки. Ультразвукове дослідження 
лімфатичних вузлів шиї має вагоме значення 
при визначенні їх метастатичного ураження, а 
також для диференціації різних тканинних стру-
ктур у хворих на рак ротової порожнини, глотки 
та гортані, особливо на фоні індуративних змін 
після променевої терапії. 

 
© О.О. Галай, 2015 
 

 
 
 
Г.І. ГАРЮК, О.М. ШЕВЧЕНКО, Ю.В. ТИМОШЕНКО, О.Є. СВІТЛИЧНИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ П’ЄЗОХІРУРГІЇ У ПРОТЕКЦІЇ М’ЯКОТКАННИХ УТВОРЕНЬ  
ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Зважаючи на складну анатомічну будову 

ЛОР-органів, особливо структур вуха і ділянок, 
що розташовані поруч і пов’язаний з тим ризик 
їх ушкодження під час оперативних втручань, 
сьогодні дуже актуальним є питання удоскона-
лення засобів протекції важливих анатомічних 
утворень в зазначених ділянках. Одним з таких 
методів можна розглядати п’єзохірургію. 

П’єзохірургія відносно новий метод обро-
бки тканин, широко використовується в стома-
тології і знаходить застосування в отоларинго-

логічній хірургії. Принцип дії п’єзохірургії за-
сновано на утворені кавітаційних порожнин в 
рідині, що подається в робочу зону під впливом 
ультразвукових коливань. Утворення кавітації 
можливо лише коли робоча частина розташова-
на поруч з твердою тканиною, наприклад кіст-
кою. М’які тканини не забезпечують утворення 
кавітації і при контакті з ними прямого фізично-
го впливу на них не відбувається. Робочий еле-
мент апарата не завдає прямого впливу на тка-
нини лише опосередковано через утворення ка-
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вітації. Таким чином, п’єзохірургія впливає ли-
ше на кісткову тканину, не ушкоджуючи м’які 
тканини. 

Salami A., Dellepiane M., Proto E., Mora R. 
у своїх дослідженнях також зазначають, відсут-
ність некротизуючого впливу на кістку, що 
пов’язано з відсутністю термічного чинника від 
тертя робочої частини бора о тверду кістку, що 
зумовлює прискорення репаративних процесів. 
Також вони зазначають, що жодного разу не 
відмічали порушень і ушкоджень лицевого нер-
ва навіть при випадковому контакті робочої час-
тини інструмента з ним. 

Barbara Crippa, Francesco Antonio Salzano 
та співавтори вивчаючи післяопераційну біль 
відмічають меншу її інтенсивність та тривалість 
у порівняні з хвроими яким виконували операцію 
використовуючи інші методи обробки тканин. 

Antonio Pirodda, Maria Chiara Raimondi, 
Gian Gaetano Ferri зазначають, що враховуючи 
всі вище зазначені переваги цього метода він 
також має технічні недоліки, такі як порівняно з 
бором менша швидкість обробки кістки, конс-
труктивно робоча частина не дозволяє працюва-
ти у вузькій глибокій порожнині перекриваючи 
візуалізацію, для ефективного утворення кавіта-

ції потрібен близький до прямого кут розташу-
вання робочої частини, що не завжди можливо, 
пориста структура кістки може також заважати 
утворенню кавітації. Тому вони зазначають, що 
найкраще використовувати п’єзохірургію безпо-
середньо поруч з м’якотканими утвореннями, 
виконуючи основну обробку кістки бором. 

Навпроти, Angelo Salami, Renzo Mora, 
Massimo Dellepiane порівнюючи час використа-
ний на операцію із застосуванням бору та 
п’єзохірургії вказують на відсутність великої 
різниці, на додаток, вказують на краще післяо-
пераційне загоєння та зменшення тривалості 
післяопераційного ліжко-дня. 

Вище зазначені технічні особливості та 
проведені дослідження п’єзохірургічного мето-
да обробки тканин зумовлюють високий потен-
ціал метода в аспекті протекції важливих анато-
мічних утворень ЛОР-органів при хірургічних 
втручаннях і відкривають широкий простір для 
їх дослідження і впровадження в практику ЛОР-
хірургів. Протекція лицевого нерва, сигмоподі-
бного синуса, мозкових оболонок, оболонок ен-
долімфатичного міхура в ото- і отонейрохірургії 
найбільш актуальний напрямок вивчення та за-
стосування п’єзохірургії в отоларингології. 

 
© Г.І. Гарюк, О.М. Шевченко, Ю.В. Тимошенко, О.Є. Світличний, 2015 
 
 

 
 

Я.І. ГЕНИК, Н.В. ВАНЧЕНКО, Н.М. КУДЕРСЬКА, В.Д. ДРАНЧУК, І.В. САПІЖАК 
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІДОН-ЙОДУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ 
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ГЛОТКИ 

 
За останнє десятиліття інфекційно-

запальні захворювання не втратили своєї значи-
мості в структурі оториноларингологічних за-
хворювань. Останнім часом змінюється тільки 
пріоритет того чи іншого збудника, частота, 
значимість різних ускладнень, поява і виділення 
нових штамів і патогенних мікроорганізмів у 
різних біоптатах. Часте і надлишкове, не завжди 
обґрунтоване використання антибіотиків приз-
вело до того, що відбувся цілий ряд змін як ха-
рактеристик патогенних мікроорганізмів, так і 
складу мікрофлори людини. 

В даний час звертає на себе увагу частота 
рецидивів вірусних захворювань, специфічних і 
неспецифічних фарингітів, тонзилітів. Запальні 
захворювання глотки відносяться до захворю-
вань, які самі по собі не становлять прямої за-
грози здоров'ю людини, однак при даних станах 
накопичуються і постійно зберігаються у висо-

ких концентраціях умовно-патогенні мікроорга-
нізми, які є основними збудниками гнійно-
запальних захворювань глотки. Залишаються 
актуальними питання ранньої та адекватної діа-
гностики, профілактики поширення інфекційно-
запальних захворювань. 

Проблема стійкості і антибіотикорезисте-
нтності змушує оптимізувати схеми лікування. 
Слід визнати, що в даний час існує інформація 
про штами мікроорганізмів, стійких до антисеп-
тичних засобів, але ці повідомлення з'являються 
значно рідше, ніж повідомлення про мікроорга-
нізми, які резистентні до антибіотиків. Деякі 
дослідники демонструють результати, в яких 
певні штами мікроорганізмів, особливо госпіта-
льні, стають стійкими до таких антисептиків, як 
водний розчин хлоргексидину, розчин калію 
перманганату, фурацилін та ін. У зв'язку з цим 
активно ведеться пошук нових препаратів, на-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salami%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19248954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dellepiane%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19248954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proto%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19248954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mora%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19248954
http://www.pubfacts.com/author/Angelo+Salami
http://www.pubfacts.com/author/Renzo+Mora
http://www.pubfacts.com/author/Massimo+Dellepiane
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дійно попереджуючих поширення госпітальної 
інфекції. 

Так, все більш широке застосування зна-
ходять добре всім відомі препарати йоду, особ-
ливо його різні комплексні сполуки. 

Бетадин – це комплексне з'єднання йоду і 
полівінілпіролідону (ПВП), який є інертним син-
тетичним полімером і виконує роль носія, який не 
володіє токсичними і антигенними властивостями, 
здатний оборотно приєднувати інші речовини, такі 
як лікарські токсини, препарати, гормони. 

У порівнянні з іншими антисептиками у 
ПВПйоду є ряд істотних переваг: 

- Ефективніше інших антисептиків приг-
нічує розмноження мікроорганізмів навіть у ве-
ликому розведенні; 

- Фізико-хімічні умови у осередку запа-
лення, що обумовлюються рН, білком, кров'ю, 
ферментами, мало впливають на дію ПВПйоду; 

- Володіє найбільш високою специфічною 
активністю відносно більшості інфекцій і більш 
широким противірусним спектром дії (ентерові-
руси, віруси поліомієліту, герпесу, аденовіруси, 
віруси грипу, а також HРV); 

- Не описано жодного факту розвитку ре-
зистентності мікроорганізмів до повідон-йоду, 
незважаючи на тривалий період застосування в 
хірургічній практиці; 

- Відсутність системного ефекту за раху-
нок великих розмірів комплексу (400-4000 kDa) 
Повідон-йоду. 

Доведено високу ефективність ПВП йоду 
в місцевій терапії герпетичних уражень слизо-
вих оболонок і висока активність в профілактиці 
передачі папіломавірусної інфекції. При цьому 
зазначено, що папіломавірус не чутливий до 
інших антисептиків. У деяких дослідженнях 
повідон-йод проявив себе як більш ефективний 

засіб у лікуванні та профілактиці вірусних інфе-
кцій в порівнянні зі специфічними противірус-
ними засобами. 

Нами проведено обстеження та лікування 
18 пацієнтів з запальними захворюваннями гло-
тки (фарингіт, тонзиліт, стоматит і т.д.). Даній 
групі пацієнтів призначалось щоденне полос-
кання глотки та ротової порожнини розчином 
Бетадину (2-3 кр. на склянку теплої води) з пос-
лідуючою щоденною аплікацією розчину Бета-
дину на уражену ділянку слизової протягом 7-10 
днів. У схему лікування антибактеріальні пре-
парати не включались. Контрольну групу скла-
дали 10 пацієнтів з аналогічним діагнозом, яким 
призначалась емпірична антибіотикотерапія та 
місцеве лікування ротоглотки не йод-вмісними 
антисептиками.  

Спостерігаючи за обома групами пацієн-
тів в динаміці, можна відмітити наступне.  

Суб′єктивно покращення загального стану 
відзначалось практично в одинакові строки лі-
кування, однак клінічний ефект від лікування у 
пацієнтів першої групи був вищим ніж у другої. 
У пацієнтів першої групи відзначено більш ін-
тенсивний регрес симптомів захворювання, та 
тривалий період ремісії, не зважаючи на істотно 
менше навантаження лікарськими препаратами.  

Високі темпи зловживання антибіотиками 
і подальшого розвитку бактеріальної резистент-
ності підкреслюють необхідність виявлення 
альтернативних протимікробних препаратів 
(особливо для місцевого лікування), які мінімі-
зують використання антибіотиків. Висока тера-
певтична ефективність, економічність лікуван-
ня, дозволяють рекомендувати використання 
препарату Бетадин в оториноларингологічній 
практиці для місцевого лікування запальних 
захворювань глотки. 

 
© Я.І. Геник, Н.В. Ванченко, Н.М. Кудерська, В.Д. Дранчук, І.В. Сапіжак, 2015 
 
 
 
 

 
Я.І. ГЕНИК, С.І. ГЕНИК, В.Д. ДРАНЧУК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АКУПУНКТУРИ  
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДИСФОНІЙ 

 
Голкорефлексотерапія (голковколювання, 

голкотерапія) – один з найважливіших методів 
лікування на Сході. Він носить також назву аку-
пунктура. Це один з найдавніших способів ліку-
вання, зафіксований письмовими джерелами: 
вперше акупунктура згадується в медичному 
трактаті 475 року до н. е.. 

 Актуальність цього методу в ХХI столітті 
не тільки не знизилася, але навіть зросла, оскі-
льки всі ці століття на Сході проводився неухи-
льний розвиток і вдосконалення голкотерапев-
тичних методик. 

 Голковколювання – це методика впливу 
на біоактивні точки організму за допомогою 
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спеціальних голок. Ці точки пов'язані з внутрі-
шніми органами і є осередком нервових закін-
чень. Акупунктурна дія на них: 

• знімає спазми; 
• відбувається енергетична розблокування 

нервових вузлів; 
• при обертанні голки додатково стиму-

люється нервові закінчення, викликаючи седа-
тивний або збудливий ефект. 

Голкотерапія впливає як на конкретні ор-
гани і системи, так і на організм в цілому, за-
вдяки чому успішно перемагає хронічні захво-
рювання. 

 Голковколювання виконується в біологі-
чно активних точках, загальне число яких, ви-
користовуваних зараз, досягає 693. Активна то-
чка являє собою проекцію на шкіру нервових і 
судинних утворень. Залежно від характеру за-
хворювання, стадії процесу (гостра, підгостра, 
хронічна), стану хворого і його віку вибирають-
ся і відповідні техніки лікування. 

 Під нашим спостереженням знаходилися 
25 хворих з дисфонією. Вік обстежуваних від-
повідав 25-35 рокам. Ми застосували 2 види лі-
кування: медикаментозне з фонопедією і голко-
терапію з фонопедією. Медикаментозне ліку-
вання рекомендували для зняття запального 
процесу в гортані, а з фізіопроцедур - електро-
форез з хлористим кальцієм на область гортані. 
Фонопедія передбачала проведення спеціальних 
вправ для кращої участі в голосоутворенні гру-
дного резонатора. Голкорефлексотерапию про-
водили по II варіанту гальмівного методу в точ-
ки: IG- 16, 17, 19, Е-9, 10, Р-6, Т-20 і точки на 
вушній раковині: АТ-13 II наднирника, АТ-15II 

горла і гортані, АТ-22IY залоз внутрішньої сек-
реції, АТ-55х центральної нервової системи. 

 Медикаментозне лікування з фонопедією 
проведено 11 хворим, в результаті одужання 
наступило у 4, поліпшення – у 4, без ефекту – у 
3. Після проведення голкорефлексотерапії з фо-
нопедією 14 хворим одужання було у 11, поліп-
шення – 2, без ефекту – 1. Нормалізацію голосу 
констатували у всіх хворих з числа видужую-
чих. При непрямій ларингоскопії у хворих з 
одужанням голосові складки мали білий колір, 
при фонації вони змикалися. З числа хворих з 
поліпшенням голосові складки виглядали роже-
вими, при фонації відзначалася щілину до 1-1,5 
мм. Час максимальної фонації у всіх обстежува-
них нормалізувалася, досягнувши 20 сек і біль-
ше. Безпосередній клінічний ефект від лікуван-
ня методом голкотерапії з фонопедією з давніс-
тю захворювання до 6 місяців відзначали чистий 
голос, найчастіше після 3-4 сеансу, а з триваліс-
тю захворювання від 1 до 2 років після 6-7 сеан-
су. 

При медикаментозному лікуванні з фоно-
педією з тривалістю захворювання до року від-
значали поступове поліпшення до кінця курсу 
лікування, при давності більше 2-х років ефекту 
не було. 

Таким чином, в результаті проведеного 
лікування найбільш ефективним виявився метод 
голкотерапії з фонопедією, завдяки якій віднов-
лення голосу отримували за короткий термін 
лікування (3-6 сеансу). Голкотерапія надає ста-
білізуючу дію на нервову систему, а дихальні і 
голосові вправи сприяють зміцненню нервово-
м'язового апарату гортані. 

 
© Я.І. Геник, С.І. Геник, В.Д. Дранчук, 2015 
 
 
 
 

К.В. ГЕРЛЯНД (КИЕВ, УКРАИНА) 

НОВАЯ СИСТЕМА КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ SYNCHRONY  
ОТ MED-EL И ДРУГИЕ СЛУХОВЫЕ ИМПЛАНТЫ 

 
Компания Мед-Ел – лидер в области про-

изводства слуховых имплантов – непрерывно 
работает над усовершенствованием импланта-
ционных средств слухопротезирования. Пре-
имущества систем Мед-Ел заключаются в вве-
дении решетки активных электродов на всю 
глубину улитки, сохранении структур улитки 
при введении и использовании новых стратегий 
обработки звука FineHearing для обеспечения 
натурального восприятия. В мае 2014 года на 
международной конференции в Мюнхене ком-

пания представила новую систему кохлеарной 
имплантации SYNCHRONY. Отличительной 
особенностью нового импланта является маг-
нит, который может свободно вращаться и са-
мовыравниваться в титановом корпусе, миними-
зируя крутящий момент импланта и риск раз-
магничивания при МРТ. Такая конструкция по-
зволяет проводить обследование МРТ с высокой 
разрешающей способностью в магнитном поле 
напряжненностью 3,0 Тесла без необходимости 
удаления магнита. Магнит может быть времен-
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но удален для уменьшения области затенения. 
Имплант SYNCHRONY может быть оснащен 
штифтами PIN, которые обеспечивают надеж-
ную фиксацию импланта на височной кости и 
уменьшают время проведения операции. Линей-
ка активных электродов насчитывает 10 вариан-
тов исполнения для достижения максимального 
результата при различных строениях улики ка-
ждого отдельного пациента. 

 Звуковой процессор SONNET оснащен 
двумя микрофонами и использует программу 
обработки звука, позволяющую обеспечить на-
правленность на собеседника, уменьшить шум 
ветра и автоматически регулировать уровень 
громкости. Водонепроницаемый корпус позво-
ляет хорошо слышать в любой ситуации. Сис-
тема регистрации данных о использовании про-
цессора позволит аудиологу легко адаптировать 
настройку процессора к индивидуальным по-
требностям пользователя. Увеличено время ра-
боты от двух воздушно-цинковых батареек (675 

тип) до 60 часов. Для подключения внешних 
источников звука процессор оснащен телефон-
ной катушкой, батарейным отсеком со стан-
дартным трехштырьковым разъемом и подго-
товкой для беспрововодного подключения на 
частоте 2,4 Ггц. 

 Для пациентов с частичной глухотой 
процессор SONNET может комплектоваться 
акустическим модулем для усиления низких 
частот до 48 Дб, обеспечивая максимальный 
уровень звукового давления на низких частотах 
118 Дб в 6-ти каналах. 

 Для пациентов с кондуктивной и сме-
шанной тугоухостью (пороги слуха до 65 Дб) 
используются другие имплантационные реше-
ния: Vibrant Soundbridge и Bonebridge. 

 Таким образом, специалисты компании 
Мед-Ел с помощью линейки имплантационных 
продуктов стремятся дать возможность слышать 
как можно большему количеству пациентов с 
различными потерями слуха. 

 
© К.В. Герлянд, 2015 
 
 
 

 
В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КИСТА ТОРНВАЛЬДТА И СИНДРОМ ПОСТНАЗАЛЬНОГО ЗАТЁКА 
 

Жалобы на ощущение стекание слизи по 
задней стенке глотки являются одной из распро-
странённых причин обращения пациентов к 
оториноларингологу. Для определения данного 
состояния пользуются рабочим названием «по-
стназальный синдром» (В.М. Авербух, 2010). 

Одной из причин постназального затёка 
(postnasal drip syndrom) является сумка (киста) 
Торнвальдта − кистоподобное образование но-
соглотки, располагающееся по средней линии 
вблизи глоточной миндалины, связанное с от-
шнуровыванием на 10 неделе эмбрионального 
развития части энтодермы в области спинной 
хорды в краниальном отделе (инвагинация фор-
мирующейся слизистой оболочки глотки). Рас-
пространённость этой патологии в популяции 
достигает 3 % (О.В. Савчук, 2014). 

Больные с данным заболеванием могут 
также жаловаться на дискомфорт в горле, по-
кашливание, особенно по утрам, с обильным 
отхождением слизистых сгустков. Кроме того, 
их беспокоят головные боли в теменной и заты-
лочной областях, напряжение шейных мышц, 
неприятный запах изо рта, затруднение носово-
го дыхания, увеличение лимфатических узлов 
шеи, субфебрилитет, заложенность ушей и ту-
гоухость. 

 В связи с этим пациенты длительное 
время обращаются к отоларингологам, терапев-
там, гастроэнтерологам или пульмонологам, не 
получая должной адекватной помощи.  

Иногда им даже выполняют хирургиче-
ские вмешательства, не приводящие к положи-
тельному результату. 

Приводим собственное наблюдение.  
Пациентка Е., 48 лет, обратилась в ЛОР-

клинику городской больницы № 11 г. Донецка 
07.05.12 г. с жалобами на затрудненное носовое 
дыхание справа, стекание слизи по задней стен-
ке глотки, кашель по утрам, заложенность пра-
вого уха, ухудшение слуха на правое ухо, гнуса-
вость. 

Анамнез болезни: носом плохо дышит с 
детства. По поводу этого ей в 2010 г. выполнена 
септопластика, не давшая, как и консервативная 
терапия хронического фарингита, должных ре-
зультатов.  

При риноскопии: носовое дыхание справа 
практически отсутствует, отделяемое скудное, 
гнойное. В области хоаны просматривается ок-
руглое розовое образование, покрытое слизью.  

Задняя риноскопия: правая хоана выпол-
нена плюс-тканью, внешне похожей на хоаналь-
ный полип.  
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По данным отоскопии, акуметрии и ау-
диометрии определялись признаки правосто-
роннего тубоотита.  

На выполненной КТ околоносовых пазух 
по щелевидной инвагинации мягких тканей в 
области носоглотки, можно было заподозрить 
сумку Торнвальдта. При эндоскопическом ос-
мотре носоглотки она представляла собой свищ 
в центре округлого образования, возвышающе-
гося на её задней стенке, а также скопление сли-
зи в области глоточного устья правой слуховой 
трубы.  

07.05.12 г. произведена эндоскопическая 
операция: удаление кисты носоглотки. После-
операционный период у пациентки протекал 
гладко.  

12.05.12 г. больная была выписана с вы-
здоровлением к труду. 

Контрольные осмотры пациентки в мае 
2013, 2014 и 2015 гг. констатировали отсутствие 
каких-либо жалоб со стороны ЛОР-органов. Ри-
носкопия подтвердила отсутствие рецидива кис-
ты. Аудиометрические данные соответствовали 
возрастным изменениям. 

Следовательно, проведенная эндоскопи-
ческая операция по удалению сумки Торнвальд-
та дала стойкий положительный эффект. 

Этим клиническим опытом я хотел обра-
тить внимание коллег на одну из возможных 
причин хронического тубоотита, а также хрони-
ческого фарингита, сопровождающегося пост-
назальным затеканием. 

 
© В.Н. Гинькут, 2015 
 
 
 

 
В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИЗЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ У РЕБЁНКА ПОСЛЕ АДЕНОТОМИИ 
 

Пароксизмальные судорожные состояния 
эпилептического генеза являются одной из ак-
туальных проблем современной педиатрии 
(М.И. Медведев, 2015). Они составляют до 7 % 
в популяции детского населения (Н.Н. Володин, 
2007). В возрастном диапазоне от 1 года до 5 лет 
у детей чаще всего возникают так называемые 
специфические возрастзависимые пароксизмы. 
При своевременно недиагностированной и не-
леченной эпилепсии у ребёнка достаточно бы-
стро развиваются нарушения внимания, пове-
дения, памяти, речи, что приводит к выражен-
ным задержкам психического развития и в ко-
нечном итоге способствует социальной дезадап-
тации этих детей (Н.Н. Володин и соавт., 2002). 
Это определяет актуальность проблемы лечения 
эпилепсии на ранних стадиях. 

В медицинской литературе имеются лишь 
единичные сообщения о риногенной причине 
эпилепсии (С.С. Лиманский, 2006). О связи эпи-
приступов и гипертрофии аденоидной ткани 
носоглотки, сопровождающейся синдромом об-
структивного апноэ сна, в доступной литературе 
публикаций мы не встретили. 

Известно, что пациенты с синдромом об-
структивного апноэ сна нередко испытывают 
ночные страхи, энурез, мигренозные пароксиз-
мы, а также конверсионные припадки (H.L. Tan  
et al., 2015). За подобными пароксизмами могут 
скрываться эпилептические приступы, в основе 
которых лежат различные функциональные ли-
бо органические изменения головного мозга. 

Приводим собственное наблюдение.  
Больной Д., пяти лет, в течение года стра-

дал затруднённым носовым дыханием, частыми 
насморками и отитами, а также периодическими 
интенсивными головными болями. Мальчик 
часто жаловался на усталость и плохой аппетит. 
Спал беспокойно. Последние восемь месяцев 
родители наблюдали у ребёнка судорожные 
припадки, которые случались всё чаще и стали 
сопровождаться нарушением сознания вплоть 
до его потери.  

По этому поводу пациент с диагнозом 
эпилепсия наблюдался у невролога и постоянно 
получал антиконвульсантную терапию. Прово-
димое лечение не приносило стойкого улучше-
ния. В связи с прогрессирующим ухудшением 
слуха, выраженным храпом и приступами вне-
запной остановки дыхания во время сна родите-
ля дали согласие на оперативное лечение.  

12.04.2011 г. в ЛОР-отделении городской 
больницы № 11 г. Донецка под местной анесте-
зией в штатном режиме без каких-либо особен-
ностей была проведена аденотомия. Носовое 
дыхание у ребёнка восстановилось сразу, а слух 
улучшился до нормального восприятия звуков 
через час после операции. Послеоперационный 
период протекал гладко.  

Пациент был выписан из стационара на 
вторые сутки. Через неделю ребёнок стал посе-
щать детский коллектив. Со слов родителей, 
после перенесенной операции храп и остановки 
дыхания во сне у мальчика исчезли. Эпипристу-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26270608
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пы у него стали наблюдаться всё реже и реже, а 
через месяц прекратились вовсе.  

Наблюдение за ребёнком в течение четы-
рёх лет констатировали полное излечение от 
эпилепсии. Анализируя данный клинический 
случай, следует отметить, что неэффективность 
длительной противоэпилептической терапии 
должна стать поводом для поиска врачом дейст-
вительных причин страдания пациента. 

Данное наблюдение представляет интерес 
для специалистов в связи с эффективностью 
лечения эпилепсии, которая сочеталась с гипер-
трофией аденоидной ткани носоглотки и син-
дромом обструктивного апноэ сна. 

Описанный случай показал, что в некото-
рых ситуациях решение сложной медицинской 
проблемы невозможно в рамках одной специ-
альности. 

 
© В.Н. Гинькут, 2015 
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(ДОНЕЦК, МАРИУПОЛЬ; УКРАИНА) 

ТОНЗИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ У ПАЦИЕНТА С ЛАКУНАРНОЙ АНГИНОЙ 
 

Кровотечение из нёбных миндалин явля-
ется довольно редким осложнением острого или 
хронического тонзиллита (P.V. Vlastarakos, E. 
Iacovou, 2013). Чаще всего эта грозная патоло-
гия встречается у молодых пациентов (D. Xu, J. 
Gu, 2014). Описаны случаи горловых кровоте-
чений, которые закончились фатально (V. 
Kumra et al., 2001). 

К спонтанным кровотечениям из глотки 
могут привести парафарингеальные абсцессы и 
флегмоны, инфекционный мононуклеоз, анома-
лии сонной артерии или её аневризмы, рак мин-
далин. Вполне возможно, что при ангине к диф-
фузному паренхиматозному кровотечению при-
водит увеличение кровотока в воспалённой 
лимфоидной ткани миндалин, а также тромбоз 
капилляров и некроз стенок приводящих сосу-
дов (R.W. Byard, 2008). Реже кровотечение обу-
словлено пороками развития сосудов, васкули-
том и проблемами тромбообразования (A. Salem 
et al., 2010). 

Для уточнения причины геморрагии кли-
ницисты рекомендуют выполнять УЗИ и КТ 
шеи, а также артериографию.  

Спонтанное кровотечение из нёбной мин-
далины успешно останавливается временным 
прижатием тампона с адреналином либо прижи-
ганием раствором нитрата серебра. Лучшие ре-
зультаты достигаются при использовании низ-
котемпературной радиочастотной технологии. В 
наиболее упорных случаях прибегают к тонзил-
лэктомии и последующей перевязке сосуда в 
ране (Y.S. Kim et al., 2010). 

Случаев спровоцированных кровотечений 
из нёбных миндалин при банальной ангине в 
доступной нам литературе мы не встретили.  

Приводим собственное наблюдение.  
Больной К., 26-ти лет, поступил в ургент-

ное ЛОР-отделение городской больницы № 9 г. 
Мариуполя 12.06.15 г. в 04.45 ч с диагнозом: 
Лакунарная ангина, глоточное кровотечение.  

Со слов пациента, горло у него болело в 
течение трёх дней. Температура тела повыша-
лась до 39° С. Беспокоили головные и мышеч-
ные боли, а также боли в суставах. К врачу 
больной не обращался, лечился самостоятельно. 
Кроме приёма жаропонижающих средств, ак-
тивно снимал гнойный налёт с нёбных минда-
лин раствором Люголя на тампоне. После оче-
редной такой манипуляции открылось выра-
женное кровотечение из горла. 

Объективно при поступлении: состояние 
средней тяжести. Температура тела 38,6° С. 
Пульс 110 уд/мин. Регионарные лимфатические 
узлы увеличены с обеих сторон, умеренно бо-
лезненные при пальпации. 

При фарингоскопии: слизистая оболочка 
глотки гиперемирована. Нёбные миндалины 
отёчные, местами покрыты желтоватым налё-
том. У нижнего полюса правой миндалины оп-
ределялся сгусток крови. Выше него, в средней 
трети, в лакуне нёбной миндалины обнаружен 
кровоточащий сосуд.  

Было произведено прижатие сосуда в те-
чение пяти минут марлевым тампоном, смочен-
ным 3% перекисью водорода и адреналином. 
Кровотечение остановилось. Больному было 
введено внутривенно 4 мл дицинона и внутри-
мышечно 2 мл викасола. 

Пациент отправлен в палату под наблю-
дение дежурной медсестры. Через полтора часа 
кровотечение повторилось.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vlastarakos%20PV%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacovou%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacovou%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iacovou%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25764770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25764770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25764770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25764770
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Под местной анестезии лидокаином произ-
ведена гальванокаустика кровоточащего сосуда 
нёбной миндалины. Кровотечение остановилось и 
больше не повторялось. Пациент выписан из от-
деления с выздоровлением на седьмые сутки.  

Данное наблюдение представляет интерес 
для врачей-отоларингологов как пример грозно-
го осложнения неграмотного самолечения анги-
ны и эффективности простых методов останов-
ки тонзиллярного кровотечения. 

 
© В.Н. Гинькут, Н.Д. Тищенко, В.В. Гинькут, А.Н. Тищенко, 2015 
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ ПАРАТОНЗИЛЯРНОГО АБСЦЕСУ 

 
Найчастішими ускладненнями хронічного 

декомпенсованого тонзиліту є паратонзиліт та 
паратонзилярний абсцес, що формується на фо-
ні ангіни чи безпосередньо по її закінченню. 

Щоб виявити, які відбуваються зміни в 
піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний 
тонзиліт та у хворих на паратонзилярний абсцес 
ми провели ряд паталого-морфологічних дослі-
джень видалених мигдаликів (біоптатів) у хво-
рих на хронічний тонзиліт (30 мигдаликів) та на 
паратонзилярний абсцес (15 мигдаликів). 

Нами підтведжено, що при хронічному 
тозиліті в мигдаликах і оточуючих тканинах 
виникають структурні зміни, що призводять до 
формування патологічного кола для перманент-
ного перебігу запального процесу і зумовлюють 
розвиток ускладнень.  

Вибір тактики та методу лікування хворих 
на хронічний тонзиліт, а саме декомпенсованої 
форми знаходиться в прямій залежності від пе-
ребігу захворювання та передбачених патомо-
рофологічних змін у самих мигдаликах. 

Для хронічного декомпенсованого тонзи-
літу характерна деформація мигдаликів, фіброз, 
розростання в товщі мигдаликів сполучнотка-
нинних прошарків, які розділяють лімфоїдну 
тканину на окремі частки. Такі зміни часто по-
єднуються з атрофічними змінами фолікулів та з 
вогнищевою реактивною гіперплазією мигдали-
ків. Відповідно проходять зміни в гістоархітек-
тоніці судин, як кровоносних, так і лімфатич-
них. Капсула мигдаликів потовщується. В на-
вколишніх тканинах також спостерігається роз-
ростання сполучної тканини, відбуваються ат-
рофічні зміни підлягаючих смугастих м’язах. 
Все це призводить до стиснення вивідних про-
токів малих слинних залоз, що розташовуються 
паратонзилярно. Утворюються дуктоектозії ма-
лих слинних залоз, розвивається сіалоаденіт. В 

подальшому в розширених та інфікованих виві-
дних протоках малих слинних залоз може вини-
кнути гнійний процес, що симулює клініку па-
ратонзилярного абсцесу. 

Поряд з цими змінами формується карти-
на цирозу мигдаликів з розвитком ригідності 
тканин і порушення дренажної функції лакун. 
Самі лакуни значно розширюються, містять в 
своїх порожнинах значну кількість інфікованого 
детриту та ексудату. Часто виявляються друзи 
променистих грибків. Характерним для хроніч-
ного тонзиліту є утворення з лакун замкнутих 
епітеліальних кіст, які розташовуються в товщі 
лімфоїдної тканини, або навіть в капсулі мигда-
ликів чи поза їх межами. Такі кісти слугують 
постійним джерелом інфекції і можуть сприяти 
розвитку абсцесів. 

Слизова оболонка (епітеліальна вистілка 
мигдаликів і їх лакун) втрачає нормальну гісто-
архітектоніку і стратифікацію епітеліального 
пласта, що є причиною руйнації криптолімфона. 
В лакунах спостерігаються ерозування поверхні, 
патологічна регенерація плоского епітелію в 
формі гіпорегенерації чи гіперрегенерації з 
утворенням папілярних структур. Епітеліальний 
пласт набрякає, інфільтрується ефекторними 
клітинами (поліморфноядерними лейкоцитами, 
макрофагами, лімфоїдними елементами), які 
беруть на себе барьєрну функцію, але через свої 
активні фагоцитарно-метаболічні функції спри-
яють подальшому пошкодженню епітеліальної 
вистілки, тобто формується патологічне коло. 
Дно лакун розташовується часто глибоко в тов-
щі мигдаликів. При ерозуванні поверхні вогни-
щеве гнійне запалення легко розповсюджується 
поза межами капсули мигдаликів. 

Паралельно змінюється клітинний склад і 
будова лімфоїдної тканини мигдаликів: в фолі-
кулах розвиваються атрофічні процеси, зростає 
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кількість незрілих клітин, значно збільшується 
присутність поліморфноядерних лейкоцитів і 
макрофагів, строма втрачає еластичність і спро-
можність до деформації за рахунок фіброзуван-
ня, в результаті чого страждає евакуаторна фун-
кція лакун. 

На підставі цих змін морфологічно можна 
виділити кілька шляхів формування паратонзи-
лярних абсцесів: 

- лакуногенний – шляхом ерозування епі-
теліальної вистілки дна лакун, що розташову-
ються в глибині мигдаликів. Вогнище гнійного 
запалення легко розповсюджується на глибше 
розташовані тканини; 

- кістогенний - шляхом формування із ла-
кун замкнутих епітеліальних кіст в товщі миг-
даликів, в капсулі мигдаликів чи поза її межами. 
В просвіті таких кіст міститься інфікований дет-
рит; 

- сіалодуктогенний – шляхом здавлення 
вивідних протоків малих слинних залоз і інфі-

кування їх вмісту з розвитком сіалоаденіту, що 
розцінюється клінічно як паратонзилярний абс-
цес.  

Всі три перераховані шляхи передачі ін-
фекційних агентів за межі мигдаликів в парато-
нзилярну область є причиною розвитку парато-
нзилярного абсцесу. 

А в розвитку рецидивуючих паратонзиля-
рних абсцесів з найбільшою вірогідністю є сіа-
лодуктогенний шлях від малих слинних залоз, 
розташованих в піднебіній ділянці поряд із під-
небінними мигдаликами. 

Безперечно, такі зміни, що відбуваються в 
мигдаликах при хронічному декомпенсованому 
тонзиліті зумовлюють застосовувати тонзілек-
томію. 

З метою запобігання ускладнень запаль-
ного характеру в післяопераційному періоді та 
зменшення болю і дисфагії нами застосовується 
1,5 % розчин бензидаміну для зрошувань чи по-
лоскання порожнини рота і глотки. 

 
© С.Г. Гичка, Ф.О. Тишко, В.М. Рибка, Ю.В. Паскевич, 2015 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ТРУБОК СИЛАКСАНОВИХ ДЛЯ КАЛОРИЧНОЇ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

 
Ефективність калоричної вестибулярної 

стимуляції в контексті сучасної клінічної ней-
ронауки не викликає сумнівів. Калорична вес-
тибулярна стимуляція являє собою унікальний 
метод, який має визначний вплив на філософію 
активації мозкових структур, що активуються 
внаслідок дії цього феномену. Однак, після ана-
лізу результатів профілактики і лікування лабі-
ринтних порушень після застосування калорич-
ної вестибулярної стимуляції ми маємо також 
відзначити ефективне покращення і лабіринтної 
функції у хворих з лабіринтною дисфункцією 
після судинних захворювань головного мозку. 
Слуховий і вестибулярний аналізатори віднов-
люються не тільки на рівні їх центральних від-
ділів, але й на рівні периферичних рецепторів. 
Ймовірно, механізм покращення функції внут-
рішнього вуха можна пояснювати як результат 
активації всього аналізатора, як зворотну відпо-
відь головного мозку на периферичні рецептори 
після їх попереднього збудження. Найголовніші 
центри головного мозку і рецептори вестибуля-
рного апарату в умовах впливу на них приско-
рень (подразнень) знаходяться в стані фізіологі-

чного збудження з відповідною активацією ме-
таболічних процесів. Отже, існує зворотній 
зв´язок та адаптація вестибулярної еферентної 
системи. Це виглядає правдоподібним, що вес-
тибулярна стимуляція призводить до взаємодії 
між сомато-сенсорною системою та вестибуля-
рним апаратом, про що також свідчать дослі-
дження багатьох інших авторів: отолітова афе-
рентація впливає на лабіринтну функцію. 

Мета: Визначити ефективність калорич-
ної вестибулярної стимуляції за допомогою роз-
робленого нами пристрою трубок силаксанових 
для первинної профілактики – превентивної ре-
абілітації порушень вестибулярного апарату у 
хворих після інсульту. 

Методи: Проведена вестибулометрія 90 
хворим, які в середньому 15,0±1,3 дні тому пе-
ренесли ішемічний інсульт у вертебрально-
базилярному басейні. У 30 з цих хворих калори-
чна вестибулярна стимуляція з холодною кало-
ризацією проводилась за допомогою розробле-
ного нами пристрою з використанням трубок 
силаксанових на тлі терапії антиоксидантом 
природного походження дігідрокверцитином 
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(основна група), і у решти 30 за допомогою тру-
бок силаксанових (група порівняння). Контро-
льну групу склали 30 хворих на ішемічний ін-
сульт. 

Результати: На 14 день після початку ка-
лоричної вестибулярної стимуляції поєднаний 
вестибулярний синдром виявлено тільки у 5 
(16,7%) хворих основної групи і 13 (43,3%) хво-
рих групи порівняння. Натомість поєднаний вес-
тибулярний синдром периферичного і централь-
ного рівня виявлено у 26 (86,7%) обстежуваних 
контрольної групи. Побічних дій використання 
калоричної вестибулярної стимуляції за допомо-
гою трубок силаксанових не виявлено. Хворими 
відмічалась гарна переносимість процедури та 
комфортність її виконання при самостійному за-
стосуванні пристрою трубок силаксанових для 
калоричної вестибулярної стимуляції. 

Висновки: Після використання при лабі-
ринтних порушеннях трубок силаксанових для 
калоричної вестибулярної стимуляції хворими 
на ішемічний інсульт виявляється достовірна 
ефективність відновлення функції вестибуляр-
ного апарату, особливо при проведенні проце-
дури на тлі терапії дігідрокверцитином: кіль-
кість випадків поєднаного вестибулярного син-
дрому за холодної калоризації складає 16,7% в 
основній групі до 43,3% в групі порівняння та 
до 86,7% в контролі. Перевагою використання 
трубок силаксанових для калоричної вестибуля-
рної стимуляції є можливість безпечного ком-
фортного самостійного виконання хворим за-
значеної процедури, що є способом превентив-
ної реабілітації і вагомим внеском до первинної 
профілактики вестибулярних порушень після 
інсульту. 

 
© Я.Ю. Гомза, О.С. Ратушненко, С.С. Ратушненко, С.В. Пасічний, 2015 
 
 
 

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

К ВОПРОСУ О ФИЗИОЛОГИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО АППАРАТА  
СРЕДНЕГО УХА 

 
Звукопроводящая система среднего уха в 

основном предназначена для трансформации фи-
зических данных звуковой волны, а точнее для 
усиления звукового давления, направленного от 
основания стремени на жидкие среды лабиринта. 

 Практически все составляющие элементы 
этой сложной системы (барабанная перепонка, 
сухожилия, связки, мышцы, слуховые косточки с 
их отростками и суставами, мембраны) вносят 
свою лепту в процесс усиления давления на ос-
нование стремени. В целом же процесс усиления 
многими авторами давно изучен, он составляет 
27-28 дБ. Мы в своих экспериментах на изолиро-
ванных височных костях, исследуя амплитудно-
частотные характеристики трансформационного 
аппарата среднего уха, точно подтвердили эти 
цифры (27,5 дБ). Однако, несмотря на подробное 
изучение физиологии усиления звукового давле-
ния практически каждого составляющего транс-
формационного аппарата, роль основания стре-
мени в этом процессе изучена мало и нет кон-
кретных расчетов по усилению давления именно 
основанием стремени. Хорошо известно его ры-
чажно-подобное движение с точкой опоры у зад-
него полюса благодаря неодинаковой ширине 
кольцевидной связки. Это непременно должно 
сказываться на участии в усилении звукового 
давления. Подобное исследование необходимо не 

только с теоретических позиций, но и с сообра-
жений практики в функционально-
реконструктивной хирургии уха.  

 Исследования проведены на изолирован-
ных трупных височных костях, изъятых в день 
смерти больного, с использованием генератора 
качающихся частот, пьезоэлементов и прибора 
для определения амплитудно-частотных харак-
теристик. Исследование проведено на 35 височ-
ных костях, в т.ч. по изучению параметров ко-
лебаний основания стремени – на 12. Кривая 
амплитудно-частотной характеристики колеба-
ний заметно регистрировалась, начиная с 1000 
Гц, и усиление звукового давления было равно-
мерным, в среднем на 6 дБ в диапазоне от 1000 
до 4000 Гц. Характерен всплеск усиления дав-
ления до 10-12 дБ на частоте 1000 Гц. Таким 
образом, при реконструктивной операции по IV 
типу слух улучшается не только за счет экрани-
зации окна улитки, но видимо и за счет рычаж-
ного движения основания стремени. Попытки 
определить существующую разницу в усилении 
давления между расположением пьезодатчика и 
заднего или переднего края основания не убеди-
тельны. Поэтому в технике реконструкции при 
тотальной оссикулопластике нужно придержи-
ваться наиболее оптимального расположения 
имплантата – по центру. 

  

© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2015 
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  А.Д. ГУСАКОВ, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, О.В. ХОРОЛЕЦ, А.А. ГУСАКОВА  
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ 
 ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ НОСА И УХА  

 
Успех хирургии складывается из несколь-

ких составляющих: владения хирургом необхо-
димыми технологиями выполнения операции, 
анестезиологического пособия, доступного и 
хорошо обозримого операционного поля во 
время операции, выраженности реактивных яв-
лений в послеоперационном периоде, ухода за 
полостью. Актуальным является вопрос умень-
шения реактивных явлений в послеоперацион-
ном периоде, что позволяет значительно улуч-
шить самочувствие пациентов, сократить дли-
тельность пребывания больного в стационаре. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние эффективности и безопасности препарата 
транексамовой кислоты при операциях на око-
лоносовых пазухах и ухе. 

Исследование проводилось на кафедре 
оториноларингологии ЗМАПО на базе ЛОР от-
деления Запорожской областной клинической 
больницы. Исследуемую группу составили 40 
пациентов в возрасте от 18 до 74 лет с диагно-
зом: «Искривление носовой перегородки. Хро-
нический полипозный синусит», «Искривление 
носовой перегородки. Хронический полипозный 
этмоидит», «Хронический полипозный сину-
сит», «Хронический мезотимпанит», «Хрониче-
ский эпитимпанит». Всем больным проводилось 
общее обследование: общий анализ крови, 
группа крови, резус фактор, кровь на RW, 
HBsAg, ЭКГ, рентгенография лёгких. У всех 
больных наличие заболевания было подтвер-
ждено клиническими данными, данными ком-
пьютерной томографии. В качестве кровеоста-
навливающего и противовоспалительного сред-
ства во время операции и в послеоперационном 
периоде применялась транексамовая кислота, 
которая является давно известным, хорошо за-
рекомендовавшим себя гемостатическим сред-
ством из группы ингибиторов фибринолиза, ко-
торое успешно применяется для остановки кро-
вотечения при целом ряде терапевтических за-
болеваний и хирургической патологии.  

Хотелось бы отметить, что транексамовая 
кислота дополнительно обладает противоаллер-
гическим и противовоспалительным действием, 
за счет подавления образования кининов и дру-
гих активных пептидов, участвующих в аллер-

гических и воспалительных реакциях, что дает 
дополнительные преимущества в сравнении с 
остальными гемостатиками. 

  Основной эффект препарата связан с 
его способностью обратимо блокировать лизин-
связывающие места в молекуле плазминогена, 
тем самым предотвращая взаимодействие плаз-
мина (огена) с лизиновыми местами в фибрино-
вом полимере. Как следствие, фибрин не разру-
шается. В дополнение к этому транексамовая 
кислота усиливает синтез коллагена, что спо-
собствует сохранению фибринового матрикса и 
увеличивает прочность тромба. Вместе оба пе-
речисленных эффекта транексамовой кислоты 
способствуют стабилизации тромба.  

Для предупреждения обильного кровоте-
чения в ходе операции, улучшения обзора опе-
рационного поля, сокращения длительности 
операции, послеоперационной тампонады, па-
циентам нашей клиники выполнялось промаки-
вание операционного поля тампонами пропи-
танными ГЕМОТРАН® фармацевтической ком-
пании Фармак (действующее вещество: транек-
самовая кислота, раствор для инъекций, 100 
мг\мл по 5 мл в ампуле), а затем тампонада мар-
левыми тампонами, смоченными этим препара-
том. Гемостатический эффект такого тампона 
хороший даже при значительных кровотечени-
ях, так как ГЕМОТРАН® обладает выраженным 
эффектом не только при введении парентераль-
но, но и местно на тампонах. 

В заключении следует отметить, что 
ГЕМОТРАН® обладает не только системным, а 
и выраженным местным гемостатическим дей-
ствием.  

Местное применение препарата 
ГЕМОТРАН® во время операции (промакива-
ние операционного поля тампонами пропитан-
ными раствором) позволяет: 

1. Уменьшить интраоперационную кро-
вопотерю 

2. Улучшить обзор операционного поля 
3. Сократить длительность операции 
Наши исследования позволяют реко-

мендовать препарат ГЕМОТРАН® для широ-
кого применения в практике оториноларинго-
логов. 

 
© А.Д. Гусаков, В.В. Скоробогатый, О.В. Хоролец, А.А. Гусакова, 2015 
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Е.В. ДЕМИНА, Н.О. ШУШЛЯПИНА, А.В. ДЗЫЗА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ГИРУДОТЕРАПИЯ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

 
На сегодняшний день проблема сенсонев-

ральной тугоухости остается актуальной как в 
медицинском, так и социальном аспектах (Д.И. 
Заболотный и соавт., 1995; Г.А. Таварткиладзе, 
2006; Т.В. Шидловская, 2008 и др.). Несмотря на 
многочисленные научные исследования отече-
ственных и зарубежных ученых отмечается тен-
денция к увеличению количества больных с 
этой патологией. 

Сенсоневральная тугоухость является по-
лиэтиологическим заболеваним и, как следствие, 
имеет сложный и многогранный патогенез, 
имеющий определенные особенности в зависи-
мости от причин возникновения перцептивных 
нарушений. Это обуславливает огромное разно-
образие рекомендаций по лечению этого заболе-
вания. На сегодняшний день предложено боль-
шое количество методов и схем лечения сенсо-
невральной тугоухости. А с бурным развитием 
фармацевтической индустрии их арсенал непре-
рывно возрастает. С одной стороны, мы имеем 
дело с полипрагмазией, что влечет за собой оп-
ределенные последствия – повышение риска раз-
вития побочных эффектов, невозможность кон-
тролировать эффективность лечения и т.д. С дру-
гой стороны, назначаемые современные препара-
ты являются дорогостоящими и порой не прием-
лемыми для «нынешнего» пациента. 

Поэтому на первый план выходят методы 
нетрадиционной медицины, в частности, гиру-
дотерапия. Лечебный эффект от воздействия 
медицинских пиявок обусловлен действием 
биологически активных веществ слюны пиявки, 
прежде всего, фермента гирудина. Последний 

обладает антикоагулянтным действием и, таким 
образом, оказывает влияние на основное звено 
патогенеза СНТ любой этиологии – сосудистый 
компонент. Затем терапевтическое действие 
пиявок дополняется дозированным кровопуска-
нием, что стимулирует образование новых «мо-
лодых» клеток крови, а также комплексом от-
ветных реакций организма на укус. 

Нами в ЛОР-клинике Харьковского на-
ционального медицинского университета было 
пролечено 15 больных с СНТ различной этиоло-
гии: постинфекционного, сосудистого, по-
сттравматического генеза. Все больные, наряду 
с этиотропным лечением, получали курс гиру-
дотерапии по 2 пиявки на область каждого сос-
цевидного отростка, экспозиция 20-25 минут. 
Курс – 5-7 дней через день. 10 больных с СНТ, 
составивших контрольную группу, получали 
традиционную терапию. У всех больных по 
сравнению с контрольной группой отмечалось 
более выраженное улучшение общего состоя-
ния, уменьшение или исчезновение шума и зво-
на в ушах, в некоторых случаях – улучшение 
остроты слуха и разборчивости речи, что под-
тверждалось аудиометрически. 

Таким образом, метод лечения пиявками 
являетсмя простым в использовании, эффектив-
ным, безопасным (при соблюдении показаний и 
противопоказаний) и, что немаловажно, эконо-
мически доступным. Все это позволяет его ус-
пешно использовать в комплексном лечении 
сенсоневральной тугоухости и рекомендовать 
для более широкого использования в практиче-
ском здравоохранении. 

 
© Е.В. Демина, Н.О. Шушляпина, А.В. Дзыза, 2015 
 
 

 
 

В.Я. ДІХТЯРУК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О.СЕРЕЖКО, Р.І. КРАСІЙ, О.В. ДІХТЯРУК  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ФРОНТО-ЛАТЕРАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ ГОРТАНІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ УТВОРЕНОГО 
ХІРУРГІЧНОГО ДЕФЕКТУ ДВУХНІЖКОВИМ М’ЯЗОВИМ КЛАПТЕМ 

При виконанні органозберігаючих опера-
цій, окрім радикального видалення пухлини, 
важливою проблемою є підвищення функціона-
льного резерву збереженої частини гортані та 
попередження стенозу її просвіту шляхом замі-

щення хірургічного дефекту пластичним матері-
алом. 

Метою нашого дослідження було удоско-
налення способу резекції гортані при злоякісних 
новоутвореннях шляхом реконструкції утворе-
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ного хірургічного дефекту двухніжковим 
м’язовим клаптем.  

В дослідження було включено 14 хворих 
на рак гортані з локалізацією в серединному 
відділі гортані. За класифікацією TNM у 9 хво-
рих виявлено T2N0M0, у 5 хворих – T3N0M (11- 
первинно виявлені та 3 – рецидив пухлини після 
хордектомії). Всім хворим була виконана фрон-
то-латеральна резекція гортані з реконструкцією 
утвореного хірургічного дефекту двухніжковим 
м’язовим клаптем. 

Техніка операції: Фронто-латеральна резе-
кція гортані починається з трахеотомії. Широко 
оголюється щитоподібний хрящ з візуалізацією 
його кутів. Розрізами уздовж нижнього та верх-
нього країв щитоподібного хряща розтинається 
зовнішнє охрястя, через які з допомогою распа-
тора відсепаровується зовнішнє охрястя від кута 
гортані до рівня верхніх та нижніх щитовидних 
ріжків, а потім внутрішнє охрястя та м’які ткани-
ни від внутрішньої поверхні крила щитовидного 
хряща. З допомогою дискової пилки вертикаль-
ним розрізом на відстані 1см від середньої лінії 
на протилежному крилі щитовидного хряща від-
кривається просвіт гортані як «відкрита книжка». 
Пухлина в межах здорових тканин видаляється 
разом з крилом щитовидного хряща. При цьому 
видаляється нижня половина вестибулярної 
складки або вся голосова складка (при необхід-
ності включаючи ділянку черпакуватого хряща). 

При двобічному вражені, включаючи і 
враження передньої комісури, можливе вида-
лення пухлини в межах здорових країв по всій 
окружності гортані, за виключенням одного че-
рпакуватого хряща та задньої комісури.  

Реконструкція утвореного хірургічного 
дефекту проводилась двухніжковим м’язовим 
клаптем, який був створений із грудинопід'язи-
чного, грудинощитовидного та щитопід'язично-
го м’язів. Цей м’язовий клапоть укладали глиб-
ше в направлені залишків щитовидного хряща. 
Збережене зовнішнє охрястя видаленного фраг-
менту щитовидного хряща використовували в 
якості «вистілки» утвореного каркасу гортані. 
Залишки голосової складки на здоровій стороні 
та залишки слизової оболонки підшивали до 
щитовидного хряща. Після виконання пластики 
просвіту, гортань пошарово ушивалась. При 
необхідності гортань тампонувалась на 1-2 доби 
за методом Мікуліча. Ларингофісура не була 
сформована у жодного хворого. 

Хворим також було призначено післяопе-
раційний курс променевої терапії.  

Отримані результати: Оперативні втру-
чання дозволили досягти первинного загоєння 
рани у 12 хворих, що склало 85,7%. Утворення 
післяопераційної нориці спостерігалось лише у 
двох хворих, що склало 14,3% відповідно.  

Спостереження за хворими впродовж 3-х 
років показало при реконструкції утвореного 
хірургічного дефекту двухніжковим м’язовим 
клаптем значно покращується якість голосу та 
післяопераційна реабілітація хворих. У 4-х хво-
рих виконана ларингектомія з приводу рецидиву 
пухлини. 

Висновки 
Післяопераційна функція гортані та реа-

білітація хворих значно покращується шляхом 
виконання реконструкції видаленої частини го-
ртані двухніжковим м’язовим клаптем. 

 
© В.Я. Діхтярук, Е.В. Лукач, Ю.О.Сережко, Р.І. Красій, О.В. Діхтярук, 2015 
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МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 
 

Метою нашої роботи є аналіз оглядової 
публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах знеболення при тонзилектомії, яка 
вийшла 2001 року в «Журналі вушних, носових 
і горлових хвороб» (м. Київ) і є статтею.  

Г.С. Протасевич (2001) в оглядовій статті 
«Знеболення при тонзилектомії» наводять 4 ме-
тоди знеболення при цій операції: 1) місцеву ане-
стезію; 2) наркоз; 3) гіпноз; 4) електроголковко-
лювання. Вказується на місцеве інфільтраційне 
знеболення і аплікаційно-інфільтраційне знебо-
лення при тонзилектомії. Серед місцевих інфіль-

траційних анестетиків застосовують новокаїн, 
тримекаїн, лідокаїн, лігнокаїн, ксикаїн, дифазин, 
ринокаїн. Для аплікаційної анестезії перед інфі-
льтраційною використовують розчини кокаїну, 
дикаїну, ринокаїну, піромекаїну, дифазину, кси-
локаїну, 20% розчин новокаїну. Відмічаються 
поодинокі випадки застосування з метою інфіль-
траційної анестезії фізіологічного розчину натрію 
хлориду, однак зазначається його неефектив-
ність. Повідомляється про введення анестетиків 
при тонзилектомії струмінним безголковим ме-
тодом, методом внутрішкірної новокаїнової бло-
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кади (на шиї, відповідно проекції піднебінного 
мигдалика), за допомогою мандибулярно – пала-
тинальної анестезії, вагосимпатичної блокади в 
поєднанні з мандибулярно-палатинальною анес-
тезією, вагосимпатичної блокади внутрішньогор-
ловим методом гальванічним методом знеболен-
ня, методом йонофорезу. 

Вказується на застосування при тонзилек-
томії таких методів наркозу: масковий; раушна-
ркоз; інсуфляційний; назофарингеальний; ендо-
трахеальний; внутрішньовенний комбінований в 
поєднанні з нейролептанальгезією. Серед них 
широко застосовується ендотрахеальний наркоз. 
Зазначаються певні переваги і недоліки ендот-
рахеального наркозу. Перевагами ендотрахеаль-
ного наркозу є: повне знеболення і оберігання 
психіки хворого; створення спокійної обстанов-
ки для хірурга; підвищення якості операцій; ви-
ключення аспірації крові в дихальні шляхи; 
майже постійна відсутність підвищення темпе-
ратури тіла уже на другий день після операції; 
незначно виражені реактивні явища в ділянці 
тонзилярних ямок; прискорення процесів репа-
рації в тонзилярних ямках, що зменшує термін 
перебування хворого в стаціонарі після операції. 
Відмічаються недоліки ендотрахеального нарко-
зу: підготовка хворого до наркозу забирає бага-
то часу; вимагається додатковий медичний пер-
сонал, інструментарій; відмічається підвищена 
кровоточивість тканин під час операції; на ґрун-
ті інтубації можливий розвиток стенозу гортані 
у дітей молодшого віку. 

Зазначається, що під повним гіпнозом то-
нзилектомія при хронічному тонзиліті прово-

диться без будь-яких лікарських речовин і пов-
ністю може бути застосована до хворих з під-
вищеною чутливістю до дикаїну, новокаїну, і 
при вираженому страху перед операцією у хво-
рих з лабільною нервовою системою. Вказуєть-
ся на переваги гіпнотичного знеболення: менша 
кровоточивість тканин під час хірургічного 
втручання; більш гладке загоєння післяопера-
ційних тонзилярних ямок. Разом з тим, відміча-
ється, що гіпнотичне знеболення при тонзилек-
томії, як і при інших хірургічних втручаннях в 
оториноларингології, проводиться рідко і вказу-
ється на причини цього: 1) невелике число лю-
дей має таку високу навіюваність, при якій гіп-
нотичне знеболення досягається; 2) необхідно 
проведення ряду сеансів гіпнозу в дооперацій-
ний період; 3) далеко не завжди є можливість 
користуватися послугами психотерапевта для 
проведення гіпнозу. Зазначається, що метод 
електроголковколювання для знеболення при 
тонзилектомії застосовується дуже рідко. Однак 
відмічається, що електроголковколювання є пе-
рспективним методом знеболення при тонзил-
дектомії. Підкреслюється, що серед різних ме-
тодів знеболення найбільш розповсюдженими є 
місцева анестезія і ендотрахеальний наркоз.  

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини в 2001 році опубліковали 1 оглядо-
ву роботу (статтю) по методах знеболення при 
тонзилектомії. Вважаємо, що наведені в нашій 
публікації відомості матимуть певне пізнаваль-
не, теоретичне і практичне значення для отори-
ноларингологів, особливо початківців, анестезі-
ологів, психотерапевтів. 

 
© У.Р. Дужик, О.М. Чайковська, В.Я. Вівчар, 2015 
 
 
 

 
 

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

 ГОСТРЕ ГЕРПЕТИЧНЕ УРАЖЕННЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
В практиці дитячого отоларинголога мо-

жуть спостерігатися випадки ураження перифе-
ричних відділів лицевого нерва, які виникають 
при запальних процесах в середньому вусі, після 
хірургічних втручань на скроневій кістці чи при 
її переломах. Дуже рідко зустрічаються у дітей 
випадки первинного ураження лицевого нерва 
при інфекційних захворюваннях, викликаних 
вірусами групи Herpes, вірусом Herpes-simplex і 
Herpes Varicella-Zoster (збудник вітряної віспи). 
Ураження n. facialis може поєднуватися з розла-

дами V, VШ, IХ і Х черепних нервів та шийних 
сплетень з С2, С3, і С4. 

Клінічна картина захворювання характери-
зується односторонньою пекучою, інтенсивною 
болю в ділянці вуха, яка іррадіює на відповідну 
половину обличчя, голови, потилицю і шию з 
гіперестезією тканин, а також появою герпетич-
них висипань на шкірі у вигляді червоних мале-
ньких пухирців, локалізація яких визначається 
зоною іннервації проміжного нерва та розвитком, 
на тій же стороні, симптомів невриту лицевого 
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нерва. Інколи відмічається також головокружін-
ня, зниження слуху, вушний дзвін, порушення 
смаку та секреції слинних і сльозової залоз на 
стороні ураження. Крім загального огляду отола-
ринголога, невролога, хворі потребують прове-
дення аудіо,- вестибулометрії, електроміографії, 
а також специфічного серологічного обстеження. 
Захворювання триває декілька тижнів. Прогноз у 
більшості випадків сприятливий. 

У світовій літературі це захворювання 
описується як синдром Рамзая-Ганта. 

Під нашим спостереженням з 1975 до 
2015 роки були два випадки гострого герпетич-
ного ураження лицевого нерва у дітей Н. і М., 
віком 13 і 15 років. Дівчат госпіталізували в 
ЛОР-відділення ОДЛ з діагнозом лівосторонній 
гострий зовнішній отит. Діти росли і розвивали-
ся згідно віку. Щеплені. В ранньому дитинстві 
перехворіли вітряною віспою. 

В обох випадках захворювання почалося 
із короткочасного свербіння в ділянці лівого 
вуха, яке швидко змінилося на наростаючу біль 
вуха, голови, шиї, яка погано піддавалася дії 
знеболюючих засобів. На другий день захворю-
вання у обох хворих появилися, різного ступеня 
розповсюдження, герпетичні висипання (мале-
нькі болючі червоні пухирці) в завушній ділян-
ці, частково на вушній раковині та у однієї ди-
тини в зовнішньому слуховому ході. Барабанні 
перетинки були добре видимі, сіруваті, з чітки-
ми розпізнавальними контурами. В обох дітей 
виявлено зниження слуху на хворому вусі по 
низхідному типу. На третій день хвороби у дітей 
розвилися симптоми невриту лівого лицевого 
нерва – периферичний парез мімічної мускула-

тури обличчя: зглаженість носо-губної складки, 
очна щілина зліва розширена, вії повністю не 
змикаються, по щоці стікають сльози. Хворі не 
могли нахмуритися та підняти ліву брову. Сту-
пінь важкості ураження лицевого нерва оціню-
вали по шкалі Хауза-Брекмана, яка відповідала 
середній ступені важкості – 1У стадії. Показни-
ки клінічних та біохімічних аналізів крові, сечі 
були в нормі. Хворі консультувалися невроло-
гом. Проводилися аудіометричні дослідження 
слуху в динаміці.  

З часу виникнення ураження лицевого не-
рва хворі отримували курс препарату ацикловір 
(зовіракс) внутрівенно у дозі 5 мг/кг маси тіла, 
розділені на 3 прийоми, протягом 7 днів та пре-
днізолон, перші 5 днів по 3 мг 3 рази на добу, 
послідуючі 4 дні – по 3 мг 2 рази на добу і в кін-
ці курсу – 3 мг 1 раз. Одночасно проводилася 
дегідратаційна терапія, введення вітамінів групи 
В, протизапальні, знеболюючі, заспокійливі та 
ноотропні препарати. 

При виписці хворих з відділення у дитини 
Н. повністю відновилася функція лицевого нер-
ва і слух, у дитини М. - функція лицевого нерва 
відповідала стадії П. Рівень слуху покращився. 
У цієї дитини функція лицевого нерва і слух 
повністю відновилася лише через два роки, 
отримуючи фізіопроцедури, масаж та загально-
оздоровчі заходи. 

Отже, для отримання ефективного ліку-
вання гострого герпетичного ураження лицевого 
нерва у дітей, потрібно правильно встановити 
діагноз і своєчасно провести комплексну проти-
вірусну, гормональну, дегідратаційну терапію та 
введення ноотропних і вітамінних препаратів. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2015 
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СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ  
У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Вегетативна нервова система відіграє ва-

жливу роль у функціонуванні дихальних шляхів 
і її початкових відділів – носа та приносових 
пазух. Клінічна практика показує, що порушен-
ня вегетативної регуляції слизової оболонки 
носа і приносових пазух сприяє переходу гост-
рого процесу в хронічний та негативно впливає 
на тривалість одужання, особливо при ваготоні-
чному стані судин. В свою чергу, хронічний за-
пальний процес в носі та синусах провокує веге-
тативно-судинну дисфункцію і обумовлює важ-

кість клінічних проявів захворювання. Це 
пов’язано з рефлекторною дисрегуляцією діяль-
ності системи кровообігу, створюючи вазодиля-
таторний ефект в порожнині носа і приносових 
пазухах. Такий стан хворого часто недооціню-
ється і не береться до уваги при виборі тактики 
лікування. По МКХ (Х перегляд) такі розлади 
відносяться до соматоформної вегетативної ди-
сфункції і визначаються як «нейроциркуляторно 
дистонія». Виявлення та аналіз таких станів у 
хворих повинно сприяти запровадженню впливу 
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патогенетичної терапії на різні ланки захворю-
вання та використання профілактичних заходів. 

Мета дослідження – вивчення та оцінка 
стану вегетативної нервової системи (ВНС) у 
хворих дітей з хронічним риносинуситом. 

Матеріал та методи дослідження. Нами 
було обстежено 42 дітей з хронічним риносину-
ситом (ХР), із них дівчат 22 і хлопців 20, віком 
від 13 до 17 років. Діагноз встановлювали на 
основі скарг, анамнезу хворих, загального кліні-
чного обстеження, огляду ЛОР-органів та рент-
генологічного дослідження приносових пазух. 
На всіх хворих заповнювалася анкета, яка вклю-
чала основні симптоми характерні для стану 
симпатичного та парасимпатичного відділів 
ВНС (ЧСС, КТ, відчуття серцебиття, біль в ді-
лянці серця, шлунку та голови чи ніг, голово-
кружіння, нудота, блювота, задишка, відчуття 
холоду чи дрожі, температура тіла, потіння, де-
рмографізм, судинний рисунок та колір шкіри, 
апетит, алергічні реакції, психоемоційний стан, 
сон, фізична активність та інші). Дані заносили-
ся в анкету в спокої при положенні дитини сто-
ячи і лежачи, а також при дозованому фізично-
му навантаженні. Не дивлячись на відповідний 
суб’єктивізм даних, метод є досить простий і 
доступний для клінічної оцінки стану ВНС хво-
рих з хронічним риносинуситом в амбулаторних 
умовах. Проводилася ЕКГ та загальні аналізи 
крові, сечі, іоно,- протеїнограма, ЦІК крові. 

Результати дослідження і їх обговорен-
ня.  

У 9 (21,4%) хворих виявлено перевагу 
симпатичного відділу ВНС. Діти скаржилися на 
відчуття серцебиття, часті зміни настрою, різ-
номанітні невротичні стани, періодичні онімін-
ня кінцівок, безпричинну ранкову біль голови. 
Виявлялася тахікардія, нестабільність КТ, часта 
блідість шкірних покривів, білий дермографізм. 
На ЕКГ – вкорочення Р-Q. Набряк слизової обо-
лонки порожнини носа не був характерним. Но-
сове дихання порушувалося рідко. 

Парасимпатичний тип ВНС – ваготонію 
встановлено у 27 (64,3%) дітей, для якої були 
властиві численні іпохондричні скарги на біль 
голови, кардіалгію, підвищену втомлюваність, 

слабкість, сонливість, апатію, пітливість, голо-
вокружіння. Спостерігався стійкий червоний 
дермографізм, брадікардія. На ЕКГ – подовже-
ний інтервал Р-Р. При вираженій ваготонії ми 
спостерігали значний набряк тканин в порожни-
ні носа, ринорею, зміну кольору слизової обо-
лонки і утруднення носового дихання. І чим бу-
ли більш виражені вегетативні розлади, тим 
значніше порушувалося носове дихання. Вико-
ристання у цих хворих носових деконгестантів 
було малоефективним. 

У 6 (14,3%) дітей спостерігався збалансо-
ваний стан ВНС – ейтонія, які мали схильність 
до почервоніння обличчя, зниження працездат-
ності, відчуття мерзлякуватості, незносність 
духоти. Вони зосереджували більшу увагу на 
місцеві прояви патології носа. У них нерідко 
були прояви субфебрильної температури тіла. 
На ЕКГ – подовжений інтервал Р-Q. Набряк 
слизової оболонки порожнини носа виникав пе-
ріодично. Порушення носового дихання було не 
тривалим. 

Клінічні спостереження виявили, що у ді-
вчат питома вага кількості скарг і різних симп-
томів захворювання була збільшена та яскраві-
ше проявлялася. 

Аналіз отриманих результатів вказує на 
часті вегетативні порушення, їх великий полі-
морфізм у дітей з хронічним риносинуситом. 
При цьому спостерігається порушення механіз-
мів діяльності ВНС, як реакція на морфо-
функціональні зміни в запальних тканинах носа 
і приносових пазухах та адекватна відповідь 
компенсаторно-адаптаційних і мобілізаційно-
регуляторних систем організму. При порушенні 
нормального співвідношення між симпатичним 
і парасимпатичним тонусом розвивалися судин-
ні розлади, психоемоційні порушення та підви-
щення збудливості вищих нервових центрів. 

Висновки. У хворих дітей з хронічним 
риносинуситом часто спостерігається порушен-
ня діяльності ВНС, що може суттєво впливати 
на перебіг і наслідки захворювання, які необхід-
но своєчасно виявляти і обов’язково враховува-
ти при виборі тактики лікування таких пацієн-
тів. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2015 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ВИКРИВЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА  
ЯК ПРИЧИНА ХРОНІЧНОГО РИНОСИНУСИТУ У ДІТЕЙ 

 
Однією з багатьох причин порушення фу-

нкції носа у дітей є природне чи набуте викрив-
лення перегородки носа. Воно викликає не тільки 
механічне порушення носового дихання та зміну 
напрямку повітряних потоків і їх швидкість, але 
згодом приводить до суттєвих структурних змін 
судинної системи слизової оболонки і підслизо-
вого його шару, викликаючи ангіоневротичні 
артеріо-венозні порушення. Як наслідок, виникає 
набряк слизової оболонки, застійні явища в по-
рожнині носа та приносових пазухах і приводить 
до розвитку хронічного риніту та синуситу, осо-
бливо на стороні найбільшого викривлення пере-
городки носа. Цьому питанню, особливо у дітей 
молодшого віку, не приділяється належна увага. 
Хірургічна корекція викривленої носової перего-
родки у них відкладається на невизначений час. 
Така хибна позиція приводить в подальшому до 
деформації скелету носа і обличчя, стійкого по-
рушення носового дихання, можливістю розвит-
ку поліпозного процесу в носі, захворювань вух, 
зниження слуху тощо. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня стану приносових пазух у дітей з викривлен-
ням перегородки носа, яким проводилася септо-
пластика. 

Матеріал і методи. Під нашим спостере-
женням за 2005 до 2014 роки в ЛОР-відділені 
ОДЛ було 122 дітей з викривленням перегород-
ки носа, віком від 5 до 18 років, яким була про-
ведена операція септопластика. Дівчат було 55, 
хлопців – 67. Діагноз захворювання встановлю-
вався на основі скарг, анамнезу, даних клінічно-
го, ЛОР-обстеження та рентгенологічного дос-
лідження приносових пазух і КТ. Виконувалися 
необхідні лабораторні аналізи. Тривалість за-
хворювання була від 3 до 8 років. 

Результати дослідження та їх обгово-
рення.  

В результаті обстеження встановлено, що 
у 83(68%) дітей було однобічне затемнення гай-

морової та етмоїдальної пазух на стороні викри-
влення перегородки носа, яке не було протипо-
казанням для планової операції.  

Хірургічне втручання на перегородці носа 
у кожного хворого було диференційоване, стро-
го індивідуальне. У малих дітей при вивихах 
хряща проводили сегментарні лінійні послаб-
люючі його розтини, а також реімплантацію. 
Післяопераційний період у всіх хворих протікав 
гладко. З метою попередження травмування 
тканин носа та утворення в подальшому синехій 
і порушення його фізіологічної функції, нами 
використовувалася для зіставлення слизової 
оболонки спеціальні пристрої-прищепки та си-
ліконові прокладки замість класичної марлевої 
тампонади. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня була нормалізація загально клінічних показ-
ників, зникнення набряку слизової оболонки 
носа, паталогічних виділень, відновлення носо-
вого дихання, а також суб’єктивні відчуття хво-
рого. При контрольній рентгенографії приносо-
вих пазух, через один місяць, затемнення верх-
ньощелепних і етмоїдальних пазух, було відсут-
нє у 56 (45,9%) дітей, а через три-шість місяців 
– у всіх хворих.  

Висновки. Відновлення носового дихан-
ня у дітей будь-якого віку є основою раціональ-
ного лікування. Операції по усуненню викрив-
лення перегородки носа потрібно проводити 
незалежно від віку, як можна раніше, не тільки 
для відновлення носового дихання, але і для лі-
квідації хронічного риносинуситу та попере-
дження в подальшому розвитку неправильного 
формування скелету носа і обличчя. Септоплас-
тику у дітей необхідно виконувати обґрунтова-
но, ощадливо, максимально зберігаючи тканини 
носа, строго індивідуально, що дозволяє звести 
до мінімуму післяопераційні ускладнення та 
покращити ефективність хірургічного втручан-
ня. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2015 
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, А.Ф. ЕВЧЕВА, Д.Ф. ЕВЧЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ 

 
Термин «предраковое состояние или пре-

инвазивный рак» применяется многими автора-
ми, начиная с середины прошлого века по на-
стоящее время и большей частью в неопреде-
ленном значении. 

Неуклонный рост заболеваемости, свя-
занной со злокачественными новообразования-
ми, обусловлен, с одной стороны, повышением 
содержания канцерогенных и коканцерогенных 
факторов в окружающей среде, а с другой – 
снижением иммунологически обусловленной 
сопротивляемости населения к действию этих 
факторов, которое наблюдается практически во 
всех развитых странах и достаточно сильно вы-
ражено в Украине. 

Причины возникновения рака гортани, 
впрочем, как и всех других злокачественных 
новообразований, до конца не установлены. По 
данным отечественных и зарубежных авторов, 
рак гортани возникает на фоне предопухолевых 
и фоновых состояний. 

Общепризнанными вредными факторами 
являются табачный дым, выхлопные газы, про-
мышленные выбросы (химическое загрязнение 
окружающей среды), их сочетание и пролонги-
рованное действие.  

У курящих лиц имеет значение длитель-
ность периода курения, злоупотребление алко-
голем и работа в условиях с профессиональны-
ми вредными веществами. У женщин рак горта-
ни нередко сочетается с дисгормональными на-
рушениями.  

Среди профессиональных вредных фак-
торов особое значение имеет пыль, содержащая 
радиоактивные или вредные химические веще-
ства (уран, радий, торий), металлическая пыль 
(никель, хром, кобальт и др.) и длительное воз-
действие высокой температуры.  

К предраку следует отнести те заболева-
ния, которые приводят к раку или непосредст-
венно переходят в «рак». Классически принято 
считать, что папилломы, лейкоплакия, гиперке-
ратоз и пахидермия часто переходят в рак.  

К экзогенным факторам относят злоупот-
ребление голосом, курение, алкоголь и профес-
сиональные вредности. К эндогенным – добро-
качественные новообразования гортани, хрони-
ческие (особенно гипертрофические ларинги-
ты), заболевания глотки, носа и околоносовых 
пазух, а также интоксикация различного генеза.  

Известно, что наличие выше указанных 
патологических изменений не обязательно 

предрешают переход в рак, но процесс все еще 
может остаться доброкачественным или даже 
подвергнуться обратному развитию. Однако в 
совокупности с клиническими данными такая 
морфологическая картина должна быть особо 
учтена при выборе способа лечения.  

Для выбора способа лечения следует учи-
тывать характер роста, частоту рецидива и то-
пическую локализацию процесса: 

- при клиническом проявлении заболева-
ния в виде упорного рецидивирования папилло-
мы гортани, пахидермии и гиперкератоза (resp. 
лейкоплакии) с признаками инфильтрирующего 
роста и если склонность рецидивирования про-
исходит в одном и том же месте; 

- при морфологическом проявлении эле-
ментов предрака (пролиферативные явления в 
эпителии, ускоренный митоз и атипия клеток).  

Несмотря на то, что морфологически не 
установлена G процесса, наличие у больного 
таких клинических и морфологических элемен-
тов требует особого внимания, проявление он-
конастороженности. 

Радикальными мероприятиями в таких 
случаях является хирургическое иссечение в 
пределах здоровых тканей патологически изме-
ненную слизистую оболочку независимо от 
формы роста опухолевого процесса. При таком 
подходе к лечению предраковых состояний 
можно будет, несомненно, во многих случаях 
провести органосохраняющее лечение. Правда в 
этой ранней стадии процесса можно ожидать и 
хороший эффект от лучевой терапии. Однако 
наш клинический опыт показывает, что лучевое 
лечение в большинстве случаев не эффективно 
и после всего приходится применять хирургиче-
ское лечение, правда не всегда уже органосо-
хранящее. 

Достижения фундаментальной биологии 
рака во многом проясняют механизмы функ-
ционирования опухолевой клетки в отдельности 
и новообразования в целом, что позволяет опре-
делить новые перспективные биохимические и 
биофизические технологии диагностики и лече-
ния раковой болезни. Поэтому все виды лечения 
должны сопровождаться терапией сопровожде-
ния для удержания процессов торможения. 

Таким образом, часто рецидивирующий 
воспалительный процесс и совокупность клини-
ческих и морфологических признаков с ин-
фильтрирующим ростом следует относить к 
предраку и проявлять особую онконасторожен-
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ность. Хирургическое иссечение должно прово-
дится с соблюдением принципа абластики и ра-

дикализма с контролем динамического наблю-
дения. 

 
© Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев, 2015 
 
 
 
 

Ф.Д. ЕВЧЕВ, А.Ф. ЕВЧЕВА, Д.Ф. ЕВЧЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

О ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ КЕЛОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
КОЖИ УШНЫХ РАКОВИН И ТУЛОВИЩА 

 
Актуальность. Келоидные образования 

кожи мочек ушных раковин и туловища в виде 
рубцовых разрастаний встречаются довольно 
редко, могут образовываться в результате травм 
с повреждением целостности кожи. Единого 
мнения о патогенезе келоидов до настоящего 
времени нет. Их рассматривают как разновид-
ность рубцовых изменений кожи в результате 
нарушения развития соединительной ткани 
дермы неизвестного генеза. Клинически разде-
ляют на три группы: истинные (самопроизволь-
ные), ложные (рубцовые) и гепертрофические 
рубцы. Общим для всех является преобладание 
коллагеносинтеза над процессами коллагеноли-
зиса. Развитие соединительной ткани в келоид-
ных рубцах подчинено, как общему регули-
рующему нейроэндокринному влиянию, так и 
отражает единство и взаимообусловленность 
всех процессов в системе целостного организма.  

Лечение келоидов ушных раковин пред-
ставляет определенные трудности в связи с их 
склонностью к рецидивированию. Так, по дан-
ным различных авторов, рецидивы наступают в 
40-60% случаев. Это свидетельствует о том, что 
только хирургическое иссечение, как единст-
венный метод недостаточно.  

Цель исследования – оценить результа-
ты комбинированного лечения келоидных обра-
зований на основе двух компонентов. 

Материал и методы. Под нашим наблю-
дением находилось 6 пациенток в возрасте от 13 
до 20 лет. В одних случаях келоидный процесс 
развивался после прокалывания мочек и введе-
нием золотых сережек, в других – после травмы 
в виде глубоких царапин кожи. У 6 больных 
были грубые келоидные рубцы обеих мочек 
ушных раковин и у 2 из них рубцы кожи перед-
ней брюшной стенки. Келоидные рубцы образо-
вались в среднем через 1,5-2 месяца после трав-
мы. Рост их наблюдался в течение 6-7 месяцев, 
после чего рост прекращался.  

Объективно: с обеих сторон определялись 
крупные безболезненные келоидные образования, 

резко деформирующие мочку и нижнюю часть уш-
ной раковины. У части больных сама мочка не оп-
ределялась, т.е. была представлена крупным бугри-
стым конгломератом, с множественными дольками, 
кожа над ними была багрово-синюшного цвета, 
местами истончена. У части – мелкие безболезнен-
ные бугристые образования деформирующие моч-
ку ушной раковины. На передней стенке брюшной 
полости визуализировались плотные, линейные 
рубцы, длиной от 3 до 7 см. Кожа по рубцу была 
истончена и красного цвета.  

Результаты. Лечение келоидов мы начи-
нали с хирургического иссечения и формирова-
нием новой мочки за счет пластической реконст-
рукции местными тканями. Затем на 7-8-е сутки, 
после снятия швов проводили трех цикловое 
криовоздействие послеоперационных зон мочек с 
экспозицией в 1,5 мин. Через семь дней криоде-
струкцию повторяли с экспозицией в 2 мин. Ана-
логичное хирургическое иссечение проводилось 
при келоидных рубцах на брюшной стенки, толь-
ко криодеструкцию проводили на 10 день в виде 
двух циклов. Больные выписаны на 10 день с вы-
раженным отеком кожи зон криодеструкции. Че-
рез 12 дней после криодеструкции появилась 
нежная эпидермизация послеоперационной зоны. 
Морфологическое заключение: старые келоиды, 
с уменьшением числа фибробластов. В соедини-
тельной ткани увеличено количество тучных 
клеток, с наличием в переваскулярных инфильт-
ратах плазматических клеток.  

Осмотр больных через месяц показал от-
сутствие рецидива, мочки ушей были правиль-
ной формы с нежной эпидермизацией зон крио-
воздействия. Через 3 месяца и год также отсут-
ствовал рецидив и был нормальный вид ушных 
раковин. В условиях клиники больным проко-
лоты мочки и введены сережки через 3 месяца.  

Таким образом, комбинация хирургиче-
ского иссечения с пластической реконструкцией 
и криодеструкцией в послеоперационном пе-
риоде привела к полному выздоровлению паци-
ентов. 

 

© Ф. Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф.Евчев, 2015 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 54 

 Ф.Д. ЕВЧЕВ, А.Ф. ЕВЧЕВА, Д.Ф. ЕВЧЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ДНА ПОЛОСТИ РТА 
 

Актуальность. Рак дна полости рта за-
нимает 3-е место среди Лор онко патологии и 
встречается во всех регионах земного шара. Рак 
ротоглотки встречается в виде поражения одной 
анатомической области или с распространением 
на близлежащие анатомические образования. 

Морфологическая структура в основном 
G1 или G2.Сегодня особых проблем диагности-
ки рака дна полости рта – нет. К сожалению 
больные обращаются за помощью, когда опу-
холь распространяется на несколько анатомиче-
ских структур. Из них уже часть больных полу-
чала лечение у стоматологов. 

Поэтому вопрос лечения этой патологии 
остается актуальным. И наконец, тактика и ре-
зультат лечения зависят от гистотипа опухоли. 

Цель исследования. Определить объем 
удаляемых тканей на основании до операцион-
ной и интраоперационной визуализации опухо-
левого поражения, оценить эффективность ком-
плексной диагностики. 

Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 28 больных, из них 22 женщины и 6 
мужчин, в возрасте от 36 до 67 лет. Больные 
были с Т3 и без регионарного метастазирования. 
Из них 6 больных при G1 и 22 при G2. Из них 15 
пациентов при G2 получили предоперационный 
курс лучевой терапии + 5 -фторуроцил 10,0 в/в 
за 40 мин до облучения с регрессией опухоли до 
50%. 

Общеклинические данные, лучевая диаг-
ностика только у пациентов не получавшие лу-
чевую терапию, УЗИ, биопсия (морфологиче-
ская) и интраоперационная. 

Лечение Комбинированное: у 15 больных 
химиолучеваятерапи на первом и операция на 

втором этапе. У 13 пациентов операция + хи-
миолучевая. СОД лучевой терапии – 45Гр.Всем 
больным с G2 проводилось расширенное хирур-
гическое вмешательство с одномоментной дис-
секцией в подчелюстном треугольнике. У 14 
больных проведена операция с включением в 
удаляемый блок клетчатки дна полости рта вме-
сте с мышцами, часть языка (нижняя и боковая 
поверхность). У 8 больных – операция с удале-
нием клетчатки дна полости рта, боковой по-
верхности языка и краевая резекция внутренней 
поверхности н/челюсти, а у 6 больных с фраг-
ментной резекции 

Хирургическое вмешательство проводи-
лось под интубационным наркозом (после тра-
хеостомии): комбинированным или только ро-
товым доступом. Только ротовым доступом 
провели у 6 больных при G1, с ограниченным 
распространением процесса и комбинирован-
ный у 22 пациентов с распространенным про-
цессом. 

Результаты. Клинически рецидив забо-
левания отсутствовал у 100% больных в течении 
года динамического наблюдения. Больные 
функционально реабилитированы. 

Выводы: Комплексная диагностика по-
зволила радикально провести хирургическое 
иссечение опухоли у 100% больных.  

Лечение рака дна полости рта с распро-
странением на язык, нижнюю челюсть и другие 
анатомические образования независимо от 
Gдолжно быть – комбинированным. 

На первом этапе целесообразно проведе-
ние хирургического компонента, а на втором –
лучевая терапия с радиомодификатором и анти-
оксидантным сопровождением. 

 
© Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев, 2015 
 

 
 
 

А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЙ ПРИНЦИП ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ 
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ ОТИТАХ 

 
Лимфоидная ткань носоглотки или аде-

ноиды, или их синонимы: аденоидные вегета-
ции, глоточная миндалина и т.д. есть у каждого 
ребенка. Максимальное их развитие обычно 
достигается к 7-8 годам и до момента полового 
созревания у большинства значительно умень-

шается. Поэтому наличие лимфоидной ткани в 
носоглотке можно отнести скорее к норме, чем 
к заболеванию, а ее гипертрофию к компенса-
торно-приспособительной реакции. К сожале-
нию, большинство отоларингологов даже при 
первом обращении ребенка с заложенным носом 
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ставит диагноз аденоиды той или иной степени, 
и нередко рекомендуют хирургическое лечение, 
забывая, что глоточная миндалина играет зна-
чимую роль в формировании и поддержании 
иммунной защиты. Отсутствие лимфоидной 
ткани в носоглотке приводит к снижению на-
пряженности местного иммунитета и, как след-
ствие, к развитию местной иммунологической 
недостаточности. В последнее время ряд авто-
ров (Ю.Ю. Русецкий, И.О. Чернышенко, 2012) 
настаивает на минимальном объеме хирургиче-
ского вмешательства с частичным сохранением 
лимфоидной ткани в носоглотке. Учитывая от-
сутствие капсулы глоточной миндалины и не-
возможность удалить ее полностью, все опера-
ции можно считать частичными и поэтому нет 
четкого понятия какую все-таки часть или какой 
объем и при какой ситуации нужно удалять. 
Широкое внедрение эндоскопических осмотров 
в детскую оториноларингологическую практику 
позволило качественно улучшить диагностику и 
индивидуально подходить к определению объе-
ма хирургического вмешательства и выбору 
нужного инструментария. Так же выполнение 
аденотомии под визуальным контролем позво-
ляет дифференцировано удалить из носоглотки 
лимфоидную ткань, не нанося лишней операци-
онной травмы окружающим тканям, выявить и 
одномоментно откорректировать сопутствую-
щую патологию окружающих структур (труб-
ные валики, задние концы носовых раковин, 
боковые валики глотки и т.д.). 

Цель наших исследований: определить 
насколько эффективными являются органосо-
храняющие операции на глоточной миндалине 
при экссудативных отитах. 

Нами проанализированы результаты ле-
чения 107 детей, страдающих экссудативным 
отитом с аденоидными вегетациями, которым 
произведено хирургическое лечение - аденото-
мия. Показанием к хирургическому лечению 
являлось наличие гипертрофированной лимфо-
идной ткани носоглотки, изменения в микро-
циркуляции слизистой оболочке носа и экссуда-
тивный средний отит. 

По данным эндоскопического осмотра 
пациенты разделены на две группы: 

У 80 (75%) больных наличие гипертрофи-
рованной лимфоидной ткани разной степени 
выраженности было без признаков воспаления; 

у 27 (25%) – имелись явные признаки хрониче-
ского аденоида и консервативное лечение у ко-
торых было без эффекта. 

Несмотря на продолжающееся широкое 
использование аденотома Бекмана все-таки на 
наш взгляд, имеются существенные недостатки 
этого инструмента: невозможность им контро-
лировать объем удаляемой ткани. Поэтому мы 
сочли целесообразным использовать имеющие-
ся у нас возможности применения в хирургии 
шейвер и(или) коблатор. 

Все операции проводились под общим 
обезболиванием с ИВЛ. Положение больного – 
лежа на спине. Операция осуществлялась спе-
циальной носоглоточной насадкой, которая про-
водится через ротоглотку, при использовании 
интраоперационного увеличения. Удаляются 
части глоточной миндалины, распространяю-
щиеся в полость носа, розенмюллеровскую ямку 
и прилежащие к слуховым трубам. В случае 
хронического аденоидита и постоянного гной-
ного содержимого удалялась максимальная 
часть глоточной миндалины. Критериями доста-
точного удаления центральной части является 
визуализация границ хоан и задних концов 
средних и нижних носовых раковин. В резуль-
тате сохраняется лимфоидная ткань в области 
перехода свода носоглотки в её заднюю стенку 
и на задней стенки носоглотки. Гемостаз осуще-
ствлялся в единичных случаях с помощью коб-
латара. 

При наблюдении оперированных детей в 
течении года рецидив экссудативного отита в 
первой группе, без признаков воспаления мин-
далин возник у 4 (5%) пациентов; А во второй 
группе при хроническом гнойном аденоидите 
возник у 3(11%) пациентов; У всех этих пациен-
тов остались плохие показатели состояния мик-
роциркуляции слизистой носа, у остальных по-
казатели микроциркуляции восстановились к 
норме. 

Таким образом, оценив на предопераци-
онном этапе объем хирургического вмешатель-
ства и состояние микроциркуляции слизистой 
оболочки носа можно выбрать максимально ща-
дящий метод, используя современные техниче-
ские возможности, что позволяет сохранить 
функцию оперируемого органа, полностью из-
бежать послеоперационного кровотечения и 
способствовать регрессии экссудативного отита. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОТОГЕННЫХ МЕНИНГИТОВ,  
ПРОТЕКАЮЩИХ НА ФОНЕ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 

 
Выбор лечебных мероприятий при острых 

средних отитах, осложненных отогенными ме-
нингитами направлен на устранение первичного 
воспалительного очага. Это оправдывает прове-
дение санирующих оперативных вмешательств 
и, в первую очередь, на структурах среднего 
уха. В то же время, принятие данного решения 
может быть затруднено при вирусном характере 
воспаления, когда среднее ухо является вход-
ными воротами развития инфекционного нача-
ла. В этом случае, отогенный менингит протека-
ет при минимальных воспалительных изменени-
ях со стороны уха и развитие воспалительного 
процесса носит уже не отогенный, а тимпано-
генный характер.  

Для изучения данной проблемы нами 
проведен анализ 263 историй болезни больным 
с менингитом, протекавшим на фоне острого 
среднего отита за период с 1991 по 2015 годы. 
Мужчин – 111, женщин – 152. все больные рас-
пределены, в зависимости от характера прово-
димого лечения на три группы. К первой группе 
отнесены больные, проходившие лечение в пе-
риод с 1991 по 1998 годы. Всем больным с ото-
генным менингитом, независимо от клиниче-
ских особенностей развития воспалительного 
процесса (бактериальный или вирусный харак-
тер воспаления) выполнялась санирующая опе-
рация – антромастоидотомия. В этой группе из 
108 пациентов у 37 (34,2%) интраоперационно в 
структурах среднего уха выявлены минималь-
ные патологические изменения в виде усилен-
ного кровенаполнения и отека слизистой обо-
лочки. Это создало предпосылки для более 

дифференцированного подхода в определении 
показаний к санации среднего уха при отоген-
ном менингите, который был определен как 
«тимпаногенный». В последующем, с 1998 по 
2007 годы из 93 случаев менингитов на фоне 
острого отита хирургическая санация проведена 
у 78 (93,8%) больных. Это сопровождалось воз-
растанием летальных исходов практически 
вдвое – с 7 (6,5%) в первой группе, до 11 
(11,8%) во второй. Поэтому, в третьей группе – 
62 пациента, начиная с 2008 года всем больным, 
независимо от характера воспалительного про-
цесса (вирусный или бактериальный) при воз-
никновении поражения оболочек головного 
мозга проводилась санирующее вмешательство 
в виде антромастоидотомии, выполняемой в 
течение первых 2-3 часов с момента госпитали-
зации. Это привело к снижению летальности – 
до 6,4% (4 пациента).  

Таким образом, объем лечебных меро-
приятий при менингите, независимо от его ха-
рактера, направлен на максимально ранее про-
ведение санирующей операции, объем которой 
определяется интраоперационно по совокупно-
сти морфо-функциональных изменений. Несо-
мненным фактором, отягощающим течение ост-
рого отита и провоцирующий его переход на 
мозговые оболочки является ухудшение соци-
ально-экономических и бытовых условий жизни 
пациентов. Эти факторы способствуют сниже-
нию реактивности организма пациентов и при-
водят, в свою очередь, к изменению характера 
проведения комплексного лечения отогенного 
менингита на фоне острого среднего отита. 
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, О.О. КАРЧИНСЬКИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ДИСТАНЦІЙНА ІНФРАЧЕРВОНА ТЕРМОГРАФІЯ  
В ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРИХ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУЇТІВ 

 
Актуальність: Поява сучасних інфрачер-

воних (ІЧ) систем з високою роздільною здатні-
стю і можливістю реєструвати температуру, з 
точністю до 0,02-0,07°С, дозволило виявляти 
мінімальні зміни температури навіть на незнач-

них за площею об'єктах дослідження. Комп'ю-
терні програми, суміщені з термографією, за-
безпечують в реальному часі візуалізацію та 
обробку не тільки якісних, а й кількісних пара-
метрів термозображення, що забезпечує деталь-
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не трактування локалізації, розмірів, характеру 
кордонів і структури вогнищ патології. 

Безсумнівно, актуальним є поглиблене 
вивчення змін інфрачервоного випромінювання 
передньої групи параназальних синусів, його 
кількісних та якісних характеристик з метою 
підвищення рівня діагностики різних патологіч-
них станів, та попередження розвитку усклад-
нень. 

Мета дослідження: Підвищення якості 
діагностики хворих з гострими параназальними 
синуїтами на основі використання ДІТ.  

Матеріали та методи дослідження: Об-
стежені 89 пацієнтів. З них група контролю - 35 
чоловік, хворі гострими параназальними синуї-
тами – 54 чоловік. Дані ґрунтуються на аналізі 
результатів обстеження пацієнтів і комплексно-
му лікуванні хворих з гострими парназальними 
синуїтами. Вік пацієнтів коливався 20-85 років.  

ДІТ проводилась усім тематичним хворим 
та групі контролю за допомогою термографа 3-
го покоління, на базі мікроболометричної мат-
риці форматом 384х288 елементів, з вбудованим 
екраном. 

Інформативність термограмм порівнюва-
лась з: рентгенографією ППН; КТ ППН.  

Результати: 
1. Встановили розподіл показників диста-

нційної інфрачервоної термографії параназаль-
них синусів у практично здорових людей залеж-
но від статі та віку. 

У групі здорових осіб було виявлено: 

 - Проекція лобних синусів TС 31,7-
33,0±0,1°С. 

 - Проекція в / ч синусів TС 32,5-
34,1±0,2°С. 

 - Проекція ґратчастого лабіринту TС 
32,5-34,1±0,2°С. 

При проведенні інфрачервоної термогра-
фії, у групі здорових осіб було виявлено, що 
температурні показники у всіх обстежуваних 
ділянках, вище у жінок, ніж у чоловіків на 1,3С, 
коефіцієнт кореляції Пірсона r = -0,024; 

2. Виявили зміни показників ДІТ у паціє-
нтів, з різною локалізацією гострого запального 
процесу в ННП: 

 - Гострий фронтит – термоасіметрія 
склала 1,1±0,1°С. 

 - Гострий гайморит – термоасіметрія 
склала 1,5±0,2°С. 

 - Гострий етмоїдит – термоасіметрія 
склала 1,3±0,1°С. 

3. Створили систематизовану, цифрову 
базу термографічних даних, при гострих запа-
льних ураженнях параназальних синусів 

4. Розробили методику проведення диста-
нційної інфрачервоної термографії у хворих з 
параназальними синуїтами. 

Висновки: ДІТ дозволить спростити діа-
гностику гострих запальних захворювань пара-
назальних синусів, а також знизити матеріальні 
затрати на її проведення. Тому цей метод може 
бути з успіхом впроваджений в лікувальних за-
кладах. 

 
© А.С. Журавльов, О.О. Карчинський, 2015 
 
 

 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, Н.О. ШУШЛЯПИНА, М.И. ЯЩЕНКО, О.Г. АВРУНИН,  
Е.В. ДЕМИНА, Н.А. ЮРЕВИЧ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 
 

В настоящее время обучение студентов в 
медицинских ВУЗах представляет определен-
ные сложности. Выход медицинских ВУЗов, 
особенно ІІІ-ІV уровня аккредитации, на меж-
дународную кооперацию диктует необходи-
мость совершенствовать педагогический про-
цесс как в направлении международных языков 
общения, так и в направлении внедрения новых 
компьютерных технологий. 

Нами накоплен многолетний опыт ис-
пользования на практических занятиях обучаю-
щих таблиц, которые скомпонованы таким об-
разом, что дают возможность, с одной стороны 
понять студентам разбираемые вопросы этиоло-

гии, патогенеза, лечения заболеваний, а с другой 
– быстро найти ответ на конкретно поставлен-
ный вопрос. Предлагаемые таблицы изданы на 
государственном, а также русском и английском 
языках. 

Кроме того, в практике преподавания на 
протяжении многих лет используются компью-
терные программы, которые носят как обучаю-
щий, так и контролирующий характер. 

Рассматривая неотложные состояния в 
медицине, педагог и студенты сталкиваются с 
определенными сложностями. Во время прове-
дения практических занятий часто отсутствуют 
пациенты с соответствующей патологией. С 
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другой стороны, когда поступает больной с за-
болеванием, носящий ургентный характер и 
требующим проведения срочных мероприятий 
учебный процесс проводить практически невоз-
можно. 

Иногда пациенты, поступившие с ургент-
ными заболеваниями, проявляют выраженный 
антагонизм попыткам осмотра или проведения 
лечебных процедур студентами. 

В связи с этими моментами нами создана 
серия фантомов, которые имитируют полость 
носа и носоглотки, наружное и среднее ухо, гор-
тань и трахею. Это дает возможность вне при-
вязки к наличию или отсутствию пациентов от-
рабатывать студентами определенные процеду-
ры: передняя и задняя тампонады, удаление 
инородных тел наружного слухового прохода, 
наложение верхней, средней или нижней трахе-

отомии. По нашему опыту эффективность такой 
формы обучения чрезвычайно высока. Все сту-
денты высказывались положительно при ано-
нимном опросе. В связи с этим нами в рамках 
Института последипломного образования при 
ХНМУ организован фантомный курс по различ-
ного рода неотложным состояниям в медицине. 
Созданы план и программа такого курса. 

В перспективе планируется усовершенст-
вование фантомов в плане компьютеризации 
действий курсантов, создание имитации воз-
можных осложнений оперативных вмеша-
тельств. Проделанный объем работы позволил 
заключить договор о перспективных совмест-
ных работ с Центром биомедицинской инжене-
рии Университета имени Вильгельма Лейбница, 
Федеральной Республики Германия г. Ганновер, 
сроком на 3 года. 

 
© А.С. Журавлев, Н.О. Шушляпина, М.И. Ященко, О.Г. Аврунин, Е.В. Демина, Н.А. Юревич, 2015 
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СТОРОННІ ТІЛА ЛОР ОРГАНІВ: ПОШИРЕНІСТЬ, УСКЛАДНЕННЯ 
 

 ЛОР органи є найбільш вразливою обла-
стю в плані потрапляння сторонніх тіл. При 
тривалому знаходженні стороннього тіла в ЛОР 
органах, воно травмує тканини викликаючи 
ускладнення. Сторонні тіла викликають в орга-
нізмі різноманітні небажані явища, які залежать 
від величини, форми, тривалості перебування, 
фізичних та хімічних властивостей сторонніх 
тіл, наявності бактеріальної мікрофлори, від ме-
ханізму потрапляння та місця розташування. 

Особливу категорію складають сторонні 
тіла, які вводяться з лікувальною та естетичною 
метою. Такі сторонні тіла не повинні подразню-
вати живі тканини, і мають бути з ідеально гла-
дкою поверхнею. Такими сторонніми тілами 
тканин ЛОР органів є різноманітні прикраси для 
пірсингу. В зарубіжній літературі є відомості, 
що у 25% людей виникають ускладнень після 
естетичного пірсингу. Ускладнення від метале-
вих сторонніх тіл можливо розподілити на зага-
льні (системні) та місцеві. Виявлення системних 
інфекцій, в тому числі вірусні гепатити В та С, 
синдром токсичного шоку, ендокардит та абсцес 
мозку, алергічний контактний дерматит, флег-
мони шиї. Тривале знаходження стороннього 

тіла в організмі викликає запальну реакцію, в 
результаті якої виникає його інкапсуляція, утво-
рення абсцесу, гнійної нориці, утворення грану-
ляційної тканини, ринолітів, розвиток аеробної 
та анаеробної інфекції. Наявність місцевих 
ускладнень проявляється появою перихондри-
тів, рубців та келоїдів вушної раковини, дефор-
мацій вушних раковин, механічне подразнення 
м ’яких тканин, абсцеси глотки. 

На базі ЛОР клініки ХНМУ проанкетова-
но 635 студентів. 392 є носіями пірсингу, 243 
пірсинг не носять. При розподілі осіб за статтю 
превалюють жінки 288, чоловіків 104. У 57 осіб 
відмічались ускладнення у вигляді нагноєння 
перфорованого каналу, алергічна реакція на ме-
тал, атерома мочки вушної раковини, келоїдні 
рубці, перифокальна запальна реакція, перихон-
дрит. 

Профілактика та допомога ускладнень 
полягає у своєчасному видаленню стороннього 
тіла кваліфікованим спеціалістом; використання 
антибактеріальних препаратів з метою профіла-
ктики приєднання вторинної інфекції; ретель-
ному догляді за імплантами; при появі перших 
ознак запальних змін звернення до лікаря. 

 
© А.С. Журавльов, М.І. Ященко, О.В. Бондаренко, 2015 
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНІ ТА АУДІОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ 
СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
Погіршення слуху у хворих на сенсонев-

ральну приглухуватість (СНП) не відбувається 
раптово. Так, Н.Л. Кунельская, Л.Ю. Скрябина 
(2012) зазначають, що у більшості людей посту-
пове зниження слуху досить часто і довго зали-
шається непомітним, особливо у тих випадках, 
коли патологія слухової функції не стосується 
області мовних частот. Виявлення таких пору-
шень можливе лише при спеціальному дослі-
дженні, яке виконується спеціалістами. До того 
ж, безсимптомне порушення слуху стосується 
всіх вікових груп, у тому числі – у молодому 
віці. 

Ю.В. Левина (2013) відмічає, що людина 
за повсякденними турботами часто зневажливо 
ставиться до появи вушного шуму, як одного 
передвісників СНП і звернення до спеціалістів 
відбувається в основному на пізніх стадіях роз-
витку СНП. В той же час, навіть на сучасному 
етапі розвитку медицини, лікування хронічної 
СНП часто не завершується повним відновлен-
ням слуху. 

Мета роботи – дати клінічну і аудіологічну 
характеристику порушенням слухової функції на 
ранніх стадіях розвитку СНП судинного ґенезу та 
виявити найбільш інформативні ознаки ранніх 
клінічних та аудіологічних проявів, коли хворі 
ще не скаржаться на порушення слуху. 

Для досягнення поставленої мети нами 
було обстежено 61 хворий у віці від 28 до 50 
років з початковою СНП судинного ґенезу, у 
яких слух на тони в конвенціональному (0,125-
8) кГц діапазоні частот знаходився в межах но-
рми, а в розширеному (9-16) кГц був поруше-
ним. Контролем слугували 20 здорових норма-
льночуючих осіб у віці від 20 до 30 років. 

Аудіометричне обстеження проводили за 
допомогою клінічного аудіометра АС-40 фірми 
«Interacoustics» в звукоізольованій камері, де 
рівень фонового шуму не перевищує 30 дБ. 

На основі виконаних досліджень виявле-
но, що хворих з порушенням слухової функції 
лише в розширеному (9-16) кГц діапазоні частот 
при нормальному сприйнятті тонів в конвенціо-
нальному (0,125-8) кГц більшість мали не тільки 
нестійкий артеріальний тиск (АТ) із схильністю 
до його підвищення чи зниження, але і початко-
вий остеохондроз шийного відділу хребта 
(21,3%) та вертебрально-базилярну судинну не-
достатність (24,4%), які були підтверджені да-
ними МРТ шийного відділу хребта та УЗДГ су-
дин голови і шиї відповідно. 

Отримані результати співзвучні з даними 
А.А. Крищука, С.М. Вінничука (1979) та Н.П. 
Верещагина (1980), які досліджуючи слух у осіб 
з ішемією головного мозку в гострому періоді 
субарахноїдального крововиливу встановили, 
що зниження слуху по типу звукосприйняття 
може бути першим симптомом вертебрально-
базилярної недостатності (ВБН), хоч такі хворі і 
не мали скарг на порушення слуху. Зазначимо 
при цьому, що вказані автори виконували дослі-
дження слуху в конвенціональному (0,125-8) 
кГц діапазоні частот. 

У досліджуваних нами хворих показники 
параметрів слуху на тони в розширеному (9-16) 
кГц діапазоні частот у 38,1% випадків мали 
асиметричні типи аудіометричних кривих на 
праве і ліве вухо. 

Однак у більшості (61,9%) досліджуваних 
хворих тип аудіо метричної кривої слуху на то-
ни в розширеному діапазоні частот мав симет-
ричний характер. При цьому, у 23,8% випадків 
тип аудіометричної кривої був низхідним.  

У 23,8% хворих також був низхідний ха-
рактер аудіометричної кривої з максимальним 
порушенням слуху в області 14 і 16 кГц. У 
21,4% аудіограма була «пилкоподібна», але та-
кож із схильністю до низхідного характеру.  

Однак зазначимо, що лише третина дослі-
джуваних хворих (34,3%) з порушеннями слуху 
на тони в розширеному діапазоні частот при 
нормальному їх сприйнятті в конвенціонально-
му (0,125-8) кГц діапазоні частот мали скарги на 
порушення слуху. 

В той же час більше половини (62,3%) та-
ких хворих скаржилися на суб’єктивний вушний 
шум. 

За даними реоенцефалографії такі хворі в 
69,9% випадків мали явище спазму мозкових 
судин. До того ж, хворих з наявністю початко-
вого остеохондрозу чи ВБСН турбували тяж-
кість в області потилиці (31,1%) та запаморо-
чення (29,5%). Досліджувані хворі також часто 
скаржилися на поганий сон та підвищену драті-
вливість. 

Отже, проведені дослідження показали, 
що у хворих із скаргами на вушний шум, під-
вищену дратівливість, порушення сну, нестій-
кий АТ із схильністю до його підвищення чи 
зниження, запаморочення тощо, при відсутності 
скарг на порушення слуху доцільно проводити 
дослідження слуху на тони в розширеному (9-
16) кГц діапазоні частот, що дозволяє в ранні 
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терміни виявити слухові порушення по типу 
звукосприйняття та своєчасно провести лікува-
льно-профілактичні заходи.  

Таким чином, детально зібрані скарги у 
взаємозв’язку з даними аудіометрії в розширено-
му (9-16) кГц діапазоні частот дозволяють вияви-
ти хворих з ранніми проявами СНП судинного 
ґенезу. Це, як відомо, в свою чергу, сприяє більш 
ефективному лікуванню таких хворих по попере-
дженню прогресування слухових розладів. 

Висновки. 
1. Виявлено, що лише третина (34,3%) 

хворих х початковою СНП судинного ґенезу, у 
яких порушення слухової функції стосувалося 
тільки розширеного (9-16) кГц діапазону частот 
при нормальному сприйнятті конвенціонального 
(0,125-8) кГц скаржилися на порушення слуху. 

2. Виявлено, що в 23,8% випадків аудіо-
грами в розширеному діапазоні частот були 
низхідними; у 16,7% - низхідними з максиму-
мом порушення сприйняття тонів в області (14і 
16) кГц; у 21,4% аудіометрична крива мала «пи-
лкоподібний» вигляд, але також носила низхід-
ний характер; у 38,1% випадків тип аудіограм 
був асиметричним. 

3. Усі досліджувані хворі, які скаржили-
ся на вушний шум, незалежно від його інтенси-
вності та частотної характеристика, мали пору-
шення слухової функції в розширеному (9-16) 
кГц діапазоні частот з різним ступенем вираже-
ності. 

4. Збираючи анамнез слід звертати увагу 
на нестійкий АТ із схильністю до його не тільки 
підвищення, але і зниження. Частими скаргами 
таких хворих також є: головний біль, запаморо-
чення, підвищена дратівливість, порушення сну 
тощо. 

5. Проведені дослідження свідчать про 
доцільність дослідження слуху на тони в роз-
ширеному (9-16) кГц діапазоні частот у хворих, 
які не мають скарг на порушення слуху, але їх 
турбує вушний шум, нестійкий АТ із схильніс-
тю до його як підвищення так і зниження, а та-
кож головні болі, підвищена дратівливість, за-
паморочення, тяжкість в області потилиці, по-
рушення сну тощо. Це дозволить в більш ранні 
терміни провести лікувально-профілактичні за-
ходи таким хворим і мати надію на більш ефек-
тивний результат у відновленні слухової функ-
ції. 

 
© Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський, Т.Ю. Холоденко, 2015 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 
ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВАКЦИНЫ «ГАРДАСИЛ»  

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Проблема эффективной профилактики 
рецидивов респираторного папилломатоза про-
должает оставаться актуальной. Частота реци-
дивов папилломатоза гортани по данным раз-
личных авторов колеблется от 11 до 57 %. Це-
лью нашей работы было повышение эффектив-
ности терапии и профилактики рецидивов па-
пилломатоза гортани (ПГ) с использованием в 
комплексе послеоперационной противореци-
дивной терапии противовирусной профилакти-
ческой квадривалентной вакцины «Гардасил», 
направленной на предупреждение заболеваний, 
индуцированных вирусами папилломы человека 
(ВПЧ) 6, 11, 16, 18 типов  

Под нашим наблюдением находились 45 
больных рецидивирующим ПГ до и после ком-
плексного лечения, у которых методом ПЦР бы-
ли обнаружены ВПЧ 11 и 6 типов, их ассоциация 

между собой или с ВПЧ высокого канцерогенно-
го риска. Хирургическое удаление папиллом 
проводили с использованием микроскопической 
и эндоскопической техники. Противорецидивная 
терапия всех больных включала интраопераци-
онное введение аминокапроновой кислоты в/в, в 
послеоперационном периоде – лаферобион инга-
ляционно в дозе 300 тыс. ед. №10, витаминно-
минеральный антиоксидантный комплекс, со-
держащий витамины А, Е, С и др. Кроме того 25 
больных с часто рецидивирующим течением за-
болевания (больше 3 рецидивов в год) получили 
курс вакцинации, который состоял из 3 доз и 
проводился по схеме 0-2-6 месяцев.  

Эффективность проведенной терапии оп-
ределяли клинически по частоте появления ре-
цидивов папилломатоза, увеличению межреци-
дивного периода, а также по данным лаборатор-
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них исследований показателей системного и 
местного иммунитета больных.  

Исследования иммунологической реактив-
ности больных ПГ выявило у них снижение от-
носительного и абсолютного количества CD4+ - 
Т-лимфоцитов, разнонаправленные изменения 
функциональной активности естественных кле-
ток-киллеров, нарушение λ- и γ-
интерфероногенеза клетками крови при увеличе-
нии сывороточной концентрации γ-интерферона 
(ИНФ), повышение уровня циркулирующих им-
мунных комплексов, иммуноглобулинов изоти-
пов М, А и Е, существенное увеличение содер-
жания секреторного IgА в секрете ротоглотки. 

Показано, что через 9-12 месяцев после 
вакцинации частота возникновения рецидивов у 
больных основной группы (4,8%) была досто-
верно ниже (р=0,02), чем в группе сравнения 
(23,5%). Кроме того, проведенное лечение при-
вело к нормализации большинства измененных 
показателей клеточного и гуморального имму-
нитета пациентов при повторном обследовании.  

На протяжении последующих 18 месяцев 
(30 месяцев после вакцинации) в группе боль-

ных, прошедших вакцинацию, рецидив возник у 
двух пациентов. У остальных 23 больных в ходе 
профилактического осмотра рецидив заболева-
ния не выявлен.  

Исследования иммунологической реак-
тивности этих больных в отдаленном периоде 
выявили наряду с повышенным уровнем γ-ІНФ 
достоверное увеличение концентрации в сыво-
ротке крови противовирусного фактора – α-ІНФ 
и нормализацию содержания TNF-α . Неизмен-
ными у больных остались высокие показатели 
концентрации секреторного IgА в секрете ро-
тоглотки и частота выявления больных с су-
прессированной функциональной активностью 
естественных клеток-киллеров.  

 Полученные результаты подтверждают 
представленные нами ранее данные о перспек-
тивности использования вакцины «Гардасил» в 
качестве противорецидивного средства в соста-
ве комплексного лечения и профилактики реци-
дивов папилломатоза гортани и указывают на 
целесообразность дальнейшего изучения ее эф-
фективности в разные сроки после курса вакци-
нации. 

 
© Д.И. Заболотный, М.Б. Самбур, Т.Д. Савченко, Л.Д. Кривохатская, М.Д. Тимченко, Т.А. Заяц, 2015 
 
 
 
 

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, И.М. БАГИРОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФИБРОЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ 

 
Введение. Диагностике и лечению соче-

танных рубцовых стенозов гортани и трахеи 
посвящены многочисленные работы, однако 
предложенные методы оказания ургентной по-
мощи при угрозе асфиксии и других осложне-
ниях не систематизированы, зачастую пациенты 
подвергаются необоснованной трахеостомии с 
развитием других повторных осложнений (рас-
пространение стеноза, возникновение трахео-
пищеводных свищей и воспалительных ослож-
нений). Вышеизложенное побудило нас искать 
новые, более эффективные и последовательные 
варианты ликвидации осложнений стеноза и 
неотложных мероприятий перед проведением 
радикальной хирургической коррекции, в неко-
торых необходимых случаях – ургентную ради-
кальную операцию.  

Цель: определить показания к миниинва-
зивной или радикальной резекционной хирургии 
стенозов гортани и трахеи с применением раз-
личных вариантов реканализации для адекватно-
го восстановления функции гортани и трахеи. 

Методы.  Под нашим наблюдением нахо-
дилось 190 пациентов по поводу рубцового сте-
ноза гортани и трахеи, мужчин было 98 (51,5 
%), женщин – 72 (38%), и детей 20% (10,5%). 
Взрослую  возрастную группу составляли паци-
енты от 16 лет до 71 года, наиболее часто забо-
левание наблюдалось у группы больных в воз-
расте от 16 до 40 лет (108 человек – 56,8%). У 
подавляющего большинства пациентов причи-
ной развития стеноза явились длительная искус-
ственная вентиляция легких (105 – 55,3 %)  

Практически все пациенты были госпита-
лизированы с уже полученным ранее лечением в 
других медицинских учреждениях. У подав-
ляющего большинства пациентов на раннем 
этапе развития стеноза лечение заключалось 
только в трахеостомии (110 – 57,9%), у 51 
(26,9%) пациента проводилась только консерва-
тивная терапия, у 29 (15,2%) неэффективное 
хирургическое лечение. Из 190 наблюдаемых, 
76 (40%) пациентов поступили в клинику с тра-
хеостомой, 114 (60%) – без трахеостомы. 
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В определении вариантов предопераци-
онного лечения и ургентной помощи мы поль-
зовались следующей классификацией, предло-
женной М.М. Багировым и соавторами (1983): 
стеноз I степени – обтурация просвета до 1/3; 
стеноз II степени – сужение просвета от 1/3 до 
1/2; стеноз III степени – сужение просвета от 1/2 
до 2/3; стеноз IV степени – сужение более, чем 
на 2/3 просвета (угроза асфиксии).  

Кроме общеклинических и лабораторных 
методов исследования всем больным в обяза-
тельном порядке проводили специальные мето-
ды диагностики: рентгенографию шеи и груд-
ной клетки; мультиспиральная компьютерная 
томография; рентгено-контрастные методы ис-
следования, при наличии трахео-пищеводного 
свища; комплексное бактериологическое и ци-
тологическое исследование содержимого горта-
ни и трахеи; функциональные методы исследо-
вания кардио-респираторной системы; ком-
плексные эндоскопические методы исследова-
ния органов дыхания, глотки и пищевода.  

Результаты.  
По данным эндоскопических исследова-

ний при поступлении, 162 пациента находились 
в  состоянии угрозы асфиксии, которая требова-
ла применения неотложных лечебных мер. 28 
(14,7 %) пациентов находились в стадии ком-

пенсации (I-II  степень), 86 (45,3%) – субком-
пенсации (IIIстепень), 76 (40%) – декомпенса-
ции (IV степень) 

 Механическая обтурация просвета горта-
ни и трахеи неизбежно приводит к задержке 
секрета в дыхательных путях с последующим 
присоединением инфекции. Такие больные, как 
правило, находятся в состоянии тяжелой гной-
ной интоксикации. Для борьбы с инфекцией 
было необходимо применение комплексных 
мер: антимикробная терапия (внутривенная и 
эндобронхиальная); введение дезинтоксикаци-
онных средств, витаминов, иммунных препара-
тов; временная реканализация органов дыхания 
с последующими сеансами лечебной ларингот-
рахеобронхоскопии; микротрахеостомия (при 
пищеводно-трахеальных свищах). Противовос-
палительное лечение необходимо продолжать 
до ликвидации воспалительных осложнений. 

Выбор метода лечения зависел от степени 
стенозирования, протяженности поражения, на-
личия осложнений стеноза гортани и трахеи. 
Поэтому они были индивидуализированы и 
применены всем больным с последующим изу-
чением эффективности лечения, выбора вариан-
тов хирургических методов. К этому времени 
больным было проведено комплексное лечение 
с ликвидацией возникших осложнений (табл.). 

 
Применяемые методы лечения больных на раннем этапе 

Варианты лечения Число больных 
Эндоскопическое иссечение грануляций и рубцов гортани и трахеи 26 
Реканализация гортани и трахеи 91 
Электрохирургическое иссечение рубцов 4 
Стентирование 11 
Лазерная деструкция рубцов 50 
Трахеостомия 1 
Ургентная резекция пораженных сегментов гортани и трахеи с одномо-
ментным анастомозом 

7 

Итого 190 
 

В результате индивидуализации вариан-
тов лечения у 118 (62,1%) больных удалось до-
биться стойкого эффекта от миниинвазивных 
вариантов лечения, у 72 (37,9%) с тяжелыми и 
необратимыми изменениями потребовались 
различные варианты радикальных резекций гор-
тани и трахеи с одномоментным восстановлени-
ем. Летальных исходов не было. 

Выводы.  
1) Фиброэндоскопия является основным 

диагностическим методом,, который позволяет 
указать на    локализацию и характер пораже-

ния, осуществлять различные лечебные проце-
дуры и контролировать результаты лечения. 

2) Мини-инвазивный метод является ме-
тодом выбора при органиченных стеноза горта-
ни и трахеи  

3) Пациентам с органическими и обшир-
ными поражениями, а так же с трахео-
пищеводными свищевыми осложнениями реко-
мендуется радикальное оперативное лечение с 
одномоментной резекцией стенозированных 
сегментов гортани и трахеи с одновременным 
восстановлением резецированных органов. 

 
© Д.И. Заболотный, И.М. Багирова, 2015 
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А.В. ЗАЙЦЕВ, В.В. БЕРЕЗНЮК, О.Д. ЛИВШИЦ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЗДНООГЛОХШИХ ВЗРОСЛЫХ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 
Сегодня единственным полноценным ме-

тодом восстановления слуха у глухого человека 
является кохлеарная имплантация (КИ). Основ-
ными недостатками КИ является высокая стои-
мость импланта и необходимость оперативного 
вмешательства. Однако, восприятие звуков и 
речи глухим человеком-пользователем системы 
КИ, приближается к восприятию здоровым 
ухом. 

Как известно, глухому ребенку КИ необ-
ходимо сделать как можно в более раннем воз-
расте (желательно до 3 лет), в то время как 
взрослому человеку, потерявшему слух после 
овладения речью, операцию можно выполнять в 
любом возрасте. Для взрослых пациентов необ-
ходимо значительно меньшее количество на-
строечных сессий и реабилитационных меро-
приятий, наряду с этим, благодаря более акку-
ратному ношению речевого процессора, они в 
меньшей степени нуждаются в сервисном об-
служивании. 

У нас имеется опыт работы с 8 взрослыми 
пациентами (4 женщины и 4 мужчины), кото-
рым КИ была выполнена в возрасте от 18 до 57 
лет в 2007-2014 гг. 7 больным установлены им-
планты фирмы Med-Еl (Combi40+ – 4, Concherto 
– 3) и одному Neurelec Digisonic SP Binaural 
(бинауральный имплант). Операции проводи-
лись с применением стандартного трансмастои-
дального доступа. 

Качество восприятия звука оценивалось 
по данным аудиометрических исследований 
(тональная пороговая аудиометрия, одно- и 
многосложные слова и предложения в тишине и 
в шуме), а также по субъективным оценкам па-
циентов. Кроме того учитывались пол, возраст 
больного и длительность глухоты до операции. 

Первые ощущения после подключения 
речевого процессора взрослые пациенты описы-
вали как звук, но они не могли распознать его 
характер. Речь собеседника описывалась ими 
как «голоса из мультиков» или «голоса робота». 
В течение 2-3 месяцев в процессе систематиче-
ских слуховых тренировок их ощущения сменя-
лись на противоположные: «Я слышу примерно 
так же, как и раньше». Имплантированные 
взрослые хорошо понимали разговорную речь, 

однако дальнейшее улучшение слухового вос-
приятия продолжалось в течение первого года. 

Большинство прооперированных пациен-
тов – 6 (75%) оценивали состояние слуха как 
«хорошее» или «очень хорошее». Они отмечали 
хорошее качество восприятия музыки, однако 
телевизионные и радиопередачи намного лучше 
воспринимались ими в тишине, чем в шумной 
обстановке. В среднем через 2-3 месяца после 
подключения процессора взрослые пользовате-
ли КИ активно использовали мобильные и ста-
ционарные телефоны, могли отличать мужской 
голос от женского для незнакомых людей, а 
также идентифицировали знакомые голоса. Од-
нако разборчивость речи по телефону в шумной 
обстановке была несколько затруднена. 

Результаты реабилитации оперированных 
пациентов не коррелировали с их возрастом, 
однако была отмечена четкая взаимосвязь с 
длительностью глухоты. Самый короткий пери-
од отсутствия слуха составлял 5 месяцев, ука-
занный пациент имел наилучшие результаты 
реабилитации. 

Определенные трудности в слуховом вос-
приятии испытывали двое пациентов, у которых 
КИ была произведена на фоне облитерации 
улитки после перенесенного менингита. У од-
ной пациентки в связи с повышающимся сопро-
тивлением было отключено 7 из 12 электродов и 
в дальнейшем выполнена КИ на втором ухе (че-
рез 6 лет после первой операции). 

Очень важную роль в успешной реабили-
тации играла психологическая помощь пациенту 
после КИ, особенно лицам молодого возраста. 
Из-за неуверенности в себе и низкой самооценки 
такие пациенты избегали общения с окружаю-
щими, становились раздражительными, что при-
водило к проблемам в семье и обществе. Психо-
логическую поддержку таким пациентам оказы-
вал не только сурдопедагог, но и психолог. 

Таким образом, КИ у позднооглохших 
взрослых пациентов значительно улучшает ка-
чество их жизни. Как показывает наш опыт, ре-
зультаты и продолжительность слуховой реаби-
литации напрямую зависят от длительности 
глухоты, а также мотивации пациента к восста-
новлению слуха. 

 
© А.В. Зайцев, В.В. Березнюк, О.Д. Лившиц, 2015 
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Л.А. ЧИГРИНА, О.В. МУРАШОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
Одной из прямых обязанностей врача лю-

бой специальности является своевременное и ка-
чественное ведение медицинской документации. 
Эту работу позволяет облегчить электронная исто-
рия болезни (ЭИБ), представляющая собой ком-
плекс медицинских записей о состоянии пациента 
и назначаемом ему лечении, выполненных на 
электронных носителях. ЭИБ аналогична класси-
ческой бумажной истории болезни, однако, в от-
личие от последней, электронная форма предос-
тавляет совершенно иные способы защиты от под-
делки данных в документе, обеспечивает более 
четкую формализацию записей, их мгновенную 
доступность для медицинского персонала. 

С января 2015 г. система ЭИБ используется 
в Медицинском центре «Клиника семейной меди-
цины» (КСМ). Основу работы по оформлению 
ЭИБ составляет программа «Медучет-SQL» (в 
дальнейшем – «Программа»), внедренная отделом 
информационных технологий клиники. До начала 
использования «Программы» медицинский персо-
нал прошел специальное обучение в формате «Де-
ловой игры», а все кабинеты клиники были осна-
щены компьютерами и печатной техникой. Как 
любое новое начинание, первоначально ЭИБ была 
воспринята медперсоналом неоднозначно, однако 
сегодня уже трудно представить работу без нее. В 
случае возникновения сбоев в работе «Програм-
мы» мы, как обычно, производим записи на бумаге 
с последующим переносом данных в компьютер. В 
такие моменты преимущества новой системы осо-
бенно ощутимы. 

Общие принципы оформления ЭИБ едины 
для всех врачей клиники, имеющих свободный дос-
туп к «Программе». Еще до начала приема пациен-
тов врач, открыв «Программу», может ознакомить-
ся с записью на консультацию, получить общие 
сведения о пациентах, обратившихся за медицин-
ской помощью, таких как фамилия, И.,О., пол, воз-
раст, место жительства, контактный телефон, вид 
страхования при наличии страховки. Здесь же со-
держатся данные о консультациях у других специа-
листов клиники и проводимом ранее лечении. Всё 
это облегчает последующий сбор анамнеза, эконо-
мит время для вербального контакта с пациентом и 
его объективного обследования. 

Электронный вариант истории болезни (ИБ) 
имеет древовидную структуру. На первом ее уров-
не находится пациент, на которого заводится до-
кумент. Следующим уровнем является раздел, со-
держащий различные данные, в свою очередь раз-
битые на логические части, такие как «Жалобы», 
«Анамнез заболевания», «Объективный статус» и 

т.п. Для сокращения рутинной работы по заполне-
нию каждого раздела используются заранее подго-
товленные «шаблоны», что существенно облегчает 
оформление ИБ. Для ускорения ввода текста ис-
пользуется «Лексический конструктор», также 
имеющий древовидную структуру, у основания 
которой лежит название логической части шабло-
на. В свою очередь каждая ветвь конструктора 
может иметь различное количество подветвей. К 
примеру ветвь «Боль в горле» может содержать 
подветви: односторонняя, двухсторонняя, режу-
щая, колющая, давящая и т.п. 

Наиболее объемный блок информации со-
держит раздел «Объективный статус». Он включа-
ет перечень основных, наиболее часто встречаю-
щихся симптомов, характерных для заболеваний 
конкретного ЛОР органа. В случае выявления у 
пациента каких-либо симптомов, не внесенных в 
стандартный шаблон, производится их добавление 
к тексту с помощью клавиатуры. Учитывая боль-
шое разнообразие кинических проявлений заболе-
ваний ЛОР органов и необходимость их отражения 
в ИБ, оформление электронной версии документа 
значительно упрощает выполнение этой задачи. 

Еще одним достоинством «Программы» яв-
ляется возможность оперативно получать инфор-
мацию о результатах дополнительных методов 
исследования: лабораторных, рентгенологических, 
КТ, МРТ и др. На основе ЭИБ можно оформлять 
различные выписки, рецепты, больничные листы, 
печатать их и длительное время хранить копии 
этих документов. И, наконец, одной из важнейших 
функций «Программы» является учет медицин-
ских услуг, оказываемых пациентам, оценка их 
соответствия «Стандартам» и «Локальным прото-
колам» оказания помощи при заболеваниях верх-
них дыхательных путей и органа слуха в условиях 
ЛОР кабинета КСМ. За период использования сис-
темы ЭИБ в ЛОР кабинете нами создана электрон-
ная база данных более 1000 пациентов, которая 
постоянно пополняется. Доступ к этой информа-
ции имеет ограниченный круг лиц, что обеспечи-
вает ее конфиденциальность. 

Наш опыт использования электронной вер-
сии ИБ в амбулаторной оториноларингологиче-
ской практике свидетельствует о ее неоспоримых 
преимуществах перед классическим бумажным 
вариантом. Наше мнение разделяют коллеги дру-
гих специальностей «Клиники». Время, сэконом-
ленное на оформлении медицинской документа-
ции, может быть использовано для более качест-
венного обследования пациента и предоставления 
ему дополнительных медицинских услуг. 

 
© В.С. Зайцев, Л.А. Чигрина, О.В. Мурашов, 2015 
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Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦЬ, Ю.К. ЗАПОРОЖЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЖОЗАМІЦИНУ  
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ЛОР ПАТОЛОГІЄЮ 

 
В останні роки увага лікарів до проблеми 

небажаних реакцій на антибактеріальні засоби 
значно знизилася за рахунок того, що ми маємо 
широкий спектр вибору антибактеріальних за-
собів (АЗ), які дозволяють нам робити адекватне 
заміщення тих, на які пацієнт має негативні 
прояви. Треба виділити, що під поняттям неба-
жаних реакцій маємо на увазі медикаментозну 
алергію, токсичні реакції, ідіосинкразію, пору-
шення мікробного пейзажу.  

Так, на базі ПП «Клініка Медиком» за 
2014р. на прийом до лікаря отоларинголога зве-
рнулося 48 хворих, з яких 18 пацієнтів були діти 

старше 5-ти років, 30 – дорослі віком від 18 до 
72 років. Усі пацієнти були рандомізовані за 
патологією та негативними явищами, які виник-
ли на прийом АЗ. Серед пролікованих 18 дітей 
було 9 (50%) хворих на синусит, 6 (33,3%) на 
середній та зовнішній отити та 3 (16,7%)на тон-
зиліт. Серед 30 пролікованих дорослих пацієн-
тів на синусит було 18 (60%) чоловік, на отит – 
8 (26,7%) та на тонзиліт – 4 (13,3). Негативні 
клінічні прояви ми обробляли в вікових групах 
без врахування встановленої патології, яка зу-
мовила призначення АЗ. Показники відсотково-
го співвідношення наведені в табл. 1:  

Таблиця 1 
Симптоми Діти (18 персон) Дорослі (30 персон) 

Алергічна реакція 9 (50%) 11 (36,7%) 
Ідіосинкразія - 2 (6,7%) 

Токсична реакція 4 (22,2%) 5 (16,7%) 
Порушення мікробного пейзажу 5 (27,8%) 12 (40%) 

 
Таким чином, серед цих всіх пацієнтів ви-

никла потреба в підборі та заміні АЗ, який би не 
спричиняв усі вищеперераховані негативні про-
яви під час лікування. Препаратом вибору для 
нас став Джозаміцин (Вільпрафен) – антибіотик 
групи макролідів широкого спектру дії, який є 
активним у відношенні багатьох грампозитивних 
та грамнегативних мікроорганізмів, в тому числі 
облігатних анаеробів. Він є кислотостійким, тому 
після внутрішнього прийому швидко адсорбуєть-
ся в шлунковокишковому тракті. Максимальна 
концентрація препарату в крові досягається вже 
через годину від прийому. Джозаміцин добре 

проникає через біологічні мембрани та накопи-
чується в різних тканинах, а саме, в легеневій та 
лімфатичних тканинах, ньобних мигдалинах, ор-
ганах сечостатевої системи, шкірі та м’яких тка-
нинах. Є ефективним при резистентності та алер-
гічних реакціях до антибіотиків інших груп. 
Препарат призначалиусім 48 пацієнтам, що мали 
попередньо негативні прояви на АЗ, згідно схеми 
розробника відносно віку та патології, тривалість 
використання складала в середньому від 5-ти до 
7-ми днів. Таким чином, ефективність викорис-
тання Джозаміцину відносно негативних явищ 
наведена в наступній таблиці:  

 

Симптоми Діти (18 персон) Дорослі (30 персон) 
Алергічна реакція Не було 2 (6,7%) 

Ідіосинкразія Не було Не було 
Токсична реакція Не було Не було 

Порушення мікробного пейзажу 2 (11,1%) 3 (10%) 
  

Така позитивна медикаментозна реакція 
на використання Джозаміцину (Вільпрафен) 
дала нам змогу провести повноцінні курси ліку-
вання хворим, які попередньо мали негативні 
прояви на призначення АЗ. Тим 6,7% хворим 
дорослого віку, в яких була алергічна реакція на 
призначення навіть Джозаміцину, проведено 
безмедикаментозне лікування синуситу з дрену-
ванням гайморових пазух та щоденним проми-
ванням їх антисептичними засобами. Тим 5 
(10,4%) пацієнтам дитячого та дорослого віку, 

що мали прояви порушення мікробного пейза-
жу, лікування проводилося під прикриттям про 
біотичними препаратами Субалін та Ентероже-
рміна, що на результаті лікування дало позитив-
ний ефект. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що Джозаміцин (Вільпрафен) доцільно ви-
користовувати як першочерговий АЗ у пацієнтів 
із наявністю негативних проявів від призначен-
ня інших антибіотиків або при медикаментозній 
алергії, а також для лікування пацієнтів із скла-
дним перебігом ЛОР патології. 

 

© Т.Ю. Запорожець, Ю.К. Запорожець, 2015 
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Ю.М. КАЛАШНИК, О.Г. АВРУНИН, Н.А. ЮРЕВИЧ, Д.В. БАРДИНОВ, Т.С. КОНОНЕНКО  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

АЭРОДИНАМИКА КЛАПАНА НОСА 
 

Патологические процессы полости носа 
обуславливают широкий спектр вопросов, кото-
рые охватывает ринология. В общей семиотике 
нарушений носового дыхания важное значение 
имеют передние отделы полости носа – зона 
носового клапана. Это самая узкая часть носо-
вой полости, образует наибольшее сопротивле-
ние воздушному потоку, который перераспреде-
ляется и проходит через полость носа. 

Структура носового клапана динамична, 
что позволяет ему в свою очередь, перераспре-
делять воздушный поток. Когда объемный рас-
ход вдыхаемого воздуха при форсированном 
режиме увеличивается, статическое давление 
внутри носовой полости уменьшается в сравне-
нии с окружающей средой (в соответствие с за-
коном Бернулли). Этот перепад давления при-
водит к уменьшению площади поперечного се-
чения области носового клапана, изменяясь со-
гласно индивидуальным анатомическим разме-
рам, формой и эластичностью мягких тканей 
носа. Основной функцией носового клапана 
фактически является ограничение потока возду-
ха во время повышения интенсивности дыхания.  

В этой связи, нашей задачей было опре-
деление функциональных изменений дыхатель-
ной характеристики носа у больных с деформа-
цией клапана носа.  

С этой целью нами использовался опыт-
ный образец компьютерного риноманометра для 
тестирования носового дыхания с блоком пере-
падно-расходных характеристик (КРМ типа 
ТНДА-ПРХ) (Патент Украины на изобретение 
№ 91762 «Устройство для тестирования носово-
го дыхания», 2010г.). Для клинического иссле-
дования проводили процедуру динамической 
риноманометрии при форсированном дыхании с 
определением показателей функционирования 
носового клапана согласно запатентованному 
способу (Патент Украины на изобретение № 
95018 «Спосіб об’єктивного визначення функції 
носового клапана», 2011г.). При этом, по диа-
грамме дыхательных циклов делали вывод о 
функционировании носового клапана. Индика-
цией подвижности клапана является ограниче-
ние воздушного потока при максимальном фор-

сированном вдохе. На соответствующих цикло-
граммах дыхания отчетливо видна уплощенная 
форма сигналов расхода воздуха с выраженны-
ми локальными максимумами, свидетельст-
вующими об ограничении пропускаемого рас-
хода. Отсутствие подвижности структур носо-
вого клапана приводит к форме сигналов расхо-
да воздуха близкой к идеальной синусоиде без 
высокочастотных составляющих. Также, при 
постепенном усилении дыхания можно судить о 
мощности, при которой начинает проявляться 
функция носового клапана по ограничению рас-
хода воздуха. Результаты были получены при 
исследовании 35 пациентов с патологией носо-
вого клапана (девиацией носовой перегородки в 
передних отделах, гипертрофией нижней носо-
вой раковины, вывихах латерального хряща, 
отеках или рубцово-измененных кожных и сли-
зистых покровах носа). Диагноз подтверждался 
на основании клинико- анамнестических и рент-
генологических данных с использованием спи-
ральной компьютерной томографии в формате 
(3D) придаточных полостей носа.  

Таким образом, апробированный метод 
оценки функционального состояния носового 
клапана позволяет за счет анализа формы сигна-
ла расхода воздуха (наличия высокочастотных 
составляющих и уплощенной вершины) опреде-
лять степень подвижности структур носового 
клапана и его функциональную роль в ограни-
чении потока воздуха, проходящих через верх-
ние дыхательные пути при форсированном ды-
хании. Данный метод, по сравнению с сущест-
вующими, изучающими гистерезис зависимости 
перепада давления от расхода воздуха, обладает 
существенно большей простотой и наглядно-
стью, что позволяет использовать его не только 
для научных исследований, но и широко приме-
нять в повседневной клинической практике.  

Данный метод исследования позволяет 
проводить качественную характеристику 
функциональной способности носового кла-
пана и обеспечивает определение конкретных 
показаний для хирургического вмешательства 
у пациентов с деформированным носовым 
клапаном. 

 
© Ю.М. Калашник, О.Г. Аврунин, Н.А. Юревич, Д.В. Бардинов, Т.С. Кононенко, 2015 
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АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА 
 

Респираторный папилломатоз характери-
зуется длительным, рецидивирующим течением, 
формированием рубцовых мембран, высокой 
вероятностью малигнизации. Основным мето-
дом лечения папилломатоза гортани является 
хирургическое вмешательство. Для удаления 
папиллом используются инструментальные ме-
тоды, ультразвуковая техника, криовоздействие, 
хирургический лазер и аргоновая плазма. Вме-
сте с тем многие авторы отмечают тот факт, что 
выбор техники хирургического воздействия на 
папилломы мало влияет на частоту рецидива и 
опасность малигнизации. Кроме того, много-
кратное удаление папиллом, особенно в области 
передней комиссуры, потенциально опасно раз-
витием рубцовых мембран, суживающих про-
свет голосовой щели, нарушающих фонаторную 
и дыхательную функции. Открытие вирусной 
этиологии респираторного папилломатоза – ви-
руса папилломы человека (HPV-6/-11) обозна-
чило пути к развитию его этиопатогенетической 
терапии. В последние годы, наряду с традици-
онным хирургическим лечением, все чаще ис-
пользуются противовирусные и иммуномодули-
рующие препараты, в частности – интерфероны.  

Целью нашего исследования явилась раз-
работка схемы адъювантной терапии папилло-
матоза гортани. 

Материалы и методы. В течении 2009-
2014 гг. под нашим наблюдением находилось 29 
пациентов (14 мужчин и 15 женщин) с респира-
торным папилломатозом в возрасте от 12 до 54 
лет. 12-ти больным этой группы ранее неодно-
кратно производилось удаление папиллом раз-
личными способами, включая и лазерную дест-
рукцию. У 6-ти пациентов, в связи с генерализо-
ванной формой папилломатоза (все отделы гор-
тани и гортаноглотка) и развитием стеноза гор-
тани, была выполнена трахеостомия.  

17 из наблюдавшихся обратились за по-
мощью впервые. После предварительного об-

следования и гистологической верификации 
диагноза папилломатоза всем пациентам произ-
водилось инструментальное удаление папиллом. 
В раннем послеоперационном периоде ежеднев-
но производились 2-х кратные инстилляции в 
гортань раствора лаферона (препарат содержа-
щий человеческий интерферон, идентичный ин-
терферону альфа-2b). Начиная с 5-го дня после 
удаления папиллом, назначали лаферон в нарас-
тающей дозе 100-150 тыс. МЕ/кг массы тела 
ежедневно внутримышечно (у взрослых до 6 
млн. МЕ в сутки). Курс лечения составлял 24 
дня. Одновременно использовались топические 
кортикостероиды (ингаляции фликсотид 50мкг 
3 раза в сутки). В качестве противовирусного 
средства применяли препарат растительного 
происхождения протефлазид – индуктор синтеза 
эндогенного ά- и γ- интерферона (по 10 капель 3 
раза в день внутрь в течении месяца), проводили 
антиоксидантную терапию, назначали витами-
ны, при необходимости антибиотики и антими-
котические препараты. Курс лечения лафероном 
повторяли после 4-х недельного перерыва. 

Результаты и обсуждение. После прове-
дения I-го курса лечения клиническое улучше-
ние отмечено у всех больных, 5 пациентов с ге-
нерализованной формой заболевания, ранее пе-
ренесших трахеостомию, удалось деканюлиро-
вать. Сроки наблюдения составили от 10 меся-
цев до 5-ти лет. Рецидив папилломы был отме-
чен у двоих детей 12-ти и 14-ти лет и у женщи-
ны 29 лет, соответственно через 6, 12 и 20 меся-
цев после проведенного лечения, в связи с чем 
потребовались повторные оперативные вмеша-
тельства. У остальных больных получена стой-
кая ремиссия.  

Выводы. Использование интерферонов и 
иммуномодуляторов в комплексном лечении 
респираторного папилломатоза повышает эф-
фективность хирургического лечения, снижает 
вероятность рецидива заболевания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА QLQ- 30 H&N 35 В ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ЛАРИНГЭКТОМИЮ  

 
Основными принципами рационального 

лечения онкологического больного является 
восстановление или сохранение его здоровья, 
трудовая реабилитация и социальная адаптация. 
Ведущими показателями эффективности прове-
денного лечения считают результаты выживае-
мости и безрецидивного течения болезни. Вме-
сте с тем остаётся неясным восприятие больным 
собственного состояния, которое отражается на 
его жизнедеятельности и уровне благополучия, 
то есть на качестве жизни (КЖ) (H.J. Aarstad et 
al., 2005; W. Raymond , I. William., 2006; S. 
Yount et al., 2007).  

Целью исследования явилось изучение 
качества жизни больных перенесших ларингэк-
томию с различными способами восстановления 
голоса. 

 Материалы и методы. В анкетировании 
приняли участие 78 пациентов (76 мужчин 
(97,4%) и 2 женщины (2,6%)) ЛОР клиники 
ИНВХ в возрасте от 37 до 76 лет (средний воз-
раст 64,5), перенесших ларингэктомию со сро-
ками наблюдения от одного года до трёх лет 
после оперативного вмешательства с различны-
ми голосовосстанавливающими методиками.  

Все пациенты были распределены на три 
группы: больные, перенесшие ларингэктомию с 
последующим обучением пищеводному голосу 
(n=26); пациенты, которым была произведена 
ларингэктомия с одномоментным трахеопище-
водным шунтированием (n=34); пациенты с ус-
тановленными голосовыми протезами (n=18).  

Для анкетирования пациентов был ис-
пользован тест оценки качества жизни Европей-
ского общества исследования и лечения рака 
(EORCT) QLQ- 30 с модулем H&N 35. Специ-
ально адаптированный модуль анкеты включал 
в себя следующие показатели: болевые ощуще-
ния, функция глотания, чувствительность, речь, 

приём пищи в общественном месте, социальный 
контакт, сексуальная функция. Анкетирование 
производилось спустя 3 месяца после окончания 
комбинированного лечения (ларингэктомия, 
послеоперационная лучевая терапия). Оценка 
производилась по шкале от «0» до «100».  

Результаты и обсуждение: По результа-
там анкетирования онкологические показатели 
во всех группах наблюдения достоверной раз-
ницы не имели. Вместе с тем, у больных пере-
несших ларингэктомию с последующим обуче-
нием пищеводному голосу суммарная оценка 
КЖ была достоверно ниже (p <0,05), чем в 
группах у больных с одним из видов голосооб-
разующей операции за счёт снижения показате-
лей в модуле «H&N 35». Проведенное исследо-
вание продемонстрировало снижение КЖ (p 
<0,05) у больных с пищеводным голосом за счёт 
снижения голосовой функции, социальных кон-
тактов и наличия сексуальных проблем. Вместе 
с тем у пациентов с трахеоглоточным шунтиро-
ванием отмечено статистически достоверное (p 
<0,05) снижение качества жизни по сравнению с 
группой голосового протезирования за счёт на-
рушения функции глотания и приёма пищи в 
общественном месте, вследствие затекания 
слюны в шунт. 

Выводы. Использование анкетирования 
QLQ- 30 с модулем H&N 35 позволяет досто-
верно оценить качество жизни пациентов пере-
несших ларингэктомию. 

Лечение больных раком гортани является 
многофакторной задачей и должно проводится с 
учётом индивидуальных особенностей пациента 
и его психоэмоционального статуса. 

Использование современных голосообра-
зующих методик, в том числе трахеопищеводно-
го протезирования, позволяет значительно повы-
сить качество жизни больных раком гортани. 

 
© В.В. Кизим, В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, Ю.А. Сережко, В.Е. Старченков, 2015 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ГРАНУЛЕМАМИ ГОРТАНИ 
  

Возникновение и развитие гранулём гор-
тани зачастую связано с воспалительным про-
цессом, неадекватной голосовой нагрузкой, воз-

действием на слизистую гортани травмирующе-
го агента (N.R. Olson, 1991). При этом ларинго-
фарингеальный рефлюкс (ЛФР) играет в боль-
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шинстве случаев ко-факторную роль, проявля-
ясь в широком спектре ЛОР патологии (фарин-
гит, тонзиллит, ларингит, гортанный полипоз, 
беспричинный кашель). Этот же фактор может 
являться причиной рецидивирующего течения 
гранулём гортани (Kim G.H., 2008).  

Целью нашего исследования явилась 
усовершенствование схемы комплексной тера-
пии больных с рецидивирующими гранулёмами 
гортани на фоне ЛФР. 

Материалы и методы. В 2010-2014 гг. 
мы наблюдали 48 пациентов с гранулёмами гор-
тани. Среди наблюдавшихся женщин было - 21 
(43,8%), мужчин – 27 (56,2%). Возраст пациен-
тов варьировал от 22 до 68 лет, в среднем со-
ставляя 47 лет. Учитывалась локализация гра-
нулём, частота рецидивов, клинические прояв-
ления ЛФР. С целью предварительной диагно-
стики ЛФР использовали шкалу Reflux Symptom 
Index (RSI). Для оценки ларингоскопических 
проявлений использовался тест The Reflux 
Finding Score (RFS). Для объективизации ЛФР-
ассоциированных поражений гортани проводи-
лось рН-мониторирование пищевода с помощью 
ацидографа «АГ-1рН-М». 

Результаты и обсуждение. Гранулёмы у 
всех больных локализовались в задних отделах 
гортани, преимущественно в области голосовых 
отростков черпаловидных хрящей. Двусторон-
няя локализация гранулём была установлена у 
12 больных (25,0%), односторонняя – у 36 
(75,0%). При одностороннем процессе право-
стороннее поражение было выявлено у 15 
(41,7%) пациентов, левостороннее – у 21 (58,3). 
У 23 (47,9 %) из наблюдавшихся пациентов был 
диагностирован ЛФР. Всем больным было про-
изведено эндоларингеальное удаление новооб-
разований гортани, при исследовании операци-
онного материала были получены следующие 

результаты: хроническое воспаление – 16 на-
блюдений, грануляционная ткань – 24 , капил-
лярная гемангиома – 8.  

Рецидив заболевания в течение 12 меся-
цев возник у 18 (37,5%) больных, что потребо-
вало повторных оперативных вмешательств.  

После консультации данной группы 
больных гастроэнтерологом и выявления недос-
таточности пищеводного сфинктера, схема по-
слеоперационного лечения была откорректиро-
вана.  

Всем пациентам была рекомендована со-
ответствующая диета, даны рекомендации по 
правильному образу жизни (отказ от курения, 
нормализация массы тела и т.д.). В комплекс-
ную терапию были включены ингибиторы про-
тонной помпы (омепразол 20-40мг в сутки), 
прокинетики (домперидон 30 - 40 мг в сутки в 
течении 4-х недель), антацидные препараты (1 
доза 2 раза в сутки - 3 недели). Для подавления 
продуктивного воспаления использовались то-
пические кортикостероиды в виде ингаляций 
(фликсотид-эвохалер 50 мкг 2 раза в сутки в те-
чении 10 дней). При дальнейшем динамическом 
наблюдении в течении 1 года повторный реци-
див заболевания возник у 3-х ( 6,2%) пациентов.  

Выводы. Гранулёмы гортани у 47,9% 
больных индуцированы ларингофарингеальным 
рефлюксом. 

Больные с гранулёмами гортани должны 
быть обследованы гастроэнтерологом для по-
следующей коррекции послеоперационной те-
рапии.  

Проведение этиопатогенетической тера-
пии, включая назначение прокинетиков, анта-
цидных препаратов, алгинатов, соблюдение 
диеты и изменение образа жизни, позволяет 
значительно уменьшить число рецидивов гра-
нулём гортани. 

 
© В.В. Кизим, Е.А. Юренко, Я.В. Кизим, 2015 
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ДОСВІД СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ КАБІНЕТУ КОРЕКЦІЇ СЛУХУ 
 

Проблема слуху досить актуальна в су-
часному суспільстві. За даними різних авторів 
відсоток патології слуху збільшується за віком: 
40-50 років – 6%, 50-60 років – 20%, 60-70 років 
– 30%, понад 70 років – 50%. Людина, що має 
зниження слуху, втрачає можливість активного 
спілкування з оточуючими, відсторонюється від 

суспільства, замикається в собі, навіть втрачає 
працездатність. Слухопротезування – це єдина 
можливість покращити слух, особливо у людей 
похилого віку, де зниження слуху є фізіологіч-
ним, йому сприяють такі хвороби, як ішемічна 
хвороба серця, гіпертонічна хвороба, атероскле-
роз, цукровий діабет. Процес адаптації до слу-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 70 

хового апарату має місце,він досить індивідуа-
льний по перебігу, може тривати від тижня до 3-
6 місяців. 

За даними Кабінету корекції слуху медич-
ного центру « Альта Медика плюс» було проана-
лізовано слухопротезування 218 чоловік віком 
від 45 років та старше. Всі пацієнти поділено на 3 
вікові групи. Перша група 45-60 років 48 чоловік, 
що склало 22%; друга група 61-85 років 134 чо-
ловіка – 61%; третя група понад 85 років 36 чо-
ловік 17%. Слухові апарати, що використовували 
для протезування поділено за місцем розташу-
вання по відношенню до вушної раковини:1) 
внутрішньоканальні (СІС), 2) внутрішньовушні 
(ІТЕ),3) завушні (ВТЕ); по модельному ряду: 1) 
базові моделі цифрових апаратів (серія BRAVO); 
2) сучасні цифрові моделі з високоточним лока-
тором, з пригніченням шуму, свисту, ІSP проце-
сором (CLEAR, MIND, DRIM); 3) базові цифрові 
моделі з ІSP процесором (Real, Menu). 

В першій віковій групі 31% ( 15 чоловік) 
віддали перевагу слуховим апаратам типу СІС, 
при цьому 40% від цієї групи адаптувалися до 
апарату протягом тижня і не потребували коре-
кції; 40% проходили адаптацію протягом місяця 
потребували корекції настройки двічі; 20% ада-
птовувалися до настройки понад місяць, що су-
проводжувалося корекцією настройки більше 
ніж 2 рази в місяць.21% (10 чоловік) протезова-
ні слуховими апаратами з модельного ряду 2 
групи типу ВТЕ, всі пацієнти адаптувалися про-
тягом тижня та не потребували корекції на-
стройки. 42% (20 чоловік) протезовані базовими 
моделями 1 групи типу ВТЕ, з яких 20% прохо-
дили адаптацію до слухового апарату понад 1 
місяця та потребували корекції настройки, 80% 
адаптація до апарату пройшла за тиждень. 6% 
(3 чоловіка) протезовані слуховими апаратами 
типу ВТЕ з модельного ряду3 групи, адаптація 
до апаратів тривала тиждень. 

В другій віковій групі 15% (20 чоловік) 
віддали перевагу слуховим апаратам типу СІС, 
при цьому 25% адаптовувалися до слухового 
апарату до місяця, 15% до 3 місяців та потребу-
вали двократної корекції настройки, 60% паціє-
нтів пройшли адаптацію без ускладнень; 65% 
(87 чоловік) протезовані слуховими апаратами 

типу ВТЕ з переліку базових моделей, прицьйо-
му 10% пацієнтів проходили адаптацію до слу-
хових апаратів протягом місяця, 90% пройшли 
адаптацію за тиждень; 9% (12 чоловік) протезо-
вані слуховими апаратами типу ВТЕ з модель-
ного ряду 2 групи, адаптація пройшла протягом 
тижня, не потребувала корекції; 4% (6 чоловік) 
протезовані слуховими апаратами типу ІТЕ, 
33% з протезованих даними апаратами адапто-
вувалися до апаратів протягом місяця з корекці-
єю настройки двічі, в 17% випадках адаптація 
тривала понад місяць, в 50% випадках адаптація 
проходила без ускладнень; 7% ( 9 чоловік) паці-
єнти протезовані слуховими апаратами типу 
ВТЕ з модельного ряду 3 групи, 22% з цієї гру-
пи адаптовувалися до слухового апарату понад 
3 місяців, з корекцією настройки 2-3р в місяць. 

В третій віковій групі 91% (31 чоловік) 
протезовані слуховими апаратами типу ВТЕ з 
переліку моделей 1 групи, 15% пацієнтів адап-
товувалися до слухових апаратів понад місяць, у 
85% випадків адаптація пройшла за тиждень; 
3% (1 чоловік) протезований апаратом типу 
ІТЕ, адаптація проходила 1 місяць з корекцією 
настройки 2рази; 6% (4 чоловіка) протезовано 
слуховими апаратами типу ВТЕ з переліку мо-
делей 3 групи, адаптація пройшла успішно про-
тягом тижня. 

З проведеного аналізу витікають слідую-
чи висновки: найбільша вікова група пацієнтів, 
що потребує протезування, – 61-85 років; най-
поширеніші в протезуванні у всіх вікових гру-
пах використовуються базові моделі слухових 
апаратів типу ВТЕ, у 80% випадках адаптація 
проходить протягом тижня; до сучасних слухо-
вих апаратів 2 групи адаптація найкраща, але 
відсоток протезування ними в 1 та 2 групах не-
великий з причини немалої вартості апаратів;- 
апарати типу СІС використовують більше в 1 та 
2 віковій групі (косметичний ефект є переваж-
ним у виборі апарату), хоча адаптація до апара-
тів в 20-40% випадках проходить понад місяць; 
слухові апарати типу ІТІ використовуються в 2 
та 3 вікових групах з причини досягнення кос-
метичного ефекту, хоча в 22% відсотках випад-
ках це потребує адаптації понад місяць та декі-
лькох корекцій настройки. 
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БАРОАКУТРАВМА МІННО-ВИБУХОВОГО ПОХОДЖЕННЯ  
(БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД) 

 
Актуальність наукових досліджень, що 

присвячені вивченню патогенеза, вдосконален-
ню методів діагностики та лікування бароакут-
равми мінно-вибухового походження поясню-
ється декількома факторами. Насамперед тим, 
що частота мінно-вибухових травм, в т.ч. вуха, 
зростає не тільки у всьому світі (Schultz B.A. at 
al., 2011; Van de Weyer P.S. at al., 2011; Ewert 
D.L. at al., 2012), але й в Україні внаслідок акти-
візації військової діяльності, а також зростання 
терористичної активності. Тому нами проведено 
пошук сучасних наукових даних у відкритій 
електронній базі даних PubMed. 

Травма вуха при мінно-вибухового похо-
дження найчастіше є складовою мінно-
вибухової травми (МВТ), при якій ще й вража-
ються легенева, центральної нервова система і 
система кровообігу (Harch P.G. at. Al., 2011; 
Schultz B.A. at al., 2011).  

Детально проаналізувати особливості па-
тогенезу МВТ вуха вдалось дослідникам відді-
лення отоларингології та хірургії голови і шиї 
Станфордського університету (California, USA). 
S.I.Cho зі співавторами (2013) створили «вибу-
хову камеру» з метою відтворення МВТ у ми-
шей. Після використання «вибухової камери» 
досягалась у всіх випадках перфорація барабан-
ної перетинки, яка у наступному загоювалась 
самостійно. Тому за допомогою мікро-
компьютерної томографії вдавалось виявити 
лише потовщення відновленної барабанної пе-
ретинки. Відповідно інтенсивності травми по-
рушувались пороги слухової відповіді стовбура 
мозку (аuditory brainstem response - ABR) і отоа-
кустичної еміссіі (ОАЕ). Пороги слухової відпо-
віді ствола мозку і ОАЕ зміщувались набагато 
більше, ніж при ізольованій хірургічній травмі 
барабанної перетинки, що також свідчить про 
кохлеарну травму. Гістологічні дослідження 
через 1 тиждень і 3 місяця після травми не ви-
явили порущення внушньозавиткових мембран, 
що було загальновизнаною думкою. Однак, на-
томість було визначено втрату зовнішніх волос-
кових клітин базального завитка, порушення 
нейронів спірального ганглія і нервових синап-
сів.  

Van de Weyer P.S. зі співавторами (2011) 
розподіляють МВТ вуха на ізолювану нейросен-
сорну приглухуватість і враження внутрішнього 
вуха з перфорацією барабанної перетинки або 
розривом ланцюжка слухових кісточок (зміша-

ний тип приглухуватості). Динамічні клінічні 
дослідження Nageris B.I. зі співавторами (2008) 
73 пацієнтів з МВТ виявили нейросенсорну при-
глухуватість у 78% травмованих, змішаний тип 
приглухуватості – у 19% і низькочастотну кон-
дуктивну приглухуватість у 3% спостережень. 
Автори підкреслюють, що кондуктивна приглу-
хуватість зменшувалась на протязі року, в той 
час як нейросенсорна – змінювалась у термін 
більше року. Тому тільки 7 % хворих звітували 
про зменшення дзвону у вухах через 1 рік.  

Важливо підкреслити, що баротравма 
мінно-вибухового походження у більшості ви-
падків супроводжується нейросенсорною приг-
лухуватістю і вимагає детального дообстеження 
і лікування враження звукосприймаючого апа-
рату. Так, F.T. Orji і C.C. Agu (2009) дослідили 
типи і ступінь пригухуватість у пацієнтів, що 
отримали баротравму не мінно-вибухового по-
ходження, а внаслідок фізичного удару і визна-
чили, що кондуктивна приглухуватість зустрі-
чалась тільки у 39% спостережень. У 28% паці-
єнтів спостерігалась змішана приглухуватість. 
Враховуючи змішаний тип приглухуватості ба-
роакутравми мінно-вибухового походження у 
всіх випадках доцільним є максимально можли-
ве дослідження звукового аналізатора: отоскопія 
(отомікроскаопія), тональна (мовна) аудіомет-
рія, дослідження порогів слухової відповіді сто-
вбура мозку і отоакустичної еміссіі, 
комп’ютерна томографія тощо (Nageris B.I. at 
al., 2008; Van de Weyer P.S. at al., 2011; 
Ewert D.L. at. Al., 2012; Cho S.I. at al., 2013).  

Згідно аналізу досліджень електронної ба-
зі даних PubMed можна зробити наступні ви-
сновки: 

1) частота і поширеність по регіонам ба-
роакутравми мінно-вибухового походження в 
останні десятиліття у світі і в Україні, невпинно 
зростає внаслідок активізації військової діяль-
ності і терористичної активності; 

2) травма вуха є лише складовою клініки 
мінно-вибухової травми з враженням легеневої, 
центральної нервової систем і системи кровоо-
бігу.  

3) за допомогою експериментальних дос-
ліджень у «вибуховій камері» на мишах було 
спростовано загальновизнану думку про пору-
шення внушньозавиткових мембран, однак, на-
томість було визначено втрату зовнішніх волос-
кових клітин базального завитка, зменшення 
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нейронів спірального ганглія і аферентних нер-
вових синапсів; 

4) мінно-вибухова травма вуха перебі-
гає не тільки у вигляді баротравми, але й су-

проводжується нейросенсорною приглухува-
тістю з можливістю визначення ступеню не-
відновних порушень слуху не раніше терміну 
1 року. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА ЛОБНІЙ ПАЗУСІ 
 

Збільшення числа хворих з тяжкою поєд-
наною травмою ( черепно-мозкова, переломи 
кісток лицьового скелета і стінок лобної пазухи) 
спонукало нас до розробки нових методів реко-
нструкції зазначеної області, профілактики 
гнійних ускладнень і посттравматичних дефор-
мацій. 

Один з методів надання хірургічної допо-
моги полягає у видаленні кісткових уламків, що 
вільно лежать, і відновленні утворених дефектів 
різними металевими конструкціями.  

Існують різні методи облітерації лобної 
пазухи: аутотрансплантатами (жирова, кісткова, 
м'язова тканини), алотрансплантатами, а також 
використовують синтетичні матеріали.  

Проводячи аналіз запропонованих мето-
дик визначились ряд недоліків: 

- використання нейрохірургічних доступів 
при операціях на лобній пазусі є більш травма-
тичним; 

- видалення кісткових уламків, що вільно 
лежать призводить до утворення дефектів ли-
цьового і мозкового скелету; 

- застосування металевих конструкцій, рі-
зних алотрансплантатів є не фізіологічним, і 
часто призводить до реоперацій, особливо в ди-
тячому віці; 

- застосування аутотрансплантатів зму-
шує проводити додаткові хірургічні втручання 
для взяття матеріалу. 

Суть запропонованого методу: виконуєть-
ся бінадбрівний розріз шкіри і м`яких тканин 

(при наявності відкритого перелому доступ 
здійснюється через раньовий канал), ревізія ра-
ни, видаляють сторонні тіла (якщо такі є), вида-
ляється слизова оболонка пазухи. Всі кісткові 
уламки зберігають. При наявності перелому мо-
зкової стінки проводиться ревізія твердої мозко-
вої оболонки з послідуючим відновленням стін-
ки її кістковими уламками, які розміщують на 
твердій мозковій оболонці. Облітерують лобно-
носове співустя м`язево-окістним клаптем, сфо-
рмованим з ділянки лоба. Заповнюють порож-
нину пазухи БКС „Синтекістка”. 

Запропонована методика полягає у збере-
женні всіх кісткових уламків, і використанні їх 
для пластики утворених дефектів мозкового та 
лицевого скелету. 

Нова методика дозволяє: 
1. Застосування кісткових уламків для 

проведення ранньої пластики утворених дефек-
тів під час проведення первинної хірургічної 
допомоги при травмах даної локалізації. 

2. Збереженні кісткові уламки фізіологіч-
но і повністю ліквідують утворені після травми 
дефекти. 

3. Проводити ранню профілактику різного 
роду ускладнень. 

4. Застосовуючи при облітерації пазухи 
БКС «Синтекістка», особливо, в дитячому віці, 
ми попереджаємо проведення реоперацій по 
заміні імплантата (БКС «Синтекістка» перетво-
рюється у кісткову тканину і росте разом з лоб-
ною кісткою ). 

 
© В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, К.А. Лобко, А.І. Барціховський, Я.П. Грицун, 2015 
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В.В. КІЩУК, Я.П. ГРИЦУН, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО  
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ ТРАХЕОСТОМІЇ,  
ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В РОБОТІ ЛОР-ЛІКАРЯ 

 
Трахеотомія – оперативне втручання, яке 

проводиться при багатьох захворюваннях та 
різних патологічних станах. Покази до цієї опе-
рації ділять на три групи: перша – з метою усу-
нення непрохідності дихальних шляхів та меха-
нічної асфіксії; друга – для дренування та туале-
ту нижніх дихальних шляхів при порушенні 
прохідності продуктами запалення та аспірації; 
третя - для тривалої штучної вентиляції легень 
при різних патологічних станах. 

Трахеотомія буває ургентна – коли хво-
рий знаходиться в стадії асфіксії і планова – яка 
проводиться головним чином у відділенні інтен-
сивної терапії. Техніка операції відома всім, але 
не дивлячись на це можливий розвиток різних 
ускладнень, які можна поділити на три групи: 1-
ускладнення під час операції; 2- ранні післяопе-
раційні ускладнення; 3- пізні післяопераційні 
ускладнення. Більшість ускладнень припадає на 
ургентні ситуації. 

Одним із найпоширеніших ускладнень 
трахеотомії – є підшкірна емфізема. В класич-
ному випадку вона виникає внаслідок експіра-
торного проходження повітря між краями шкіри 
та розрізаної стінки трахеї. Цей варіант розпо-
всюджений при знаходженні в трахеостомі кла-
сичної трахеостомічної трубки: жорсткої мета-
левої або пластикової, яка складається з двох 
частин – зовнішньої і внутрішньої. При застосу-
ванні такої трубки на фазі видиху, або при каш-
лі, повітря під підвищеним тиском може нагні-
татися в м’які тканини шиї, особливо при наяв-
ності стенозу гортані. 

На сучасному етапі ставлення до цієї опе-
рації, все частіше використовують пластикові 
трахеостомічні блоки, що уявляють собою оди-
нарну трубку з зовнішньою розсувною манжет-
кою, яка повністю обтурує просвіт трахеї, відо-

кремлюючи нижні дихальні шляхи від верхніх 
та трахеостоми. Таким чином, після постановки 
трахеостомічного блоку – розвиток емфіземи 
після операції практично і теоретично неможли-
вий. Зазвичай підшкірна емфізема зникає самос-
тійно через декілька днів, а, можливо, при трав-
мі стінки трахеї і прогресуванні емфіземи сере-
достіння, може приводити до летального нас-
лідку. 

Пошкодження трахеї виникає частіше ніж 
прийнято вважати. На кожні 100 інтубацій при-
ходиться близько 20-50 ускладнень, особливо 
продовженої інтубації. Ці зміни пов’язані з ви-
користанням інтубаційних трубок з манжетою 
високого тиску – що мають значний ішемічний 
вплив на слизову оболонку трахеї і в меншій 
мірі підходять для продовженої інтубації.  

Якщо вплив на тканини перевищує капі-
лярно – альвеолярний тиск (приблизно на 30 
мм.рт.ст.), виникає ішемія з послідуючим запа-
ленням. Роздуття манжетки мінімальним 
об’ємом (не більше 20 мм.рт.ст.) зменшує кро-
вотік слизової трахеї на 75%, а більше роздуття 
призводить до повної зупинки кровоточу, і, як 
наслідок, до тубулярним пошкодженням. 

Клінічний випадок: Хворий М. 43 р., з ді-
агнозом: Негоспітальна двобічна полісегмента-
рна пневмонія на ШВЛ в зв’язку з дихальною 
недостатністю. На п’яту добу перебування на 
ШВЛ накладено нижню трахеостому в плано-
вому порядку з дотриманням всіх правил асеп-
тики. Через три години після операції в хворого 
почалися прояви емфіземи м’яких тканин шиї, 
потім обличчя і тулуба. Реанімаційні міропри-
ємства були виконані в повному обсязі, але хво-
рий помер. На секції: пролежень задньої стінки 
трахеї від інтубаційної трубки, що призвело до 
перфорації стінки трахеї. 
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НОВІ КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СКЛЕРОМИ  
 

Склерома є ендемічне захворювання для 
України, етіологічно та патогенетично – це є 
первинно хронічне специфічне захворювання 

дихальних шляхів, що викликається клебсієлою 
склероми та проявляється утворенням специфі-
чних гранульом, які в подальшому рубцюються. 
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Основною проблемою при склеромі, що загро-
жує життю пацієнта – є рубцеві стенози дихаль-
них шляхів, що формуються в місцях анатоміч-
них та фізіологічних звужень, з якими боротися 
доводиться складно. 

Незважаючи на велику кількість засобів 
та методів лікування склероми, і досьогодні 
склерома є невиліковним захворюванням. В 
Україні знову і знову реєструються нові випадки 
захворюваності на склерому незважаючи на ста-
тистичне зменшенням динаміки захворюваності 
за останні 20 років у всьому світі за даними еле-
ктронної бази медичної інформації PubMed. 
Тільки за даними Вінницького республікансько-
го склеромного центру за останні 5 років впер-
ше виявлено 28 хворих на склерому віком від 18 
до 66 років, 9 з яких, на наш погляд, мають де-
що інше протікання хвороби в порівнянні з тра-
диційними формами. 

В обстежених 9 пацієнтів поряд із класи-
чними змінами слизової верхніх дихальних 
шляхів: атрофія слизової порожнини носа, глот-
ки, гортані, рубцеві звуження хоан, підскладко-
вого простору гортані, інше, були виявлені ди-
фузні гранульозні утворення в слизовій оболон-
ці трахеї та головних бронхів. Звертає на себе 
увагу світло-сірий колір цих утворень та розмір 
біля 2-3 мм в діаметрі, які підвищуються над 
рівнем слизової та дисеміновано розповсюджу-
ються по всій слизовій трахеї. Розміщуються 
гранульозні розрощення в області півкілець тра-
хеї. При видаленні цієї «+» тканини трубкою 
трахеобронхоскопа чи кістковою ложкою, сли-
зова в місці видалення кровила мало, на відміну 
від плоских рожевих склеромних інфільтратів. 
При гістологічному дослідженні біопсійного 
матеріалу із гранульозних розрощень специфіч-
них змін виявлено не було. 

Всім хворим призначалась комплексна 
патогенетична терапія, яка включала антибакте-
ріальні препарати, протизапальні, імуномоду-

люючі засоби, вітамінопрепарати, препарати 
гіалуронідазної дії, інше.  

У віддаленому періоді, а саме через 6, 12, 
24 місяці, пацієнти були повторно обстежені. Під 
час проведення ригідної трахеобронхоскопії у 5 
хворих (60%) були виявлені нові дисеміновані 
гранульозні підсипання, рубцева деформація 
хрящових напівкілець трахеї, що призводило до 
звуження просвіту їх майже на всьому протязі. 
Тобто звертає на себе увагу той факт, що в пато-
логічний процес втягується не тільки слизова 
оболонка дихальних шляхів, а і хрящова тканина. 
У таких випадках лікувальна тактика хворих на 
склерому відрізняється від традиційної. 

З порівняльною метою нами був проведе-
ний ретроспективний аналіз історій хвороб хво-
рих на склерому, що лікувались в склеромному 
центрі за останні 15 років. Було проаналізовано 
450 історій хвороб 80 хворих на склерому. З них 
тільки у 2 хворих (3%) було виявлено дифузне 
рубцеве враження трахеї, що призвело до асфік-
сії та смерті хворих. Ці дані свідчать про доста-
тньо рідкісні випадки тотального враження ни-
жніх дихальних шляхів, які можливо були 
пов’язані теж із дегенеративними процесами 
хрящової тканини трахеї та бронхів. 

Таким чином, враховуючи вище наведені 
спостереження слід зробити такі висновки: 

1. Склеромна проблема залишається актуа-
льною і сьогодні та ставить перед дослідниками і 
лікарями нові виклики – з’являються нові, свіжі 
випадки захворюваності на склерому, як серед ста-
рших так і молодих людей, змінюється як патомо-
рфологічні ознаки так і клінічний перебіг недуги. 

2. З’являються нові клініко-морфологічні 
форми склероми із залученням в патологічний 
процес хрящової тканини . 

3. З метою своєчасної діагностики та лі-
кування хворих на склерому необхідно розроб-
ляти та активно впроваджувати нові, доступні 
діагностичні тести та засоби лікування. 
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НЕТИПОВА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВЕНОЗНОЇ МАЛЬФОРМАЦІЇ,  
ЯКА БУЛА ВИЯВЛЕНА ЛОР-ЛІКАРЕМ 

 
Судинні мальформації - це вроджене по-

рушення розвитку кровоносної системи, які 
проявляються у вигляді так званих судинних 
клубочків різної форми і величини, які склада-
ються з переплетення аномальних судин мозку 

та голови. Ця патологія зустрічається з часто-
тою 19 на 100000 новонароджених на рік. Ма-
льформації можуть виявлятися в будь-якому 
віці як випадкові знахідки або бути причиною 
серйозних неврологічних порушень. Захворю-
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вання вважається вродженим і можливо має 
спадкову природу. Особи, у яких є родичі, які 
страждають даною патологією, мають більш 
високий шанс захворіти. Виявлено певні гени, 
мутації в яких можуть призводити до розвитку 
таких мальформацій. Ці гени відповідають за 
нормальний ріст судин.  

За своїм типом судинні мальформації по-
діляються на: артеріальну, артеріо-венозну фіс-
тулезну, артеріо-венозну рацемозну (найчастіша 
форма), артеріо-венозну мікромальформацію, 
артеріо-венозну кавернозну, телеангіоектазії, 
венозну, дуральна фістула, тобто фістула, роз-
ташована у твердій мозковій оболонці, гемангі-
ома. 

Кавернозні мальформації складаються з 
патологічних порожнин, розділених перегород-
ками і заповнених кров'ю. Вони можуть розта-
шовуватися в будь-якій частині мозку, переваж-
но в півкулях, але можуть також локалізуватися 
в області стовбура мозку, мозочку, базальних 
гангліїв або мозолистого тіла. В літературі опи-
сані одинокі випадки локалізації мальформацій 
в нирці, м′яких тканинах шиї з переходом на 
спинний мозок, печінки, нижніх кінцівках.По 
статистиці 95 % мальформацій локалізовані в 
головному або спинному мозку і лише 5 % при-
падають на іншу локалізацію Нами не було 
знайдено описаних клінічних випадків локаліза-
ції мальформації з залученням ЛОР-органів.  

Мальформації різних видів можуть існу-
вати безсимптомно тривалий час. Як правило 
маніфестують у віці 20-40 років. Симптоми ар-
теріо-венозної мальформації залежать від її роз-
міру і локалізації. Найхарактернішою ознакою 
захворювання є головний біль, який може бути 
схожою на біль при мігрені (одностороння, 
пульсуюча), можливий розвиток епілептичних 
припадків, геміпарезів, погіршення зору, ура-
ження черепних нервів. Якщо мальформация 
має великий розмір можливий розвиток фено-
мена обкрадання і появи ознак порушення кро-
вопостачання мозку, наприклад, паралічів.  

Найважчим ускладненням мальформації є 
крововилив - в цьому випадку стан хворого зна-
чно погіршується, можливий розвиток вираже-
них неврологічних порушень і навіть летального 
результату. За повідомленнями різних авторів 
ризик крововиливу становить від 0,25% до 
16,5% щорічно. Імовірність крововиливу зростає 
у пацієнтів, які вже перенесли крововилив або 
при локалізації новоутворення в ділянці мозко-
вого стовбура чи глибоких відділів мозку. Ос-
новним методом діагностики є МРТ, СКТ, ангі-
ографія з веденням контрасту. 

Радіохірургія є основним методом ліку-
вання при неможливості хірургічного видалення 
або відмову хворого від операції. Можливе за-
стосування різних видів емболізації. 

Метою радіохірургічного лікування каве-
рнозних мальформацій є досягнення облітерації 
новоутворення і захист від подальших кровови-
ливів. Ефект від лікування настає в терміни від 
5 до 90 місяців. Повна облітерація новоутворен-
ня досягається в 70% випадків. 

Клінічний випадок: в червні 2015р. в 
ЛОР-відділення ВОКЛ ім М.І.Пирогова зверну-
лась хвора А. 29 р. зі скаргами на виникнення 
припухлості в області нижньої повіки зліва, ли-
цевої стінки лівої верхньо-щелепної пазухи в 
верхніх відділах після нахилу голови протягом 
5-7 сек., одностороннього головного болю. При 
огляді було виявлено появу набряклості ( в за-
значених місцях ) після нетривалого нахилу го-
лови хворою, при чому цей набряк зникав після 
вертикального утримання голови протягом 10 
секунд. Хвора була консультована лікарем-
офтальмологом – порушень з боку органу зору 
не було. Після обстеження хворої: МРТ, СКТ з 
контрастуванням було виявлено артеріо-венозну 
мальформацію, яка знаходиться на рівня бугра 
верхньої щелепи і зміщується при нахилі голови 
розміром 20×35×17 мм. З метою вирішення по-
дальшої тактики лікування хвора направлена на 
дообстеження в Інститут нейрохірургії для про-
ведення контрастної ангіографії. 

 
© В.В. Кіщук, К.А. Лобко, О.Д. Бондарчук, Я.П. Грицун, І.В. Дмитренко, 2015 
 
 

 
 

Е.И. КЛОЧКОВ, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

МЕЛАНОМА СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ  
В КЛАССИФИКАЦИИ AJCC 

 
Официальное издание Американского 

объединенного онкологического комитета 
(American Joint Committee on Cancer, AJCC) 
впервые выделяет отдельную главу, посвящен-

ную меланоме слизистых оболочек области го-
ловы и шеи (МСО, мукозальная меланома) (1). 
Она касается первичных (не кожных) пораже-
ний меланомой слизистых оболочек полости 
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рта, носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки, 
гортани, носа и околоносовых пазух. Почти 2/3 
выявляемых поражений локализуется в полости 
носа и околоносовых пазухах. Еще 1/4 обнару-
живается в полости рта, а оставшаяся их часть 
наблюдается спорадически в других участках 
слизистой оболочки области головы и шеи. Да-
же маленькая опухоль проявляет значительную 
агрессивность и приводит к частым рецидивам и 
высокой смертности. 

Рекомендации AJCC по стадированию 
первичной меланомы слизистых оболочек вве-
дены в отоларингологическую практику публи-
кацией Американской академии отоларинголо-
гии, хирургии головы и шеи в 2014 году (2). Со-
ответствующий раздел является единственным, 
в названии которого фигурирует нозологическая 
форма опухоли, а не анатомический отдел верх-
ней части аэродигестивного тракта. По эксперт-
ным оценкам, это вызвано тем, что МСО явля-
ется высоко агрессивной опухолью, требующей 
отдельного рассмотрения.  

Топографическая принадлежность МСО 
в системе кодов ICD-O-3 определяется по ло-
кализации поражения слизистой оболочки, 
представленной в соответствующих анатоми-
ческих разделах Международной классифика-
ции онкологических болезней. При этом ис-
ключается немукозальная меланома тех же ло-
кализаций. Дополнительно в классификацию 
МСО вводятся номера кодов, соответствующие 
топографи образований Вальдеерова кольца (C 
14.2), покровных тканей губы, полости рта и 
глотки (C 14.8). Из классификации исключают-
ся не типичные для МСО локализации в облас-
ти больших слюнных желез (C 07.9-08.1, C 
08.8-9), среднее ухо (C30.1) и щитовидная же-
леза (C 73.9). Гистологические коды ICD-O-3 
(8720-8790) охватывают всевозможные гисто-
логические варианты меланомы слизистых 
оболочек. 

Отражением агрессивного поведения МСО 
является то, что выявляемую в пределах слизи-
стой оболочки первичную опухоль сразу относят 
к Т3. Прогрессирование меланомы может быть 
классифицировано как Т4а или Т4в. Анатомиче-
ские критерии для определения умеренного рас-
пространения (Т4а) и значительного распростра-
нения опухоли (Т4в) приведены ниже. Меланома 
in situ не упоминается в данной классификации, 
поскольку встречается крайне редко.  

Определение TNM. Распространение пер-
вичной опухоли: T3 – любое, самое малое, по-
ражение опухолью слизистых оболочек; T4а – 
умеренное распространение поражения, опухоль 

глубоко захватывает мягкие ткани, хрящи, кос-
ти, кожные покровы; T4b – очень распростра-
ненное поражение, опухоль проникает в осно-
вание черепа, мозговые оболочки, мозг, кау-
дальные черепные нервы (IX, X, XI, XII), жева-
тельный аппарат, каротидные артерии, превер-
тебральное пространство и структуры средосте-
ния.  

Состояние регионарных лимфоузлов: 
лимфоузлы не могут быть определены – NX, нет 
метастазов в регионарных лимфоузлах – N0, 
наличие метастазов в регионарных лимфоузлах 
– N1. 

Наличие отдаленных метастазов: нет от-
даленных метастазов – M0, есть отдаленные 
метастазы – M1.  
 

Стадирование меланомы слизистых оболочек 
области головы и шеи, TNM 

Анатомическая стадия/ 
Прогностическая группа 

Стадия III                     T3 N0 M0 
Стадия IA                  T4a N0 M0 
                                T3-T4a N1 M0 
Стадия IVB                  T4bлюбаяNM0 
Стадия IVC              любаяTлюбаяNM1 

 
Гистологическая градация (G). Градация 

описывается по степени выраженности морфо-
логических признаков. Если нет специфических 
особенностей, то может быть использована сле-
дующая система: степень не может быть опре-
делена – GX; высокая степень дифференциров-
ки – G1; средняя степень дифференцировки – 
G3; низкая степень дифференцировки – G3; не-
дифференцированная – G4. Степени G3 иG4 в 
некоторых случаях могут комбинироваться и 
обозначаются как ,,G3-4 низкодифференциро-
ванная или недифференцированная”. 

Правильное определение стадии мелано-
мы слизистых оболочек имеет большое значе-
ние для проведения эффективного лечения и 
прогнозирования течения заболевания. 

 
Литература.  
1.Edge SB, Byrd DR, Compton CC et al., 

eds. AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed. – NY: 
Springer, 2010.  

2. Deschler DG, Moor MG, Smith RV, eds. 
Quick Reference Guide to TNM Staging of Head 
and Neck Cancer and Neck Dissection Classifica-
tion, 4th ed. Alexandria, VA: American Academy 
of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foun-
dation, 2014. 

 
© Е.И. Клочков, Ю.А. Сережко, 2015 
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А.П. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАГОРЛОВИЙ АБСЦЕС 
 

Метою даної роботи являється системати-
зація публікацій оториноларингологів Тернопі-
льщини по загорловому абсцесу. Публікації з 
цього питання розпочались в 1987 р. За період з 
1987 по 2015 рр. опубліковано 7 робіт по даній 
тематиці. Наводимо список цих публікацій в 
хронологічному порядку: 1. Протасевич Г.С., 
Паланичко Т.М. Заглоточный абцесс у больной 
пожилого возраста //Журнал ушных, носовых и 
горловых болезней. – 1987. - №3. – С. 75-76 
[Спостереження з практики]. 2. Говда О.В., 
Протасевич Г.С., Ковалик П.В. та ін. Заглотко-
вий абсцес у дорослих і осіб похилого віку 
//Здобутки клінічної та експериментальної ме-
дицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – В.4. 
– С. 244-250 [Огляд літератури]. 3. Говда О.В., 
Протасевич Г.С., Ковалик П.В. та ін. Усклад-
нення заглоткового абсцесу //Здобутки клінічної 
та експериментальної медицини. – Тернопіль: 
Укрмедкнига, 2000. – В.5. – С. 193-199 [Огляд 
літератури]. 4. Протасевич Г.С. Заглотковий 
абсцес //Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2004. - № 3. – С. 80-86 [Огляд літера-
тури]. 5. Протасевич Г.С. Заглотковий абсцес. 
Повідомлення ІІ //Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб. – 2004. - № 5. – С. 46-51 
[Огляд літератури]. 6. Протасевич Г.С. Заглот-
ковий абсцес. Повідомлення ІІІ //Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб. – 2004. - №6. – 
С. 45-50 [Огляд літератури].7. Мальована І.В., 
Протасевич Г.С., Яшан К.О. та ін. Загорловий 
абсцес //Здобутки клінічної та експерименталь-
ної медицини. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкни-
га», 2013. – С. 212-213 [Аналітична стаття]. 

Таким чином, наведені відомості свідчать 
про те, що оториноларингологи Тернопільщини 
за період з 1987 по 2015 рр. опублікували7 нау-
кових праць по загорловому абсцесу: 1 спосте-
реження з практики, 1 аналітична стаття, 5 огля-
дів літератури. Вважаємо, що наведені в нашій 
публікації відомості матимуть певне пізнаваль-
не, теоретичне і практичне значення як для ото-
риноларингологів, так й інших фахівців (педіат-
рів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).  

 
© А.П. Ковалик, 2015 
 
 

А.П. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СТОРОННІ ТІЛА ГОРЛА ТА СТРАВОХОДУ 
 

Мета даної роботи – систематизація пуб-
лікацій оториноларингологів Тернопільщини по 
сторонніх тілах горла та стравоходу. Публікації 
з цього питання розпочались в 1987 р. За період 
з 1987 по 2015рр. опубліковано 7 робіт (6 по 
сторонніх тілах стравоходу і 1 горла). Наводимо 
список всіх 7 публікацій в хронологічному по-
рядку: 1. Яшан А.И. Длительное нахождение 
инородного тела (бульки) в пищеводе у ребенка 
8 лет //Журнал ушных, нововых и горловых бо-
лезней. – 1987. - №5. - С. 82-83 [Спостереження 
з практики]. 2. Протасевич Г.С., Довгань Б.Н. 
Крупное инородное тело пищевода //Вестник 
оториноларингологии. – 1988. - №4. – С. 74-76 
[Спостереження з практики]. 3. Протасевич Г.С., 
Яшан О.І., Гавура І.А. та ін. Сторонні тіла стра-
воходу //Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб. – 2006. - № 3 – с. – С. 158-159 [Тези]. 4. 
Протасевич Г.С. Кровотеча з аорти, що усклад-
нила стороннє тіло стравоходу //Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб. – 2011. - № 5 – 
с. – С. 104-105 [Спостереження з практики]. 5. 

Протасевич Г.С. Сторонні тіла глотки //Журнал 
вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - 
№3 – с. – С. 248-249 [Тези]. 6. Яшан О.І., Прота-
севич Г.С., Ковалик П.В. та ін. Гострокінечні 
сторонні тіла стравоходу, їх діагностика, ліку-
вання, ускладнення //Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб. – 2013. - № 3 – с. – С. 332-333 
[Обмін досвідом]. 7. Чортківський Т.В., Прота-
севич Г.С., Яшан К.О. та ін. Сторонні тіла стра-
воходу //Здобутки клінічної та експерименталь-
ної медицини. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкни-
га», 2013. – С. 223 – 224 [Аналітична стаття]. 

Таким чином, наведенні відомості свід-
чать про те, що оториноларингологи Тернопі-
льщини за період з 1987 по 2015 рр. опублікува-
ли 7 наукових праць по сторонніх тілах горла та 
стравоходу: 1 обмін досвідом, 2 тез, 3 спостере-
ження з практики, 1 аналітична стаття. Вважає-
мо, що наведені в нашій публікації відомості 
матимуть певне пізнавальне, теоретичне і прак-
тичне значення для оториноларингологів, рент-
генологів, загальних хірургів та інших фахівців. 

 
© А.П. Ковалик, 2015 
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Н.П. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН, К.О. ПЛЯШКО (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по лікуванню загостреного хронічного тон-
зиліту у дорослих. Раніше такий аналіз не про-
водився. Публікації з цього питання розпоча-
лись з 2010 року. За період з 2010 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по ліку-
ванню загостреного хронічного тонзиліту у до-
рослих опубліковано 3 наукові праці, що стано-
вить 0,27% від загального числа (1102) публіка-
цій наукових робіт оториноларингологів Терно-
пільщини. Наукові роботи опубліковані в «Жу-
рналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ). Всі 3 публікації є тезами.  

І.В. Мальована, А.І. Гавура, У.Р. Дужик і 
співавтори (2010) в тезах «Застосування Тонзи-
льгону при загостренні хронічного тонзиліту» 
описують методику використання Тонзильгону 
в лікуванні загостреного хронічного тонзиліту і 
результати терапії цього захворювання у 12 
хворих віком від 19 до 45 років. Лікування ви-
явилось ефективним. Вказується на доцільність 
застосування препарату Тонзильгон в комплек-
сній терапії загостреного хронічного тонзиліту. 
Л.В. Яшан, О.І. Шило, В.А. Башинський і спів-
автори (2012) в тезах «Фармакотерапія загост-
реного хронічного тонзиліту з використанням 
препарату Вокара у дорослих» наводять резуль-
тати застосування препарату Вокара в комплек-
сній фармакотерапії загостреного компенсова-
ного хронічного тонзиліту у 11 хворих віком від 
19 до 47 років. 

Хворим призначався препарат Вокара до-
середини і загальноприйняте лікування. Препа-
рат Вокара призначався по 10 крапель, перші 2 
дні кожну годину (8 разів на день), затим 3 рази 
на день. Курс фармакотерапії становив 7 днів. 
Підкреслюється, що застосування препарату 
Вокара в комплексній фармакотерапії загостре-
ного компенсованого хронічного тонзиліту ви-
явилось ефективним. Отримані результати да-
ють підставу рекомендувати препарат Вокара 
для загального лікування загостреного компен-
сованого хронічного тонзиліту як протизапаль-
ний засіб у дорослих, зазначають автори.  

Л.А. Чортківська, І.В. Мальована, П.І. Ва-
кіряк і співавтори (2012) в тезах «Комплексне 
лікування загостреного хронічного тонзиліту з 
використанням спрею для горла «Аква Маріс» у 
дорослих» наводять результати використання 
спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному 
лікуванні загостреного компенсованого хроніч-
ного тонзиліту у 14 хворих віком від 20 до 38 
років. Хворі отримували спрей для горла «Аква 
Маріс» і протизапальну терапію. Спрей призна-
чався 5-6 разів на день по 3-4 упорскування на 
задню стінку горла і ділянку піднебінних миг-
даликів. Зазначається, що використання спрею 
для горла «Аква Маріс» в комплексному ліку-
ванні загостреного компенсованого хронічного 
тонзиліту у дорослих суттєво покращує самопо-
чуття хворих, в значній мірі усуває основні 
симптоми захворювання. Відмічається, що 
спрей для горла «Аква Маріс» застосовується 
просто, добре переноситься хворими, системно 
не впливає на організм, використовується разом 
з іншими лікарськими засобами для лікування 
загостреного компенсованого хронічного тонзи-
літу, не має побічної дії, що дає підставу реко-
мендувати його для лікування хворих з вказа-
ною патологією. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що лікування загостре-
ного хронічного тонзиліту у дорослих в науко-
вих публікаціях оториноларингологів Тернопі-
льщини представлено в 0,27% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинола-
рингологів Тернопільщини. Це лікування опи-
сується в 3 тезах. В терапії загостреного хроні-
чного тонзиліту у дорослих використовувались 
найновіші препарати загальної (Тонзильгон Н, 
Вокара) і місцевої (спрей для горла «Аква Ма-
ріс») дії. Вважаємо, що наведені в цій статті 
дані стосовно лікування загостреного хроніч-
ного тонзиліту у дорослих будуть мати певне 
пізнавальне, теоретичне і практичне значення 
як для оториноларингологів, так й для інших 
фахівців (терапевтів, інфекціоністів, сімейних 
лікарів та ін.). 

 
© Н.П. Ковалик, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, К.О. Пляшко, 2015 
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А.П. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ПЛЯШКО (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по вазомоторному риніту. Раніше такий ана-
ліз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочались з 1980 року. За період з 1980 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по вазомоторному риніту опубліковано 5 науко-
вих праць, що становить 0,45% від загального 
числа (1102) публікацій наукових праць отори-
ноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи 
опубліковані в журналах: «Журнал вушних, но-
сових і горлових хвороб» (м. Київ), «Здобутки 
клінічної і експериментальної медицини» (м. 
Тернопіль), «Здравоохранение Туркменистана» 
(м. Ашхабад), «Ринологія» (м. Київ) та в збірни-
ку «Межобластная конференция отоларинголо-
гов «Современные проблемы отоларингологии» 
(м. Чернівці). Серед опублікованих робіт 2 стат-
ті, 2 тез і 1 анотація. В опублікованих працях 
вазомоторний риніт розглядається в комбінації з 
деформацією перегородки носа. 

Г.С. Протасевич (1980) в анотації «Подс-
лизистая резекция носовой перегородки при ва-
зомоторном рините» наводить відомості про 
лікування вазомоторного риніту у 40 хворих 
після проведеної операції підслизової резекції 
перегородки носа з приводу її викривлення. Г.С. 
Протасевич (1988) в статті «Вазомоторный ри-
нит у больных деформацией перегородки носа» 
наводить результати вивчення частоти поєднан-
ня деформацій перегородки носа з вазомотор-
ним ринітом і тактику оториноларинголога при 
даній ситуації. Встановлено, що із 1114 хворих, 
що піддались хірургічним втручанням на пере-
городці носа, у 54 (5%) деформація перегородки 
поєднувалась з вазомоторним ринітом. Дефор-
мація перегородки носа у 12 хворих передувала 
виникненню вазомоторного риніту, у 3 пацієн-
тів, навпаки, явища вазомоторного риніту під-
силились після появи деформації перегородки 
носа. Дослідження автора показують, що вазо-
моторний риніт часто спостерігається при неве-
ликих гребенях і шпичаках перегородки, що 
контактують з протилежною стінкою порожни-
ни носа (38 хворих), а також при поширених 
викривленнях перегородки (15) і навіть при ви-
виху чотирикутного хряща (1 хворий). Хірургі-
чні втручання по усуненню деформації перего-
родки носа виявилось ефективними у відношен-
ні вазомоторного риніту. У 42 хворих підслизо-
ва резекція перегородки носа позитивно впли-
нула на перебіг вазомоторного риніту, приводя-
чи до зникнення чи зменшення симптомів рині-

ту. У 12 пацієнтів покращились результати по-
дальшого консервативного лікування. Підкрес-
люється, що однією з основних причин, які 
сприяють розвитку і підтриманню вазомоторно-
го риніту, є деформація перегородки носа. Де-
формація перегородки являється постійно дію-
чим подразником, що веде до порушення су-
динно – трофічної функції слизової оболонки 
носової порожнини. Резекція деформованої пе-
регородки носа, на думку автора, повинна розг-
лядатись як один з методів лікування вазомото-
рного риніту. Ця операція приводить до зміни 
режиму в порожнині носа, ліквідації подразнен-
ня рефлексогенної зони слизової оболонки в ній. 
Операція особливо показана в тих випадках, 
коли викривлені ділянки перегородки доторка-
ються до носових раковин. Тому у осіб на вазо-
моторний риніт необхідно ретельно досліджува-
ти перегородку носа і при виявленні викрив-
лень, гребенів і шпичаків на ній, хоча і невели-
ких, але контактуючих з протилежною стінкою 
порожнини носа, ставити питання про хірургіч-
не втручання, зазначає автор.  

Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда і 
співавтори (1998) в тезах «До питання про хіру-
ргічні втручання на перегородці носа при вазо-
моторному риніті» аналізують результати опе-
рацій на деформованій перегородці носа на пе-
ребіг вазомоторного риніту у 86 хворих, у яких 
вазомоторний риніт поєднувався з деформацією 
перегородки. Встановлено, що у більшості хво-
рих (66) підслизова резекція перегородки носа 
позитивно вплинула на перебіг вазомоторного 
риніту, приводячи до зникнення чи зменшення 
прояву симптомів риніту. У 20 осіб покращи-
лись результати подальшого консервативного 
лікування вазомоторного риніту.  

А.П. Ковалик, Г.С. Протасевич, П.В. Ко-
валик і співавтори (2003) в тезах «Деформація 
задніх відділв перегородки носа і вазомоторний 
риніт» аналізують вплив усунення деформації 
задніх відділів перегородки носа на перебіг ва-
зомоторного риніту у 36 хворих, у яких ця де-
формація поєднувалась з вазомоторним ринітом. 
Отримавши позитивні результати, автори підк-
реслюють, що усунення деформації задніх від-
ділів перегородки носа повинно розглядатись як 
один з методів лікування хворих на вазомотор-
ний риніт. Лікування вазомоторного риніту опи-
сує А.П. Ковалик (2003) в статті «До питання 
терапії хворих на вазомоторний риніт». 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що вазомоторний риніт в 
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наукових публікаціях оториноларингологів Те-
рнопільщини представлений порівняно рідко – в 
0,45% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Дане захворювання описане в 2 статтях, 2 тезах 
і 1 анотації. В усіх випадках вазомоторний риніт 
поєднувався з деформацією перегородки носа. 

Вказується на резекцію перегородки носа як 
один з методів терапії вазомоторного риніту. 
Вважаємо, що наведені відомості стосовно ва-
зомоторного риніту матимуть певне пізнаваль-
не, теоретичне і практичне значення як для ото-
риноларингологів, так й для інших фахівців (те-
рапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.П. Ковалик, Г.С. Протасевич, К.О. Пляшко, 2015 
 
 
 
 

Н.П. КОВАЛИК, Г.М. ХОМІЦЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ПУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ 
 

Метою нашої роботи є аналіз оглядової 
публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах знеболення при пункції верхньоще-
лепної пазухи, яка вийшла 2008 року в журналі 
«Ринологія» (м. Київ) і є статтею.  

Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин і Е.В. 
Савчук (2008) в оглядовій статті «Знеболення 
при пункції верхньощелепної пазухи» описують 
4 методи знеболення при цій операції: 1) місце-
ву анестезію; 2) наркоз; 3) гіпноз; 4) звукову 
анальгезію. Відмічається, що частіше всього 
пункція верхньощелепної пазухи проводиться 
під місцевою аплікаційною анестезією 2-10% 
розчином кокаїну чи 1-3% розчином дикаїну. 
Вказується на додавання 0,1% розчину адрена-
ліну до розчинів кокаїну чи дикаїну і зазнача-
ється, що додавання адреналіну до кокаїну чи 
дикаїну переслідує щонайменше три мети: 1) 
підсилює дію цих анестетиків; 2) підсилює їх 
судинозвужувальний ефект; 3) зменшує їх ток-
сичність. Вказується на застосування інших ап-
лікаційних анестетиків при пункції верхньоще-
лепної пазухи: розчин димедролу; 3-5% розчин 
ринокаїну; 0,5-1-2% розчин піромекаїну; 10% 
розчин лідокаїну; 10% розчин новокаїну; 1,5% 
розчин діотану; спиртовий розчин анестезину; 
1% розчин новокаїну в 2,5% розчині уротропіну 
з додаванням 0,1% розчину адреналіну; амізил в 
комбінації з дикаїном і адреналіном; леокаїн; 
20-50% спиртовий розчин і 20-30% спиртова 
настоянка прополісу. 

Зазначається, що для знеболення при пун-
кції верхньощелепної пазухи використовується 
три різновидності наркозу: масковий наркоз; 
внутрішньовенний наркоз; ендотрахеальний 
наркоз. Відмічається, що наркоз для знеболення 

при пункції верхньощелепної пазухи застосову-
ється рідко і дається цьому пояснення: підгото-
вка хворого до наркозу, особливо ендотрахеаль-
ного, забирає багато часу; вимагається додатко-
вий медичний персонал, інструментарій; на ґру-
нті інтубації можливий розвиток стенозу гортані 
у дітей молодшого віку.  

Відмічається рідкісність гіпнотичного 
знеболення при пункції верхньощелепної пазухи 
і дається цьому пояснення: 1) невелике число 
людей має таку високу навіюваність, при якій 
гіпнотичне знеболення досягається; 2) необхід-
но проведення ряду сеансів гіпнозу в доопера-
ційний період; 3) далеко не завжди є можливість 
користуватись послугами психотерапевта для 
проведення гіпнозу. Вказується на два методи 
використання звукової анальгезії при пункції 
верхньощелепної пазухи: при першому методі 
за джерело звуку слугує тріскачка Барані, приє-
днана до фонендоскопа; при другому методі за 
джерело звуку береться коректофон Деражне, а 
в якості підсилення звуку – апарат для пневмо-
масажу барабанної перетинки. Підкреслюється, 
що для знеболення при пункції верхньощелеп-
ної пазухи частіше застосовується місцеве аплі-
каційне знеболення з використанням різних ане-
стезувальних середників.  

Таким чином, оториноларингологами Те-
рнопільщини в 2008 році опублікована 1 огля-
дова робота (стаття) по методах знеболення при 
пункції верхньощелепної пазухи. Вважаємо, що 
наведені в нашій публікації відомості будуть 
мати певне пізнавальне, теоретичне і практичне 
значення не лише для оториноларингологів, 
особливо початківців, а й для анестезіологів, 
психотерапевтів. 

 
© Н.П. Ковалик, Г.М. Хоміцький, 2015 
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Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова 
(главный врач – профессор С.А. Рыженко);  

Днепропетровская медицинская академия (ректор – профессор Г.В.Дзяк) 
 

НАШ ОПЫТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПОСТРАДАВШИМ С РАНЕНИЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ ИЗ ЗОНЫ АТО  

В ПЕРИОД ВЕСНА-ЛЕТО 2015 Г. 
 
 

Продолжающийся военный конфликт на 
востоке Украины введет к военным и граждан-
ским жертвам, ранениям и человеческим стра-
даниям. 

Днепропетровская областная клиническая 
больница им. И.И.Мечникова за период кон-
фликта подтвердила статус медицинского учре-
ждения с возможностью оказания неотложной 
высококвалифицированной многопрофильной 
помощи раненым из зоны АТО и на сегодняш-
ний день это остается приоритетом нашей рабо-
ты. 

Опыт клиники неоднократно докладывал-
ся на форумах, опыт клиники оториноларинго-
логии докладывался на конференции отоларин-
гологов Украины г.Киев, сентябрь 2014г., кон-
ференции НАМН Украины г.Киев, апрель 
2015г., XXII съезде отоларингологов Украины 
г.Львов, май 2015г. Последние опубликованные 
и доложенные данные нашей клиники на 20 
марта 2015г. - 1237 раненых. На сегодня 01 сен-
тября 2015г. - 1678 раненых, т.е. за весенне-
летний период договоренностей и перемирия 
только в клинику Мечникова доставлено 441 
раненого. В нашем материале мы тезисно резю-
мируем особенности ранений современного эта-
па.  

Из 441 раненого в тяжелом и крайне тя-
желом состоянии доставлены 179 (40,6%), сред-
ней тяжести 182 (41,3%), удовлетворительном 
80 (18,1%). У всех ранения имели комбиниро-
ванный характер. Анатомическое распределение 
ранений по тяжести практически не изменилось: 
47% (было 47%) конечности, 25% (24%) голова 
и шея, 19% (20%) живот, 4% грудная клетка, 5% 
другие.  

При поступлении 186 раненым (42,2%) 
было (42%) необходимо проведение реанимаци-
онных мероприятий другие показатели также не 
отличались, кроме характера ранений. Пулевые 

ранения у 31 (7,0%) раненого было (4,0%), у 
остальных различные виды взрывных ранений, 
большая часть минно-взрывные. 

111 (25,2%) поступивших имели ранения 
ЛОР-органов, из них у 31 (27,9%) было (55,6%) 
акубаротравма, что обусловлено не применени-
ем тяжелой артиллерии, у 58 (52,3%) было 
(27,6%) травмы лица с различными вариантами 
переломов костей лица, челюстей и основания 
черепа, 22 (19,8%) было (15,8%) травмы шеи, 
ранение общей сонной артерии у 1 (0,9%), ране-
ния шеи с травматизацией спинного мозга 5 
(4,5%). Летальный исход – 26 пациентов (5,9%) 
было (0,9%), крайне тяжёлое исходное состоя-
ние при поступлении или травмы, не совмести-
мые с жизнью. 

Оказание помощи раненым проводилось с 
имеющимся и приобретенным опытом совре-
менной войны и современного оружия. Изме-
нился характер военного конфликта, но аксио-
мы оказания медицинской помощи не измени-
лись, мы придерживались описанным ранее и 
накапливали опыт (горький!). Во время оказа-
ния помощи и в период реабилитации мы обща-
лись с нашими защитниками. Мы никогда не 
видели и не переживали ничего подобного. Мы 
еще раз убедились, что нужно работать и бо-
роться за жизнь. Мы все изменились и это ис-
тинный продуктивный патриотизм.  

Примером может служить наш замести-
тель главного врача по хирургии Скребец Юрий 
Юрьевич, который взяв отпуск отправился в 
зону конфликта оказывать медицинскую по-
мощь, получил множественное осколочное ра-
нение в шею, возвращался в родную клинику 
раненым, спасли… 

Мы уверены, что своей работой мы за-
щищаем суверенитет и независимость Украины, 
что несомненно приведет к Победе! 

«СЛАВА УКРАЇНІ!!!» 
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А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ: ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Среди злокачественных опухолей прида-
точных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи 
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализа-
ций рака. Большенство этих пациентов поступа-
ет на лечение с распространенными формами 
(Т3-4) опухолей. Основной причиной запущен-
ности является недостаточность визуального 
контроля и позднее проявление клинических 
симптомов. Современные топические и специ-
альные методы исследования дают возможность 
установить диагноз на более ранних стадиях с 
возможностью верификации диагноза на доопе-
рационном этапе. 

Цель исследования: исследовать разные 
морфологические варианты плоскоклеточного 
рака верхнечелюстной пазухи для определения 
статистически значащих связей между экспрес-
сией имуногистохимических маркеров и степе-
нью дифференциации опухоли. 

Материалы и методы: проведено иссле-
дование биопсийного материала 48 пациентов в 
возрасте от 37 до 71 года (средний возраст 
55,5±2,43 года, медиана 56,5 лет) с гистологиче-
ски подтвержденным диагнозом плоскоклеточ-
ного рака верхнечелюстной пазухи при этом 
мужчины составили 40 пациентов (83,3%), 
женщины 8 пациенток (16,7%). По степени гис-
тологической диференциации высокодифферен-
цированный (G1) 6 пациентов (12,5%), умерен-
нодифференцированный (G2) 24 пациента 
(50,0%), низкодиффернцированный (G3) 18 па-
цинтов (37,5%). При этом по морфологическому 
варианту типичный плоскоклеточный рак соста-
вил 36 пациентов (75,0%) ороговевающий 16 
пациентов (33,3%), неороговевающий 20 паци-
ентов (41,7%), верукозная карцинома 2 пациента 
(4,2%), базалоидный плоскоклеточный рак 4 
пациента (8,3%), веретеноклеточный рак 2 па-
циента (4,2%), аденосквамозный рак 4 пациента 
(8,3%) 

Результаты: При анализе плоскоклеточ-
ного рака верхнечелюстной пазухи большинст-
во составили типичные плоскоклеточные раки 
36 из 48 (75,0%) 

Исследование маркера CK HMW высокий 
уровень экспрессии был отмечен у большенства 
29 пациентов (60,4%), умеренный у 10 пациен-

тов (20,8%), низкий у 9 пациентов (18,75%), что 
достоверно корелирует со степенью дифферен-
цировки и ороговением. Экспрессия маркера CK 
HMW (p неорог<0,001, r=0,861; p орог<0,001, 
r=0,638),выяснено, что в типичных формах 
плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи 
и в некоторых особенных морфологических 
формах с падением степени плоскоклеточной 
дифференциации клеток, сила цитоплазматиче-
ской экспрессии плоских цитокератинов также 
снижается, что является показателем плохого 
прогноза. 

Экспрессия маркера р63 колебалась от 
89% до 94% и в среднем составила 92,5±3,67%, 
что значительно превышает аналогические по-
казатели других морфологических вариантов и 
даже типичных форм плоскоклеточного рака (p 
неорог<0,05; p орог<0,05). При сравнительной 
экспрессии р63 в особых морфологических ва-
риантах плоскоклеточного рака верхнечелюст-
ной пазухи, выяснилось, что наибольшие пока-
затели базальноклеточной дифференциации 
пренадлежат образцам базалоидного варианта 
плоскоклеточного рака. Высокая экспрессия 
маркера р63 (в среднем, на уровне 92,5±3,67%) 
является ключевым показателем в верификации 
базалоидного варианта плоскоклеточного рака. 

Исследование реакцияии на р16 INK4, ко-
торые развивались на фоне папиллом, среди ти-
пичных плоскоклеточных раков, наблюдали по-
ложительную экспрессию у 7 пациентов 
(14,6%). Отсутствие плоскоклеточного рака с 
позитивными реакциями на онкомаркер вирус-
ного поражения р16 INK4 среди типичных форм 
с ороговением подтверждает мысль про разные 
этиологические факторы и пути канцерогенеза 
ороговевающих и неороговевающих типичных 
формах плоскоклеточного рака верхнечелюст-
ной пазухи. 

Вывод: проведенное исследование и по-
лученные данные достоверно подтверждают 
дифференциальную значимость маркеров CK 
HMW и р63 для плоскоклеточного рака верхне-
челюстной пазухи, обосновываю практическую 
значимость и необходимость их использования 
для наиболее точной дифференцировки опухо-
лей. 

 
© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2015 
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ПРОГНОЗУВАННЯ МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ  
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АНГІОГЕНЕЗУ 

 
Рак гортані займає перше місце серед зло-

якісних пухлин верхніх дихальних шляхів та 
входить в десятку основних нозологічних форм 
злоякісних новоутворень популяції серед чоло-
віків. Щорічно в світі реєструється більш ніж 
п'ятсот тисяч первинних діагнозів даної нозоло-
гії. За даними різних авторів у хворих на рак 
гортані метастази виявляються у 25-70% випад-
ків. Реґіонарні лімфатичні вузли е найчастішою 
локалізацією метастазів раку гортані. Важливим 
фактором прогресії онкопроцесу вважається 
ангіоенез, інтенсивність якого залежить від вза-
ємозв'язку між факторами, які відповідальні за 
стимуляцію та інгібування цього процесу. Роль 
фактору росту ендотелію судин (VEGF) як сти-
мулятора ангіогенезу безсумнівна, а інтенсив-
ність останнього може бути оцінена за щільніс-
тю CD34-позитивних-мікросудин. До того ж 
існує все більше доказів того, що стромальна 
реакція при карциномах має важливе діагности-
чне і прогностичне значення 

Метою нашої роботи було дослідження 
молекулярних маркерівваскуляризації (VEGF; 
CD34) первинної пухлини і визначення їх 
зв’язку з реґіонарними метастазами. 

Для виконання завдань дослідження під 
спостереженням знаходилось 70 хворих на рак 
гортані III - IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ клініч-
ної групи, які проходили обстеження, лікування 
та спостереження в ЛОР-онкологічному відді-
ленні Дніпропетровської обласної клінічної лі-
карні ім. І.І.Мечникова в період з 2011 по 
2014рр. З них 39 хворих були з реґіонарними 
метастазами раку гортані, у 31 реґіонарні метас-
тази не були виявлені. В якості первинних вико-
ристовувалися моноклональні антитіла до CD34 
та VEGF (Termo Scientific, США). 

В досліджуваному матеріалі ми спостері-
гали значну васкуляризацію, що завдяки імуно-
гістохімічній реакції з маркером CD34 може 
бути кількісно оцінена через показник щільності 
мікросудин. 

Щільність мікросудин (CD34) «гарячих 
точок» в зразках плоскоклітинного раку гортані 
коливалася від 25 до 73 судин на 1 мм2, і, в се-
редньому, склала 61,4±1,3/мм2, медіанне зна-
чення становило 54 /мм2. Враховуючи значення 
медіани, всі препарати були розбиті на дві гру-
пи: при <54/мм2 щільність мікросудин вважали 
низькою, а при >54/мм2 – високою. Знайдено 
кореляційний зв'язок між підвищенням щільно-
сті мікросудин і наявністю реґіонарних метаста-
зів (р=0,032, r=+0,289), але не з падінням ступе-
ня диференціації (р=0,063). 

Маркер ангіогенезу VEGF, що також був 
оцінений методом ІГХ в нашому досліджені, 
продемонстрував експресію в цитоплазмі рако-
вого епітелію, деяких стромальних клітин та 
ендотелію судин не нижче градації «+», але бі-
льша частина зразків (49 із 70) мала високу екс-
пресію (градації ++, +++), наприклад всі низько 
диференційовані плоскоклітинні раки. Залеж-
ність між підвищенням експресії VEGF і наявні-
стю метастазів в лімфатичні вузли шиї статис-
тично вірогідна (р=0,018, r=+0,405). 

Аналізуючи інтенсивність процесів ангіо-
ґенезу з’ясовано, що фенотипи карцином з висо-
кою експресією VEGF, мають високу щільність 
мікросудин; ці показники є прогностичними 
факторами ризику, щодо виникнення метастазів 
в лімфатичних вузлах шиї (рVEGF =0,018, rVEGF 
=+0,405; рCD34=0,032, rCD34=+0,289), але не ма-
ють зв’язку з диференціацією плоскоклітинних 
раків (рVEGF=0,056, р CD34=0,063). 

У групи хворих з наявністю віддалених 
метастазів (М1) n=4 показинки молекулярних 
маркерів VEGF та CD34 мали високу експре-
сію, що підтверджує отримані дані щодо коре-
ляційного зв’язку ангіогенезу з метастазуван-
ням. 

Таким чином визначення молекулярних 
маркерів ангіогенезу (VEGF; CD34) достовірно 
дозволяє прогнозувати метастазування плоскок-
літинного раку гортані. 

 
© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2015 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЛОРАМФЕНИКОЛА  
У БОЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ И ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ  

 
Актуальность. Заболеваемость наруж-

ным и средним отитом не снижается. Эти забо-
левания встречаются во всех возрастных груп-
пах и составляют более четверти общей отиат-
рической патологии. По некоторым данным, 
частота наружных отитов составляет от 12,9% 
до 21% среди детей с заболеваниями уха (Ники-
тин К.А., Арустамян И.Г., 2012). Острый сред-
ний отит особенно широко распространен у де-
тей первых лет жизни. Установлено, что к годо-
валому возрасту 62,4% детей переносят острый 
средний отит однократно, а у 17,3% отмечаются 
три и более эпизода этого заболевания. По раз-
личным данным, в США, в первые 3 года жизни 
острый средний отит переносят хотя бы один 
раз до 90% детей. Кравченко Д.В. (2002) и Ов-
чинникова А.Ю. (2004) считают, что перенесен-
ный в детском возрасте средний отит в 25,5% 
случаев является основной причиной развития 
тугоухости у взрослых. 

 По мнению Заварзина Б.А., Аникина 
И.А., (2011), Rosenfeld R.M., Cannon R.C. (2006), 
микрофлора при наружном и среднем отите су-
щественно отличается. Как известно, роль 
Pseudomonas aeruginosa в генезе наружных оти-
тов весьма велика и составляет, по мнению раз-
ных авторов от 35 % до 60%, St. aureus (9%) и 
St. epidermidis (9%), гемолитические стрепто-
кокки высеваются примерно в 5% случав. Гри-
бы выявляются примерно в 5-10% случаев на-
ружного отита. Наиболее распространенными 
возбудителями (80-90%) являются представите-
ли родов Candida и Aspergillus. Микробиологи-
ческие исследования экссудата из барабанной 
полости взрослых пациентов показывают, что 
наиболее часто острый средний отит вызывается 
S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarhalis. 
Основными возбудителями острого среднего 
отита в детском являются S. pneumoniae (49%) и 
H. influenzae (29%). У детей младше 3 лет гемо-
фильная палочка высевается гораздо чаще, M. 
catarrhalis обнаруживается, по разным данным, у 
6-28%, а St. pyogenes и St. aureus обнаруживают 
у 30% больных острыми средними отитами. Тем 
не менее, по мнению Косякова С.Я., Лопатина 
А.С., (2004), Chonmaitree T. (2006) от 12 % до 
35% посевов из барабанной полости оказывают-
ся стерильними.  

 Во всем мире отмечается рост заболевае-
мости микозами. Среди причин распростране-
ния отомикозов называют длительное лечение 
антибиотиками и стероидами. Так, Самсыгина 

Г.А. (1996) за 20-летний период наблюдений 
отмечает рост кандидозов у детей с 1,9% до 
15,1% случаев. В 40-60% случаев заболевание 
остается нераспознанным, поздно диагностиро-
ванным и неадекватно леченным, что значи-
тельно усугубляет его дальнейший прогноз. По 
мнению Чистяковой В.Р. и Наумовой И.В. 
(2001), в детском возрасте отомикоз достигает 
13 % от всех заболеваний среднего уха, а мико-
тическое поражение находят у 35 % опериро-
ванных детей. Колонизацию грибов в опериро-
ванном ухе авторы называют «вторичным ото-
микозом», подразумевая наличие исходного 
микробного начала в виде симбиоза Ps. 
aeruginosa, St. aureus, Proteus vulgaris.  

 По мнению Blomgren K. (2011) при лече-
нии отита нередко бывает достаточным приме-
нение только местных лекарственных препара-
тов, при этом нет необходимости в проведении 
системной антибактериальной терапии. По мне-
нию автора, системные антибиотики и антими-
котики необходимы только в случае, если паци-
ент страдает иммунодефицитом или воспаление 
распространяется за пределы наружного слухо-
вого прохода.  

 Цель исследования: провести изучение 
сравнительной антибактериальной эффективно-
сти Хлорфеникола на примере лечения пациен-
тов с наружным, неперфоративным острым 
средним отитом и его осложнениями. 

Дизайн исследования проспективный, 
сравнительный в параллельных группах. Крите-
рии включения пациентов в исследование: 1) 
пациенты в возрасте от 8 до 60 лет; 2) пациенты, 
страдающие наружными и острыми средними 
отитами (неперфоративными); 3) пациенты с 
осложненным клиническим течением затянув-
шегося острого среднего отита (отоантрит, ан-
троцеллюлит, мастоидит). Критерии исключе-
ния: 1) пациенты в возрасте до 8 лет и старше 60 
лет; 2) пациенты с хроническим гнойным сред-
ним отитом; 3) пациенты с известной неперено-
симостью Хлорамфеникола, Полимиксина и 
Неомицина; 5) пациенты, получающие иммуно-
супрессивную терапию. 

 Материалы и методы в исследо-
вание было включено 56 пациентов. Первая 
группа (n=20) пациенты с острым наружным 
отитом. Вторая группа (n=26) пациенты с не-
перфоративными острыми средними отитами и 
его осложнениями. Клинический раздел работы 
учитывал регресс симптомов болезни. Исполь-
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зовали балльную оценку для оценки динамики 
объективных симптомов и жалоб пациента, сро-
ки болезни, ее осложнения и последствия. Срав-
нивали антибактериальную эффективность 
Хлорамфеникола, Полимиксина и Неомицина. 
Учитывали результаты культуральных посевов, 
уровень колонизации, реакцию выделенной 
микрофлоры на перечисленные антибиотики 
(метод дисков). 

Результаты исследований и их обсуж-
дение основной компонент сравнения - Хло-
рамфеникол входит в состав комплексного пре-
парат«Кандибиотик». Хлорамфеникол обладает 
уникальными антибактериальными свойствами 
и относится к группе бактериостатических 
средств. Известно, что хлорамфеникол обладает 
широким спектром действия в отношении грамм 
– положительных и грамм-отрицательных воз-
будителей. Главное оружие хлорамфеникола – 
возможность тормозить синтез белка клетки за 
счет блокирования репликации РНК на рибосо-
мальном уровне. Препарат гарантированно про-
являет высокую активность в отношении ме-
нингококков, гемофильной палочки, бактерои-
дов, коринебактерий, спорообразующих (клост-
ридий) и неспорообразующих анаэробов. Наи-
более заметна его активность в отношении эпи-
дермального и золотистого стафилококков, ге-
молитического стрептококка, пневмококка и 
энтерококка. Macfayden C. Acuin J. et al. (2005) 
проводили сравнительную оценку минимальной 
подавляющей концентрации нескольких анти-
бактериальных компонентов ушных капель, в 
числе которых были так же заявлены Хлорам-
феникол, Полимиксин и Неомицин. По резуль-
татам исследования, лидирующие позиции за-
нял Хлорамфеникол, при этом наиболее высокая 
эффективность действия продемонстрирована в 
отношении H. Influenzae – 0,5 (мг/мл), против 
16(мг/мл) у Неомицина, St. Pneumoniae- 
2(мг/мл), против 128(мг/мл) у Неомицина и По-
лимиксина В, St. Pyogenes- 2(мг/мл), против 
128(мг/мл) у Неомицина и Полимиксина. В от-
ношении Ps. Aeruginosa Хлорамфеникол показал 
схожие результаты с Неомицином- 128(мг/мл) и 
значительно уступил Полимиксину - (1 мг/мл). 
При проведении топической терапии отита важ-
но учитывать безопасность компонентов ушных 
капель. Считается, что при местном применении 
всасывается от 0,5 до 5% аминогликозидов, а 
воспаление среднего уха может способствовать 
проникновению антибиотиков к внутреннему 
уху. Подобным эффектом является действие 
продуктов воспаления, потенцирующих ототок-
сические эффекты препаратов (Bodmer D., et al. 
2003). Некоторые составные части ушных ка-
пель (пропиленгликоль, хлоргексидин) могут 

также представлять опасность для внутреннего 
уха. ВОЗ рекомендует не использовать аминог-
ликозиды для местного лечения отита из-за их 
ототоксичности. По результатам многоцентро-
вого исследования, наиболее безопасными, с 
точки зрения ототоксичности, являются хло-
рамфеникол и фторхинолоны (Acuin J., Smith A., 
Mackenzie I., 2003).  

 При проведении эмпирической терапии 
наружного отита, обоснованным является ис-
пользование антимикотика (Pontes Z.B., et al. 
2009). На сегодняшний день зарегистрирован 
только один комбинированный препарат «Кан-
дибиотик», содержащий антимикотический 
компонент — Клотримазол. Этот антимикотик 
является препаратом выбора при местном лече-
нии наружного и среднего отитов, обладает до-
полнительным антибактериальным действием в 
отношении стрепто- и стафилококков, 
коринебактерій. Традиционно, применение 
«Кандибиотика» показано при грибковых забо-
леваниях наружного и среднего уха с вторичной 
бактериальной инфекцией и с аллергическими и 
воспалительными проявлениями. 

 Важной составляющей комбинированных 
ушных капель являются противовоспалитель-
ные препараты, в числе которых наиболее вос-
требованы стероидные противовоспалительные 
средства (Дексаметазон, Бетаметазон, Бекломе-
тазон), так и нестероидные (Феназон, холина 
салицилат). Наиболее мощное противовоспали-
тельное действие присуще глюкокортикоидам. 
Нестероидные противовоспалительные препа-
раты снижают образование простагландинов, 
уменьшают вазодилатацию и снижают экссуда-
цию. По выраженности противовоспалительно-
го действия они значительно уступают глюко-
кортикоидам. Стероиды не обладают ототок-
сичностью в отличие от топических нестероид-
ных противовоспалительных препаратов, кото-
рые не следует назначать при перфорации бара-
банной перепонки (Оковитый С.В., и соавт, 
2012). Не менее важны в составе комплексных 
ушных капель местноанестезирующие препара-
ты. Наиболее часто для этой цели используется 
ксилокаин (лидокаин). Не обладая противовос-
палительным действием, он способен оказывать 
быстрое анальгезирующее действие, развиваю-
щееся примерно в течение нескольких минут.  

 При обращении пациентов в клинику ис-
пользовали бальную оценку выраженности сим-
птомов болезни (от 0 до 3). Оценивали выра-
женность жалоб (боль, лихорадка, симптомы 
интоксикации) и объективные данные (резуль-
таты отомикроскопии, внешнего осмотра и 
пальпации, степень нарушения слуха). Оцени-
вали динамику симптомов в течение ближайших 
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семи суток. Наименьшее число баллов набирали 
пациенты с начальными симптомами катараль-
ного острого среднего отита (7-8 баллов) и ог-
раниченного наружного отита (7-9 баллов). Па-
циенты с диффузным наружным отитом наби-
рали 12-16 баллов. Наибольшее число баллов 
набирали пациенты с затянувшимся неперфора-
тивным острым средним отитом и его осложне-
ниями (18-21). Достоверной разницы баллов 
между взрослыми пациентами и детьми не об-
наружено. На момент поступления всем пациен-
там проводились мазки на флору и чуствитель-
ность к антибиотикам. Нативный мазок окраши-
вали по Романовскому – Гимзе. Культуральные 
исследования проводили на среде обогащения.  

 У пациентов с наружным отитом выде-
ленная микрофлора распределилась следующим 
образом: St. Epidermidis (25%); St. haemolyticus 
(20%); St. Aureus (25%); Corynebacterium sр. 
Diphtheroids (10%); Klebsiella pneumonia (10%); 
Enterococcus faecalis (10%). Хлорамфеникол 
оказался чувствительным к 90 % нативного ма-
териала, Полимиксин и Неомицин оказались 
эффективными в 85 % случаев. Наибольшую 
зону чувствительности на культуральной среде 
в отношении St. Epidermidis показал Хлорамфе-
никол (38-40мм), соответственно у Полимикси-
на 15-23(мм) и зона чуствительности диаметром 
22-30(мм) у Неомицина. Схожая ситуация была 
в отношении St. Aureus и St. Haemolyticus: соот-
ветственно 18-38 (мм) у Хлорамфеникола, 15-20 
(мм) у Полимиксина и 17-24 (мм) у Неомицина. 
Обнаружена резистентность Полимиксина и 
Неомицина к Enterococcus faecalis (диаметр зо-
ны чуствительности в пределах 6-10 мм), при 
диаметре 28 (мм) у Хлорамфеникола. Все пре-
параты показали резистентность в отношении 
Corynebacterium sр. Diphtheroids. 

 Проводили курс консервативной терапии 
с использованием ушных капель, обезболиваю-
щих и жаропонижающих. Антибиотики исполь-
зовали только у двух взрослых больных с диф-
фузным наружным отитом на фоне сахарного 
диабета. Оценивали динамику жалоб, сроки 
нормализации отоскопической картины, дина-
мику восстановления слуха. У пациентов с ог-
раниченным наружным отитом болевая реакция 
и лихорадка исчезли в течение первых суток 
после обращения, выделения из уха прекраща-
лись на 3 сутки, нормализация отоскопической 
картины и восстановление слуха наступило на 5 
сутки. У пациентов диффузным наружным оти-
том восстановление нормального контура на-
ружного слухового прохода и восстановление 
слуха наступило на 7-10 сутки, выделения из 
уха прекратились на 5 сутки, тризм жевательной 
мускулатуры и болезненность при пальпации 

околоушной области сохранялась в течение 3 
суток. Достоверной статистической разницы в 
сроках болезни между детьми и взрослыми па-
циентами не обнаружено. 

 Пациенты с острым средним отитом об-
ращались в разные сроки заболевания. Резуль-
таты посева у больных с неосложненным тече-
нием острого катарального среднего отита не 
отличались от результатов у пациентов с на-
ружным отитом. В определении чуствительно-
сти к выделенным возбудителем лидировал 
Хлорамфеникол. Наибольшая эффективность 
препарата выявлена в отношении St. 
haemolyticus и St. аureus, при этом диаметр зоны 
чуствительности достигал 38-40 (мм). Хлорам-
феникол проявил резистентность лишь в одном 
случае Pantoea agglomerans. Лечение пациентов 
с неосложненным течением острого среднего 
отита проводили в течении 5 суток. Использо-
вали ушные капли, симптоматические средства. 
Антибиотики в терапию не включали. Болевой 
синдром и температурная реакция исчезали в 
течение суток. Отоскопическая картина и пока-
затели слуха нормализовались на 5-6 сутки.  

 Пять пациентов (2 детей и 3 взрослых) 
поступали в клинику с симптомами затянувше-
гося острого гнойного среднего. Пациенты от-
мечали лихорадку, резкую боль в ухе, стойкое 
снижение слуха. При отоскопии отмечали суже-
ние просвета наружного слухового прохода, вы-
раженную гиперемию барабанной перепонки. 
При пальпации заушной области отмечали рез-
кую болезненность, у двух пациентов опреде-
лялся симптом флюктуации. В первые часы по-
ступления накладывали парацентез, содержимое 
барабанной полости отправляли на микробиоло-
гическое исследование. Результаты исследова-
ния заметно различались. У взрослых пациентов 
высевали Ps. aeruginosa, Proteus vulgaris, 
Klebsiella pneumonia. У детей соответственно S. 
pneumoniae и H. influenzae. По результатам мик-
робиологического исследования, наибольшую 
чувствительность в отношении Proteus vulgaris и 
Klebsiella pneumonia показал Хлорамфеникол: 
диаметр зоны чувствительности соответственно 
40(мм) и 38(мм). Зона чувствительности Поли-
миксина и Неомицина составила соответственно 
21-17(мм) и 19-10(мм). В отношени Ps. 
аeruginosa Хлорамфеникол показал сходную 
активность с Неомицином, но уступил Поли-
миксину: соответственно 11(мм) и 27(мм). Хло-
рамфеникол продемонстрировал достоверный 
лучший результат в отношении S. pneumoniae и 
H. Influenzae: диаметр зоны чувствительности 
соответственно 35(мм) и 40(мм).  

 Все пациенты были оперированы в день 
поступления. Выполнялась дренажная антро-
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мия, антромастоидотомия. В послеоперацион-
ную полость устанавливали дренаж. Рана по-
слойно ушивалась. Все пациенты получали па-
рентеральные антибиотики, симтоматические 
средства. Ежедневно, после аспирационного 
туалета, слуховой проход рыхло заполнялся 
тампонами пропитанными «Кандибиотиком». 
Наш опыт согласуется с мнением коллег, кото-
рые изучали ототоксичность антибиотиков при 
местном применении. Так, Кицера А.О., Кице-
ра А.А. (2008), Haynes D.S., Roland P.S. (2007) 
считают Хлорамфеникол безопасным, т.к. ото-
токсичность препарата у человека при топиче-
ском применении не доказана. На фоне прово-
димого лечения лихорадка и боль исчезли в 
течение первых суток после операции. В тече-
ние 4-5 дней сохранялись умеренные сукро-
вичные выделения из антрального дренажа и 
слухового прохода. Швы удаляли на 7 сутки. У 
всех больных рана зажила первичным натяже-
нием. Сроки госпитализации составили не бо-
лее 12 суток. 

Заключение по результатам нашего ис-
следования, Хлорамфеникол, входящий в состав 
комплексного препарата «Кандибиотик» пока-
зал высокую (90%) активность в отношении 
грамм-отрицательных и грамм-положительных 
возбудителей ограниченного и диффузного на-
ружного отита, острого среднего отита и его 
осложнений.  

 У пациентов наружными отитами и неос-
ложненной формой острого среднего отита 
Хлорамфеникол продемонстрировал наиболь-

шую чувствительность в отношении St. 
Epidermidis, St. aureus и St. Haemolyticus, при 
этом зоны воздействия на культуральной среде 
достоверно различались от показателей Поли-
миксина и Неомицина. Преимущественно 
грамм-отрицательная флора выделена у взрос-
лых пациентов осложненным течением острого 
среднего отита (антроцеллюлит, мастоидит). 
Хлорамфеникол продемонстрировал достоверно 
высокую эффективность в отношении Proteus 
vulgaris и Klebsiella pneumonia. В борьбе с си-
негнойной инфекцией Хлорамфеникол уступил 
Полимиксину, но по эффективности сравнялся с 
Неомицином. Достоверно высокую активность 
Хлорамфеникол продемонстрировал в отноше-
нии S. pneumoniae и H. Influenzae у детей с ото-
антритами и антроцеллюлитами. 

 Отсутствие побочного ототоксического 
эффекта, широкий антимикробный спектр дей-
ствия комплексного препарата «Кандибиотик» 
позволяет рекомендовать его как средство эм-
пирической терапии у взрослых и детей с на-
ружным, острым средним отитом и его ослож-
нениями. Сочетание 4-х активных компонентов 
сокращает время наступления терапевтического 
эффекта и воздействует на все звенья патогенеза 
наружного и среднего отита Возможность од-
номоментного антимикробного и фунгицидного 
действия препарата «Кандибиотик» позволяет 
использовать его как средство предоперацион-
ной подготовки и послеоперационного сопро-
вождения больных с осложненной формой ост-
рого среднего отита. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІКРОФЛОРИ ГЛОТКИ У ПАЦІЄНТІВ  
З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

 
Основними завданнями легеневої реабілі-

тації у пацієнтів з хронічним обструктивним 
захворюванням легень є зменшення симптомів 
захворювання та покращення якості життя хво-
рих. Враховуючи обставини, що потенційним 
джерелом загострення ХОЗЛ може бути мікроб-
на флора верхніх дихальних шляхів, тому дослі-
дження її є актуальним не тільки в період загос-
трення, але і в стадії ремісії. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня клінічного стану глотки та її мікробіоцинозу 

у пацієнтів з ХОЗЛ в період стабільного проті-
кання захворювання. 

Основну групу склали пацієнти з ХОЗЛ в 
стадії стабільного протікання в кількості 49 чо-
ловік. В контрольну групу ввійшло 50 чоловік. 

Патологія глотки в основній групі була 
діагностовано у 17 пацієнтів з 49, а в контроль-
ній групі у 8 пацієнтів.. В період стабільного 
протікання ХОЗЛ хронічний тонзиліт виявлений 
у 4 пацієнтів, тоді як в контрольній групі - у 5 
осіб., при цьому достовірної різниці між група-
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ми не знайдено. Відмінності діагностовано у 
пацієнтів з хронічним фарингітом, в основній 
групі їх 13, тодф як в контрольній – 3. На нашу 
думку, це пов’язано з анатомо-фізіоллгічними 
особливостями будови цієї ділянки. Синдром 
постназального стікання, як один з проявів хро-
нічного запалення слизової оболонки носа та 
при носових пазух, може бути одним з прово-
куючих факторів даної патології. Такою не мо-
жна не виключати побічну дію тривалого вико-
ристання гормональних інгаляторів та симпато-
міметиків, які рекомендовані для лікування 
ХОЗЛ. 

В основній групі виділені з глотки збуд-
ники були представлені St. Pyogenes у 31 паціє-
нта, St.Sanguinis висіяно у 3 осіб, K. Pneumonia - 

також у 3 осіб, дріжжеподібні гриби C. Albicans 
- у 11 осіб. В контрольній групі збудники пред-
ставлені St. Pyogenes - виділені у 4 осіб, 
St.Sanguinis - у 3 пацієнтів, S.Aureus - у 2 осіб, 
E. Faecalis - у 1 особи. Достовірна різниця отри-
мана при виділенні St. Pyogenes та E. Faecalis. 

Результати нашого дослідження підтвер-
джують нашу гіпотезу, що верхні дихальні шля-
хи можуть бути потенційним джерелом мікроо-
рганізмів, які викликають ХОЗЛ. Окрім станда-
ртної терапії ХОЗЛ в період стабільного проті-
кання, є доцільним включити в схему лвкування 
лікарські засоби, які впливають на патогенну 
мікрофлору верхніх дихальних шляхів, з метою 
зменшення кількості загострень основного за-
хворювання. 

 
© Н.А. Комашко, В.М. Ванченко, М.І. Деркач, Г.М. Смачило, 2015 
 
 

 
 

 Н.А. КОМАШКО, Я.І. ГЕНИК, Н.В. ВАНЧЕНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЕКСАМОВОЇ КИСЛОТИ  
ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ЛОР ОРГАНАХ 

 
Хірургічні втручання на ЛОР органах до-

сить часто супроводжуються кровотечами. Як 
відомо, кровотечі можуть виникати не тільки в 
процесі виконання оперативних втручань, але і в 
післяопераційному періоді. 

Вираженість кровотеч визначається як 
травматичністю та обємом виконаного операти-
вного втручання, так і неповною передопера-
ційною підготовкою пацієнта, в тому числі сис-
теми гемостазу. 

 Сучасні тенденції розвитку оперативної 
ринології - широке застосування мікроендоскопі-
чної техніки, одноетапне виконання втручань на 
внутрішньоносових структурах і приносових па-
зухах - привели до значного розширення об'єму 
операцій. Не дивлячись на те, що кровотеча при 
подібних операціях рідко буває значною за об'є-
мом і не викликає системних наслідків, вона різ-
ко погіршує умови роботи хірурга, затягуючи 
операцію. Тому зміни в системі гемостазу (зок-
рема, активації фібринолізу), в принципі харак-
терні для будь-якого оперативного втручання, в 
оперативній ринології вельми небажані, тим па-
че, що післяопераційна кровотеча безпосередньо 
пов'язана з ризиком аспірації крові. 

 Транексамова кислота це інгібітор фіб-
ринолізу, інгібує активацію плазміногену і його 
перетворення на плазмін. Володіє місцевою і 
системною гемостатичною дією при кровотечах, 
пов'язаних з підвищенням фібринолізу (патоло-

гія тромбоцитів). Пригнічує утворення кінінів, 
інших активних пептидів, бере участь в алергіч-
них і запальних реакціях. Антифібринолітична 
концентрація в різних тканинах зберігається 
протягом 17 год., у плазмі - 7-8 год. Додатковим 
механізмом гемостатичного ефекту ТК є стиму-
ляція синтезу колагену, завдяки якій збільшу-
ється еластичність фібринового згустка, що та-
кож прискорює зупинку кровотечі. Перешко-
джає передчасному розчиненню гемостатичної 
пробки. Не володіє тромбогенною активністю, а 
пролонгує розчинення тромбів, що вже утвори-
лися. По частоті тромбозів не поступається гру-
пі плацебо. Даний препарат має не тільки місце-
ву та системну гемостатичну дію, а також про-
тизапальну, протиалергічну та проти інфекційну 
дію. 

 Матеріали і методи. Протягом 2014-
2015рр. на базі Івано-Франківської ОКЛ під на-
шим спостереженням було 158 пацієнтів, з них 
136 пацієнтам виконувалися різноманітні ендос-
копічні операції (ендоскопічна хірургія на при-
носових пазухах, септопластики), 18 пацієнтам 
тонзилектомії, з включенням в передопераційне, 
інтраопераційне та післяопераційне лікування 
транексамової кислоти в дозі 15 мг/кг в/в, з про-
довженням перорального прийому 1000мг 2 ра-
зи на день 5 днів. Також 40 пацієнтів (контроль-
на група) з аналогічним оперативним лікуван-
ням без включення транексамової кислоти. 
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 Результати. Застосування гемостатика 
транексамової кислоти допомогло досягнути 
при оперативних втручаннях сухого операцій-
ного поля без застосування керованої гіпотонії, 
скоротити тривалість оперативного втручання, 
відмовитись від виконання передньої тампонади 
носа при ендоскопічних втручаннях, що значно 
полегшує протікання післяопераційного періоду 
для пацієнтів та скорочує строки перебування їх 
у стаціонарі. Також дані клінічні параметри по-
легшували екстубацію хворих після ендотрахеа-
льного наркозу. 

Загальна крововтрата під час операції і в 
післяопераційному періоді знизилась на 71% в 
досліджуваній групі в порівнянні з контрольною 

групою (р =0,05); зниження кровотечі після ви-
далення носових тампонів було в три рази ниж-
чим (р=0,000048). Змін в коагуляційному профі-
лі, тривалих системних та гемодинамічних ефе-
ктів, після використання транексамової кислоти, 
не спостерігалось. 

 Отже використання транексамової ки-
слоти  

- значно знижує інтра- та післяопераційну 
крововтрату, що значно підвищує видимість 
операційного поля хірургом, полегшує та ско-
ручує терміни післяопераційного періоду та ре-
абілітації пацієнтів; 

- є ефективним та економічно доступним 
методом контролю крововтрати в ЛОР хірургії. 

 
© Н.А. Комашко, Я.І. Геник, Н.В. Ванченко, 2015 
 
 
 
 

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, О.М. ЧАЙКОВСЬКА, В.А. БАШИНСЬКИЙ, В.М. ТКАЧУК  
(ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРЕБОВЛЯ, УКРАЇНА) 

АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО  
ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ 

 
Головним в лікуванні гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу, поряд з відновлен-
ням дренажу та вентиляції верхньощелепної 
пазухи, є адекватна антибактерійна терапія. За-
вдання адекватної антибактерійної терапії може 
бути вирішене через наявність широкого вибору 
антибактерійних препаратів. Одним з таких 
препаратів місцевої дії є аерозоль Біопарокс. Ми 
застосували аерозоль Біопарокс в комплексному 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу як місцевий антибактерійний і проти-
запальний засіб у дітей. 

Під нашим спостереженням за період з 
2013 по 2014 рр. знаходилось 20 дітей, хворих 
на гострий гнійний верхньощелепний синусит, 
віком від 12 до 18 років. Діти були розподілені 
на дві групи: основну (10), в схему лікування 
яких вводився аерозоль Біопарокс, та контроль-
ну (10), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. Аерозоль Біопарокс призначався 
4 рази на добу по 1 інгаляції в кожний носовий 
хід. В комплекс лікування включали судино-
звужувальні краплі до носа, пункції і промиван-
ня верхньощелепної пазухи розчином фурацилі-
ну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху 
розчину антибіотика, до якого виявлена най-
більш 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, 90 % дітей, що приймали 
аерозоль Біопарокс, вказували на зникнення, 10 
% - на зменшення секреції з носа, 80 % - на від-
новлення носового дихання, 20 % - на його пок-
ращення, 90 % - на зникнення, 10 % - на змен-
шення головного болю, 60 % - на відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, 70 % - 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 
групі нормалізація риноскопічної картини на 5-
6-й день лікування настала у 70 % пацієнтів. 
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення 
об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
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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. Аерозоль 
Біопарокс всіма дітьми переносився добре, але-
ргійних реакцій та інших побічних явищ не від-
мічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування антибіотика 
аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні 
дітей, хворих на гострий гнійний верхньощеле-

пний синусит, підвищує ефективність терапії 
дітей з цією патологією. Отримані результати 
дають підставу рекомендувати аерозоль Біопа-
рокс для місцевого лікування дітей, хворих на 
гострий гнійний верхньощелепний синусит, як 
місцевий антибактерійний і протизапальний 
засіб. Аерозоль Біопарокс може поповнити ар-
сенал середників місцевої дії, що використову-
ються в лікуванні гострого гнійного верхньоще-
лепного синуситу у дітей. 
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АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ  
ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 

 
Ми застосовували аерозоль Біопарокс для 

лікування фолікулярної ангіни у дітей. Під на-
шим спостереженням за період з 2011 по 2014 
рр. знаходилось 20 дітей, хворих на фолікулярну 
ангіну, віком від 12 до 18 років. Діти були роз-
поділені на дві групи: основну (10 дітей) і конт-
рольну (10). Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. Діти основної групи 
отримували аерозоль Біопарокс і загальне про-
тизапальне лікування, контрольної – полоскання 
горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне 
протизапальне лікування. Аерозоль Біопарокс 
призначався дитині 4 рази на день по 2 інгаляції 
через рот і 1 інгаляції в кожний носовий хід. 

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 відзначено більш інтенсивний регрес 
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скар-
ги на головний біль, сильний біль в горлі при 
ковтанні у дітей, що приймали аерозоль Біопа-

рокс і загальне протизапальне лікування, посту-
пово зникли через 5 – 6 днів у більшості (8) ді-
тей. Решта 2 дітей відмічали зменшення непри-
ємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна кар-
тина вказувала на позитивний перебіг захворю-
вання: зникли розлита гіперемія і інфільтрація 
м’якого піднебіння та піднебінних дужок, збі-
льшення і гіперемія мигдаликів, нагноєні фолі-
кули мигдаликів. Температура тіла нормалізува-
лась у всіх дітей. В контрольній групі позитив-
ний ефект наставав до 9 – 10-го дня лікування. 
Стерпність аерозолю Біопарокс у всіх дітей була 
доброю, за винятком 3, у яких спостерігалась 
сухість в горлі і покашлювання. Алергійних ре-
акцій не спостерігалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування аерозолю Біо-
парокс в місцевому лікуванні фолікулярної ан-
гіни у дітей значною мірою усуває основні сим-
птоми захворювання. Аерозоль Біопарокс добре 
переноситься дітьми, рідко має побічну дію, що 
дає підставу рекомендувати його для місцевої 
терапії дітей, хворих на фолікулярну ангіну. 
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ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ ПРИРОДЖЕНОМУ ГОРТАННОМУ СТРИДОРІ 
 

Вступ. Природжений гортанний стридор 
– це синдром, який появляється безпосередньо 
після народження або в перші тижні життя но-
вонародженого і характеризується вираженим 
порушенням дихальної функції гортані, що су-
проводжується стридорозним звуком. Серед 

причин виділяють недорозвиненість гортані, 
ларингомаляцію, травму скелета гортані під час 
пологів, вузькість гортанної щілини або наяв-
ність мембрани між голосовими складками в 
передніх частинах, природжені кісти, приро-
джений параліч гортані тощо. Ларингомаляція 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 91 

являється однією з найпоширеніших причин 
природженого стридору у дітей. При компенсо-
ваному та субкомпенсованому стенозі гортані 
діти, як правило, не потребують хірургічного 
лікування, оскільки з віком стеноз гортані зме-
ншується або зникає. При декомпенсованому 
стенозі гортані має місце гіпоксія, що вимагає 
оперативного лікування. В таких випадках, як 
правило, виконується нижня трахеотомія, а че-
рез 1,5-2 роки, по мірі росту гортані, проводить-
ся декануляція. Однак, в окремих випадках ді-
тей неможливо деканулювати через 4 і більше 
років. 

Метою дослідження було підвищення 
ефективності лікування дітей з природженим 
гортанним стридором. 

Матеріал та методи. Під нашим спосте-
реженням в клініці перебувало 11 дітей з приро-
дженим гортанним стридором, зумовленим ла-
рингомаляцією, віком від 3 міс. до 17 років. У 9 
випадках при прямій ларингоскопії було вияв-
лено гіперплазію слизової оболонки черпало-
надгортанних складок, які при вдиху зміщува-
лись в просвіт гортані та викликали утруднене 
дихання. У 2 дітей була виявлена хондромаляція 
надгортанника, який під час вдиху присмокту-
вався до стінок гортані, що супроводжувалось 
вираженим порушенням дихання, особливо при 
фізичному навантаженні. В однієї дитини пору-
шення дихання за рахунок зміщення надгортан-
ника при вдиху спостерігалось до 17-річного 
віку і проявлялось в більшій мірі під час сну.  

У 3 пацієнтів з природженим стридором 
гортані було виконано нижню трахеостомію, у 6 
дітей з гіперплазією черпало-надгортанних 
складок було застосовано розроблений нами 
спосіб супраглотопластики з використанням 

електротермоадгезії без трахеостомії, а при хон-
дромаляції надгортанника (2 хворих) проводили 
епіглотопексію з накладанням вузлуватих вік-
рилових швів та застосуванням електрозварю-
вальної технології.  

Результати та обговорення. В результаті 
лікування у всіх дітей було відновлено дихання 
через природні дихальні шляхи. У 2 випадках 
була проведена епіглотопексію, у 6 - супрагло-
топластика. З 3 пацієнтів, яким була виконана 
трахеотомія, у продовж 2 років були деканульо-
вані 2 дитини. У одного пацієнта через 4 роки 
після трахеотомії, яка була виконана в 3-
місячному віці, провести декануляцію не було 
можливості, оскільки мав місце декомпенсова-
ний стеноз гортані за рахунок зміщення гіперп-
лазованих черпало-надгортанних складок, які 
при вдиху перекривали просвіт гортані. Дитині 
було проведено супраглотопластику за розроб-
леною методикою, після чого через 10 днів ди-
тина була деканульована, дихання через приро-
дні шляхи відновлено в повному обсязі. 

Висновки.  
1. У дітей з природженим гортанним 

стридором, зумовленим ларингомаляцією, спо-
стерігається гіперплазія слизової оболонки гор-
тані в ділянці черпало-надгортанних складок, 
яка при вдиху перекриває просвіт гортані. 

2. Наявність гіперплазії слизової оболон-
ки гортані в ділянці черпало-надгортанних 
складок та надмірна її мобільність при вдиху є 
показом до супраглотопластики. 

3. Розроблена методика супраглотоплас-
тики з використанням електротермоадгезії до-
зволяє відновити дихальну функцію гортані без 
трахеостомії та скоротити тривалість лікуван-
ня. 

 
© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, Т.С. Іць, Ю В. Ткаченко, 2015 
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БІОХІМІЧНИЙ ФЕНОТИП НАЗАЛЬНОГО ПОЛІПОЗУ, 
АСОЦІЙОВАНОГО З НЕПЕРЕНОСИМІСТЮ АСПІРИНУ 

 
Поліпозний риносинуїт – одна з найваж-

ливіших проблем оториноларингології. Клінічно 
термін "поліпоз носа" об'єднує всі види поліпо-
зу. Гістологічне дослідження дозволяє провести 
диференціацію між еозинофільними (65-90%) і 
нейтрофільними поліпами (15-20% всіх випад-
ків). Еозинофільні поліпи, асоційовані з непере-

носимістю аспірину, є одним із найтяжчих клі-
ніко-патогенетичних варіантів поліпозу, що від-
різняється більш тяжким перебігом і низькою 
ефективністю консервативного та хірургічного 
лікування. Згідно сучасної гіпотези, принципова 
позиція етіопатогенезу поліпозу, асоційованого 
з непереносимістю аспірину полягає у генетич-
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но-детермінованому зниженні експресії консти-
тутивної циклооксигенази – ключового фермен-
ту метаболізму ненасичених жирних кислот. 

Мета нашого дослідження:визначити біо-
хімічний фенотип поліпозу, асоційованого з не-
переносимістю аспірину, шляхом вивчення ме-
таболітів обміну арахідонової кислоти (АК). 

Зниження експресії конститутивної цик-
лооксигенази призводить до порушення цілого 
ланцюга біохімічних процесів, що власне і хара-
ктеризує поняття «генетичного бло-
ку».Генетичний блок призводить до активного 
накопичення продуктів до його рівня, зокрема 
арахідонової кислоти, оскільки саме вона є суб-
стратом для конститутивної ЦОГ.Нами показа-
но достовірне збільшення концентрації арахідо-
нової кислоти у жирно-кислотному спектрі ліпі-
дів конденсату видихуваного повітря до 
5,0±0,6% в порівнянні з 1,5±0,3% в нормі. Ана-
логічні зміни зареєстровані і в жирно-
кислотному спектрі ліпідів поту – збільшення 
АК до 8,4±0,5% в порівнянні з 4,8±0,8% в нормі. 

Різке збільшення вмісту АК цілком логіч-
но призводить до зменшення продуктів попере-
дників, зокрема лінолевої кислоти та фосфоліпі-
дів. Показано достовірне зменшення кількості 
лінолевої кислотиу видихуваному повітрі її кі-
лькість зменшувалася до 3,9±0,5% в порівнянні 
з 4,4±0,8 в нормі, в поту до 8,2±0,6% в порів-
нянні з нормальними величинами – 10,1±0,5%. 
Рівень фосфоліпідів крові у пацієнтів з гіперчу-
тливістю до аспірину істотно, більш ніж у три 
рази, знижується і становить 1,24±0,02 ммоль/л 
в порівнянні з 3,96±0,08 ммоль/л в нормі. 

Відомо, що високі концентрації вільних 
жирних кислот активуютьперекисне окислен-

ня, що характеризується накопиченням токси-
чних продуктів окислення ліпідів, окислюва-
льної модифікації молекул білків. Показано, 
що у сироватці крові здорових людей концен-
трація малонового диальдегіду становить 
0,21±0,01 мкмоль/л, при аспіриновому поліпо-
зному риносинуситі вона збільшується до 
0,46±0,03 мкмоль/л. Продукти окислювальної 
модифікації молекул білків (ОМБ) реєструють 
при 356, 370, 430 і 530 нм. У пацієнтів їх рі-
вень зростає на 60-80% порівняно із здорови-
ми і становить: ОМБ356 5,63±0,5% ммоль/л 
(3,52±0,08 норма); ОМБ370 5,69±0,02 ммоль/л 
(3,47±0,09 норма); ОМБ430 3,28±0,08 ммоль/л 
(1,93±0,04 норма); ОМБ530 0,21±0,02 ммоль/л 
(0,12±0,01 норма). 

Розшифрований біохімічний фенотип 
сприяє розумінню процесів, що відбуваються в 
клітині, як наслідок генетично-детермінованої 
блокади конститутивної ЦОГ. Це важливо в 
плані визначення головної ланки в ланцюзі ви-
никаючих порушень, що визначає розвиток ін-
ших етапів хвороби. Суть біохімічних змін по-
лягає в накопиченні АК зі значним збільшенням 
її концентрації в клітинах. Це призводить до 
зменшення вмісту її попередників (лінолева ки-
слота, фосфоліпіди) з одного боку та очікуваних 
фізіологічно активних продуктів (простаноїдів) 
з іншого. «Генетичний блок» призводить до 
стимуляції «обхідних шляхів» з накопиченням 
токсичних метаболітів (ПОЛ, ОМБ), біологічні 
ефекти яких є основними факторами розвитку 
хронічного еозинофільного запалення. Це дало 
можливість обгрунтувати особливості клінічно-
го перебігу, пояснити неефективність існуючих 
методів лікування. 

 
© І.В. Кошель, Г.М. Ерстенюк, Д.Д. Заболотна, Л.Д. Мигович, 2015 
 
 
 

 
 

М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

СТАН МУКОЦІЛІАРНОГО ТРАНСПОРТУ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ХВОРИХ  
НА ІНТЕРМІТУЮЧИЙ ТА ПЕРСИСТУЮЧИЙ АЛЕРГІЧНІ РИНІТИ 

 
Мукоціліарна система є важливою скла-

довою частиною захисної системи респіратор-
ного тракту від пошкоджуючої дії полютантів, 
алергенів та патогенних мікроорганізмів. Пору-
шення мукоціліарного транспорту (МЦТ) приз-
водить до подовження експозиції різноманітних 
чинників на слизову носової порожнини, обумо-
влюючи інтенсивність та тривалість запального 
процесу. З метою вивчення МЦТ у хворих на 
алергічні риніти було обстежено 56 хворих на 

інтермітуючий алергічний риніт (ІАР),82 хворих 
на персистуючийалергічний риніт (ПАР) та 50 
здорових контрольної групи. 

Дослідження проводилось за методикою 
тесту з метиленовим синім та сахарином на по-
лімерній плівці запропонованою С.З. Піскуно-
вим, Ф.Н. Завьяловим, Л.Н. Ерофеевой (1996). 
Полімерні пластинки з метиленовим синім та 
сахарином викладались на ділянку слизової 
оболонки переділки носа, нижньої і середньої 
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носових раковин, та регіструвався час, через 
який індикатор виявлявся в ротоглотці. Пласти-
нки не слід наносити на передні краї нижніх 
носових раковин, оскільки тут транспорт слизу 
скерований у напрямку присінку носа. Поєд-
нання у плівці барвнику і сахарину дає змогу 
подвійного контролю (смакового та візуально-
го). Швидкість розчинення полімерної плівки 
характеризує також видільну функцію слизової 
носа а інтенсивність забарвлення на шляху руху 
слизу всмоктуючу функцію. Ступінь активності 
мукоціліарного транспорту класифікувалась за 
Б.В. Шевригіним (1985).  

Визначення МЦТ виявило наступні пока-
зники у хворих на ІАР під час загострення: се-
реднє значення 30,12±0,56 (mіn. 22, max. 40). I 
ст. дисфункції виявлена у 33 (58,93%) хворих, II 
ст. у 23(41,07%) хворих. У хворих на ПАР в 12 
(14,63%) випадках при загостренні спостерігав-
ся блок мукоціліарного транспорту, серед решти 
досліджуваних середнє значення склало 
44,69±1,15 хв. У 9 (10,98%) хворих було виявле-
но I ст. дисфункції, у 61 (74,39%) хворих II ст. 
дисфункції. Контрольна група дала такі дані у 
здорових: середнє значення 16,52±0.39 (mіn. 10, 
max. 24). У 4 (8%) досліджуваних в групі здоро-
вих було виявлено I ст. дисфункції МЦТ. 

 В цілому середні показники були гірши-
ми при персистуючому АР. Середнє значення 
кліренсу у хворих на ПАР було у 2,7 разів вищим 
за показник у контрольній групі. Цей же показ-
ник у хворих на ІАР перевищував дані здорових 
у 1,82 рази.Кількість хворих із ІІ ст. порушення 
транспорту при ПАР у була у 1,8 разів більша 
порівняно із ІАР. В контрольній групі порушень 
ціліарного транспорту ІІ та ІІІ ступенів виявлено 
не було. Різниця між показниками була статисти-
чно достовірною (р<0,001). 

Хворі із значним порушеннями архітек-
тоніки носової порожнини не були включені у 
дослідження. Частина хворих застосовувала мі-
сцеві судино звужуючі засоби, що могло приз-
вести до додаткового ціліодепресивного впливу.  

Після лікування показники МЦТ у хворих 
на ІАР були наступні: середньо арифметичне 
20,14±0,55 (mіn. 12, max. 29). Нормальний пока-
зник мукоціліарного транспорту був у 32 
(57,14%) хворих, I ст. дисфункції 24 (42,86%) 
хворих.Після лікування хворих на ПАР блок 
мукоціліарного транспорту не спостерігався, 
стан відновлювався у різній мірі, середнє зна-
чення складало 26,04±0,74 (mіn. 11, max. 44). 
Нормальна функція кліренсу була у 14 (17,07%) 
хворих, I ст. у 48(58,54%) хворих, та II ст. у 20 
(24,39%) хворих. 

 У хворих на ІАР відновлення нормаль-
ної роботи МЦК після лікування спостерігалось 
частіше ніж у хворих на ПАР, а, також, у цих 
хворих не виявлялось порушень МЦК другого 
ступеню. Середнє арифметичне значення 
МЦК у пацієнтів з ІАР після проведеного ліку-
вання найбільше наближалось до показників 
контрольної групи здорових. Ці ж показники у 
пацієнтів з ПАР після курсу лікування були бі-
льшими від показників контрольної групи у 1,57 
раз, та у 1,29 від показників у пацієнтів з ІАР. 
Різниця між показниками була статистично дос-
товірною (р<0,001). 

 Виявлені зміни МЦТ дозволяли більш 
правильно оцінити важкість процесу та спрог-
нозувати подальший перебіг хвороби. Оцінюю-
чи МЦТ носової порожнини, можна зробити 
попередній висновок про стан мукоциліарного 
транспорту слухової труби, що стає особливо 
актуальним при наявності отологічних усклад-
нень алергічних ринітів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ 

 
Захворювання ЛОР-органів у дорослих па-

цієнтів, хворих на цукровий діабет за даними 
літературних джерел зустрічаються у 59%, проте 
залишається недостатньо вивченим питання 
впливу, перебігу патології ЛОР-органів у дітей і 
підлітків з цукровим діабетом 1 типу (ЦД-1) і 
особливо характер порушень мікроцируляторно-

го русла у таких пацієнтів. Проведені нами попе-
редні комплексні клініко-лабораторні обстежен-
ня дітей, хворих на ЦД-1 підтвердили, що най-
більш виражені зміни ЛОР-органів у даної кате-
горії хворих спостерігаються при хронічному 
запаленні лімфоепітеліальних структур глотки, 
зокрема, за наявності хронічного тонзиліту.  
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Мета: дослідити стан мікроциркулятор-
ного русла у дітей, хворих на хронічний тонзи-
літ і цукровий діабет 1 типу.  

Матеріали і методи. За період 2013 - 
2014 років було обстежено 93 дитини з ЦД-1, 
які знаходилися на лікуванні в ендокринологіч-
ному відділенні дитячої клінічної лікарні №6 
міста Києва і Національної дитячої спеціалізо-
ваної лікарні "ОХМАТДИТ" міста Києва. Серед 
усіх обстежених дітей 37 (39,7%) дівчаток і 56 
(60,3%) хлопчиків. Усі пацієнти проходили за-
гальноклінічне і оториноларингологічне обсте-
ження, на підставі якого були визначені дві гру-
пи хворих. Дослідження мікроциркуляторного 
русла проводились методами капіляроскопії 
нігтьового ложа і бульбарної мікроскопії конь-
юнктиви ока.  

Результати та обговорення. Основну 
групу дослідження (70 дітей) склали пацієнти з 
хронічним тонзилітом (ХТ) - 34 (48,5%), викри-
вленням носової перегородки (ВНП) – 16 
(22,9%) рецидивуючими носовими кровотечами 
(Epistaxis) 10 (14,3%), а також 10 (14,3%) паціє-
нтів, у яких носові кровотечі виявлені у поєд-
нанні з ВНП. Контрольну групу склали 23 дити-
ни без патології ЛОР-органів.  

Проведені дослідження ступеню змін мік-
роциркуляторного русла за даними капілярос-
копії нігтьового ложа в залежності від характеру 
ураження ЛОР-органів показали, що при наяв-
ності ХТ третина пацієнтів мають різного сту-
пеню зміни (від 20 до 35%), а при Epistaxis 
більш виражена III ступінь (33,3%), при цьому I 
і II ступені складають відповідно по 25%. Од-

нак, при ВНП у дітей, хворих на ЦД-1 спостері-
гається зворотна залежність ступеня змін (при I 
ст. – 37,5%, а при III ст. – 12,5%).  

При оцінці результатів дослідження буль-
барної мікроскопії коньюнктиви ока була ви-
значена залежність судинних порушень від ха-
рактеру ЛОР-патології. Так, при ХТ виявлені 
судинні порушення у вигляді нерівномірності 
калібру судин (45%), одиничних мікроаневризм 
(65%), міандритичної звивистості капілярів 
(80%) і венул (50%), одиничних артеріоло-
венулярних анастомозів (35%). А також спосте-
рігались позасудинні порушення у вигляді мік-
рогеморрагій (15%) і периваскулярного набряку 
у 10% хворих дітей.  

Висновки. Таким чином, за результатами 
проведенного дослідження встановлена залеж-
ність ЛОР-патології від ступеня порушення мік-
роциркуляторного русла за даними капілярос-
копії нігтьового ложа у дітей, хворих на ХТ і 
ЦД-1, що характеризується виявленням пору-
шень мікроциркуляції в три рази частіше, ніж 
без захворювань ЛОР-органів. 

Показники бульбарної мікроскопії у ді-
тей, хворих на ХТ і ЦД-1 верифікували наяв-
ність судинних і позасудинних порушень мік-
роциркуляції, судинних, поза- і внутрішньосу-
динних порушень у пацієнтів з epistaxis і тільки 
судинних порушень у пацієнтів з ВНП. Отри-
мані результати свідчать про необхідність сво-
єчасної ранньої діагностики ХТ і порушення 
мікроциркуляторного русла у дітей з ЦД-1 для 
вибору адекватних методів їх корекції та ліку-
вання. 
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ АЛЕРГІЧНОГО І ВАЗОМОТОРНОГО РИНІТУ  
У ДІТЕЙ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ 

 
Принципова різниця між алергічним і ва-

зомоторним ринітом полягає в тому, що у хво-
рих на вазомоторний риніт відсутня реакція ан-
тиген-антитіло. Клінічна картина зумовлена по-
рушенням нейроендокринних механізмів, що 
призводить до судинної дисфункції з розладом 
вегетативної нервової системи.  

Вивчення скарг хворих, анамнезу, стану 
порожнини носа дає можливість виявити дифе-
ренційно-клінічні ознаки між двома формами. 
Інструментальне та лабораторне обстеження 
хворого уточнить діагноз. Специфічна алерго-

логічна діагностика включає методи обстеження 
хворого in vitro та in vivo. 

У порожнині носа скупчуються водянисті 
або слизові виділення, в яких є еозинофіли та 
опасисті клітини, слизова оболонка носа бліда 
або сірувата, на висоті нападу - перламутрово-
сіра, часто видно плями Воячека. Носові рако-
вини збільшені внаслідок набряку, при адрена-
лізації вони не зменшуються в об`ємі. У міжна-
падний період носові раковини не збільшені, 
слизова оболонка може мати нормальний колір 
або видно білуваті плями. Звертає на себе увагу 
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«алергічний салют», «алергічне сяйво», алергіч-
ний кон`юнктивіт, фарингіт, астматичний брон-
хіт, пилкова токсемія та бронхіальна астма.  

Шкірні та лабораторні тести з алергенами 
позитивні, в імунограмі – зменшення числа Т-
супресорів, збільшення чиста В-лімфоцитів, Ig 
E, еозинофілів. Антигістамінні та кортикостеро-
їдні препарати високоефективні в лікуванні але-
ргічного риніту.  

Для вазомоторного риніту контакт з алер-
геном не виявляється, сезонність не характерна, 
немає алергічних хвороб, часто підвищена веге-
тативна реактивність. Слизова оболонка порож-
нини носа гіперемована з ціанотичним відтін-
ком, нерідко змінюється при хвилюванні дити-
ни, плями Воячека зустрічаються рідко. Носові 
раковини збільшені в об`ємі, значно звужують 
носові ходи, в яких скупчуються слизові або 
слизово-гнійні виділення без еозинофілів і опа-
систих клітин. При адреналізації носові ракови-
ни добре скорочуються, стають дещо м`якими, 
слизова оболонка біліє. Хворі тривало застосо-
вують місцеві судинно-звужуючі препарати. 
Хвороби глотки і нижніх дихальних шляхів зу-
стрічаються рідко. Антигістамінні та кортико-
стероїдні препарати недостатньо ефективні. 
Шкірні та лабораторні тести негативні, імуног-
рама, як правило, без особливостей. Часто від-
мічається пристіночне потовщення слизової 
оболонки верхньощелепних пазух, комірок ре-
шітчастого лабіринту і рідко лобових пазух. Пе-
ребіг вазомоторного риніту – хронічний у дітей 
старшого віку. 

При лікуванні хворих на алергічний риніт 
першим кроком є усунення або зменшення кон-
такту з алергеном. Проте досягти повного уник-
нення контакту з алергеном практично неможли-
во. Тому лікування алергічного риніту почина-
ється з ендоназальних зволожуючих засобів (елі-
мінаційна терапія) на основі води Адріатичного 
моря, зокрема Аква Маріс чи Аква Маріс плюс 
або стронг, короткий курс деконгестантів. Серед 
сучасних ендоназальних глюкокортикостероїдів 
при тривалому застосуванні (до 2-х міс) у дітей є 
мометазон фуроат, флутиказон пропіонат. За на-
шими даними ендоназальні кромони менш ефек-
тивніші порівняно з глюкокортикостероїдами. 

У хворих з алергічним кон`юнктивітом 
ефективний лекролін, який застосовується по 2 
краплі 4 рази на день. Застосування системних 
глюкокортикостероїдів для лікування хворих на 
алергічний риніт у дітей обмежене, для їх приз-
начення доцільна консультація алерголога. За-
стосування антилейкотрієнових засобів доціль-
но у дітей з алергічним ринітом поєднаним з 

бронхіальною астмою або астматичним бронхі-
том.  

Одним з перших препаратів Н1-
антигістамінів ІІ покоління застосовувався ло-
ратадин (кларитин). Доцільно застосовувати 
цетиризин або левоцетиризин згідно з інструк-
цією. 

Європейська асоціація алергології і кліні-
чної імунології не рекомендує при алергічному 
риніті застосовувати для лікування гомеопатич-
ні та антигомотоксичні препарати, акупунктуру 
та фізіотерапію, бо вони неефективні. Не засто-
совують імуномодулятори у дітей до 3-річного 
віку. 

Що стосується хірургічних методів ліку-
вання, то їх можна рекомендувати у дітей з але-
ргічним ринітом в період відносної ремісії. Опе-
рації не виконуються у період гострих проявів 
алергічного запалення і у період закінчення пи-
лкування рослин, до яких відноситься алерген. 
Застосовуються наступні оперативні втручання: 
кріовплив на нижні носові раковини, підслизову 
вазотомію, ультразвукову дезінтеграцію нижніх 
носових раковин, септопластику та аденектомію 
за показаннями. 

При неефективності комплексного ліку-
вання хворим показана алерген специфічна іму-
нотерапія для зниження сенсибілізації до алер-
гену за консультацією алерголога. Операції та-
ким хворим виконуються через 4-6 місяців спе-
цифічного лікування. Для лікування хворих на 
вазомоторний риніт застосовується багато мето-
дів консервативного, хірургічного напрямку та 
санаторно-курортних методів, зокрема фізіоте-
рапія та кліматотерапія. Лікування доцільно по-
чинати із санації верхніх дихальних шляхів.  

Консервативні методи лікування спрямо-
вані на різноманітні ланки етіології і патогенезу. 
Хірургічні методи лікування, як правило, зво-
дяться до коригуючих операцій на нижніх, рід-
ше середніх носових раковинах, носовій перего-
родці та приносових пазухах. Використовують 
традиційні хірургічні втручання, ощадливі опе-
рації, в тому числі ендоназальні ендоскопічні, 
кріохірургія, вазотомія, радіохвильова підслизо-
ва коагуляція та підслизова високочастотна еле-
ктротермоадгезія. Слід відмітити, що хемокаус-
тика та субмукозні методи склерозуючої терапії 
не дають ефекту. Проте хірургічні методи не 
викликають захоплення, оскільки направлені на 
відновлення носового дихання, залишаючи без 
достатньої уваги етіологічні та патогенетичні 
механізми вазомоторного риніту, а тому доціль-
но ширше використовувати санаторно-курортне 
лікування. 
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ХРОПІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЙОГО ЛІКУВАННЯ 
 

У ЛОР-клініці Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «Охматдит» за період 2013-
2014 років лікувались 1361дитина дошкільного 
віку із хворобами лімфаденоїдної тканини глот-
ки. Із них до 1 року 5, 1-2 роки 12, 2-3 роки 134, 
3-4 роки 348, 4-5 років 450, 5-6 років 412 дітей.  

Хропіння – акустичне явище, яке виникає 
під час сну і спричиняється надмірною турбуле-
нтністю повітря.  

У дітей до 2-хрічного віку основною 
ознакою наявності гіпертрофії аденоїдних веге-
тацій є утруднене носове дихання, слизові виді-
лення в порожнині носа, які періодично стіка-
ють по задній стінці глотки. Під час сну виникає 
сопіння, потім хропіння, гіпопное і рідко синд-
ром нічного апное, який характеризується коро-
ткочасними зупинками дихання під час сну. 
Якщо сон наступає з відкритим ротом, то синд-
ром апное/гіпопное зникає, але потім виникають 
хвороби глотки та гортані. 

У хворих на гіпертрофію піднебінних ми-
гдаликів ІІ-ІІІ ступеня порушується ротове ди-
хання, ковтання та мовлення, з`являється хро-
піння і більш часте апное/гіпопное під час сну. 
Останній синдром нерідко спостерігається при 
гіпертрофії піднебінних мигдаликів ІІІ ступеня, 
коли відбувається відтиснення м`якого підне-
біння догори і звуження просвіту глотки. Діаг-
ностика основується на скаргах, анамнезі, даних 
передньої риноскопії, фарингоскопії та пальце-
вому дослідженні носової частини глотки.  

Лікування таких хворих здійснюється 
тільки хірургічним способом – аденектомія та 
ощадлива тонзилотомія під ендотрахеальним 
наркозом. Наш досвід свідчить про те, що опти-
мальним видом анестезіологічного забезпечення 
у дітей є збалансована ендотрахеальна анестезія 
з інтубацією трахеї, міорелаксацією та штучною 
вентиляцією легень. Застосовується комбінова-
ний наркоз на основі пропофолу, фентанілу, се-
вофлурану, з обов'язковим включенням в пре-
медикацію атропіну для зменшення явищ салі-
вації, супрастину за показаннями. Проводиться 
інфузійна підтримка в режимі 10мл\кг під час 
операції та в подальшому за необхідності, а та-
кож інфузія антифібринолітичних препаратів 

(амінокапронова кислота, транексамова кисло-
та). Моніторинг –пульсоксиметрія, вимірювання 
артеріального тиску, ЕКГ. Перед дезінтубацією 
необхідна ретельна санація ротової порожнини 
(операційного поля) для профілактики аспірації 
крові. В ранньому післяопераційному періоді - 
положення на боці для контролю за кровотечею 
та прохідністю дихальних шляхів. 

Наш досвід свідчить також про те, що не-
обхідно робити не аденотомію, а аденектомію з 
використанням візуального контролю, а ліпше 
пальцевого дослідження носової частини глот-
ки. Якщо частина аденоїдних вегетацій знахо-
диться в ділянці хоан, то їх видаляють за допо-
могою щипців Блекслі через порожнину носа. 

Тонзилотомія виконується ощадливою 
методикою залежно від анатомічної будови під-
небінних мигдаликів. Видаляються насамперед 
тільки нижні або середні частини піднебінних 
мигдаликів, а верхній полюс із розвинутими 
криптами згодом зміщується донизу. Якщо вер-
хній полюс піднебінного мигдалика розташова-
ний у товщі м`якого піднебіння, то доцільно 
зробити тозилектомію. До речі, у хворих на 
хронічний тонзиліт відсутній синдром нічного 
апное і показання до тонзилектомії у дітей до-
шкільного віку обмежені. За нашими даними, 
тонзилектомія виконувалась у 4,26 % дітей. 

Необхідно підкреслити, що після аденек-
томії та тонзилотомії у післяопераційному пері-
оді зникають хропіння та нічне апное/гіпопное, 
а значить причиною вищевказаних симптомів 
була обструкція верхніх дихальних шляхів, хоча 
їх механізм остаточно не з`ясований.  

Таким чином, у дітей дошкільного віку 
частою причиною хропіння та синдрому нічного 
апное/гіпопное є обструкція верхніх дихальних 
шляхів лімфаденоїдною тканиною глотки. Ліку-
вання таких хворих здійснюється тільки опера-
тивним шляхом під ендотрахеальним наркозом. 
За нашими даними за два роки у цього контин-
генту дітей проведено аденектомію у 99,27%, 
тонзилотомію у 36,52% з позитивним ефектом. 
Тонзилектомія проведена тільки у 4,26% за чіт-
кими показаннями і при відсутності хропіння та 
синдрому апное під час сну. 

 
© А.А. Лайко, Л.А. Шух, В.В. Сегал, Н.Ю. Павловська, Т.С. Іць, 2015 
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С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ЗВ’ЯЗОК ІНТЕНСИВНОСТІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ І ОБ’ЄМУ  
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ  

 
Однією з гіпотез виникнення головного 

болю (ГБ) при синуситах є порушення процесів 
локального охолодження головного мозку вна-
слідок виключення з дихання заблокованих си-
нусів - додаткових резервуарів холодного повіт-
ря. Якщо навколоносові синуси (ННС) грають 
роль в системі локального охолодження голов-
ного мозку, найбільший вплив повинні мати 
верхньощелепні синуси (ВЩС) як найбільші за 
об’ємом. 

Кореляція між інтенсивністю ГБ і 
об’ємом ВЩС, даними комп’ютерної томографії 
ННС визначена у 22 хворих із первинним ГБ 
напруги, 84 хворих на хронічний ексудативний 
синусит, 72 - на хронічний поліпозний синусит. 
Контрольну групу склали 20 осіб із відсутністю 
анамнестичних вказівок на частий головний 
біль, обтяжений ринологічний анамнез, утруд-
нене носове дихання.  

Стан ННС оцінювали за шкалою Lund-
Mackay, розрахунки об’ємів ВЩС визначали за 
Sahlstrand-Johnson P., інтенсивність ГБ - за НІТ-
6 індексом. 

Статистичну обробку отриманих резуль-
татів виконували методами варіаційної статис-
тики, для визначення сили та направленості 
зв’язку між показниками проведений регресій-
ний аналіз із визначенням коефіцієнту 
Spearman. 

Встановлено, що об’єм ВЩС у чоловіків 
(16,12±0,64 мл) перевищує об’єм ВЩС у жінок 
(13,65±0,42 мл). Не виявлено кореляції між ін-
тенсивністю ГБ і рентгенологічними ознаками 
синуситу. Негативна кореляція середньої сили 
між інтенсивністю ГБ і об’ємом ВЩС (Sp=-0,33) 
може свідчити на користь участі ВЩС в фізіо-
логії терморегуляції дихальних шляхів і голов-
ного мозку. 

 
© С.А. Левицька, 2015 
 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЛОТКИ  
У ДІТЕЙ ІЗ ОЖИРІННЯМ 

 
Щороку спостерігається збільшення кіль-

кості дітей із надлишковою вагою і ожирінням. 
Відповідно, все частіше отоларингологам дово-
диться проводити оперативні втручання дітям із 
ожирінням. Наявність надлишкової ваги тіла і 
пов’язаних з нею складних взаємопов’язаних па-
тогенетичних процесів накладає свої особливості 
у ведення дітей із хронічною патологією глотки. 

 Досвід виконання операцій на лімфогло-
тковому кільці у 64 дітей із ожирінням І-ІІІ сту-
пенів дозволив нам виділити певні особливості 
перебігу операцій та післяопераційного періоду, 
на котрі повинна бути акцентована увага отола-
рингологів і анестезіологів. 

Першою особливістю ведення таких дітей 
є висока ймовірність важкої інтубації трахеї і 
виникнення технічних складностей маніпулю-
вання на структурах глотки, пов’язаних із особ-
ливостями анатомічних взаємовідношень між 
ротовою порожниною, глоткою, розмірами язи-
ка, шиї, розташуванням гортані. 

Об’єм носоглотки у обстежуваних дітей 
був вірогідно меншим в порівнянні із їх однолі-
тками, що повинно враховуватися при виборі 

аденотомів відповідних розмірів. Малий об’єм 
носоглотки дітей із надлишковою вагою тіла 
збільшує ризик розвитку післяопераційної руб-
цевої деформації. 

Повноцінне відновлення носового дихан-
ня у дітей із ожирінням спостерігалося статис-
тично значимо рідше в порівнянні із їх одноліт-
ками з нормальною вагою. Приблизно у кожної 
сьомої дитини після проведення аденотомії збе-
рігався ротовий тип дихання. Утруднення носо-
вого дихання у дітей із ожирінням може бути 
пов’язане не тільки наявністю аденоїдних веге-
тацій, але й відкладанням жирової клітковини в 
підслизовому шарі глотки із звуженням її про-
світу. 

Особливості медикаментозного забезпе-
чення операції у дітей із ожирінням полягають в 
тому, що частину препаратів для загального 
знечулення слід застосовувати із перерахунку на 
ідеальну, а не реальну вагу тіла, оскільки у тако-
го контингенту хворих зазвичай має місце по-
рушення метаболізму ліків. 

Не зважаючи на технічні складнощі, що 
часто супроводжують операції на глотці у дітей 
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із ожирінням, оцінка післяопераційних крово-
теч, проведена за Austrian Tonsil Study, засвід-
чила, що останні зустрічалися однаково часто як 

у дітей з надлишковою, так і з нормальною ва-
гою, проте, тип С кровотечі вірогідно частіше 
зустрічався у дітей із ожирінням. 

 
© С.А. Левицька, 2015 
 
 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

АНАТОМІЧНІ ВАРІАЦІЇ РОЗВИТКУ НОСОВОЇ ПОРОЖНИНИ  
І НАВКОЛОНОСОВИХ СИНУСІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ СИНУСИТИ 

 
Важливою складовою патогенезу хроніч-

ного запального процесу в навколоносових си-
нусах (ННС) є порушення повітрообміну між 
ННС і носовою порожниною (НП), котре розви-
вається внаслідок вроджених чи набутих пере-
шкод. Логічно припустити, що анатомічні варі-
анти розвитку ННС і НП, що утруднюють дре-
наж з ННС чи носове дихання, можуть мати 
вплив на формування у пацієнта вогнища хроні-
чного запального процесу в ННС.  

Для визначення патогенетичної ролі ана-
томічних варіантів розвитку ННС і НП у фор-
муванні хронічних синусів проведена 
комп’ютерна томографія 84 хворим на хроніч-
ний ексудативний синусит (ХЕС), 72 хворим на 
хронічний поліпозний синусит (ХПС) і 20 осо-
бам контрольної групи. Стан ННС оцінювали за 
шкалою Lund-Mackay. Окремо вивчалися ана-
томічні варіації будови ННС: наявність клітин 
Галера та перегородок верхньощелепних сину-

сів, варіанти розвитку гачкоподібного відростку 
(його гіпертрофія, подвоєння, аномальне викри-
влення), надлишкова пневматизація середньої 
носової раковини (conchа bullosa), розвиток ло-
бного та сфеноїдального синусу. 

Всього анатомічні особливості НП і ННС, 
котрі можуть викликати порушення повітрооб-
міну і дренування ННС, виявлені у 63,89% об-
стежених. Анатомічні особливості будови НП і 
ННС (клітини Галера, перегородки верхньоще-
лепних синусів, зміни гачкоподібного відростка, 
викривлення носової перегородки) виявлені у 
63,89% обстежуваних. Жоден з анатомічних ва-
ріантів не збільшував ризик розвитку поліпоз-
ного синуситу. Натомість клітини Галера (RR-
2,45; 95%CI-1,16-3,74), перегородки верхньоще-
лепних пазух (RR-3; 95%CI-1,72-4,28), аномалія 
розвитку гачкоподібного відростка (RR-3б17; 
95%CI-1,62-4,72) збільшували ризик розвитку 
хронічного ексудативного синуситу. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Понич, 2015 
 
 
 

О.Д. ЛИВШИЦ, Е.А. РУДАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА  
В ЦИФРОВЫХ СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ. ЗА И ПРОТИВ 

 
Современные цифровые слуховые аппа-

раты (СА) оснащены различными технология-
ми, которые постоянно усовершенствуются: 
система направленного микрофона, технология 
нелинейного усиления звуков, подавление аку-
стической обратной связи, улучшение разбор-
чивости речи в сложных акустических ситуаци-
ях при помощи шумоподавления и др. 

В течение последних 10 лет активно ис-
следуется и обсуждается система цифрового 
подавления шума. Несмотря на это результаты 
остаются весьма противоречивыми.  

Цифровые алгоритмы подавления шума 
обычно используются для улучшения разборчи-

вости и понимания речи в шумной обстановке. 
Также считают, что они обеспечивают снижение 
слухового напряжения. Сегодня цифровое по-
давление шума присуще многим моделям СА и 
включает в себя несколько алгоритмов. Один из 
них основан на модуляции (частота и глубина) и 
снижает усиление в том канале, где сигнал 
или часть сигнала классифицируется как шум. 
Работает тогда, когда шум является домини-
рующим сигналом в заданном канале. Второй 
алгоритм подавления шума –
 быстродействующий (примерно 10 мс), создан 
на основе фильтра Винера и не снижает усиле-
ние как таковое, а фильтрует речевой 
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и шумовой сигнал, удаляя шум в промежутках 
между словами и слогами. Работает, когда 
в данном канале присутствуют одновременно 
речь и шум при положительном соотношении 
сигнал/шум. Оба эти алгоритма могут работать 
одновременно, дополняя друг друга, причем 
степень их действия можно запрограммировать.  

Под нашим наблюдением находилось 69 па-
циентов с хронической двухсторонней сенсонев-
ральной тугоухостью с ниспадающим типом кри-
вой на аудиограмме, протезированных бинаураль-
но. Все пациенты были разделены на 3 группы. 

 В 1-ю гр. вошли 28 чел. – новички, слу-
хопротезированные впервые. Во 2-ю гр. - 21 
чел. - опытные пользователи цифровых СА. В 3-
ю гр. – 20 чел. - опытные пациенты раннее поль-

зовавшиеся аналоговыми СА, в данный момент 
протезированные цифровыми СА. Все СА были 
цифровыми и имели систему подавления шума. 
Исследование проводилось в течение 30 дней. 
Первые 15 дней пациенты обеих групп пользо-
вались СА с включенной системой шумоподав-
ления в течение целого дня в условиях обычной 
жизни. Затем, в течение следующих 15 дней, 
испытуемым перепрограммировали СА – от-
ключили систему цифрового шумоподавления. 
В конце последнего дня пациенты ответили на 
вопросы анкеты, в которой должны были вы-
брать «предпочтительную» программу 
для постоянного использования в повседневной 
жизни, либо отказаться от обеих. Результаты 
исследований представлены в таблице. 

 

Группы Включена система  
шумоподавления Не имеет значения Выключена система  

шумоподавления 
1 группа 21 чел (75,0%) 5 чел (17,9%) 2 чел (7,1%) 
2 группа 17 чел (80,9%) 3 чел (14,3%) 1 чел (4,8%) 
3 группа 12 чел (60,0%) 3 чел (15,0%) 5 чел (25,0%) 

 

Т.о. по нашим данным большинство вла-
дельцев цифровых СА независимо от опыта 
использования, предпочитают технологию 
цифрового подавления шума в повседневной 

жизни. Однако пациенты, раннее пользовав-
шиеся аналоговыми СА, не всегда хотят ис-
пользовать данную систему или не отмечают 
разницы. 

 
© О.Д. Лившиц, Е.А. Рудая, 2015 
 
 
 
 

В.Р. ЛИШЕНТИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІПНОЗУ ДЛЯ ЗНЕБОЛЕННЯ  
В ХІРУРГІЧНІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Метою нашої роботи є аналіз оглядової 

публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по застосуванню гіпнозу для знеболення в хірур-
гічній оториноларингології, яка вийшла 2013 ро-
ку в журналі «Ринологія» (м. Київ) і є статтею. 

 О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і А.О. Яшан 
(2013) в оглядовій статті «Гіпносугестивне зне-
болення в хірургічній отриноларингології» опи-
сують застосування гіпнозу для знеболення при 
виконанні хірургічних втручань в оторинолари-
нгології (діатермокоагуляції нижніх носових 
раковин, поліпотомії носа, конхотомії, етмоїдо-
томії, пункції верхньощелепної пазухи, підсли-
зової резекції перегородки носа, радикальної 
операції на верхньощелепній пазусі, аденотомії, 
тонзилотомії, тонзилектомії, поліпотомії вуха, 
загальнопорожнинної операції на середньому 
вусі, тимпанопластики). Підкреслюється, що 
гіпноз як метод знеболення при хірургічних 

втручаннях є ефективним засобом в оторинола-
рингології. Зазначається, що гіпнотичне знебо-
лення може бути успішним у разі короткочас-
них ( до 10-20 хв) хірургічних втручань, які про-
водяться на органах, що знаходяться на поверх-
ні і неглибоко від поверхні шкіри або слизової 
оболонки. Разом з тим, відмічається, що можли-
вості гіпнотичного знеболення при хірургічних 
втручаннях в оториноларингології обмежені 
кількома причинами: по – перше, невелике чис-
ло осіб має таку високу навіюваність, при якій 
досягається гіпнотичне знеболення; по – друге, 
необхідно проведення ряду сеансів гіпнозу в 
передопераційний період, що затримує підгото-
вку хворих до операції і збільшує строки їх пе-
ребування в стаціонарі; по – третє, далеко не 
завжди у оториноларинголога є можливість ко-
ристуватись послугами психотерапевта для 
здійснення гіпнозу.  
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Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини в 2013 році опублікували 1 оглядо-
ву роботу (статтю) по застосуванню гіпнозу для 
знеболення в хірургічній оториноларингології. 

Вважаємо, що наведені в нашій публікації відо-
мості будуть мати певне пізнавальне, теоретич-
не і практичне значення для оториноларинголо-
гів, особливо початківців, психотерапевтів. 

 
© В.Р. Лишентий, 2015 
 
 
 
 

Э.В. ЛУКАЧ, Д.А. КРАВЧЕНКО, Е.И. КЛОЧКОВ, Ю.А. СЕРЕЖКО, В.М. ПАШКОВСКИЙ  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

СПОСОБ ЗАКРЫТИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕФЕКТА  
СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ 

 
Одним из способов оперативного лечения 

рака среднего отдела гортани 1-3 стадии являет-
ся открытая резекция гортани. При этом, после 
удаления опухоли, образуется дефект тканей на 
стороне резекции, что ведет к ухудшению голо-
са. 

Материалы и методы. Исследование 
было проведено в отделе онкопатологии ЛОР-
органов ГУ «Институт отоларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины». 
Было прооперировано 8 мужчин РСОГ в возрас-
те от 52 до 66 лет (средний возраст –61,2 лет) 
T1N0M0 – 3, T2N0M0 – 3, T3N0M0 – 2. Гисто-
логически, был установлен плоскоклеточный 
рак разной степени дифференциации. Объем 
операции заключался в удалении опухоли сред-
него отдела гортани с сегментарной резекцией 
пластинки щитовидного хряща. Реконструкцию 
дефекта выполняли аутотрансплантатом из ко-
жи. По краю раны, с ипсилатеральной стороны, 
выкраивали кожный лоскут и удаляли эпидер-
мис с участка, который должен находиться в 
просвете гортани. Сформированный трансплан-
тат из кожи и подкожно жировой клетчатки ук-

ладывали на область дефекта. Края лоскута за-
крепляли узловыми швами с краями дефекта. В 
центре лоскут укрепили П-образным швом к 
пластинке хряща. Пластинки щитовидного хря-
ща сопоставили и фиксировали узловатым 
швом. Рану закрывали послойно.  

Результаты работы. Аутотрансплантат 
полностью закрывал и восполнял дефект, пре-
дотвращал инфицирование раны. Фиксация лос-
кута к щитовидному хрящу, дала возможность 
отказаться от тампонады полости гортани и на-
ложения трахеостомы. Через неделю после опе-
рации, пациенты отмечали у себя удовлетвори-
тельный голос. 

Осложнениями предложенного способа 
были: разрастание грануляционной ткани, не 
полное смыкание в среднем отделе гортани, об-
разование мембраны в передних отделах голо-
совой щели. Рецидивов рака гортани – не было. 

Выводы. Предложен, не сложный в вы-
полнении во время операции, способ реконст-
рукции дефекта среднего отдела гортани после 
удаления опухоли, что позволяет улучшить реа-
билитацию таких больных. 

 
© Э.В. Лукач, Д.А. Кравченко, Е.И. Клочков, Ю.А. Сережко, В.М. Пашковский, 2015 
 
 
 

А.В. ЛУПИР, Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ДЗИЗА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ПРОТИРЕЦЕДИВНОГО ЛІКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ  
У ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ 

 
На даний час поліпозний риносинуїт 

(ПРС) є однією з найбільш проблемних та неви-
рішених задач у сучасній оториноларингології. 
При ПРС спостерігається значне зниження якості 
життя хворих через дискомфорт, утруднення (або 
відсутність) нюху, наявність патологічних виді-
лень з порожнини носу, головного болю, слабко-
сті, швидкої стомлюваності. При цьому, маючи 

величезний наборі схем та методик лікування 
ПРС, пошук нових підходів до його лікування 
залишається досить актуальним питанням. 

Вивчення впливу на ПРС комплексного 
лікування бактеріальною аутовакциною в поєд-
нанні з поліпоетмоїдотомією проводилось нами 
при обстеженні 3-х груп хворих (кожна група 
складалась із 60-ти пацієнтів – по 30 первинних 
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хворих та таких, що отримують лікування по-
вторно). Кожна група отримувала аутовакцину у 
різних поєднаннях її з поліпоетмоїдотомією (ва-
кцинація (В) + ревакцинація (РВ) + поліпоетмо-
їдотомія – перша група хворих; поліпоетмоїдо-
томія + В + РВ – друга група; В + поліпоетмої-
дотомія + РВ – третя група пацієнтів). Викорис-
тання бактеріальної аутовакцини здійснювалось 
у відповідності з інструкцією про застосування 
бактеріальної аутовакцини, затвердженої Фар-
макологічним комітетом МОЗ України. 

У ході дослідження нами було встановле-
но, що серед скарг, які відмічали обстежені на-
ми хворі перед початком лікування перші місця 
займали постійні або періодичні головні болі 
(92,2±2,8% – первинні хворі і 91,1±3,0% – по-
вторно-обстежені), закладеність носу 
(66,7±5,0% і 67,8±4,9% – первинно і повторно-
ліковані відповідно) і підвищена стомлюваність 
та дратівливість (62,2±5,1% - первинні пацієнти 
та 70,0±4,8% - повторні хворі).  

Крім того, досить значний прошарок об-
стежених скаржилися на періодичні виділення з 
носу (62,2±5,1% і 54,4±5,2% – первинні та по-
вторні пацієнти відповідно); зниження нюху 
(65,6±5,0% - первинні обстежені та 67,8±4,9% - 
ті, що отримують лікування повторно); пору-
шення сну (47,8±5,3% і 55,6±5,2% - первинні та 
повторні хворі відповідно); постійні виділення з 
носу (37,8±5,1% і 43,3±5,2% - первинні та по-
вторні пацієнти) і відсутність нюху (30,0±4,8% і 
32,2±4,9% - первинні та повторно-ліковані паці-
єнти відповідно). 

Після комплексного лікування аутовак-
циною і поліпоетмоїдотомією відмічалось зна-

чне покращення стану обстежених хворих. Так, 
після лікування в цілому кількість пацієнтів, 
які відмічали наявність скарг, значно зменши-
лась: на періодичні та постійні виділення з но-
су скаржилися вже 20,0±4,2% і 15,6±3,8% пер-
винних обстежених та 26,7±4,7% і 22,2±4,4% 
повторно-лікованих відповідно; на закладе-
ність носу та постійні або періодичні головні 
болі – 5,6±2,4% і 13,3±3,6% первинно обстеже-
них та 7,8±2,8% і 18,9±4,1% повторних пацієн-
тів. Тільки 10,0±3,2% і 8,9±3,0% первинно-
лікованих хворих скаржилися на порушення 
сну і зниження нюху та 14,4±3,7% і 15,6±3,8% 
повторних пацієнтів відповідно; а 5,6±2,4% і 
3,3±1,9% первинних пацієнтів скаржилися на 
підвищену стомлюваність, дратівливість і від-
сутність нюху, та 7,8±2,8% і 3,3±1,9% повторні 
хворі відповідно. 

Проаналізувавши ефективність дії на па-
тологічний процес ПРС аутовакцини при різних 
схемах її введення встановлено найкращий 
вплив аутовакцини до проведення поліпоетмої-
дотомії. Що стосується групи первинно та по-
вторно-обстежених пацієнтів, встановлено най-
більш ефективний вплив лікування за показни-
ками видужання в групі первинно-пролікованих 
хворих. 

Таким чином, за результатами впливу ау-
товакцин в комплексі з поліпоетмоїдотомією на 
динаміку клінічних проявів у пацієнтів з ПРС 
констатовано більш високий ефект аутовакцини 
при введені її на доопераційному етапі. При 
цьому встановлено превалювання ефективності 
лікування у пацієнтів первинної групи при всіх 
схемах введення аутовакцини. 

 
© А.В. Лупир, Н.О. Юревич, А.В. Дзиза, 2015 
 
 
 
 

В.І. ЛУЦЕНКО, М.І. СІТУХО, І.А. БЕЛЯКОВА, Н.М. ГРАДЮК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

БІТЕРМАЛЬНИЙ КАЛОРИЧНИЙ ТЕСТ У ДІТЕЙ  
ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 
Кохлеарна імплантація (КІ) – найбільш 

сучасний та ефективний метод реабілітації паці-
єнтів з важкою сенсоневральною приглухуватіс-
тю та глухотою. В 1985 році професором Гре-
мом Кларком в Австралії було проведено першу 
в світі КІ дитині, Скоту Сміту. В 1990 році Food 
and Drug Administration (США) дає дозвіл на 
проведення КІ дітям віком від 2 до 17 років. В 
1991 році професор Ю. Сушко виконав першу 
КІ в Україні, в 2003 році професором Г. Тіменом 
проведено першу КІ дитині. 

Під час оперативного втручання та в піс-
ляопераційному періоді кохлеарної імплантації 
можливий негативний вплив на периферичний 
відділ вестибулярного аналізатора за рахунок 
декількох механізмів.  

Незважаючи на досить часті прояви вес-
тибулярної дисфункції в післяопераційному 
періоді КІ, в більшості клінік не проводиться 
рутинне обстеження вестибулярної функції в 
перед та післяопераційному періоді. Досі в сві-
ті не існує загальноприйнятих протоколів та 
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стандартів дослідження вестибулярної функції 
у дітей. 

Метою дослідження було визначити кіль-
кісні характеристики бітермального калорично-
го тесту у дітей різних вікових груп і дослідити 
діагностичне значення калоричної стимуляції 
лабіринтів різними температурами у дітей з глу-
хотою різної етіології, які перенесли КІ. 

В аналіз було включено 15 пацієнтів з 
глухотою різної етіології у віддаленому післяо-
пераційному періоді КІ, яким проведено в тому 
числі 4 дівчаток і 10 хлопчиків. Середній вік 
обстежених склав 13 років. 14 пацієнтів перене-
сли кохлеарну імплантацію з одного боку, 1 па-
цієнт – білатеральну кохлеарну імплантацію. 
Середній термін після хірургічного етапу КІ 
склав 6,3 роки. 

Пацієнтам проведено бітермальний кало-
ричний тест за Фітжеральдом-Холпайком (тем-
пература води 30ºС та 44ºС, стимуляція на про-
тязі 40 секунд). Графічний запис електроністаг-
мограми проводилася за допомогою електроен-
цефалографу типу «ЕЕГ-4-02». Отримані дані 
піддавали обробці на ПК з пакетом програм 
Microsoft Excel і StatSoft Statistica 10.0 із засто-
суванням методів варіаційної статистики. Реєст-
рувалися наступні значення: частота калорично-

го ністагму, сума амплітуд на відрізку в 10 се-
кунд, середня амплітуда, швидкість повільної 
фази ністагму (ШПФ). Обчислювались показни-
ки лабіринтної асіметрії та ефективності термо-
стимуляцій за М. Левашовим. 

Двобічну арефлексію лабіринтів діагнос-
товано в 2 (13,3%) випадках, двобічну гіпореф-
лексію – в 3 (20,0%), однобічну гіпорефлексію – 
в 4 (26,7%), асиметрію вестибулярної збудливо-
сті – в 2 (13,3%) випадках. Норморефлексія спо-
стерігалась у 4 (26,7%) пацієнтів. Середній по-
казник ефективності термостимуляцій становив 
– 13,7%, що говорить о переважанні холодових 
реакцій у даної групи пацієнтів. 

Висновки. 
При дослідженні кількісних параметрів 

бітермального калоричного тесту у дітей після 
кохлеарної імплантації вестибулярні порушен-
ня різного ступеню діагностовано у 73% паціє-
нтів. 

У дітей з глухотою після кохлеарної ім-
плантації при проведенні бітермального калори-
чного тесту виявлено переважання холодових 
реакцій над тепловими. Тому для скорочення 
тривалості дослідження у дітей можливе вико-
ристання монотермального холодового калори-
чного тесту без втрати діагностичної цінності. 

 
© В.І. Луценко, М.І. Сітухо, І.А. Белякова, Н.М. Градюк, 2015 
 
 

 
 
 

О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

ПРОТОКОЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ –  
ДОГМА ИЛИ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ? 

 
Протоколы диагностики и лечения забо-

леваний устанавливают обязательные правила. 
 С одной стороны это унифицирует и ал-

горитмирует работу медицинских специалистов, 
с другой, ставит в «прокрустово ложе» обяза-
тельных действий, которые «устаревают» быст-
рее, чем меняются протоколы. Особенно это 
касается протокольной антибактериальной те-
рапии (АБТ), где в большинстве случаев анти-
биотиком выбора установлен амоксициллина 
клавуланат, а при наличии противопоказаний к 
нему – цефалоспорины.  

За последние 5 лет антибиотикорези-
стентность бактерий к амоксициллину стала 
наиболее заметна. Это выразилось в наращива-
ния дозировки до 60 –90 мг/кг/сут, кратности 
введения и увеличении сроков лечения. Сниже-
ние антибиотикочувствительности микроорга-

низмов в меньшей степени отмечается и к цефа-
лоспоринам.  

Не освещена в протоколах проблема АБТ 
беременных и кормящих грудью матерей, где 
амоксициллины и цефалоспорины применяются 
только в крайнем случае, т. к. не обладают соот-
ветствующим профилем безопасности. 

За последнее десятилетие фармакологи-
ческая наука не создала ни одного принципи-
ально нового антибактериального препарата 
(АБП), а разработанные «новые поколения» 
АБП в пределах известных групп, быстро ис-
черпали суперактивность. В связи с чем, снова 
становится актуальным применение ударной 
дозы АБП в первые дни лечения, с переходом на 
поддерживающую терапию при устойчивой по-
ложительной динамике; использование комби-
нированной антибиотикотерапии (АБТ) и кор-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 103 

рекция АБТ с учётом результатов бактерио-
граммы. 

 Методика ударной дозы позволяет быст-
ро «сорвать» патологический процесс в необра-
тимую фазу улучшения и последующего выздо-
ровления, значительно уменьшить сроки лече-
ния.  

В лор отделении г.Свердловска данная 
методика применялась у более чем 1000 пациен-
тов. В виде ударной дозы применялась 2-
хкратно превышающая средне терапевтическую 
доза лекарственного средства в первые 1- 3 су-
ток. Превосходно зарекомендовала себя мето-
дика ударных доз у детей, даже при монотера-
пии одним антибактериальным препаратом, что 
позволило снизить сроки лечения заболеваний с 
10 – 14 дней до 7 – 8 дней с полным клинически 
подтверждённым выздоровлением. 

 В тяжёлых случаях, при высокой угрозе 
осложнений применялась комбинация 2 – 3 ан-
тибиотиков (цефалоспорины и фторхинолоны у 
взрослых), (цефалоспорины и «защищённые» 
амоксициллины у детей). В виде третьего анти-
биотика взрослым при подозрении или бакте-
риологическом подтверждении на наличие гра-
мотрицательной микрофлоры назначались ами-
ногликозиды. 

Как резервная или вторая линия АБТ, а 
также при наличии противопоказаний к приме-
нению АБП выбора, оптимальной является ком-
бинация линкозаноидов и макролидов нового 
поколения (азитромицин, кларитромицин, спи-
рамицин). О спирамицине хочется упомянуть 
отдельно, как единственном антибиотике с до-
казанной перинатальной безопасностью, что 
позволяет эффективно лечить гнойные заболе-
вания лор органов у беременных в любом три-
местре.  

Проблема антибактериального системно-
го лечения кормящих грудью матерей состоит в 
проницаемости большинства применяемых ан-
тибактериальных препаратов в грудное молоко. 
Единственным, заявленным как исследованный, 
для данной категории больных является анти-
биотик цефтибутен (цедекс). Но эффективной 
для лечения гнойных лор заболеваний оказалась 
дозировка в 2 раза превышающая рекомендуе-
мую – 400 мг. в сутки.  

Таким образом, протокольная АБТ долж-
на быть более гибкой и динамичной, корректи-
роваться с определенной периодичностью, ас-
социированной с популяционными, социальны-
ми и «микробиологическими» особенностями 
региона. 

 
© О.Н. Лысенко, 2015 
 

 
 
 

О.Н. ЛЫСЕНКО (СВЕРДЛОВСК, УКРАИНА) 

ИНТЕРЕСНЫЙ СЛУЧАЙ ПОЛНОГО ОТРЫВА ТРАХЕИ 
 

В отделение неотложной помощи город-
ской больницы с диагнозом открытая рубленая 
рана шеи, шок, доставлен пациент Б., 23 лет, ко-
торый проезжая за рулём мотоцикла в ночное 
время суток наехал шеей на обесточенный элек-
тропровод, натянутый поперёк проезжей части. В 
неотложном порядке взят в операционную, куда 
был доставлен и отоларинголог. При ревизии 
установлено повреждение кожного покрова шеи 
в виде странгуляционной борозды в проекции 
перстневидного хряща с более глубоким повреж-
дением на боковой поверхности шеи слева в виде 
разрыва грудино-ключично-сосцевидной мышцы 
до сосудистого пучка. Пальпаторно определялся 
умеренный отёк мягких тканей с незначительной 
эмфиземой отдельных участков и отсутствие 
четких контуров трахеи. 

 Операционное вмешательство выполня-
лось под общей анестезией с интубацией трахеи 
и ИВЛ. Показатели сатурации и гемодинамики 

определялись по монитору как стабильно адек-
ватные. При проведении ПХО, после рассечения 
мягких тканей шеи по ходу кожной раны в по-
перечном направлении, в ране обнаружена раз-
дутая манжета интубационной трубки. Трахея 
не визуализировалась. Для определения места 
нахождения трахеи и положения интубационной 
трубки выполнен разрез мягких тканей шеи вер-
тикально по средней линии в проекции трахеи 
от нижнего края поперечного разреза вниз на 5 
см. После чего в рану стал поступать воздух, и 
усилилось кровотечение. Пальцевое исследова-
ние нижнего угла раны в направлении загру-
динного пространства позволило обнаружить 
оторванную трахею и расположенный рядом 
конец интубационной трубки. Интубационная 
трубка введена в просвет трахеи. Восстановлена 
адекватная ИВЛ. Кровотечение прекратилось. 

После гемостаза и ревизии пищевода, ко-
торый оказался не поврежденным, выполнена 
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ревизия хрящевого скелета гортани. Обнаружен 
надрыв дуги перстневидного хряща по средней 
линии, разрыв наружных мышц гортани. Трахея 
взята зажимами и подтянута к гортани на инту-
бационной трубке. Смещая интубационную 
трубку в сторону, выполнена трахеоларингопек-
сия капроновыми швами № 4 за межкольцевые 
промежутки трахеи и перстне-щитовидную связ-
ку по задне-боковой, боковой, и передней по-
верхности соприкосновения трахеи и гортани. 
Линия соприкосновения укрыта послойным сши-
ванием мышц и фасций шеи. Ниже места отрыва, 
под перешейком щитовидной железы выполнена 
нижняя трахеостомия. Дальнейшая вентиляция 
лёгких осуществлялась через трахеостому. Рана 
послойно ушита капроновыми швами. Дальней-
шее лечение и наблюдение пациент проходил в 
условиях областной больницы, где получал кон-
сервативное лечение до момента деканюляции и 
закрытия стомы. Был выписан с выздоровлением. 
При осмотре лор врачом по месту жительства – 
функция внешнего дыхания не нарушена. На-
блюдалась умеренно выраженная фонастения. 
Надгортанник незначительно развернут вправо. 
Голосовая щель широкая, свободная асиммет-
ричная за счёт отставания при фонации левой 
голосовой складки. На повторный осмотр паци-
ент в дальнейшем не явился. 

Случай интересен тем, что: 
- при наличии частично открытой раны 

шеи и отрыве трахеи пациент продолжал само-
стоятельно дышать, что позволило доставить 
его в отделение неотложной помощи со спон-
танным дыханием. При этом отсутствовала вы-
раженная эмфизема мягких тканей шеи;  

- несмотря на неточность интубации, аде-
кватная функция дыхания продолжала сохра-

няться до этапа рассечения тканей ПХО. Оче-
видно, воздух перемещался в закрытом мышеч-
но-фасциальном канале между оторванной тра-
хеей и гортанью; 

- трахеоларингопексия исполнена «на ин-
тубационной трубке» до трахеостомии, а не по-
сле. В противном случае шланги анестезиологи-
ческой аппаратуры создавали бы помеху хирур-
гу; 

- трахеоларингопексия выполнена прове-
дением нити через дугу перстневидного хряща 
(перстнещитовидную связку), а не за рожки щи-
товидного, т.к. в этом случае нить прошла бы 
через линию соприкосновения верхнего кольца 
трахеи и нижнего края гортани, что могло бы 
привести к нарушению процессов репарации по 
линии соприкосновения и формированию сви-
щей в будущем. 

Хотелось бы отметить следующее. По-
добные травмы являются редкостью. Предписа-
ния в руководствах на ушивание «по-
возможности» задней стенки трахеларингеаль-
ного сочленения не указывают возможностей 
данного действия, т.к. слизистая гортани по зад-
ней стенки плотно сращена с пластиной перст-
невидного хряща, а его травма категорически 
противопоказана. Также непонятен процесс 
пексии колец трахеи к рожкам щитовидного 
хряща, т.к. определить рожки в травмирован-
ных, размозжённых тканях не представляется 
возможным.  

В конце концов, как бы мы не осуществи-
ли данную операцию, определяющим является 
послеоперационный период,отсутствие рубцо-
вой деформации, стеноза в будущем и нормаль-
ное качество жизни пациента. 

 
© О.Н. Лысенко, 2015 
 
 
 

І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, А.О.ЯШАН, К.О.ПЛЯШКО, М.А.ТВЕРДОХЛІБ  
(ТЕРНОПІЛЬ, БОРЩІВ; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОПОЛІСУ У ЛІКУВАННІ  
ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по застосуванню прополісу у лікуванні хро-
нічного середнього гнійного отиту. Раніше та-
кий аналіз не проводився. Публікації наукових 
праць з цього питання оториноларингологами 
Тернопільщини розпочались з 1979 року. За пе-
ріод з 1979 по 2012 рр. застосування прополісу у 
лікуванні хронічного середнього гнійного отиту 

оториноларингологами Тернопільщини описане 
в 5 публікаціях, що становить 0,45% від загаль-
ного числа (1102) опублікованих оториноларин-
гологами Тернопільщини наукових праць. Нау-
кові роботи опубліковані в журналах: “Журнал 
ушных, носовых и горловых болезней” (м. Ки-
їв), “Пчеловодство ” (м. Москва), збірниках: 
“Здобутки клінічної та експериментальної ме-
дицини” (м. Тернопіль), “Нові методи діагнос-
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тики, лікування і профілактики” (м. Тернопіль). 
Серед опублікованих робіт 3 статті, 1 тези, 1 
оглядова праця.  

Н.М. Рішко (1979) в статті “Применение 
прополиса в комплексном лечении больных 
хроничиским мезотимпанитом” описує ліку-
вання хворих на хронічний гнійний мезотим-
паніт, у яких звичайні методи терапії вияви-
лись неефективними, застосуванням прополісу, 
зібраного на території Закарпатської області. 
Під спостереженням знаходилось 33 хворих 
віком від 17 до 63 років. Лікування проводи-
лось 20% спиртовим (50о) екстрактом прополі-
су. Після ретельного туалету барабанної поро-
жнини, методом нагнітання через перфорацію 
у барабанній перетинці в середнє вухо вводив-
ся спиртовий екстракт прополісу. Відмічено, 
що при прополісотерапії змінюється характер 
виділень з вуха: через деякий час замість гній-
ного секрету з'являється слизовий. Саме до 
цього моменту проводилось лікування екстрак-
том прополісу, тривалість його складала від 5 
до 20-23 днів, а після продовжувалось лікуван-
ня методом інсуфляції тройного сульфаніламі-
дного порошку (стрептоцид, сульфазол, суль-
фідин в рівних частках) до повного припинен-
ня виділень з вуха. В результаті лікування у 29 
(88%) хворих гноєтеча з вуха припинилась, 
відмічалося деяке покращення слуху, у 4 (12%) 
оторея зменшилась, але повністю не зникла. 
Підкреслюється, що застосування спиртового 
екстракту прополісу (зібраного на території 
Закарпатської області) з послідуючою ісуфля-
цією сульфаніламідних порошків припиняє 
оторею у більшості хворих (88%) на хронічний 
гнійний мезотимпаніт, у яких інші методи лі-
кування, що застосовувались раніше, вияви-
лись неефективними. При цьому термін ліку-
вання буває порівняно невеликий- 6-10 днів. 

 І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і П.В. Кова-
лик (1984) в статті “Непосредственные резуль-
таты лечения больных хроничиским мезотимпа-
нитом спиртовым раствором прополиса” наво-
дять результати місцевої прополісотерапії і роз-
роблений найбільш ефективний і доступний ме-
тод лікування хворих на хронічний гнійний ме-
зотимпаніт. Під спостереженням авторів знахо-
дилось 135 пацієнтів віком від 17 до 62 років. 
Методика лікування прополісом була наступ-
ною. Спочатку ретельно очищався зовнішній 
слуховий хід стерильним ватничком з посліду-
ючим промиванням барабанної порожнини 10 
мл 400 спиртово-водного розчину. Промивання 
проводилось 1 раз на день. Барабанна порожни-
на і слуховий хід висушувались стерильними 
марлевими турундами. Для порівняння лікува-
льної дії 20% спиртового розчину прополісу 

його застосовували в двох комбінаціях: після 
промивання 400 спиртово-водним розчином 
проводилось закрапування у вухо 20% спирто-
вого розчину прополісу з послідуючим введен-
ням у зовнішній слуховий хід стерильної марле-
вої турунди; після промивання 400 спиртово-
водним розчином застосовувався 20% спирто-
вий розчин прополісу з послідуючою інсуфляці-
єю антибіотиками. 

Про ефективність терапії судили по трьох 
умовних ступенях отриманого ефекту: “значне 
покращення”, “покращення” і “відсутність ефе-
кту”. В першій комбінації з 50 хворих значне 
покращення настало у 42, покращення у 6 і від-
сутність ефекту у 2 пацієнтів. В другій комбіна-
ції з 33 пацієнтів значне покращення відмічено у 
29, покращення – у 4 хворих. Підкреслюється, 
що 20% спиртовий розчин прополісу є ефектив-
ним середником при лікуванні хворих на хроні-
чний гнійний мезотимпаніт і що ефективність 
лікування прополісом підвищується при засто-
суванні його в комплексі з інсуфляціями антибі-
отиків, до яких найбільш чутлива мікрофлора 
середнього вуха. 

 І.А. Яшан, П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич 
(1987) в статті “Прополисотерапия при хрони-
чиском гнойном мезотимпаните” описують те-
рапію прополісом хворих на хронічний гнійний 
мезотимпаніт. Лікування проводилось за такою 
схемою, яка наводиться у попередній статті. 

 Ф.Ю. Кійко (1989) в тезах “Лікування 
хворих з хронічним гнійним отитом спиртовим 
екстрактом прополісу” аналізує результати за-
стосування спиртового екстракту прополісу у 32 
хворих віком 16-48 років на хронічне гнійне за-
палення середнього вуха.Методика лікування 
була наступною. Проводився туалет зовнішньо-
го слухового ходу, після чого в нього вводилася 
турунда з спиртовим екстрактом прополісу. Лі-
кування виявилось ефективним. Відмічається, 
що спиртовий екстракт прополісу може успішно 
застосовуватись для лікування хронічних гній-
них середніх отитів і неповністю епідермізова-
них післяопераційних порожнин. При цьому 
скорочується термін лікування, ефективність 
терапії підвищується. Ю.М. Андрейчин, Г.С. 
Протасевич, О.І. Яшан і співавтори(2000) в 
оглядовій статті “Застосування прополісу при 
хронічному середньому гнійному отиті” систе-
матизовують дані літератури про використання 
прополісу при різних формах хронічного серед-
нього гнійного отиту. 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини по застосуван-
ню прополісу у лікуванні хронічного середнього 
гнійного отиту складають 0,45% від загального 
числа (1102) публікацій оториноларингологів 
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Тернопільщини. Застосування прополісу у ліку-
ванні хронічного середнього гнійного отиту 
описується в 5 публікаціях (3 статтях, 1 тезах і 1 
оглядовій праці). Вважаємо, що наведені в цій 

статті відомості матимуть певне пізнавальне, 
теоретичне і практичне значення не тільки для 
оториноларингологів, а й для інших фахівців 
(терапевтів,сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Мальована, О.В. Мацькевич, А.О.Яшан, К.О.Пляшко, М.А.Твердохліб, 2015 
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(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СИМПТОМАТОЛОГІЯ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, ЇЇ ВПЛИВ  
НА СТАН ЛОР – ОРГАНІВ І ІНШИХ ОРГАНІВ ТА СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по симптоматології деформації перегородки 
носа, її впливу на стан ЛОР – органів і інших 
органів та систем організму. Раніше такий ана-
ліз не проводився. Публікації з цього питання 
розпочались з 1983 року. За період з 1983 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по симптоматології деформації перегородки 
носа, впливу її на стан ЛОР – органів і інші ор-
гани та системи організму опубліковано 7 нау-
кових праць, що складає 0,63% від загального 
числа (1102) публікацій наукових робіт отори-
ноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи 
опубліковані в журналах: «Врачебное дело» (м. 
Київ), «Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб» (м. Київ), «Здравоохранение» (м. Ки-
шинів) і збірнику «Здобутки клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль). Серед 
опублікованих робіт 5 статей і 2 оглядові праці.  

Г.С. Протасевич і А.П. Ковалик (2000) в 
статті «До питання симптоматології деформації 
перегородки носа» описують два синдроми од-
нобічної деформації перегородки носа (назо-
тубо-тимпанальний і назо-сино- -тубо-
тимпанальний) і дають їх визначення. Г.С. Про-
тасевич, А.В. Хабаров і Ю.М. Андрейчин (1996) 
в оглядовій статті «Вплив деформації перегоро-
дки носа на стан ЛОР – органів» наводять дані 
про вплив деформації перегородки носа на стан 
носової порожнини, приносових пазух, горла, 
гортані, середнього вуха. Підкреслюється, що 
деформації перегородки носа можуть сприяти 
різним захворюванням носової порожнини, 
приносових пазух, горла, гортані, середнього 
вуха. Г.С. Протасевич (1983) в статті «Головная 
боль у больных деформацией перегородки носа» 
наводить дані вивчення частоти головного болю 
у 927 хворих на деформацію перегородки носа і 
відмічає його у 137 (14,78%) із них. Встановле-
но позитивний вплив підслизової резекції пере-

городки носа на симптом головного болю. У 
осіб з головним болем автор рекомендує рете-
льно обстежувати перегородку носа і при вияв-
ленні деформацій її, хоча і невеликих, але кон-
тактуючих з протилежною стінкою порожнини 
носа, ставити питання про хірургічне втручання 
на перегородці. Г.С. Протасевич, Є.В. Глух, І.А. 
Гавура і співавтори (1999) в статті «Взає-
мозв’язок між деформацією перегородки носа і 
головним болем» наводять результати вивчення 
взаємозв’язку між цими видами патології у 272 
хворих віком від 15 до 63 років, у яких дефор-
мація перегородки носа поєднувалась з голов-
ним болем. При цьому встановлено такий взає-
мозв’язок. Всім хворим була проведена підсли-
зова резекція перегородки носа. До моменту 
виписки із стаціонару у 243 осіб головний біль 
зник, а у 29 зменшилась його інтенсивність. То-
му автори вважають, що при наявності головно-
го болю у пацієнтів необхідно ретельно обсте-
жувати перегородку носа і при виявленні викри-
влень, гребенів і шпичаків на ній ставити пи-
тання про хірургічні втручання на перегородці.  

Г.С. Протасевич (1986) в статті «Влияние 
деформации перегородки носа на течение брон-
хиальной астмы» у 31 хворого аналізує вплив 
деформацій перегородки носа на перебіг брон-
хіальної астми при поєднанні цих захворювань. 
Встановлено, що однією з причин, які сприяють 
розвитку і підтримують бронхіальну астму, є 
деформація перегородки носа і що резекція пе-
регородки може безсумнівно позитивно вплива-
ти на перебіг бронхіальної астми. Г. С. Протасе-
вич, Є.В. Глух, І.А. Гавура і співавтори (1999) в 
статті «Взаємозв’язок між деформацією перего-
родки носа і бронхіальною астмою» наводять 
результати дослідження впливу деформації пе-
регородки носа на перебіг бронхіальної астми у 
38 хворих віком від 15 до 57 років з поєднанням 
цих захворювань. Зазначено, що деформація 
перегородки носа є однією з причин, які сприя-
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ють виникненню бронхіальної астми і підтри-
мують її. Поєднання бронхіальної астми з дефо-
рмацією перегородки носа обґрунтовує необхід-
ність хірургічних втручань на перегородці, від-
мічають автори. Зазначається, що резекція де-
формованої перегородки носа може розгляда-
тись як один з важливих елементів в комплекс-
ному лікуванні хворих на бронхіальну астму. 
Підкреслюється, що у осіб на бронхіальну астму 
необхідно ретельно обстежувати стан перегоро-
дки носа і при виявленні викривлень, гребенів і 
шпичаків на ній ставити питання про резекцію 
перегородки. Г.С. Протасевич (1985) в оглядовій 
статті «Влияние деформации перегородки носа 
на общее состояние организма и внутренние 
органы» систематизує дані літератури про вплив 
деформації перегородки носа на загальний стан 
організму і внутрішні органи.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що симптоматологія дефор-
мації перегородки носа, її вплив на стан ЛОР-
органів і інші органи та системи організму в 

наукових публікаціях оториноларингологів Те-
рнопільщини представлені часто – в 0,63% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Серед 
опублікованих робіт 5 статей і 2 оглядові праці. 
При цьому симптоматологія деформації перего-
родки носа, її вплив на стан ЛОР-органів і ін-
ших органів та систем організму висвітлена в 
семи публікаціях: симптоматологія в 1, вплив на 
стан ЛОР-органів в 1, взаємозв’язок між дефор-
мацією перегородки носа і головним болем в 2, 
взаємозв’язок між деформацією перегородки 
носа і бронхіальною астмою в 2, вплив дефор-
мації перегородки носа на загальний стан орга-
нізму і внутрішні органи в 1. Вважаємо, що на-
ведені відомості про симптоматологію дефор-
мації перегородки носа, її вплив на стан ЛОР – 
органів і інших органів та систем організму ма-
тимуть певне пізнавальне, теоретичне і практи-
чне значення для оториноларингологів, терапев-
тів, алергологів, невропатологів, сімейних ліка-
рів та інших фахівців. 
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МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ АДЕНОТОМІЇ 
 

Метою нашої роботи є аналіз оглядової 
публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах знеболення при аденотомії, яка ви-
йшла 2006 року в «Журналі вушних, носових і 
горлових хвороб» (м. Київ) і є статтею.  

Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2006) в 
оглядовій статті «Знеболення при аденотомії» 
описують 4 види знеболення при цій операції: 1) 
місцеву анестезію; 2) наркоз; 3) гіпноз; 4) звуко-
ву анальгезію. Серед методів місцевої анестезії 
вказують на аплікаційну анестезію, інфільтра-
ційну анестезію, аплікаційно – інфільтраційну 
анестезію. Для аплікаційної анестезії викорис-
товують різні знеболювальні середники (розчи-
ни дикаїну,кокаїну, розчин димедролу різної 
концентрації, яка визначається віком пацієнта, 
ринокаїну, піромекаїну, амізил, леокаїн, 10% 
розчин новокаїну, 20-50% екстрагований розчин 
прополісу). Інфільтраційну анестезію проводять 
розчинами новокаїну, тримекаїну.  

Повідомляють про використання 3 видів 
наркозу: маскового; внутрішньовенного; ендот-
рахеального. Зазначаються переваги інгаляцій-
ного маскового наркозу при аденотомії: просто-
та; доступність; відносна безпечність; висока 

ефективність, особливо у осіб неспокійних, 
емоційно неврівноважених, з вираженою лабі-
льністю психіки. Відмічаються переваги ендот-
рахеального наркозу при аденотомії: повне зне-
болення і оберігання психіки хворого; спокійні 
умови для хірурга; підвищення якості операції; 
виключення аспірації крові в дихальні шляхи. 
Вказується на те, що ендотрахеальний наркоз 
при аденотомії застосовується ще рідко, що, 
очевидно, пов’язується з наступними фактора-
ми: 1) підготовка хворого до наркозу займає 
багато часу; 2) необхідний додатковий медич-
ний персонал, інструментарій; 3) на ґрунті інту-
бації можливий розвиток стенозу гортані у дітей 
молодшого віку. Разом з тим, підкреслюється, 
що ендотрахеальний наркоз є перспективним 
методом знеболення в хірургічній оторинолари-
нгології, в тому числі при аденотомії. 

Підкреслюється, що гіпнотичне знебо-
лення при аденотомії, як і при інших хірургіч-
них втручаннях в оториноларингології, прово-
диться ще рідко, що пов’язано з тим, що: 1) не-
велике число людей має таку високу навіюва-
ність, при якій гіпнотичне знеболення досяга-
ється; 2) необхідне проведення ряду сеансів гіп-
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нозу в доопераційний період; 3) далеко не зав-
жди є можливість користуватися послугами 
психотерапевта для проведення гіпнозу. Зазна-
чається, щоб операція під гіпнотичним знебо-
ленням відбулась, необхідне виконання щонай-
менше трьох умов: 1) присутність лікаря – пси-
хотерапевта, який володіє технікою гіпнотично-
го знеболення; 2) здатність хворого піддаватись 
впливу гіпнозу і його згода на проведення опе-
рації під гіпнотичним знеболенням при відсут-
ності протипоказань; 3) згода хірурга проводити 
операцію під гіпнозом.  

Вказується на 3 методи звукової анальге-
зії при проведенні аденотомії: 1) за допомогою 
білого шуму, який гальмує формування больо-
вого відчуття; 2) за допомогою тріскачки Барані, 
приєднаної до фонендоскопа; 3) за допомогою 

відбраційно – звукової анальгезії (при цьому як 
джерело звуку використовується коректофон 
Деражне, а для підсилення звуку – апарат для 
пневмомасажу барабанної перетинки). Відміча-
ється більша ефективність методу вібраційно-
звукової анальгезії при аденотомії. Підкреслю-
ється, що з названих чотирьох методів знебо-
лення при аденотомії частіше проводиться міс-
цева анестезія і наркоз.  

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини в 2006 році опублікували 1 оглядо-
ву роботу (статтю) по методах знеболення при 
аденотомії. Вважаємо, що наведені в нашій пуб-
лікації відомості матимуть певне пізнавальне, 
теоретичне і практичне значення для оторино-
ларингологів, особливо початківців, анестезіо-
логів, психотерапевтів. 
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АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ У ДОРОСЛИХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по аденоїдних вегетаціях у дорослих. Публі-
кації з цього питання розпочались з 1999 року. 
За період з 1999 по 2012рр. опубліковано 9 нау-
кових робіт, що становить 0,87% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини.Наукові роботи опуб-
ліковані в журналах: «Вестник оториноларинго-
логии» (м. Москва), «Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб» (м. Київ) та в збірниках: 
«Здобутки клінічної і експериментальної меди-
цини» (м. Тернопіль), «Здобутки клінічної та 
експериментальної медицини» (м. Тернопіль), 
«Современные аспекты военной медицини» (м. 
Київ). Серед опублікованих робіт 1 стаття, 6 тез 
і 2 спостереження з практики.  

Г.С. Протасевич, І.А. Яшан та О.І. Яшан 
(1999) в статті «Аденоиды у взрослых» опису-
ють особливості аденоїдних вегетацій у дорос-
лих, клінічні прояви і діагностику цієї патології, 
методи знеболення при аденотомії у дорослих, 
особливості та відмінності аденотомії в дітей та 
дорослих.О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (1999) в 
тезах «Особливості аденоїдних вегетацій у до-
рослих» аналізують ці особливості у 132 хворих 
віком від 15 до 20 років. При цьому автори від-
мічають, що надзвичайно рідко спостерігаються 
типові ознаки аденоїдів у дорослих на відміну 

від аденоїдів у дітей. Якщо у дітей типовим є 
аденоїдний вигляд обличчя, то у дорослих цю 
ознаку аденоїдів автори спостерігали лише один 
раз. Разом з тим, у жодного із спостережуваних 
хворих не відмічалось нічного енурезу. Крім 
того, у двох пацієнтів відмічався відкритий при-
кус, тобто вистояння верхніх зубів вперед. Що 
стосується такого симптому як головний біль, то 
він також зустрічався рідше, ніж це буває у ді-
тей. Єдиним симптомом аденоїдних вегетацій у 
спостережуваних хворих було утруднене носове 
дихання. Описуються також особливості адено-
томії у дорослих. Підкреслюється, що клінічна 
картина аденоїдних вегетацій у дорослих порів-
няно з клінікою цього захворювання у дітей має 
деякі особливості, аденоїди у дорослих іноді 
можуть симулювати пухлину носової частини 
горла, техніка аденотомії у дорослих дещо від-
різняється від аденотомії у дітей, що зумовлено 
рядом факторів, аденотомію у дорослих слід 
виконувати в умовах стаціонару. 

О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і 
співавтори (2011) в тезах «Клініка і діагностика 
аденоїдних вегетацій у дорослих» наводять клі-
нічний перебіг і діагностику цієї патології у 120 
осіб дорослого віку. При цьому автори відміча-
ють, що скарги у дорослих порівняно зі скарга-
ми у дітей з даною патологією в більшості випа-
дків були неповними (утруднення носового ди-
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хання, закладеність носа, постійний нежить). 
Зазначається, що в процесі обстеження дорос-
лих вдалось зафіксувати симптоми, не завжди 
характерні для аденоїдних вегетацій (гіперемію 
і набряк слизової оболонки носової порожнини, 
виділення з носа). Разом з тим, рідко відміча-
лись симптоми, характерні для аденоїдних веге-
тацій у дітей (аденоїдний вираз обличчя, голов-
ний біль, нічне хропіння, апное). Відмічається, 
що для діагностики аденоїдних вегетацій вико-
ристовувались передня і задня риноскопія, 
огляд порожнини носа і носової частини горла 
дзеркалами оториноларингологічними з воло-
конним світловодом УМЗ, а також пальцеве до-
слідження носової частини горла. Інтерпрету-
ються показники цих досліджень. Підкреслю-
ється, що при аденоїдних вегетаціях у дорослих 
спостерігаються не всі симптоми, притаманні 
аденоїдам у дітей. Відмічається, що діагностика 
аденоїдних вегетацій у дорослих не представляє 
значних труднощів. Зазначається, що слід 
пам’ятати, що у дорослому віці вони можуть 
симулювати пухлину носової частини горла. 

Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2000) в 
спостереженні з практики «До питання про аде-
ноїдні вегетації у дорослих» описують випадок 
аденоїдів у жінки 48 років, що симулювали пух-
лину носової частини горла. Підкреслюється, 
що для діагностики аденоїдних вегетацій у до-
рослих в сумнівних випадках слід проводити 
патогістологічне дослідження біопсійного мате-
ріалу з носової частини горла.В спостереженні з 
практики Г.С. Протасевич (2011) наводить ви-
падок рецидивуючих аденоїдних вегетацій у 30-
річної жінки і відмічає, що серед численних 
симптомів, притаманних аденоїдним вегетаціям 
у дітей, у пацієнтки було лише два – відсутність 
носового дихання і виражена гугнявість мови, 
тобто порушені дихальна і резонаторна функції 
носа.О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і 
співавтори (2011) в тезах «Методика знеболю-
вання при аденотомії у дорослих» наводять ві-
домості щодо методики інфільтраційного знебо-
лювання у 117 хворих віком від 19 до 48 років. 
При цьому встановлено, що анестезія при аде-
нотомії у дорослих відрізняється від такої у ді-
тей. Зазначається, що дорослим недостатньо 
аплікаційної анестезії шляхом закрапування 
анестетика в порожнину носа, яка звичайно за-
стосовується у дітей. Їм вимагається більш ре-
тельне знеболювання, ніж дітям. Тому, крім за-
крапування в ніс 2% розчину дикаїну (10% роз-
чину лідокаїну) з адреналіном 1:1000, автори 
проводять ще й інфільтраційну анестезію 1% 
розчином новокаїну з адреналіном 1:1000 чи 2% 
розчином лідокаїну також з адреналіном 1:1000. 
В останні роки для інфільтраційної анестезії 

використовують ультракаїн. Для інфільтрацій-
ної анестезії користуються довгою тонкою гол-
кою, яку проводять через порожнину носа з 
обох боків, а також через порожнину рота, по-
передньо зігнувши її так, щоб, огинаючи підне-
бінну занавіску, вона могла проникати в носову 
частину горла. Підкреслюється, що аденотомію 
у дорослих слід проводити під аплікаційно-
інфільтраційною анестезією. 

Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Д.В. Бере-
говий і співавтори (2003),в тезах «Особливості 
аденотомії у дорослих», О.І. Яшан, Г.С. Прота-
севич, Є.В. Глух і співавтори (2009) в тезах 
«Особливості аденотомії в дітей та дорослих» та 
І.А. Яшан, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і співав-
тори (2008) також в тезах «Відмінності у вико-
нанні аденотомії у дітей та дорослих» аналізу-
ють дані значної кількості аденотомій в дітей і в 
дорослих, відмічають, що техніка виконання 
аденотомії в дітей і дорослих має свої особливо-
сті і відмінності. Це стосується ретельності ви-
далення аденоїдних вегетацій. При цьому зазна-
чається, що з віком в тканині горлового мигда-
лика, особливо при її запальних змінах, збіль-
шується кількість сполучнотканинних елемен-
тів, що визначає їх більш щільну консистенцію. 
Це впливає як на процес зрізання аденоїдів, так і 
на післяопераційне загоювання. Відмічається, 
що при аденотомії в дорослих слід прикласти 
більше фізичне зусилля, крім того, можливість 
кровотечі після операції в них збільшується. 
Тому аденотомію у дорослих слід виконувати в 
умовах стаціонару, тоді як в дітей її можна ви-
конувати в амбулаторних умовах, зазначають 
автори. Відмічається, що вплив аденотомії, про-
веденої за аналогічних умов, на стан тканини 
горлового мигдалика, що залишається, також 
різний. В дітей після зникнення реактивних 
явищ в подальшому настає помітне зменшення 
лімфаденоїдної тканини, що залишається в гор-
лі, включаючи всі решту мигдаликів. В дорос-
лих цей ефект виражений слабо. Це вказує на 
необхідність ретельного і радикального вида-
лення аденоїдних вегетацій в осіб дорослої віко-
вої групи. Зазначається, що звичайно не вдаєть-
ся обмежитись одним зрізальним рухом – дово-
диться декілька разів заводити в носову частину 
горла аденотом. Описується методика апліка-
ційно-інфільтраційної анестезії при видаленні 
аденоїдних вегетацій у дорос-
лих.Підкреслюється, що між виконанням адено-
томії в дітей і дорослих існують певні особливо-
сті і відмінності, що необхідно враховувати 
практикуючим лікарям при проведенні даного 
хірургічного втручання в цих вікових групах. 

Таким чином, наведені в даній статті ві-
домості свідчать про те, що оториноларингологи 
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Тернопільщини приділяли певну увагу різним 
аспектам аденоїдних вегетацій у дорослих, про 
що свідчать значна кількість (9) опублікованих 
наукових праць з цього питання. Вважаємо, що 

наведені дані матимуть певне пізнавальне і 
практичне значення як для оториноларинголо-
гів, так й для інших фахівців (терапевтів, педіа-
трів,загальних хірургів, сімейних лікарів та ін.). 
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МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ «ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО РИНІТУ»  
ПРИ ДЕЯКИХ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ  

 
Метою нашої роботи є аналіз оглядової 

публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах лікування «післяопераційного рині-
ту» при деяких ендоназальних хірургічних 
втручаннях, яка вийшла 2011 року в журналі 
«Ринологія» (м. Київ) і є статтею. 

О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук 
(2011) в оглядовій статті «Лікування хворих 
«післяопераційним ринітом» при ендоназальних 
операціях» описують терапію «післяопераційно-
го риніту» при підслизовій резекції перегородки 
носа, конхотомії, підслизовій конхотомії, ульт-
развуковій дезінтеграції нижніх носових рако-
вин, підслизовій кріоконхотомії та інших ендо-
назальних хірургічних втручаннях. Зазначаєть-
ся, що для ліквідації явищ «післяопераційного 
риніту», забезпечення нормальної регенерації 
тканин застосовуються різні середники місцевої 
дії, що мають судинозвужувальні, зв’язувальні, 
протизапальні, десенсибілізувальні властивості: 
кокаїн – адреналін; 0,1% розчин адреналіну; Са-
норин; Галазолін; шматочок плівки з фібрином; 
біорозчинні плівки, що містять антибіотики; 
препарати Піносолу («Піносол» краплі в ніс, 
назальний крем «Піносол», назальна мазь «Пі-
носол»); препарат «Отривін»; спрей «Аква Ма-
ріс»; аерозоль Маример; Нокспрей; сольовий 
душ носової порожнини; препарат Ринофлуіму-
цил; препарат Полідекса; назальні топічні стеро-
їди; назальні краплі «Евказолін аква»; муколіти-
чний препарат «Синупрет»; препарат «Ерес-
пал». Наводиться методика використання цих 
препаратів місцевої дії. Відмічається, що паціє-
нтам з вираженим набряком носової порожнини 
алергійного ґенезу місцево застосовують Окси-
корт, Синалар, Локакортен. Відмічається, що 
для зменшення явищ «післяопераційного рині-
ту» після закінчення операції тампонують носо-
ві ходи турундами, просоченими препаратом 
Біопарокс, гіперосмолярною маззю «Левоме-
коль». Зазначається, що зменшенню явищ «піс-

ляопераційного риніту» при підслизовій резекції 
перегородки носа сприяє застосування ощадли-
вих методів фіксації листків перегородки, спеці-
альних прищіпок, тампонів «Merocel», біологіч-
ного антисептичного тампону (БАТ), марлевого 
чи поронового тампону в пальці від медичної 
рукавички. Звертається увага на безтампонне 
ведення хворих після підслизової резекції пере-
городки носа, яке може бути забезпечене різни-
ми шляхами: фіксацією перегородки спеціаль-
ними пристроями, відбіленою рентгенівською 
плівкою, целофановою плівкою, навколо якої 
обгорнута ксеноочеревина, магнітною гумою, 
обгорнутою ксеноочеревиною, зігнутою навпіл 
пластинкою із фуцидинової марлі, обгорнутою 
вощаним папером, тонкими пластинами із фто-
ропласту; накладанням на листки слизової обо-
лонки перегородки різних розсмоктувальних 
швів; склеюванням листків слизової оболонки 
перегородки клейкими речовинами; застосуван-
ням гемостатичних, протинабрякових і вміщую-
чих антибіотики середників. Відмічається, що 
на 4--5-й день, коли утворюються кірки в поро-
жнині носа, місцево застосовують олійні розчи-
ни, ментолові краплі, ментол – ефедринову 
мазь, персикову, евкаліптову олію чи на кілька 
хвилин в порожнину носа закладають невеликі 
марлеві туруни, просочені цими оліями; шип-
шинову олію. Вказується, що для попередження 
підсихання вкладають в носову порожнину 
смужки марлі з каланхое. Зазначається застосу-
вання в післяопераційний період також загаль-
ної терапії (агістаму і дуовіту). Підсумовуючи 
статтю, підкреслюється, що для ліквідації явищ 
«післяопераційного риніту» застосовуються різ-
ні середники місцевої дії, зменшенню явищ «пі-
сляопераційного риніту» або недопущенню його 
розвитку, сприяють ощадливі методи тампонади 
носа після операції, безтампонне ведення хво-
рих в післяопераційний період, яке забезпечу-
ється різними методами, а також виконання 
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ощадливих ендоназальних операцій, зокрема, 
підслизової резекції перегородки носа.  

Таким чином, оториноларингологами Те-
рнопільщини опублікована 1 оглядова робота 
(стаття) в 2011 році по методах лікування «піс-
ляопераційного риніту» при деяких ендоназаль-

них хірургічних втручаннях. Вважаємо, що на-
ведені в нашій публікації відомості матимуть 
певне пізнавальне, теоретичне і практичне зна-
чення не лише для оториноларингологів, а й для 
інших фахівців (загальних хірургів, терапевтів, 
педіатрів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Мальована, О.М.Чайковська, А.О. Яшан, Т.В. Чортківський, 2015 
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ЗАХВОРЮВАННЯ ТРАХЕЇ ТА ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА НІЙ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
по захворюваннях трахеї та хірургічних втручан-
нях на ній. Раніше такий аналіз не проводився. 
Публікації з даного питання розпочались з 1962 
року. За період з 1962 по 2012 рр. оториноларин-
гологами Тернопільщини по захворюваннях тра-
хеї та хірургічних втручаннях на ній опублікова-
но 6 наукових праць, що складає 0,54% від зага-
льного числа (1102) публікацій наукових робіт 
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові 
роботи опубліковані в журналах: «Журнал уш-
ных, носовых и горловых болезней» (м. Київ), 
«Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль) та в 
збірниках: «Материалы IV научно – практичес-
кой конференции Тернопольского медицинского 
института» (м. Тернопіль), «Тезисы докладов VII 
научной студенческой конференции Тернопольс-
кого медицинского института» (м. Тернопіль). 
Серед опублікованих робіт 1 тези, 1 спостере-
ження з практики, 1 раціоналізаторська пропози-
ція та 3 огляди літератури. 

Р.Т. Лавецький і Г.С. Протасевич (1975) в 
спостереженні з практики «Рубцовая мембрана 
трахеи, симулировавшая астматическое состоя-
ние» описують цю патологію у хворої 63 років. 
Пацієнтка в тяжкому стані з діагнозом «бронхі-
альна астма» доправлена машиною швидкої до-
помоги в терапевтичне відділення Тернопільсь-
кої обласної клінічної лікарні (нині Тернопіль-
ська університетська лікарня). На протязі 2 днів 
отримувала консервативне лікування відповідно 
до даного діагнозу. Однак стан не покращився. 
Після огляду оториноларингологом хвору пере-
ведено в ЛОР – - відділення цієї ж лікарні з пі-
дозрінням на стеноз трахеї, з приводу чого було 
вирішено зробити верхню трахеобронхоскопію. 
Після премедикації (препарати промедолу і ат-
ропіну) і аплікаційної анестезії горла і гортані 
3% розчином дикаїну введена трахеобронхоско-
пічна трубка №3. Приблизно на 5 см нижче го-

лосових складок в ділянці трахеї знайдена руб-
цева мембрана з невеликим отвором в центрі. 
Спроба зрізати мембрану вставною трубкою не 
вдалась. Проведено руйнування мембрани мета-
лічним бужом, залишки її видалені щипцями. 
При неодноразовому огляді оториноларинголо-
гом явища стенозу трахеї не відмічались, дихан-
ня було не утрудненим. Відмічається, що при-
чиною стенозу виявилась концентрична діафра-
гма типу мембрани, що залишила для прохо-
дження повітря невеликий отвір. Навколо отво-
ру утворились шкуринки із засохлого харкотин-
ня, які призводили до періодичного настання 
стенозу. Автори допускають, що ця мембрана в 
трахеї симулювала напади бронхіальної астми. 
Підкреслюється, що наведене спостереження 
представляє інтерес в смислі рідкісності даного 
захворювання і складності діагностики.  

Д.М. Яскіна (1962) в раціоналізаторській 
пропозиції «Трахеотомия под интубацией брон-
хоскопической трубкой при компрессионных 
стенозах трахеи» описує запропоновану власну 
методику проведення трахеотомії під інтубаці-
єю бронхоскопічною трубкою при компресій-
них стенозах трахеї. Втручання з введенням 
бронхоскопічної трубки №3 в трахею (шляхом 
верхньої трахеобронхоскопії) проведено у 2 
хворих при компресійному стенозі трахеї з рап-
тово виниклою асфіксією (у однієї хворої на 
грунті раку щитоподібної залози, у іншої – 
струміту). Відшукання трахеї з введеною в неї 
бронхоскопічною трубкою автор рекомендує 
проводити за допомогою довгої голки (відчуття 
металу). По цій же голці проводиться розкриття 
трахеї. А.С. Добронос (1964) в тезах «О некото-
рых осложнениях трахеостомии» наводить дані 
про деякі ускладнення трахеотомії, які виника-
ють під час цієї операції і в післяопераційний 
період. Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ко-
валик і співавтори (2000) в оглядовій статті 
„Ускладнення під час трахеотомії” описують 23 
ускладнення, що виникають під час виконання 
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трахеотомії. Це – зупинка дихання; зупинка се-
рцевої діяльності; параліч серцевого м’яза; погі-
перкапнічний шок; набряк легень; різке падіння 
артеріального тиску; циркуляторний колапс; 
асфіксія; пошкодження щитоподібної залози; 
поранення задньої стінки трахеї; поранення 
стравоходу; нерозтин слизової оболонки трахеї; 
введення трахеостомійної трубки поза трахею; 
розтин дуги перснеподібного хряща; викашлю-
вання трахеостомійної трубки; розрив трахеї; 
накладання трахеостоми на боковій поверхні 
шиї; кровотеча; підшкірна емфізема; емфізема 
середостіння; пневмоторакс; пневмоперитоне-
сум; летальні наслідки. Підкреслюється, що 
практикуючим лікарям (оториноларингологам, 
хірургам) слід пам’ятати про можливість таких 
ускладнень під час трахеотомії і вживати заходи 
до недопущення їх під час цієї операції.  

Г.С. Протасевич, І.В. Мальована і Е.В. 
Савчук (2006) в оглядовій праці „Ранні усклад-
нення трахеостомії” описують 21 раннє усклад-
нення цієї операції: кровотечу; медіастиніт; ате-
лектаз легені; трахеїт; ендобронхіт; різні форми 
трахеобронхіту (стенозуючий, обтуруючий, фі-
бринозний, гнійний, фібронозно - – гнійний, 
гангренозний, некротичний, виразковий, сухий 
геморагічний); ларинготрахеобронхіт; різні фо-
рми пневмонії (бронхопневмонія, осередкова 
бронхопневмонія, осередкова пневмонія, гнійна 
пневмонія, аспіраційна пневмонія); сепсис; под-
разнення шкіри на шиї; обтурацію трахеї згуст-
ками крові, слизу, харкотинням, шкуринками; 
обтурацію просвіту бронхів слизом і шкуринка-
ми; розвиток трахео – стравохідної нориці; зіс-
ковзування гумової манжетки з трахеоканюлі, 
що призначалась для обтурації трахеї, і попа-
дання її в трахею; попадання кінця інтубаційної 
трубки, призначеної для штучного дихання, в 
бронх базальних сегментів і в результаті цього 
виключення легені з дихання; вихід трахеока-
нюлі з трахеї і попадання її кінця в оточуючі 
тканини чи під шкіру; підшкірну емфізему; ем-
фізему середостіння; пневмоторакс; пневмопе-
ритонеум; пневмоперикардіум. Після трахеос-
томії нерідко відмічаються летальні наслідки. 
Про ці ускладнення і смертельні наслідки слід 
пам’ятати практикуючим лікарям (оторинола-
рингологам, хірургам) і приймати запобіжні за-
ходи, підкреслюють автори.  

Г.С. Протасевич, І.В. Мальована і Е.В. Са-
вчук (2006) в оглядовій статті „Пізні ускладнення 
трахеостомії” аналізують 49 пізніх ускладнень 
цього хірургічного втручання: арозивну кровоте-
чу; підшкірну емфізему; емфізему середостіння; 
пневмоторакс; запалення навколо трахеостоми; 

гнійний паратрахеїт; дифузне запалення м’яких 
тканин шиї; залучення в гнійних процес зовніш-
ньої сонної артерії; газову флегмону шиї; беши-
хове запалення навколо трахеостоми; запальний 
інфільтрат тканин шиї; келоїдні рубці тканин 
шиї; некроз шкіри біля трахеостоми; стягуючі 
рубці в ділянці трахеостоми; хондроперихондрит 
півкілець трахеї; хондроперихондрит перснепо-
дібного хряща; некроз хрящів гортані; частковий 
некроз півкілець трахеї; частковий некроз слизо-
вої оболонки трахеї; некроз загальної сонної ар-
терії; пролежні трахеї; пролежні прилеглих до 
трахеоканюлі кровоносних судин; трахео – -
стравоходну норицю; виразкування слизової 
оболонки трахеї; інфільтрати підголосової поро-
жнини гортані; грануляції трахеї; грануляції під-
голосової порожнини гортані; посттрахеостомій-
ну гранульому; утворення шпори; закупорку тра-
хеї ендотрахеальним келоїдом; розповсюдження 
шкіри в глибину трахеї; рак шкіри в ділянці руб-
ців трахеостоми; закриття трахеостоми згустками 
слизу, густою слизово – гнійною масою; попа-
дання сторонніх тіл в трахеостому; попадання 
відламків трахеоканюлі в трахею чи бронхи; на-
бряк слизової оболонки підголосової порожнини 
гортані; підскладковий ларингіт; аерофобію; гос-
тре розширення шлунку; абсцес легенів; парез 
м’яза, який розширює голосову щілину; рубцеві 
стенози гортані; рубцеві стенози трахеї; обліте-
рація великої ділянки трахеї; западання верхньо-
го краю трахеостоми в трахею; дискінезію груд-
ного відділу трахеї; синехії між голосовими 
складками; трахеомаляцію; утруднення деканю-
ляції. В пізній період після трахеотомії можуть 
бути летальні наслідки, пов’язані з різними при-
чинами, частіше всього – з арозивною кровоте-
чею, відмічають автори. Підкреслюється, що 
практикуючим лікарям (оториноларингологам, 
хірургам та ін.) слід пам’ятати про можливість 
подібних пізніх ускладнень трахеотомії і прийма-
ти заходи щодо їх недопущення.  

Таким чином, наведені в цій статті дані 
свідчать про те, що захворювання трахеї та хі-
рургічні втручання на ній в наукових публікаці-
ях оториноларингологів Тернопільщини були 
порівняно рідкісним явищем – всього 0,54% від 
загальної кількості (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Частіше 
вони описувались в оглядових статтях (3 публі-
кації), рідше – в спостереженнях з практики (2) і 
ще рідше – в тезах (1 публікація). Вважаємо, що 
описані відомості матимуть певне пізнавальне, 
теоретичне і практичне значення для оторино-
ларингологів, загальних хірургів, торакальних 
хірургів, сімейних лікарів та інших фахівців. 

 
© В.В. Мальований, В.Я. Вівчар, В.П. Остапченко, І.А. Гавура, 2015 
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В.В. МАЛЬОВАНИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПИТАННЯ СУМІЖНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПУБЛІКАЦІЯХ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
Метою нашої роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни з питань суміжних спеціальностей. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цих 
питань розпочались з 1973 року. За період з 
1973 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини з питань суміжних спеціальностей 
опубліковано 29 наукових робіт, що становить 
2,63% від загального числа (1102) наукових і 
навчально- – методичних праць оториноларин-
гологів Тернопільщини. Серед опублікованих 
робіт 8 статей, 15 тез, 5 спостережень з практи-
ки, 1 раціоналізаторська пропозиція.  

В.М. Присіч (1973 в статті «Новое дезо-
дорирующее средство» описує дезодоруючі вла-
стивості прополісу. Р.Т. Лавецький в співавтор-
стві (1985) в статті «Диагностическое значение 
трансфарингеальной костномозговой пункции» 
описують значення трансфарингеальної кістко-
вомозкової пункції в діагностиці пухлини тіла 
верхніх шийних хребців. І.А. Яшан, М.М. Ішен-
ко, Т.І. Яшан і співавтори (1979 в статті «Мини-
мальная декомпрессия лицевого нерва при его 
параличе» описують методику хірургічного лі-
кування шляхом мінімальної декомпресії ідіопа-
тичного параліча лицевого нерва і наводять ре-
зультати лікування у 7 хворих віком від 30 до 70 
років. Показанням до операції слугували обтяж-
ливі форми параліча, при яких консервативне 
лікування виявилось безуспішним. Хірургічне 
втручання проводилось на 45-70 – й день від 
початку захворювання. Операція заключалась у 
створенні віконця в кістковому каналі нерва над 
овальним вікном розміром 4-5х2-3 мм з розти-
ном епіневральної оболонки. У всіх оперованих 
7 хворих отримано позитивні результати. На 
думку авторів, цю операцію доцільно виконува-
ти в більш ранній період – після появи перших 
ознак параліча лицевого нерва при швидкому 
настанні повного випадіння його функцій, наяв-
ності симптомів «червоної барабанної струни», 
реакції переродження і відсутності ознак функ-
ціонального відновлення нерва. Ю. М. Андрей-
чин в співавторстві (2004) в статті «Лікувальна 
ефективність циклоферону при вірусних інфек-
ціях» наводять результати спостереження за 
хворими на вітряну віспу, оперізуючий герпес і 
гнійний верхньощелепний синусит, яким ускла-
днились гострі респіраторні вірусні інфекції, що 
лікувались циклофероном. Застосування табле-
тованої та ін’єкційної форм циклоферону спри-
яло клінічному одужанню та поліпшенню іму-

нологічних показників організму. 8 хворих на 
гострі респіраторні вірусні інфекції, що усклад-
нились гострим гнійним верхньощелепним си-
нуситом, лікували циклофероном( по 2 таблетки 
в дозі 0,15 г на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й,8-й, 11-й, 14-й, 
17-й, 20-й, 23-й день.) Циклоферон виявився 
ефективним. Це підтверджено результатами ла-
бораторних досліджень – вивчення колонізації 
бактеріями та вірусами слизової оболонки носо-
вої порожнини, зазначають автори. О.І. Яшан, 
М.В. Турчин, І.В. Хоружий і співавтори (2008) в 
статті «Ендоназальна дакріоцисториностомія у 
хворих на хронічний дакріоцистит» детально 
описують модифіковану ними ендоназальну 
дакріоцисториностомію, яку застосували у 10 
хворих на хронічний дакріоцистит з добрим піс-
ляопераційним результатом. О.І. Яшан в співав-
торстві (2009) в статті «Особливості лаборатор-
ної діагностики грипу в умовах епідемії ГРВІ в 
Західному регіоні України протягом жовтня – 
листопада 2009 року» оцінюють результати ла-
бораторної діагностики грипу в Тернопільській 
області шляхом виявлення РНК вірусів грипу 
методом полімеразної ланцюгової реакції. О.І. 
Яшан в співавторстві (2009) в статті «Клініко – 
імунологічні особливості перебігу вірусно – ба-
ктерійних пневмоній в умовах пандемії грипу А 
/Н1N1/ Каліфорнія» наводять клініко – -
імунологічні особливості перебігу вірусно – ба-
ктерійних пневмоній у 34 хворих на грип А 
/Н1N1/. Відмічено, що вірусно – бактерійні пне-
вмонії мають чіткі анамнестичні, клінічні та ла-
бораторні відмінності порівняно з типовими 
бактерійними пневмоніями, що дозволяє доволі 
легко їх диференціювати навіть до отримання 
результатів мікробіологічного підтвердження. 
Встановлено критерії, які дозволяють спрогно-
зувати тяжкий перебіг хвороби. О.І. Яшан в 
співавторстві (2009) в статті «Випадки вірусно – 
-бактерійної пневмонії в період епідемічної си-
туації з ГРВІ та грипу в Тернопільській області» 
наводять вивчення двох клінічних випадків ві-
русно- – бактерійної пневмонії у вагітних (34-36 
тижнів) в умовах пандемії грипу А /Н1N1/ Ка-
ліфорнія. Одна пацієнтка вижила, інша – помер-
ла. Пацієнтці, яка вижила, було призначено вну-
трішньовенні імуноглобуліни, і їй не застосува-
ли штучну вентиляцію легень, навіть при порів-
няно низьких значеннях сатурації О2.  

В.М. Присіч (1973) в тезах «О дезодори-
рующих свойствах препаратов прополиса» на-
водить відомості стосовно дезодоруючих влас-
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тивостей прополісу. В статтях під однією на-
звою «Новое дезодорирующее средство» В.М. 
Присіч (1975,1980,1981,1983) описує новий де-
зодоруючий засіб – прополіс. Він досліджував 
зіпсоване м'ясо з неприємним запахом в розчині 
прополісу і отримав дезодоруючий ефект. І.А. 
Яшан (1979) в тезах «Хирургическое лечение 
идиопатического паралича лицевого нерва» 
аналізує результати часткової декомпресії лице-
вого нерва при ідіопатичному його паралічі у 9 
хворих. Позитивний ефект операції зареєстро-
вано у всіх пацієнтів. Ю. М. Андрейчин (1990) в 
тезах «Лікувальна ефективність таурину і цисте-
їну за умов експериментальної патології» наво-
дить відомості про лікувальну ефективність та-
урину і цистеїну при експериментальній патоло-
гії. В тезах «Зміни шкіри при кліщовому борелі-
озі» Ю.М. Андрейчин (1993) описує зміни шкі-
ри, що спостерігаються при кліщовому бореліо-
зі. Ю.М. Анрейчин (1994) в тезах «Оперізуючий 
герпес у гематологічних хворих»наводить відо-
мості про оперізуючий герпес у хворих на гема-
тологічні захворювання. Ю.М. Андрейчин 
(1994) в тезах «Шляхи вдосконалення комплек-
сної терапії оперізуючого герпесу» описує шля-
хи вдосконалення комплексного лікування 
herpes zoster. В тезах «Холодовий ангіоневроз у 
дітей» Ю.М. Андрейчин (1995) наводить дані 
стосовно холодового ангіоневрозу у дітей. Ю.М. 
Андрейчин (1995) в тезах «Постгерпетична нев-
ралгія» описує постгерпетичну невралгію у хво-
рих на herpes zoster. І.В. Мальована в співавтор-
стві (2001) в тезах «Рівень ендогенної інтокси-
кації та стан деяких констант фізико – хімічного 
гомеостазу у хворих з нагнійними захворюван-
нями легень і плеври» наводять результати дос-
лідження рівня ендогенної інтоксикації та стану 
деяких констант фізико –- хімічного гомеостазу 
у 19 хворих на нагнійні захворювання легень та 
плеври віком від 26 до 67 років. При цьому про-
водилось вивчення рівня токсемії за сім’яним 
тестом та токсикозу, стан кислотно – лужної 
рівноваги та електролітного обміну. У обстеже-
них хворих виявлено ендогенну інтоксикацію 
середньої тяжкості, у 16 – метаболічний алка-
лоз. У 8 хворих з інтоксикацією тяжкої форми 
додатково вивчено стан електролітного обміну. 
При цьому виявлено зниження калію в плазмі, 
еритроцитах, сечі. Дається пояснення результа-
там дослідження. В тезах «Токсичність інтерс-
тиціальної рідини при гнійно – деструктивних 
захворюваннях легень» І. В. Мальована в спів-
авторстві (2002) повідомляють про вивчення 
токсичності інтрестиціальної рідини та її ролі в 
патогенезі ендотоксикозу у 11 хворих на гнійно 
– деструктивні захворювання легень. Встанов-
лено, що концентрація токсичних метаболітів в 

інтерстиції була значно вищою, ніж в крові. Пі-
дкреслюється, що в організмі існують механіз-
ми, які регулюють вихід токсичних метаболітів 
із інтерстиціальної рідини в судинне русло і 
скеровані на їх затримку в інтерстиції. І.В. Ма-
льована в співавторстві (2002) в тезах «Озоно-
гемотерапія в комплексному лікуванні хворих 
на гнійно – -деструктивні захворювання легень» 
описують застосування озоногемотерапії в ком-
плексному лікуванні 14 хворих на гнійно – де-
структивні захворювання легень. Озонований 
розчин вводили внутрішньовенно в дозі 200 мл 
двічі на добу. Після лікування встановлено зни-
ження токсичності сироватки крові, збільшення 
фагоцитарного індекса, фагоцитарного числа, 
кількості Т- лімфацитія при нормалізації числа 
В – клітин, активізувалась система антиоксида-
нтного захисту, змінились лабораторні показни-
ки, що супроводжувалось позитивною динамі-
кою клінічної картини захворювання. І.А. Яшан 
в співавторстві (1972) в спостереженні з практи-
ки «Поздняя форма семейной амавротической 
идиотии» описують випадок пізньої форми сі-
мейної амавротичної ідіотії у братів (26,28 і 30 
років). Аналіз родословної підтвердив аутосом-
но – рецесивний тип передачі захворювання. 
Серед рідні батька хворих були особи з частко-
вими проявами захворювання. У матері хворих 
виявлені ознаки гетерозіготного носійства гена 
сімейної амавротичної ідіотії (патологія слуху). 
Ф.Ю, Кійко і І.М. Ванат (1974) в спостереженні 
з практики «Случай излечения больной с синд-
ромом Лайла» наводять такий випадок. І.А. 
Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1978) в спо-
стереженні з практики «Папилломатоз языка, 
излеченный спирт – новокаиновыми инъекция-
ми» описують вилікування хворої 36 років, що 
страждала на папіломатоз язика, введенням під 
основу кожної папіломи по 1 мл 1% розчину 
новокаїну і через ту ж саму голку по 1 мл 96о – 
ного етилового спирту. Ін’єкції проводили кож-
ні 2-3 дні. Отриманий стійкий ефект дозволяє 
розглядати цей вид лікування як ще один метод 
терапії папіломатозу язика, підкреслюють авто-
ри. В спостереженні з практики «Еозинофільна 
гранульома кісток черепа у дитини» Г.С. Прота-
севич і І.А. Яшан (1999) наводять випадок еози-
нофільної гранульоми скроневої і потиличної 
кісток у хлопчика 4 років, що симулювала хро-
нічний середній гнійний отит, ускладнений 
остеомієлітом скроневої кістки. Автори зазна-
чають, що діагностика еозинофільної гранульо-
ми представляє відповідні труднощі і підкрес-
люють, що при наявності хронічного процесу у 
вусі та припухлості в завушній ділянці в план 
обстеження слід включати рентгенографію 
скроневих кісток і цитологічне дослідження пу-
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нктату з припухлості. П.В. Ковалик в співавторст-
ві (2011) в спостереженні з практики «Лімфоепіте-
ліома: випадок нетипового розташування пухли-
ни» описують випадок нетипового розташування 
лімфоепітеліоми у хворого 1936 р.н. Пухлина ви-
явлена в ділянці правої щоки, розмірами 4х5 см, 
товщиною до 3 см, була округлою, безболісною. 
Цитологічне дослідження показало лімфоепітелі-
ому. Проведено курс поліхіміо -, гормоно – і про-
меневої терапії. Через 3 тиж після закінчення 
першого курсу призначено спецлікування (цикло-
фосфан, доксорубіцин, вінкрістін, преднізолон). 
Пухлина пальпаторно і при УЗД не визначалась. 
Р.Т. Лавецький і Я.Д. Галицький (1980) в раціона-
лізаторській пропозиції «Методика трансфаринге-
альной костномозговой пункции» наводять мето-
дику трансфарингеальної кістковомозкової пунк-

ції, яка проводиться через рот і використовується 
для уточнення локалізації пухлинного ураження 
тіла верхніх шийних хребців. Застосування указа-
ного методу дозволило у 2 хворих в ранній період 
захворювання виявити вогнищеву форму плазмо-
цитоми, що уражає тіла верхніх шийних хребців, і 
уточнити діагноз при наявності в останніх метас-
тазів, зазначають автори.  

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини з питань суміж-
них спеціальностей становлять 2,63% від зага-
льного числа (1102) наукових публікацій отори-
ноларингологів Тернопільщини. На нашу думку, 
наведені в цій статті відомості будуть мати пев-
не пізнавальне,теоретичне і практичне значення 
для оториноларингологів,гематологів,онкологів 
та інших фахівців. 
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БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ГНІЙНИХ ОТИТАХ  
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
по бактеріологічному дослідженню при гнійних 
отитах. Раніше такий аналіз не проводився. Пуб-
лікації з цього питання розпочались з 1973року. 
За період з 1973 по 2012 рр. оториноларинголо-
гами Тернопільщини стосовно бактеріологічного 
дослідження при гнійних отитах опубліковано 7 
наукових робіт, що складає 0,63% від загального 
числа (1102) наукових праць оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані 
в журналах: “Журнал ушных, носовых и горло-
вых болезней” (м. Київ), “Інфекційні хвороби ” 
(м. Тернопіль), збірниках: “Актуальні проблеми 
мікробіології, епідеміології, паразитології та 
профілактики інфекційних хвороб” (м. Київ-
Вінниця), “Здобутки клінічної та експеримента-
льної медицини” (м. Тернопіль), “Матеріали нау-
ково-практичної конференції і пленуму Асоціації 
інфекціоністів України” (м. Мукачево), “Тезисы 
докладов VI научно - -практической конферен-
ции оториноларингологов Молдавской ССР” (м. 
Кишинів) і ”Посвідченнні на раціоналізаторську 
пропозицію” (м. Тернопіль) . Серед опублікова-
них робіт 2 статті, 3 тез, 1 раціоналізаторська 
пропозиція, 1 посвідченння на раціоналізаторсь-
ку пропозицію. 

Ю.М. Андрейчин і С.І. Климнюк (1996) в 
тезах “Мікробіологічна характеристика гострих 

гнійних отитів” наводять результати бактеріоло-
гічного дослідження вмісту барабанної порожни-
ни у хворих на гострий гнійний середній отит. 
Висівались мікроорганізми, серед яких перева-
жали стафілококи. Ю.М. Андрейчин і С.І. Клим-
нюк (1998) в тезах “Мікрофлора у хворих на 
гнійні отити” наводять результати дослідження 
мікрофлори у хворих на гострі і хронічні гнійні 
отити. С.І. Климнюк і Ю.М. Андрейчин (1996) 
отримали посвідченння на раціоналізаторську 
пропозицію “Вдосконалений метод забору мате-
ріалу у хворих з отитами”, видане Тернопільсь-
ким медичним інститутом імені академіка І.Я. 
Горбачевського. Ю.М. Андрейчин (1997) в статті 
“Мікробна флора при хронічному гнійному запа-
ленні середнього вуха та її чутливість до антибіо-
тиків і прополісу” описує результати бактеріоло-
гічного дослідження вмісту барабанної порожни-
ни у 42 хворих з різними формами хронічного 
гнійного отиту і чутливість виділеної мікробної 
флори до антибіотиків і прополісу. Встановлено, 
що із вмісту барабанної порожнини при гнійному 
середньому отиті у 96,6% хворих висіваються 
мікроорганізми, серед яких переважають стафі-
лококи. Відмічено, що виділена мікрофлора в 
переважній більшості випадків виявилася резис-
тентною до багатьох антибіотиків і високочутли-
вою до 20% спиртового розчину прополісу. Г.С. 
Протасевич і Т.І. Яшан (1979) в тезах “Бактерио-
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логичиское исследование при хроническом сред-
нем гнойном отите в процессе подготовки к тим-
панопластике” наводять результати дослідження 
мікрофлори у 63 хворих на хронічний середній 
гнійний отит в процесі підготовки до тимпаноп-
ластики. При цьому монофлора виявилася в 55 
спостереженнях, поліфлора – в 4, а в 4 спостере-
женнях посіви виділень з вуха росту мікрофлори 
не дали. 

В.М. Присіч (1973) в раціоналізаторській 
пропозиції «Бактериологическая петля для за-
бора материала из среднего уха при хроничес-
ких гнойних отитах” описує сконструйовану 
ним бактеріологічну петлю, призначену для за-
бору матеріалу із середнього вуха при хроніч-
них середніх отитах. Вона представляє собою 
відрізок порожнистої трубки довжиною 135 мм 
з внутрішнім діаметром 1 мм, в середині якої 
проходить металевий стержень довжиною 140 
мм, один кінець якого зігнутий у вигляді вушка, 
а другий має трикутний отвір для кріплення 
петлі, розташований основою всередину. В 
статті “Екологія мікроорганізмів зовнішнього 
слухового ходу при гнійних отитах та їх антибі-
отикочутливість” Ю.М. Андрейчин (1997) наво-
дить результати вивчення видового складу та 

ступеня мікробного обсіменіння хворих на гній-
ні отити, а також антибіотикочутливость перед-
бачувальних збудників. Обстежено 141 хворого 
на гнійний отит віком від 16 до 67 років. Дослі-
дження показали, що у 133 (80,5 %) хворих у 
виділеннях з зовнішнього слухового ходу були 
присутні мікроорганізми, у 8 (19,5%) гнійний 
вміст виявився стерильним. Встановлено, що 
чутливість виділеної мікрофлори до різних ан-
тибіотиків була різною. 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що бактеріологічне дослі-
дження при гнійних отитах в наукових публіка-
ціях оториноларингологів Тернопільщини пред-
ставлене порівняно часто - в 0,63% від загальної 
кількості (1102) опублікованих наукових праць 
оториноларингологів Тернопільщини. Воно 
описане в 7 наукових роботах (2 статтях, 3 те-
зах, 1 раціоналізаторській пропозиції, 1 посвід-
ченнні на раціоналізаторську пропозицію). Вва-
жаємо, що наведені відомості стосовно бактері-
ологічного дослідження при гнійних отитах ма-
тимуть певне пізнавальне,теоретичне і практич-
не значення для оториноларингологів, бактеріо-
логів, мікробіологів, сімейних лікарів та інших 
фахівців. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТИМУЛЯЦИИ 
ИММУННОГО ОТВЕТА НА АНТИГЕНЫ ВИРУСА ГРИППА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СХЕМАХ ИММУНИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА 
 

Принимая во внимание актуальность раз-
работки наиболее эффективных и безопасных 
схем вакцинации против вирусных и бактери-
альных инфекций, а также современные тенден-
ции локального использования мукозальных 
вакцин, целью работы было сравнительное изу-
чение эффективности иммунизации при пер-
вичном локальном и системном введении анти-
генов вирусов гриппа ( А1 и А2) в реакциях кле-
точного и гуморального иммунитета и оценка 
иммуномодулирующего действия предвари-
тельно введенного пробиотика. 

Исследования проведены на 35 белых ла-
бораторных крысах Wistar массой 180-220 г раз-
водки вивария ДУ «Институт отоларингологии 
им. проф. А.И.Коломийченко НАМН Украины». 
Для иммунизации животных использовали со-
держащую гемагглютинины (ГА) вируса гриппа 
вакцину «Инфлувак» (Нидерланды), которую 

вводили дважды по двум схемам, отличающим-
ся способом первичого введения антигена. При 
первичной иммунизации препарат вводили ин-
траназально по 5 мг ГА или внутрибрюшинно в 
той же дозе. Через неделю повторно всем жи-
вотным внутрибрюшинно вводили по 5 мг АГ. 
Через 7 дней после повторного введения анти-
гена экспериментальных животных выводили из 
опыта согласно правил поведения с лаборатор-
ными животными и определяли титры специфи-
ческих антител против ГА вирусов гриппа в 
экстрактах трахеи, селезенки, сыворотке крови 
крыс и содержание клеток крови, экспресси-
рующих Fc рецепторы к IgG (FcR+- клетки), 
являющихся маркером функционально зрелой 
популяции клеток-эффекторов иммунного отве-
та. Эффективность действия пробиотика на им-
муногенность вакцины оценивали, используя 
препарат БиоГая продентис (БГП), содержащего 
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штаммы Lac. reuteri DSM 17938 и Lac. reuteri 
ATCCPTA 5289 (БиоГая АБ Швеция), который 
вводили крысам опытной группы в дозе 10 мг/кг 
массы в виде 1,0 %-ного раствора перорально 1 
раз в день в течение 5 дней перед интраназаль-
ным премированием ГА. Показатели иммуноло-
гической реактивности иммунизованных крыс 
сравнивали с аналогичными у контрольных жи-
вотных, которым по тем же схемам вводили фи-
зиологический раствор.  

Проведенные исследования показали, что 
первичное локальное (интраназальное ) с после-
дующим парентеральным введением вирусных 
антигенов приводит к достоверно более выра-
женной, чем при двукратном парентеральном 
введении, продукции протективных антител, как 
местно, так и системно, и существенному уве-
личению относительного количества клеток 
крови, экспрессирующих Fc -рецептор к IgG. 

Установлено, что иммунизация животных ГА 
вирусом гриппа после перорального примене-
ния пробиотика БиоГАя продентис приводит к 
достоверному увеличению в сыворотке крови 
уровня противогриппозных антител и количест-
ва циркулирующих FcR+- клеток по сравнению 
с животными контрольной группы, иммунизи-
рованных без предварительного применения 
пробиотика. Полученные данные свидетельст-
вуют о возможности стимулировать предвари-
тельным применением пробиотика эффект вак-
цинации вирусными антигенами по схеме ло-
кально-системной иммунизации в аспекте по-
вышения противовирусной резистентности не 
только слизистих оболочек дыхательных путей, 
но и организма в целом., что експериментально 
подтверждает высказанную авторами концеп-
цию об адекватности локальной вакциниции 
(O.F. Melnikov е.а., 2013). 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА МЕХАНИЗМЫ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

В связи с увеличением в структуре ин-
фекционно-воспалительных заболеваний удель-
ного веса заболеваний вирусной этиологии все 
чаще при иммунофармакологическом тестиро-
вании фармпрепаратов оценивается их действие 
на механизмы антивирусного иммунитета. Учи-
тывая широкое применение фитопрепаратов в 
клинической практике, представлялось целесо-
образным исследовать действие некоторых из 
них на активность факторов врожденного им-
мунитета, возможность усиления продукции 
различных интерферонов клетками лимфоидно-
го ряда in vitro. Исследовали действие препара-
тов BNO 10/30 (Имупрет) и BNO 101 (Сину-
прет) (Бионорика), Эхинацея композитум ( 
Heel). 

 Исследования in vitro проведены на 
клетках небных и глоточной миндалин 22 де-
тей в возрасте от 7 до 14 лет, которым по пока-
заниям была проведена тонзиллэктомия или 

аденотомия. Получение клеточного материала 
из ткани миндалин и культивирование клеток 
проведено в соответствии с рекомендациями 
О.Ф. Мельникова (1981) и И.П. Кайдашева 
(2003). Определяли также число клеток с фено-
типом CD56 (естественные цитолитические 
клетки, ЕЦК). В надосадочной жидкости после 
суточного культивирования клеток определяли 
содержание α и γ интерферона иммунофер-
ментным.  

Было установлено, что контакт клеток 
миндалин с препаратами серии BNO приводит к 
повышению числа клеток с экспрессией антиге-
на CD56, оказывает стимулирующее влияние на 
активность тканевых естественных цитолитиче-
ских клеток. Спонтанная продукция α –
интерферона клетками миндалин in vitro стиму-
лируется препаратами BNO 101 и BNO 10.30 а γ 
–интерферона всеми исследоваными препарата-
ми. 

 
© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, О.Г. Рыльская, В.И. Шматко, А.И. Каминская, Б.Н. Биль, А.В. Цимар, 
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.А. ЗАЯЦ, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, А.П. ВАХНИНА, Е.Е. ЯМПОЛЬСКАЯ,  
С.Ф. ЛЮБАРЕЦ (КИЕВ, ХАРЬКОВ, ПОЛТАВА; УКРАИНА)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В СЛЮНЕ И ЗУБНОМ НАЛЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РОТОГЛОТКИ 
 

Известно, что иммунные комплексы (ИК), 
являясь частью нормального иммунного ответа 
на антигены, могут выступать в роли агрессив-
ных факторов, особенно при воспалительных 
процессах инфекционного характера. Условно их 
разделяют по молекулярной массе на большие 
(общего вида), средние и малые и чаще всего при 
проведении иммунологических исследований 
ориентируются на циркулирующие иммунные 
комплексы в крови (ЦИК) большого размера. 

Воспалительные процессы в области ро-
тоглотки (тонзиллиты, фарингиты, гингивиты и 
кариес зубов могут сопровождаться образовани-
ем ИК на поверхности слизистых, где в жидкой 
фазе ротоглоточного секрета или зубном налете 
могут накапливать сывороточные иммуногло-
булины классов М и G, которые являются глав-
ными иммуноглобулиновыми составляющими 
ИК. Логично полагать, что по мере стихания 
воспалительных изменений в слизистых и тка-
нях зубов, снижается их проницаемость, проис-
ходит элиминация антигенов и, как следствие, 

уменьшается концентрация ИК. Следовательно, 
концентрация ИК в слюне и зубном налете мо-
жет служить индикатором эффективности про-
водимой терапии. 

 Для подтверждения этих предположе-
ний были проведены исследования по опреде-
лению уровня ИК в экстрактах из зубного нале-
те и в жидкой фазе ротоглоточного секрета у 
больных с хроническим тонзиллитом и хрони-
ческим фарингитом в стадии обострения до и 
после проведения лечебных мероприятий, а 
также у детей с кариесом и периодонтитом до и 
после санации очагов кариеса и лечения перио-
донтита, дети с патологией зубной эмали невос-
палительного характера, а также практически 
здоровые пациенты различного возраста, всего 
обследовано 229 человек. Полученные данные 
свидетельствуют о достоверной корреляции 
уровня ИК в слюне, а при патологии зубных 
тканей и в зубном налете, с активностью воспа-
лительного процесса в органах и структурах 
ротоглотки. 
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ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙОМУ ФІТОПРЕПАРАТІВ НА ЗМІНИ В КЛІТИННОМУ 
СКЛАДІ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛОР ОРГАНІВ, ОБУМОВЛЕНІ ЗАСТОСУВАННЯМ 
МУКОЗАЛЬНИХ ВАКЦИН З РІЗНИМ СПОСОБОМ ВВЕДЕННЯ 

 
Результат вакцинації залежить не лише 

від властивостей вакцини, а і від стану реактив-
ності вакцинованої особи. В якості показника 
неспецифічної реактивності слизової оболонки 
(СО) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) можна 
використовувати зміни в клітинному складі ро-
тоглоткового секрету.(РС). Найбільш показови-
ми при цьому є коливання вмісту лімфоцитів 
(Л).  

Метою дослідження було визначення мо-
жливості підсилення впливу мукозальних вак-
цин (МВ) на реактивність СО у хворих на хро-
нічні запальні захворювання ЛОР органів шля-

хом курсового прийому перед вакцинацією фі-
топрепарату (ФП). 

Досліджено клітинний склад РС у 30 хво-
рих на хронічний гіпертрофічний фарингіт 
(ХГФ) 33 пацієнтів з хронічним декомпенсова-
ним тонзилітом (ХДТ) та 28 з хронічним гній-
ним ексудативним гаймороетмоідитом (ХГЕГ) 
поза стадією загострення. Дослідний матеріал 
отримували на початку спостереження та через 
1 місяць після припинення прийому МВ (ІРС-19 
аерозольно або Бронхо-Ваксом (БВ) per os). При 
цьому частина хворих вживала відповідну МВ 
після попереднього прийому Імупрету або Си-
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нупрету (у відповідності з діагнозом захворю-
вання).  

Використання в роботі різних МВ 
пов’язано з тим, що попередніми спостережен-
нями встановлено більш вагомі зрушення в бік 
нормалізації клітинного складу РС у ЛОР хво-
рих за умови, що антигенний матеріал при вве-
денні безпосередньо не контактує з поверхнею 
СО ВДШ. 

Проведеними дослідженнями встановле-
но, що вакцинація ІРС-19 сама по собі не приз-
водить до суттєвих змін достовірно підвищено-
го вмісту Л в РС хворих на ХГФ, ХДТ порівня-
но з таким у контрольній групі з 19 клінічно 
здорових донорів. Прийом перед вакцинацією 
ФП не змінює цієї закономірності. Разом із тим 
у пацієнтів з та ХГЕГ застосування ІРС-19 
сприяє зменшення вмісту Л у РС, порівняно з 
контролем, однак вживання перед МВ Синупре-
ту суттєво зменшує позитивну дію ІРС-19. 

Вакцинація БВ сприяє тому, що у хворих 
на ХГФ ХДТ та ХГЕГ відбувається зменшення 
вмісту Л у РС. При цьому частка цих клітин пе-
рестає суттєво відрізнятись від такої у осіб кон-
трольної групи. Тобто чітко виявляється пози-

тивний ефект від проведеного вакцинування. 
Однак, прийом перед вакцинацією Імупрету 
призводить до того, що у хворих на ХГФ та 
ХДТ кількість Л у РС всередньому залишається 
незмінною. Тобто позитивний ефект вакцину-
вання, спрямований на нормалізацію клітинного 
складу РС, знімається. У групі пацієнтів з ХГЕГ 
і до прийому Синупрету і після вакцинації БВ 
вміст Л в РС суттєво не відрізнявся від контро-
лю і в середньому не зазнавав помітних зру-
шень. 

Таким чином можна констатувати, що по-
єднання у пацієнтів з ХГФ та ХДТ вакцинації 
МВ з попереднім прийомом Іммупрету не тіль-
ки не сприяє виявленню позитивних зрушень у 
клітинному складі РС при використанні аерозо-
льної вакцини, а навіть пригнічує виражену по-
зитивну дію МВ з пероральним способом вве-
дення. Вживання Синупрету в пацієнтів з ХГЕГ 
погіршує позитивні зміни клітинного складу 
при використанні ІРС-19. Тобто незалежно від 
нозологічної форми захворювання різні ФП не 
підсилюють нормалізуючу дію МВ на стан не-
специфічної реактивності СО ВДШ у хворих на 
хронічні запальні захворювання ЛОР органів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА РИНИТАЛ  
НА ПРОДУКЦИЮ IN VITRO ИНТЕРЛЕЙКИНОВ И ИММУНОГЛОБУЛИНОВ  

КЛЕТКАМИ МИНДАЛИН БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 
 

Известно, что комплексный гомеопатиче-
ский препарат Ринитал успешно применяется в 
терапии и профилактике аллергических заболе-
ваний верхних дыхательных путей (Т.И. Гара-
щенко, 2005; С.Б. Безшапочный и соавт., 2006; 
Т.В. Маляренко, 2010). В условиях клиники и в 
эксперименте изучены некоторые механизмы 
действия комплексного препарата (О.Ф. Мель-
ников и соавт., 2009). 

Ринитал содержит три известных гомео-
патических монопрепарата. Galphimia glauca – 
семейство Malpighiaceae, основным механизмом 
действия является гипосенсибилизация. 
Galphimia glauca уменьшает зуд, парестезии и 
жжение в области слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, уменьшает частоту присту-
пов чихания, а также раздражение конъюнкти-
вы, что сопровождается слезотечением и жже-
нием в глазах. Cardiospermum halicacabum – рас-

тение типа травянистой лианы семейства 
Sapindaceae – мыльных деревьев тропиков. Со-
держит значительные количества фитостеролов 
и сапонинов, алкалоиды. Действует на синтез 
простагландинов и лейкотриенов, обладает вы-
раженным противовоспалительным эффектом. 

Luffa operculata – растение семейства ты-
квенных из центральных и южных регионов 
Африки, обладает выраженным противоотеч-
ным действием в потенциях D4-D10. 

Были исследованы патофизиологические 
и иммунологические механизмы действия пре-
парата Ринитал, которые обобщены в моногра-
фии О. Ф. Мельникова и соавт. (2015), однако 
для расширения представлений о механизмах 
действия, возможных эффективных комбинаци-
ях и усовершенствований, как комплексного 
препарата, так и его составляющих необходимы 
дальнейшие исследования. 
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 В настоящем сообщении представлены 
результаты исследований in vitro как препарата 
Ринитал, так и его монокомпонентов на продук-
цию интерлейкинов 1, 5 и 13, иммуноглобули-
нов IgG4 и IgE в культуре клеток небных мин-
далин больных хроническим тонзиллитом, у 
которых анамнестически и лабораторно не вы-
явлено проявлений аллергии. Миндалины обра-
батывали и культивировали, как это рекомендо-
вано О. Ф. Мельниковым и Д. Д. Заболотной 
(2012) в течение 24 часов при З70 С добавляя в 
культуру монопрепараты по 100 мкг по весу 
монопрепаратов в виде порошка. Интерлейкины 
и иммуноглобулины определяли в культураль-
ной жидкости после центрифугирования куль-
тур (120g, 10 мин при 40C). Исследования про-
ведены с помощью метода ИФА (реактивы ООО 
Цитокин, Хема Медика, РФ) и анализатора Lab 
Line (Австрия). 

Было установлено, что продукцию ИЛ-13 
достоверно снижали монопрепарат Luffa opec. и 
Ринитал. Концентрация ИЛ-5 достоверно по-
вышалась при Galphymia и Cardiospermum, но 
не комплексный препарат. Провоспалительный 
цитокин ИЛ-1 в более низком содержании дос-
товерно определялся в культурах с Риниталом и 
Luffa opec. На продукцию иммуноглобулинов 
компоненты комплексного препарата влияния 
не оказывали. Таким образом, проведенные ис-
следования позволяют сделать такие предвари-
тельные заключения. В целом эффекты, как от-
дельных компонентов, так и комплексного пре-
парата Ринитал совпадали по вектору влияния. 
Действие на продукцию цитокинов в условиях 
in vitro более эффективно, чем на продукцию 
иммуноглобулинов, которая в этих условиях 
является недостаточной для заключений о дей-
ствии препаратов. 
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Н.С. МІЩАНЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ В КЛІНІЧНІЙ ВЕСТИБУЛОЛОГІЇ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Функціональний стан вестибулярного 

аналізатору (ВА) відіграє у людському житті 
особливе значення. Бо він, як відомо, поряд із 
зоровим та слуховим, є одним із надійних кри-
теріїв оцінки здоров’я людини, а також її соціа-
льної адекватності, професійної придатності та 
працездатності. 

 У часи значного технічного прогресу, ро-
звитку радіоелектроніки, досягнень в авіа-
космічній, морській та різних військових галу-
зях, наземного та підземного транспортів, у ши-
рокому приміненні атомної енергетики у мир-
них та військових цілях, досягнень у різних ви-
дів спорту, а також мистецтва пред’являються 
підвищені вимоги до здоров’я людини, зокрема, 
до стану ВА . 

 Надзвичайно швидкий та напружений 
темп життя, супутні екологічні зміни, токсичні 
та шумо-вібраційні навантаження дуже часто 
сприяють виникненню патології ВА. Порушен-
ня ВА виникають при зростаючих серцево-
судинних, пухлинних, ендокринних, психо-
неврологічних, імунологічних, бактеріальних, 
вірусних, радіаційних, інших захворюваннях 
сьогодення. Тому виникає необхідність всебіч-
ного клінічного вивчення та своєчасної діагнос-

тики цих розладів, щоб покращити ефективність 
їх профілактики та оптимізації лікування.  

 У зв’язку з виникаючими кризисними 
явищами у методології досліджень ВА у тепе-
рішній час, з’являються різні спроби перегляду 
основних концепцій класичного вчення про йо-
го функції. Основна причина, за думкою кори-
феїв вестибулології, очевидно, у дефіциті адек-
ватних методів аналізу багатійшого фонду да-
них , які зібрані чисельними ученими , що неод-
норазово підтверджувались експериментальни-
ми та клінічними дослідженнями у цій галузі 
знань впродовж трьох останніх сторіч.  

При розгляді цих досліджень , які стосу-
ються регулюючої ролі ВА у діяльності других 
органів та систем у здійсненні функції рівноваги 
, нерідко виникає відчуття , що ВА у біологічно 
нормальних умовах ніби «свідомо» відступає на 
другий план, дозволяючи цим системам функці-
онувати за своїми законами. 

 З одного боку створюється ілюзія про не-
значну роль ВА у життєдіяльності організму. А 
з другого боку, коли виникають екстремальні 
умови з різко підвищеними вимогами до прос-
торової орієнтації та відновленню адекватної 
рівноваги, відразу видно колосальне біологічне 
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значення ВА у захисті організму від патологіч-
них факторів . ВА миттєво здійснює керівну 
функцію біосистеми, проявляючи властивості 
оперативного високоорганізованого процесора. 

Якщо допустити, що у природі існує афе-
рентація, якій не властива власна модальність, 
то виникають питання, для чого необхідна пар-
ність та дзеркальність анатомічної будови та 
фізіологічної діяльності ВА, поляризаційний 
принцип діяльності його рецепторних структур? 
Чому його рецептори, провідні відділи (нервові 
волокна та мотонейрони вестибулярних ядер 
стовбура мозку), які зв’язані з багатьма систе-
мами організму, зокрема, з структурами спинно-
го мозку, збудовані за соматотопічним принци-
пом ?  

ВА відноситься до найдревніших аналіза-
торів і одним із перших формується в ембріоге-
незі. Встановлено, що завдяки своїй будові, ши-
роким зв’язкам у межах ЦНС та функціональ-
ним властивостям він значно відрізняється від 
інших аналізаторів тим, що при його подразнен-
ні спостерігається не локальна реакція, а глоба-
льний вплив на різні функції організму. Цей 
вплив постійно спостерігається у клінічній 
практиці у період гострої вестибулярної дисфу-
нкції.  

ВА продовжує до сих пір залишатись са-
мою загадковою біологічною системою. Витоки 
розвитку ВА відносяться до періоду зародження 
живих істот на Землі, коли виникла потреба у 
руховій діяльності, у диференціації таких фак-
торів існування, як вертикальне чи горизонталь-
не положення і т.д. 

Діяльність ВА базується на властивостях 
маси, математичне обґрунтування яким дав Іса-
ак Ньютон, відкривши закони всесвітнього тя-
жіння. Згідно формули сила тяжіння залежить 
тільки від положення маси у даний момент, тоб-
то гравітаційна взаємодія відбувається постійно. 
Встановлено, що рух отолітової мембрани від-
бувається миттєво у час зміни направлення сили 
земного тяжіння.  

Як фіксує у дослідженнях спеціаліст у га-
лузі фізіології рухів М.О. Берншейн, феномен 
маси та гравітація ідентичні з тою різницею,що 
маса зберігається постійною та є власне власти-
вістю матерії, а гравітація – це сила взаємодії 
двох або більше мас. 

 Якщо брати до уваги еволюційну теорію 
виникнення та розвитку живих істот, то первин-
ними стимулами для цього можна вважати гра-
вітаційний, температурний, хімічний, світловий 
фактори. Оскільки джерелом світла є Сонце, то 
такі функції, як фото та гравітаксис розвивають-
ся паралельно та у взаємозв’язку. Періодичність 
світлового дня, непостійність напрямку проме-

нів світла при сході та заході Сонця, а також 
постійність гравітаційного фактора зумовлює 
залежність першого від другого. Очевидно, цим 
й послуговуються птахи та риби, у яких ВА 
особливо досконалий.  

 По аналогії із слуховим аналізатором 
(СА), він являє собою функціональну систему, 
яка складається із 1) периферичного рецептор-
ного відділу (отолітового органа та півколових 
каналів; 2) провідникової частини з ядрами у 
стовбурі мозку; 3) коркового представництва.  

Периферичний відділ ВА мініатюрний 
філігранний парний орган, який знаходиться у 
піраміди скроневої кістки. Він представляє со-
бою систему, яка у нормі характеризується ви-
сокою стабільністю гемодинамічних, гумораль-
них, механічних гідродинамічних та електрич-
них показників, які забезпечують гомеостаз та 
феноменальність його багатогранних функцій. 

Рецепторні структури отолітового апарата 
миттєво реагують на любі види прямолінійного 
руху, а також на вектор сили земного притяган-
ня. 

Рецепторні структури трьох півколових 
каналів, які розміщені на ампулярних гребінцях, 
що виступають у просвіт ампул, «плавають» в 
ендолімфі дуже чутливо реагують своїм змі-
щенням при кутових прискореннях. 

Гладкі кінці двох півколових каналів (пе-
реднього та заднього) з’єднуються в один про-
ток, що вступає в еліптичний мішечок. Він спо-
лучається із завиткою (орган Корті), яка пред-
ставляє собою, як відомо, внутрішнє вухо. У 
завитці розміщуються рецептори слухового ана-
лізатора (СА), що сприймають звуки. Цей про-
ток пропускає ендолімфу, яка продукується су-
динною смужкою завитки, у вестибулярні ендо-
лімфатичні протоки. 

Цей важливий факт має значення при ба-
гатьох вушних захворюваннях та патологічних 
змінах у скроневій кістці, які супроводжуються 
слуховою та вестибулярною дисфункціями різ-
ного ступеня прояву. 

 Патологічні зміни у середньому вусі. ви-
кликаючи звукопровідну приглухуватість, через 
лабіринтну (внутрішню) стінку барабанної пе-
ретинки проникають через кругле та овальне 
вікна у присінок та завитку, спричиняючи роз-
виток сенсороневральної приглухуватості 
(СНП) та вестибулярної дисфункції ( ВД).  

 Крім того, шкідливі чинники, проникаю-
чи через гемато-лабіринтний та гемато-
енцефалітичний бар’єри, викликають ототокси-
чну чи алергічну дії на лабіринтні та кохлеарні 
структури. 

Вестибулярна дисфункція при вушних та 
отонейрохірургічних захворюваннях призводить 
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до часткової втрати працездатності, а в ряді ви-
падків переходу на інвалідність (отосклероз, 
гострі та хронічні секреторні, а також гнійні се-
редні отити, сенсороневральна приглухуватість 
різної етіології, хвороба та синдром Мен’єра, 
новоутворення вуха та скроневої кістки, травма-
тичні ушкодження скроневої кістки та головно-
го мозку, серцево-судинні, шумо-вібраційні, 
радіаційні, ендокринні та їнші захворювання). 

 Нервові волокна рецепторних структур 
вестибулярного нерва беруть початок з gangl. 
Vestibulare (Scarpa), який розміщений у глибині 
внутрішнього слухового проходу (ВСП).  

 Цей вузол складається з біполярних клі-
тин. Дендрити цих клітин через отвір ВСП , 
проникають у кістковий лабіринт, підходить до 
ампулярних гребінців півколових протоків, пя-
тен еліптичного та сферичного мішечків. Аксо-
ни цих клітин складають вестибулярну частину 
нерва, яка сполучаючись з нервом завитки, 
утворює n. vestibulocochlearis (VIII пару череп-
них нервів). Волосковими клітинами присінка та 
ампул трьох півколових каналів генерується 
рецепторний потенціал, який через синапси 
(шляхом виділення ацетилхоліну) передає сиг-
нали волокнам вестибулярного нерва. 

Ці дані вказують не тільки на тісний ана-
томічний, але фізіологічний та функціональний 
взаємозв’язок між слуховим та вестибулярним 
аналізаторами. 

У ВСП цей нерв зустрічається з лицевим 
нервом та проникає у порожнину черепа. У тов-
щині ромбовидної ямки довгастого мозку розмі-
щені 4 види вестибулярних ядер. Ці ядра ВА 
зв’язують периферичні структури з 5 системами: 
1) з мозочком; 2) з ядрами окорухових (ІІІ, ІV, 
VІ) парних черепних нервів; 4) з вегетативним 
центрами довгастого мозку. Через мультисинап-
тичні зв’язки відбувається перехрест цих струк-
тур на рівні середнього мозгу; 5) з скроневими 
долями кори великих півкуль головного мозку.  

Зв’язок вестибулярних ядер з корою здій-
снюється через присінкові-таламічний шлях. 
Клітини таламуса є третім нейроном, від якого 
починається таламо-корковий шлях. Центральне 
представництво ВА вивчено ще недостатньо, 
хоча є дані, що воно розміщене симетрично у 
коркових структурах верхніх скроневих борозд, 
де проходить синтез та аналіз діяльності безу-
мовних рефлексів та формується відповідна 
зворотня рефлекторна діяльність.  

 Оригінальними експериментальними до-
слідженнями видатного французького вченого 
М.J.P. Florens, з перерізкою горизонтальних пів-
колових каналів у голубів, відмічено втрату рів-
новаги у них та ритмічне коливання голів у го-
ризонтальній площині. Продовжуючи досліди, 

М.J.P. Florens прийшов до висновку, що півко-
лові канали, які розміщені у 3-х взаємоперпен-
дикулярних площинах, зумовлюють координа-
цію рухів, збереження рівноваги та орієнтацію у 
просторі. Рефлекторний характер цих реакцій 
може протікати бурхливо.  

У 1892 році J. Evald встановив,що у пів-
колових протоках діють закони гідродинаміки. 
Відповідні рухові реакції строго корелюють з 
площиною подразнення каналу, з напрямком 
току ендолімфи та вектором діючої сили. Ре-
зультати дослідів J. Evald увійшли в історію як 
«залізні закони» вестибулярної функції. 

F.L. Goltz у 1997 році вперше зв’язав фізі-
ологічні реакції півколових каналів з ендолім-
фою, котра у результаті руху здійснює тиск на 
стінки ампул, розтягуючи їх, дає початок відо-
мим феноменам. 

Встановлені цими ученими та іншими ав-
торами відкриття, а також визначені закономір-
ності В.І. Воячеком стосовно ністагму, лягли в 
основу фізіології півколових каналів.  

 ВА генерує особливий вид чутливості, 
який можна визначити як внутрішнє відчуття 
положення тіла у просторі. Важливою особливі-
стю цього сенсорного відчуття є те, що воно 
повністю співпадає по направленню та кількіс-
тю з відповідним вектором руху тіла та його 
відповідними реакціями. Його пов’язують з фу-
нкцією отолітових структур. 

 Це явище, що не має у нормі виключен-
ня, дозволило К.Л. Хилову (1952) сформувати 
постулат про первинність вестибулярних сенсо-
рних реакції у формуванні специфічних вести-
булярних рухових реакцій. 

 Проте варто відмітити, що фізіологія 
отолітового апарату до цього часу до кінця не 
досліджена. Зокрема, деякими авторами припу-
скається, що отоліти сприймають  

низькочастотні звуки. Відомо, що повніс-
тю глухі люди, відчуваючи ритм музики, гарно 
танцюють. Однак, крім непрямої отолітометрїі, 
не існує інших об’єктивних методів обстеження 
отолітів. Тому ще очікуються вагомі розробки 
методів експериментальних та клінічних дослі-
джень цього апарата, які дуже необхідні для оті-
атрів та отохірургів. 

 До сьогодні не існує, не дивлячи на знач-
ні відкриття , гармонійної теорії функцій ВА. 
Розроблені декілька гіпотез, що базуються, як у 
відношенні теорії слуху, на обширних експери-
ментальних та клінічних дослідженнях, котрі 
доповнюють одна другу. Але всі вони у компле-
ксі не пояснюють до кінця таємниць функціону-
вання цього унікального аналізатора. 

 Дослідження , які проведені в Інституті 
фізичної культури та спорту ім. Лесгафта, свід-
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чать, що типові по якості та адекватні по кіль-
кості вестибулярні відчуття й відповідні вести-
буломоторні реакції з незмінною постійністю 
проявляються у всіх сліпих від народження або 
у тих, які стали сліпими у ранньому постната-
льному періоді, якщо у них не виявлено пато-
логії ВА. Ці люди прекрасно орієнтуються у 
просторі , добре виконують вправи на коорди-
націю рухів, навіть досягають значних резуль-
татів у спорті. 

 У той час особи з вестибулярною ареф-
лексією, але з нормальною гостротою зору, зна-
чно гірше виконують спортивні вправи та ніко-
ли не досягають високих результатів. 

 Клінічними спостереженнями встановле-
но, що сліпі від народження начинають ходити у 
ті ж терміни, що нормально зрячі. Вони не відс-
тають у фізичному розвитку.  

 А діти, які народились з нормальними 
зором, але з вестибулярними розладами, відста-
ють за фізичним розвитком, навіть у порівнянні 
зі незрячими ровесниками.  

 Хіба можна навчитися ходити, орієнтува-
тись у просторі, виковувати складні спортивні 
вправи без відчуття швидкості, прискорення, 
простору?  

 Ці факти вказують на те, що вестибуляр-
не відчуття є унікальною модальністю , яке мо-
же бути виміряне, як любе друге відчуття. Від 
яскравого світла можна захиститись темними 
окулярами, від сильного шуму – берушами чи 
змінити приміщення, але від гравітації та сили 
інерції в умовах біосфери захисту нема. 

 При обстеженні функціонального стану 
ВА необхідно враховувати різноманітні патоло-
гічні реакції трьох видів: вестибуло-сенсорні, 
вестибуло-соматичні та вестибуло-вегетативні 
різного ступеню проявів. 

 Вестибуло-сенсорні патологічні реакції 
викликають процеси, що відбуваються на рівні 
кори головного мозку. Вони проявляються від-
чуттям постійного чи періодичного головокру-
жіння ( відчуттям обертання власного тіла за 
годинниковою стрілкою або проти неї). 

 Часто замість терміну головокружіння 
вживають термін запаморочення. Але в україн-
ській мові запаморочення означає не чітке мис-
лення, тому у значенні головокружіння його 
вживати не слід. 

Вестибуло-сенсорні реакції часто прояв-
ляються порушенням орієнтації у просторі (на-
приклад, віддалені предмети можуть ілюзорно 
здаватись поруч, а близькі – навпаки). 

Вестибуло-сенсорні реакції піддаються 
тренуванню. Вони лежать в основі формування 
рухової памяті, без якої дитина не навчилась би 
ходити, водій – управляти автомобілем, льотчик 

– управляти літаком. Сенсорні вестибулярні ре-
акції є своєрідним коректором рухів.  

Вестибуло-соматичні патологічні реакції 
проявляють себе рефлексами на м’язові струк-
тури тіла, що супроводжуються спонтанним 
порушенням статико-кінетичної рівноваги, яке 
призводить до розладу ходи та координації ру-
хів, а також патологічними вестибуло-
окуломоторними реакціями у вигляді спонтан-
ного або позиційного ністагму різної спрямова-
ності та інтенсивності. 

Вестибуло-вегетативні патологічні реакції 
виникають за умов зростання чутливості чи гос-
трого асиметричного зниження ВА, а також при 
підвищених вестибулярних навантаженнях, що 
характеризуються значним потовиділенням, 
змінами забарвлення шкіри – зблідненням або 
почервонінням, порушенням дихання, розлада-
ми з боку серцево-судинної системи (змінами 
ритму пульсу, артеріального тиску) та шлунко-
во-кишкового тракту (нудотою, блювотою), які 
нерідко зумовлюють розвиток важкого симпто-
мокомплексу – хвороби руху.  

Згадані реакції мають неоднакове значен-
ня у житті людини. Щодо її професійної діяль-
ності найсуттєвішими є вестибуло-сенсорні та 
вестибуло-вегетативні реакції. 

За даними літератури від 10 до 20 % фахі-
вців, професії яких пов’язані з дією тривалих 
або підвищених подразників на ВА, можуть 
втратити працездатність або профпридатність 
через стан вегетативного дискомфорту,що су-
проводжується значним зниженням самопочут-
тя. Внаслідок некоординованих рухів або дезор-
ієнтації у просторі у них можуть проявитися 
різні порушення професійної діяльності, які 
сприяють виникненню технологічних аварій або 
навіть катастроф. 

Багатогранні функції ВА та функціональ-
ні зв’язки підлягають як якісному, так й кількіс-
ному аналізу при обстеженнях.  

 Для цього необхідний детальний та ціле-
спрямований збір скарг для вияснення характе-
ристик головокружіння, порушень рівноваги, 
вегетативних розладів, послідовність їх розвит-
ку, поєднання з ознаками розладів у других ор-
ганах та системах (серцево-судинної, ендокрин-
ної, травної та опорно- рухової систем , інших 
органів чуття і т .д.)  

Крім того, обов’язково необхідно виясни-
ти про наявність зниження слуху (однобічного, 
двобічного, порушень мови). 

Перед вестибулометричним обстеженням 
слід обов’язково провести аудіометрію та у разі 
однобічного чи асиметричного стану слухової 
функціі (зниження звукопровідної, звукосприй-
мальної функцій чи змішаного характеру) дода-
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ткого зробити імпедансометрію та реєстрацію 
слухових викликаних потенціалів.  

Все це разом дозволяє зробити акценти у 
схемі вестибулометричного обстеження та ви-
значити напрямки у подальшому дослідженні 
хворого. 

У нашому інституті проф. В.Г. Базаровим 
розроблена ( 1975) схема вестибулометричного 
обстеження, яка включає класичну послідов-
ність фіксації вестибулярних порушень: 

1.Перший етап – реєстрація спонтанної 
симптоматики,а саме, статичних та 

 кінетичних тестів для визначення стану 
функції рівноваги та ступеню іі порушення. 
Можна стан рівноваги записати на стабілографі, 
який у теперішній час набуває все більшого по-
ширення.  

2.Другий етап – реєстрація за допомогою 
електроністагмографії (ЕНГ) чи відеоністагмог-
рафії (ВНГ) спонтанного, позиційного , у разі 
необхідності, пресорного ністагмів. 

3. Третій етап – реєстрація за допомогою 
ЕНГ чи ВНГ експериментальної ністагмової 
реакції при функціональних навантаженнях. 
Зокрема, фіксація на ЕНГ експериментальної 
ністагмової реакції при калоричній стимуляції, а 
потім- при класичній обертовій стимуляції по 
Барані. Можна проводити комп’ютерний та 
графічний аналіз кількісних параметрів експе-
риментальних ністагмових реакцій.  

На ВНГ, яка основана на принципі відео-
телеметрії рухів очного яблука, можна проводи-
ти,крім відеофіксації спонтанного чи позиційно-
го ністагмів, реєстрацію експериментальної ніс-
тагмової реакції при бітермальній калоричній 
стимуляції по Холпайку. ВНГ одночасно здійс-
нює комп’ютерний аналіз та графічне зобра-
ження співвідношення кількісних показників 
холодової та теплової калоричної стимуляції. На 
ВНГ обертову стимуляцію, яка є адекватним 
подразником вестибулярного аналізатора, про-
вести не представляється можливим.  

Варто відмітити, що ЕНГ та ВНГ мають 
кожна свої переваги, тому на наш погляд, ці мето-
ди не виключають одна одну, а повинні у разі не-
обхідності доповнювати одна іншу. Бажано вклю-
чати у цю схему оптокинетичну стимуляцію. 

Впродовж останніх десятиріч дискуту-
ються питання реєстрації вестибулярних викли-
каних потенціалів, але вони, на жаль, продов-
жують бути у стадії активних розробок.  

При ЕНГ надається оцінка стану експе-
риментальної ністагмової реакції за даними фу-
нкціональних навантажень. Розрізняють такі 
варіанти експериментальної ністагмової реакції: 

1. Норморефлексія – симетрична реакція у 
межах норми. 

2. Гіперрефлексія – характеризується під-
вищенням якісних та кількісних параметрів екс-
периментальної реакції при стані збудження з 
одного боку чи з двох боків ВА. 

3. Гіпорефлексія – проявляється знижен-
ням числових значень експериментальної ніста-
гмової реакції. Вона характерна для стану зни-
ження ( пригнічення) ВА. В окремих випадках 
(симетричних станах) у осіб певних професій 
можна думати про тренованість вестибулярної 
функції.  

4. Асиметрія – якісна та кількісна різниця 
параметрів експериментальної ністагмової реа-
кції, яка викликана стимуляцією правого та лі-
вого лабіринта. Вона є основною ознакою вес-
тибулярної дисфункції та потребує вдумливого 
аналізу всіх складових тестів при вестибуломет-
рії. 

5. Арефлексія – повна відсутність експе-
риментальноі ністагмової реакції з одного боку 
чи двох боків. Вона підтверджується за допомо-
гою двох стимуляцій – калоричною та оберто-
вою. 

 6. Дисоційовані вестибулярні реакції при 
неузгодженні або дисгармонії всіх складових 
вестибулярних реакцій між собою як вестибуло-
сенсорних, так й вестибуло-вегетативних та вес-
тибуло-соматичних. Цей стан спостерігається 
при центральних порушеннях ВА. 

Крім оцінки стану вестибулярної функції , 
необхідно визначити тип ураження , його сту-
пінь та стадію вестибулярної компенсації. 

За типом ураження розглядають 3 види 
вестибулярної дисфункції: 1. Периферичний; 2. 
Центральний; 3. Змішаний.  

Розрізняють 4 ступеня прояву вестибуля-
рної дисфункції та 3 стадії розвитку – компен-
сації, субкомпенсації та декомпенсації.  

 Крім комплексних обстежень слухової та 
вестибулярних функцій, рекомендовано, у разі 
необхідності, провести обстеження стан других 
черепних нервів, зокрема , лицевого нерва за 
допомогою електроміографії (ЕМГ) мімічних 
м’язів обличчя та клінічного його огляду , а та-
кож офтальмологічних обстежень, обстежень 
трійчастого нерва, під’язичного та язикоглотко-
вого нервів . 

Обов’язковими у даний час є обстеження, 
які дають можливість дослідити структурні змі-
ни органа слуху й рівноваги у скроневої кістки, 
шийного відділу хребта, а також черепа та голо-
вного мозку. Їх проводять за допомогою 
комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-
резонансної томографії (МРТ) для об’єктивного 
співставлення структурно-функціональних змін 
та уточнення локалізації, розмірів та поширено-
сті виявленої патологіі. 
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Вищеназвані обстеження мають велике 
значення для діагностики захворювання, для 
вибору раціонального медикаментозного, опти-
мального хірургічного та комплексного ліку-
вання, для прогнозу клінічного перебігу захво-
рювання, для післяопераційного контролю за 
ефективністю медикаментозних та реабілітацій-
них заходів, а також для вирішення експертно-
соціальних проблем. 

Враховуючи тісний анатомічний, фізіоло-
гічний та функціональний взаємозв’язок між 
слуховим та вестибулярним аналізаторами пер-
спективним є вивчення у комплексі та у взаємо-
дії в експериментальних та клінічних умовах ці 
аналізатори, щоб досягти підвищення якості 
діагностики, лікувально-профілактичних та реа-
білітаційних заходів. 
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М.М. МОРГУН, О.М. БОРИСЕНКО, І.А. СРЕБНЯК (КИЇВ, УКРАЇНИ)  

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ  
НА РЕЦИДИВУЮЧИЙ СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Секреторний середній отит (ССО) захво-

рювання поліетіологічне, і в його розвитку ма-
ють значення як місцеві так і загальні фактори. 
При тривалому перебігу ССО виникають стійкі 
зміни барабанної перетинки і середнього вуха: 
мірингосклероз, атрофія барабанної переділки, 
ретракційні кишені, спайки барабанноїперетин-
ки з медіальною стінкою барабанної порожни-
ни, деструкція ланцюга слухових кісточок, пер-
форація барабанної перетинки, передхолестеа-
тома та холестеатома, холестеринова гранульо-
ма (Butler С.С., 2001; Roland P.S. et al., 2004; 
Ryding M. Et al., 2004; Jackler R. Et al., 2015; 
Сребняк И.А. и соавт., 2011; Сребняк И.А., 
2015). 

З січня 2013 року на базі відділу мікрохі-
рургії вуха та отонейрохірургії  інституту ото-
ларингології ім.проф. Коломійченко проводить-
ся динамічне спостереження за хворими з ССО 
та ХССО. Під наглядом знаходяться 94 пацієнта 
в віці від 18 до 82 років. Із них 37  чоловіків і  57 
жінок. 

В даній роботі представлені результати 
лікування 18 хворих на рецидивуючий ССО. 
Однобічний процес спостерігався у 15 хворих, 
двобічний – у 3.Кількість попередньо проведе-
них шунтувань барабанної порожнини складала: 
1-2 рази -9 пацієнтів, 3-4 рази – 4, 5-7 разів – 5 
пацієнтів.Тривалість знаходження тимпаносто-
мічних трубок: 1-3 місяці – 1; 3-6 міс – 3 пацієн-
ти; 6-9 міс – 7; 9-12 міс – 3; більше 1 року – 4. 
Час від виходу шунта до початку рецидиву: 2-
5днів – 2 пацієнти; 2 тижні – 8; 1 міс – 1; 2-4 міс 
– 7. 

Досліджуваним пацієнтам проводилася 
ринофарингоскопія, отомікроскопія,  аудіомет-
рія, тимпанометрія, ендоскопія носу та носогло-

тки,  КТ скроневих кісток, консультації суміж-
них спеціалістів. У всіх пацієнтів визначалась 
тимпанограма типу «В» по J. Jerger. На аудіоме-
тричній кривій було наявне порушення звукоп-
роведення, пороги повітряної провідності в се-
редньому складали 20-40 дБ. Кістково-
повітряний інтервал дорівнював від 10 до 40 дБ. 
Згідно результатів обстеження проводилося лі-
кування. Всім пацієнтам проводили цитологічне 
дослідження вмісту барабанної порожнини та 
соскоподібного паростка. В подальшому прово-
дилося динамічне спостереження – огляд, ауді-
ометрія та визначення функції слухової труби 
при перфорованій барабанній перетинці (шунт), 
за допомогою тесту підвищення-пониження ти-
ску, на аналізаторі середнього вуха компанії 
Interacoustics 235Н (Данія). Результати оцінюва-
ли у періоді від 6 міс до 2х років.  У віддалено-
му періоді при екструзії чи видаленні тимпанос-
томічної трубки проводилася тимпанометрія. 

В залежності від підходів для лікування 
хворі були розподілені на 4 групи. 8 пацієнтам 
1групивиконувалася тимпаностомія с одночас-
ним усуненням патології носу, придаткових па-
зух та глотки (септопластика, вазотомія, тонзи-
лектомія, розсічення сінехій в паратубарній ді-
лянці, поліпотомія).  

Пацієнтам 2 групи виконувалася антрото-
мія з антродренажем, ліквідацією блоку адитусу 
та розширенням його кісткової частини. В 4 ви-
падках (2 однобічний, 1 двобічний процес), де 
виконувалася антротомія з антродренажем без 
шунтування,у всіх пацієнтіввиник рецидив 
ССО. Із них в подальшому у 2х випадках було 
виконано бужування слухової труби, що дало 
стійкий позитивний результат, в одному випад-
ку – тимпанотомія. Одна пацієнтка відмовилася 
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від бужування та їй було проведено шунтування 
барабанної порожнини. 

У3 групі 5пацієнтів, проведена антрото-
мія з антродренажем та одночасним шунтуван-
ням барабанної порожнини. В 4 випадках спо-
стерігався стійкий позитивний результат, у 1 
пацієнта виник рецидив ССО, та в подальшому 
виконано бужування слухової труби з отриман-
ням довготривалого позитивного результату. 

У 2 пацієнтів 4групи проводилося бужу-
вання слухової труби. У віддаленому періоді 
рецидивів захворювання не відмічалось. 

У віддаленому періоді, стійким позитив-
ним результатом вважалося відсутність скарг на 
зниження слуху, пороги повітряної провідності 
складали 0-10 дБ  та зменшення кістково-

повітряного інтервалу від 0 до 10 дБ. Слід за-
значити, що у всіх хворих реєструються тимпа-
нометричні криві  типу «С», що можна вважати 
наслідком рубцьових змін в барабанній порож-
нині. На СКТ-грамах при відновленій пневмати-
зації барабанної порожнини, аттику та слухової 
труби відмічається м’якотканинний блок окре-
мих клітин соскоподібного паростка, що інтерп-
ретується як явища по типу конічного набряку 
слизової оболонки. 

Таким чином, стійкий результат лікуван-
ня у хворих із рецидивуючим ССО забезпечує 
використання тимпаностомії з одночасним про-
веденням антротомії з антродренажем, ліквіда-
цією блоку адитусу та його розширенням та бу-
жуванням слухової труби. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
Метою нашої роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни з загальних питань оториноларингології. Ра-
ніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цих питань розпочались з 1962 року. За період з 
1962 по 2012рр. оториноларингологами Терно-
пільщини з загальних питань оториноларинго-
логї опублікована 21 наукова робота, що скла-
дає 1,9% від загального числа (1102) публікацій 
наукових і навчально – методичних праць ото-
риноларингологів Тернопільщини. Серед опуб-
лікованих робіт 1 книга, 5 статей, 7 тез, 3 спо-
стереження з практики, 2 раціоналізаторські 
пропозиції, 1 інформаційний лист, 2 розділи в 
довідниках. 

Г.С. Протасевич сумісно з завідувачами 
кафедр оторинолларингології і деякими викла-
дачами цих кафедр медичних вузів України 
(2004) видали книгу «Дифференциальный диаг-
ноз по клиническим симптомам в оторинолари-
нгологии». В цій книзі наводяться 25 симптомів, 
що найчастіше зустрічаються в оториноларин-
гологічній практиці, кожному з яких присвяче-
ний окремий розділ книги. В певній мірі ці сим-
птоми охоплюють всі основні питання оторино-
ларингології. А.Ф. Масик (1973) в статті «Соде-
ржание антилейкоцытарных и антитромбоцыта-
рных антител в сыворотке крови больных с не-
которыми ЛОР заболеваниями» наводить ре-
зультати дослідження антилейкоцитарних і ан-

титромбоцитарних  антитіл в сироватці крові у 
196 хворих віком від 7 до 54 років на (хронічний 
тонзиліт у 102 пацієнтів, хронічний середній 
гнійний отит у 58, рак гортані у 20,  поліпозний 
риносинусит 16 хворих)). Результати обстежен-
ня виявились наступними. Із 102 хворих на хро-
нічний субкомпенсований тонзиліт антилейко-
цитарні антитіла були виявлені у 37, антитром-
боцитарні – у 8. При дослідженні аутоантитіл  в 
сироватці крові хворих на хронічний середній 
гнійний отит антилейкоцитарні антитіла були 
знайдені у 24 із 58 обстежених, антитромбоци-
тарні – у 15 осіб.Із обстежених 16 хворих на по-
ліпозний риносинусит антилейкоцитарні антиті-
ла виявлені у 8 і антитромбоцитарні – у 4 хво-
рих. При раку гортані антилейкоцитарні і анти-
тромбоцитарні антитіла знайдені у 10 із 20 хво-
рих при відсутності в анамнезі гемотрансфузій. 
Автор інтерпретує отримані результати по всіх 
досліджуваних категоріях хворих і підкреслює, 
що наведені вище дані підтверджують доціль-
ність проведення неспецифічної десенсибілізу-
вальної терапії при променевому лікуванні зло-
якісних новоутворів гортані. І.А. Яшан, Р.Т. Ла-
вецький, П.В. Ковалик і співавтори (1984) в 
статті «Вибрационно – звуковая анальгезия как 
потенцирующий метод обезболивания при не-
которых вмешательствах на ЛОР – орга-
нах»описують  схему пристрою для вібраційно – 
звукової анальгезії і методику її проведення. 
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Автори зазначають, що  вібраційно – звукова 
анальгезія з успіхом може бути використана при 
короткочасних хірургічних втручаннях (адено-
томії, пункції верхньощелепних пазух). І.А. 
Яшан, Г.С. Протасевич, Р.Т. Лавецький і співав-
тори (1989) в статті «О гипнотическом обезбо-
ливании в ЛОР – хирургии» описують методику 
гіпнотичного знеболення при хірургічних втру-
чаннях в оториноларингології і наводять резуль-
тати 4 операцій (одна поліпотомія носа і діатер-
мокоагуляція нижніх носових раковин, дві тон-
зилектомії, одна тимпанопластика). Автори за-
значають, що гіпнотичне знеболення при корот-
кочасних (до 10-12хв) операціях (тонзилектомія, 
тонзилотомія, аденотомія, поліпотомія носа, 
вуха, конхотомія, прокол верхньощелепної па-
зухи  та ін.) може бути з успіхом застосоване. 
Що ж стосується більш поширених і тривалих за 
часом операцій (загальнопорожнинна операція 
на середньому вусі та ін.), то гіпнотичне знебо-
лення при них є недостатнім.  

О.І. Яшан (1996) в статті «Комп’ютерна 
обробка даних, отриманих у хворих, що перене-
сли слуховідновні операції на вусі» описує за-
стосування комп’ютерної обробки даних, отри-
маних у хворих, яким були виконані слуховід-
новні операції на середньому вусі. О.І. Яшан 
(1997) в cтатті «Технология мультимедиа в ото-
риноларингологии»  детально описує застосу-
вання цього методу як з науковою, так і навча-
льно – методичною метою.  

П.В. Ковалик (1994) в тезах «Динаміка 
кута відхилення піраміди скроневої кістки по 
відношенню до горизонтальної та  сагітальної 
площин в залежності від форми будови черепа» 
наводить результати топографо – анатомічного 
дослідження 126 скроневих кісток на 69 трупах 
людей віком від 26 до 90 років. Встановлено, що 
кут нахилу піраміди по відношенню до сагіта-
льної площини поступово збільшується з долі-
хоцефальної до мезоцефальної і брахіоцефаль-
ної форм будови черепа. Кут нахилу піраміди 
скроневої кістки до горизонтальної площини 
знаходиться в залежності від форм будови чере-
па. Мінімальне значення цього показника відмі-
чається  у осіб з доліхоцефальною формою бу-
дови черепа. При мезоцефальній формі будови 
черепа досліджуваний морфометричний пара-
метр зростає. Кут нахилу піраміди скроневої 
кістки до горизонтальної площини максимально 
збільшується при брахіоцефальній формі будови 
черепа. Отримані результати необхідно врахо-
вувати при хірургічних втручаннях на вусі, за-
значає автор. Ю.М. Андрейчин, П.В. Ковалик, 
М.Д. Бех і співавтори (1995) в тезах «Застосу-
вання кальцієвої форми фосфату целюлози як 
перев’язочного матеріалу в ЛОР – практиці» 

описують вивчення властивостей і клінічної 
ефективності перев’язувального матеріалу, ви-
готовленого на основі зміщаних солей кислих 
ефірів целюлози, що містять зв’язані іони каль-
цію або іони кальцію і антибактерійні препара-
ти. На підставі використання в клінічних умовах 
кальцієвої форми фосфату целюлози як пе-
рев’язувального матеріалу у 43 хворих (10при 
носовій кровотечі, 5 при хронічному середньому 
гнійному отиті, 6 при гострому середньому 
гнійному отиті, 5 після загальнопорожнинної  
операції на середньому вусі, 4 при гострому  
середньому   гнійному отиті, 2 після радикаль-
ної операції на верхньощелепній пазусі) автори 
зазначають, що перев’язувальний матеріал на 
основі модифікованої целюлози доцільно вико-
ристовувати при виконанні хірургічних втру-
чань на ЛОР – органах, що відзначаються інфі-
кованістю і підвищеною кровоточивістю рани.   

Г.С. Протасевич і Г.Г. Волошин (1997) в 
тезах «Відновлення носового дихання у хворих 
рецидивуючою гострою і хронічною пневмоні-
єю» на підставі обстеження 32 хворих на дефо-
рмацію перегородки носа з утрудненням носо-
вого дихання, у яких мала місце рецидивуюча 
гостра або хронічна пневмонія, підкреслюють, 
що відновлення носового дихання шляхом хі-
рургічних втручань на перегородці носа у та-
ких хворих є одним з важливих заходів запобі-
гання виникненню рецидивуючих гострих і 
загострення уже існуючих хронічних запалень 
легеневої системи. В тезах «Вплив відновлення 
носового дихання на частоту рецидивів гострої 
і перебіг хронічної пневмонії» Г.С. Протасевич 
і Г.Г.Волошин (1997) описують вивчення впли-
ву відновлення носового дихання на частоту 
рецидивів гострої і перебіг хронічної пневмонії 
у 22 хворих, яким проведене хірургічне втру-
чання на перегородці носа з приводу деформа-
ції і вказаної патології легень. Встановлено, що 
відновлення носового дихання шляхом резекції 
деформованої перегородки носа позитивно 
впливає на хворих з рецидивуючою гострою і 
хронічною пневмонією. О.І. Яшан (1997) в те-
зах «Компьютерная обработка данных, касаю-
щихся оценки результатов лечения заболева-
ний слухового анализатора» описує застосу-
вання ПК для оцінки результатів лікування 
хворих на захворювання слухового аналізатора 
і наводить програму цієї оцінки. Автор зазна-
чає, що застосування вказаної програми дозво-
лило створити зручний каталог хворих, що 
знаходились на лікуванні в клініці, а також 
швидко і точно оцінити отримані результати. 
Г.С. Протасевич (2006) в тезах «Сторонні тіла 
порожнини рота і дихальних шляхів» наводить 
п’ять випадків сторонніх тіл: 1) стороннє тіло 
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(однокопійкова монета) твердого піднебіння у 
дівчинки 3 років; 2) стороннє тіло (болт дов-
жиною 5 см з шляпкою)  гортані у 2-річного 
хлопчика; 3) стороннє тіло (м’ясна кістка) гор-
тані у чоловіка 55 років; 4) стороннє тіло (од-
нокопійкова монета) трахеї у хлопця 18 років; 
5) стороннє тіло (піпетка) правого бронха у 
ларингектомованого чоловіка 59 років. Описує 
клінічні прояви і методику видалення цих сто-
ронніх тіл в кожному випадку. П.В. Ковалик і 
Г.С. Протасевич в співавторстві (2011) в тезах 
«Спеціальне робоче місце і сучасний інструме-
нтарій лікаря оториноларинголога» описують 
спеціальне робоче місце оториноларинголога і 
сучасний інструментарій, який застосовується 
в практиці лікаря оториноларинголога.  

Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1976) в спо-
стереженні з практики «Подслизистая эмфизема 
стенок полости рта и подкожная эмфизема лица 
и шеи как осложнение продувания слуховой 
трубы баллоном Политцера» описують дане 
ускладнення продування слухової труби у хво-
рої 66 років. Після накладання тиснутої 
пов’язки на обличчя і проведення передньої та-
мпонади лівої половини порожнини носа емфі-
зема зникла до 6- го дня. Г.С. Протасевич і В.В. 
Шкробот (1983) в спостереженні з практики 
«Некроз наружного носа, носовой перегородки, 
верхней челюсти у больного острым панкреати-
том, осложнившимся вторичным сахарным диа-
бетом» описують дане ускладнення у хворого 25 
років.Автори зазначають, що це рідкісне спо-
стереження вказує на можливість некротичних 
уражень ЛОР – органів при гострому панкреа-
титі, ускладненому цукровим діабетом. Г.С. 
Протасевич (1997) в спостереженні з практики 
«Чотири випадки підшкірної емфіземи обличчя 
риногенного походження» описує ці випадки, з 
яких один виник спонтанно під час сякання, 
один під час операції поліпоетмоїдотомії, два 
під час пункції верхньощелепної пазухи. Наво-

диться механізм виникнення підшкірної емфізе-
ми обличчя в кожному з цих випадків, її клінічні 
прояви і надання допомоги.  

О.А. Кантор і А.А.Назаренко (1962) в ра-
ціоналізаторській пропозиції «Некоторые реко-
нструктивные изменения в операционном мик-
роскопе, выпущенном заводом «Красногварде-
ец» описують дві реконструктивні зміни: 1) ви-
готовили патрон із ебоніта, всередині якого 
вміщена автомобільна електролампочка 6v -  
21w; 2) сконструювали пересувну муфту на 6 
розташованих всередині її кулькопідшипниках.  
Всередину стояка вміщена противага, що дорів-
нює вазі штанги разом з бінокулярною голов-
кою. О.А. Кантор і А.А. Назаренко (1964) в ра-
ціоналізаторській пропозиції «Осветитель к те-
лескопической бинокулярной лупе» описують 
запропонований ними простий за конструкцією 
освітлювач до телескопічної бінокулярної лупи 
Цейса – Гульстранда. І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький, 
А.Ф. Масик і співававтори (1983) в інформацій-
ному листі «Вибрационно – звуковая анальгезия 
при кратковременных   ЛОР   –   операциях»   
описують  методику  вібраційно  –  -звукової 
анальгезії, що застосовується при короткочас-
них хірургічних втручаннях (аденотомії, пункції 
верхньощелепних пазух та ін.). І.А. Яшан (1981) 
в «Рецептурном справочнике врача / Под ред. 
И.С. Чекмана» описує розділ захворювань вуха, 
горла і носа. І.А. Яшан (1997) в «Довіднику фе-
льдшера» / За ред. М.А. Андрейчина»  описує 
розділ «Хвороби вуха, горла, носа». 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини з загальних пи-
тань оториноларингології складають 1,9% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Вважає-
мо, що наведені в цій статті відомості матимуть 
певне пізнавальне теоретичне і практичне зна-
чення для оториноларингологів та інших фахів-
ців. 

 
© В.В. Ніколов, В.В. Мальований, Г.С. Протасевич, 2015 
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М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРЕХОДНО-КЛЕТОЧНЫХ ПАПИЛЛОМ НОСА 

 
В настоящее время отмечается устойчи-

вая тенденция к росту количества онкологиче-
ских заболеваний полости носа и параназальных 
синусов. Это касается как злокачественных, так 
доброкачественных опухолей. 

Переходно-клеточная папиллома относит-
ся к числу доброкачественных новообразований 
и составляет от 0,5 до 1,5% от всех диагностиро-
ванных опухолей носа. Клинически очень схожа 
с полипозом полости носа, но имеет свои осо-
бенности. Обычно встречается у мужчин в воз-
расте от 40 до 60 лет. Как правило, возникает на 
боковой стенке полости носа, в околоносовых 
пазухах, реже на перегородке с одной стороны. 
Из полости носа опухоль может врастать в пазу-
ху и наоборот. Пациенты жалуются на заложен-
ность носа, носовые кровотечения, лицевые боли, 
гнусавость, нарушение обоняния. Иногда в зоне 
роста папилломы наблюдается деструкция кост-
ной ткани и чаще всего страдают стенки верхне-
челюстной пазухи, решетчатого лабиринта и 
глазницы. Примерно у 5% больных переходно-
клеточная папиллома малигнизируется. Метаста-
зы не наблюдаются. Выделяют две формы инвер-
тированная и экзофитная. Дифференциальную 
диагностику следует проводить с антрахоаналь-
ным полипом, плоскоклеточным раком и адено-
карциномой. Диагноз устанавливается на осно-
вании клинических данных, риноскопической 
картины, результатов КТ, МРТ и гистологиче-
ского исследования.В терапии переходно-
клеточных папиллом отдается предпочтение хи-
рургическим методам лечения. Рецидивы опухо-
ли в основном связаны с неадекватным хирурги-
ческим вмешательством.  

 Удаление опухоли обычно производится 
экстраназально, используя радикальные опера-

ции по Денкеру и Муру. По нашему мнению, 
при ограниченной форме папилломы, без при-
знаков выраженной инвазии и деструкции кост-
ных стенок, данную опухоль можно абластично 
удалить эндоназальным подходом. 

В ЛОР-клинике ЗДМУ за последние 3 
года находилось на лечении 15 больных с пе-
реходно-клеточной папилломой. В возрасте от 
25 до 74 лет, 10 мужчин и 5 женщин. Диагноз 
ставился на основании клинических данных, 
риноэндоскопического обследования, заключе-
ния КТ и у 10 больных, по результатам предо-
перационного патоморфологического исследо-
вания. Всем пациентам проводился хирургиче-
ский метод лечения. У 9 больных опухоль уда-
лялась экстраназальным подходом по Муру. 
Шести пациентам операция проводилась эндо-
назально при помощи шейверной системы 
Медтроник с последующей коагуляцией ложа 
удаленного новообразования и предлежащих 
тканей электрохирургическим высокочастот-
ным аппаратом Фотек под эндоскопическим 
видеоконтролем. Все операции прошли без ос-
ложнений. Послеоперационный период проте-
кал без особенностей. За истекшее время реци-
дивов опухоли в обеих группах больных не 
наблюдалось. 

Выводы 
При ограниченной форме переходно-

клеточной папилломы, без выраженных дест-
руктивных изменений окружающих тканей, 
возможно удаление опухоли эндоназальным 
доступом под обязательным эндоскопическим 
контролем. А использование шейвера с после-
дующей высокочастотной коагуляцией позволя-
ет удалить новообразование радикально и избе-
жать дальнейших рецидивов заболевания. 

 
© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2015 
 

 
 
 

Б.І. ПАВЛИК, Д.І. БЕЗБАХ, Д.О. ПОКРИШЕНЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ОЩАДЛИВИХ ПІДХОДІВ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ 
ПАРАЛІТИЧНИХ СТЕНОЗІВ ГОРТАНІ 

 
Одним із етапів хірургічного лікування 

паралітичного стенозу гортані (ПСГ) є 
обов’язкове виконання такої операції як трахео-
томія. Незважаючи на те, що ця операція вхо-

дить до мінімуму обов’язкових, якими повинен 
володіти лікар, клінічний досвід показує, що 
вона має, як негативні з психологічної точки 
зору, так і небезпечні ускладнення. До таких 
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відносяться – емфізема, пневмоторакс, кровоте-
ча, хондроперихиндрит трахеї та гортані. Слід 
відмітити що, приблизно до 80% хворих на па-
ралітичний стеноз гортані госпіталізуються в 
клініку без трахеостоми. Функція зовнішнього 
дихання у них знаходиться на стадії субкомпен-
саціїї. За останні 5 років ми почали змінювати 
стандартні підходи в хірургічному лікуванні 
хворих на паралітичний стеноз гортані. Дана 
тактика стала можливою на основі застосування 
таких сучасних підходів, як ендоскопічна мік-
рохірургія з використанням методів високочас-
тотної радіохвильової хірургії, об’ємної високо-
частотної вентиляції легень під час проведення 
наркозу та комплексної медикаментозної тера-
пії. Слід відмітити, що лише комплексне засто-
сування вказаних методів дало змогу перейти 

нам на якісно новий рівень хірургічного ліку-
вання хворих на паралітичний стеноз гортані. За 
даною методикою нами за три роки було проо-
перовано 42 хворих на паралітичний стеноз гор-
тані. Функція зовнішнього дихання у них знахо-
дилась на стадії субкомпенсації. Вік хворих ста-
новив від 24 до 83 років. Термін захворювання 
коливався від 5 місяців до 7 років. Причиною 
стенозу було оперативне втручання на щитови-
дній залозі, гіпотиреоз спостерігався у 85 %. 
Застосування високочастотної хірургії, піднар-
козної струменевої об’ємної високочастотної 
вентиляції легень та комплексної медикаменто-
зної терапії дало можливість впровадити в клі-
нічну практику нові ощадливі та менш травма-
тичні підходи в лікуванні хворих на ПСГ та змі-
нити їх стандарти лікування. 

 
© Б.І.Павлик, Д.І.Безбах, Д.О.Покришень, 2015 
 
 
 

 
 

Р.Н. ПАДАЛКА, А.Н. ЧЕРНЯК, В.Н. НЕМОЙ, В.Е. ЛЕЦКО (ХЕРСОН, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ТРАХЕОСТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ,  
ТРЕБУЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

 
Трахеотомия как метод оказания неот-

ложной помощи при нарушении проходимости 
дыхательных путей используется в течение мно-
гих лет.  Первое упоминание о трахеотомии да-
тируется 2000 г. до н.э. Пять столетий спустя, 
согласно работам Имхотепа, была впервые опи-
сана трахеотомия как хирургическое вмеша-
тельство. 

У пациентов отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии данный метод стал исполь-
зоваться при необходимости продления искус-
ственной вентиляции легких с целью уменьше-
ние осложнений длительной эндоларингеальной 
интубации.  В нашей клинике у пациентов с тя-
желой нейрохирургической патологией при не-
обходимости продления аппаратного дыхания 
мы отдаем предпочтение раннему наложению 
трахеостомы, т.к. она имеет больше преиму-
ществ, чем длительная эндоларингеальная инту-
бация. Подход к каждому больному индивиду-
альный. В основном, трахеостомия у данной 
группы пациентов проводится на 3-е сутки ин-
тубации трахеи, когда мы предполагаем необхо-
димость длительного аппаратного дыхания. Мо-
гут быть и более ранние сроки, это зависит от 
тяжести полученной травмы (бульбарные рас-
стройства, высокий уровень повреждения спин-
ного мозга). Противопоказанием для данной 

операции является нестабильность гемодинами-
ки и агональное состояние.  

 В отличие от длительной интубации, тра-
хеостомия имеет следующие преимущества: 
обеспечение адекватной санации трахео-
бронхиального дерева, снижение риска развития 
рубцовых стенозов гортани, возможность 
уменьшить дозу препаратов медикаментозной 
седации, то требуется при наличие интубацион-
ной трубки. Уменьшается сопротивление в ды-
хательных путях («мертвое» пространство), что 
особенно важно у пациентов со снижением си-
лы дыхательной мускулатуры. Интубационная 
трубка в гортани вызывает более выраженные 
болевые ощущения, чем правильно установлен-
ная трахеостомическая канюля. 

 В Херсонской областной клинической 
больнице за 2014 год наблюдался 31 пациент с 
нейрохирургической патологией, которым бы-
ла выполнена трахеотомия: 15 больным - ниж-
няя, 4 - верхняя, 12 - срединная. Всем пациен-
там выполнялся продольный разрез трахеи, 
«окно» в трахее не формировалось. Трахея бы-
ла подшита к коже двумя швами. Декануляция 
проводилась на 10 сутки. Микротрахеостома 
сформировалась у 2 пациентов. Трахео-
пищеводный свищ не формировался.  У 6 па-
циентов декануляция проведена спустя 2 меся-
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ца после наложения трахеостомы (спинальная 
травма). У 4 из них сформировалась микротра-
хеостома. У 2 пациентов через 1 месяц после 
операции сформировалась трахео-пищеводная 
фистула на уровне нижнего края канюли. Та-
ких осложнений как хондроперихондрит, кро-
вотечение не было. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 
правильное наложение трахеостомы и ранняя де-
кануляция не приводит к рубцовому стенозу гор-
тани и трахеи, формированию трахео-пищеводной 
фистулы, уменьшает количество микротрахео-
стом, а ранняя трахеостомия предпочтительней 
длительной эндоларингеальной интубации. 

 
© Р.Н. Падалка, А.Н. Черняк, В.Н. Немой, В.Е. Лецко, 2015 
 
 
 
 

О.И. ПАЛАМАР, Э.Р. ИСМАГИЛОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ 
 

Хирургическое лечения пациентов с на-
зальной ликвореей остаётся сложным и не все-
гда эффективным. Учитывая бурное развитие 
эндоскопических технологий, совершенствова-
ние методики эндоназального доступа, визуали-
зировать и обеспечить эндоскопический доступ 
к месту источника ликвореи удаётся практиче-
ски в любых отделах полости носа и околоносо-
вых пазух. Дискутабельным вопросом остаётся 
выбор методики и использование материалов 
для пластики дефекта основания черепа (сво-
бодных аутотрансплантатов, трансплантатов на 
сосудистой ножке и др.), от этого зависит на 
сколько герметично закрыт дефект, риск разви-
тия рецидива назальной ликвореи. 

На сегодняшний день оптимальным вы-
бором методики пластики дефекта основания 
черепа при эндоскопическом эндоназальном 
доступе (размер дефекта не превышает 2 см) 
является использование фрагмента широкой 
фасции бедра, костные фрагменты перегородки 
носа, передней стенки основной пазухи, назо-
септальный лоскут, фрагмент средней носовой 
раковины, фрагмент хряща перегородки носа. 

За период с 2010 по 2015 год было про-
оперировано 30 пациентов по поводу назальной 
ликвореи. До операции изучалось наличие у па-
циента интракраниальной гипертензии (для ре-
шения вопроса о постановке люмбального дре-
нажа).У 10 пациентовдефект находился в облас-
ти ситовидной пластинки решетчатой кости, у 
15 пациентов источником ликвореи являлась 
основная пазуха ( в эту группу так же входили 
пациенты прооперированные по поводу адено-
мы гипофиза с ликвореей возникшей интраопе-

рационно), и у 5 пациентов - источник ликвореи 
находился в области крыши решетчатого лаби-
ринта (срединие и задние решетчатые клетки). 
Все пациенты были прооперированы эндоско-
пическим эндоназальным доступом. В 20 случа-
ях дефект имел размер более 0,5 см, использо-
вались для пластики: фрагмент широкой фасции 
бедра, костный фрагмент перегородки носа, на-
зосептальный лоскут либо фрагмент среднй но-
совой раковины на ножке). При наличии точеч-
ных дефектов до 0,2 см использовался хирурги-
ческий воск (3 пациента). У 7 пациентов размер 
дефекта был до 0,5 см и для пластики использо-
валась широкая фасция бедра с фрагментом 
средней носовой раковины на ножке. Пластиче-
ский материал фиксировался в полости носа с 
помощью баллон катетера Фоллея, котрый уда-
лялся на 7 сутки после операции и губкой Ме-
роцель которая удалялась на первые или вторые 
сутки после операции.За период наблюдения 
рецидивов назальной ликвореи не выявлено. 

Эндоскопический эндоназальный доступ 
может рассматриваться какосновной методле-
чения пациентов с назальной ликвореей и нали-
чием дефекта основания черепа до 2 см. При 
размерах дефекта более 0,5 см целесообразным 
использовать в качестве пластического мате-
риала фрагмент широкой фасции бедра, костно-
го фрагмента перегородки носа, назосептальный 
лоскут, что обеспечивает герметичное закрытие 
дефекта, препятствует развитию рецидивов. При 
наличии точечных дефектов использование хи-
рургического воска позволяет герметично за-
крыть дефект с нанесением минимальной опе-
рационной травмы. 

 
© О.И. Паламар, Э.Р. Исмагилов, Д.Д. Заболотная, 2015 
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Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, Д.А. ЗИНЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, В.Д. ГАЙДУК, О.В. ШАФИНСКИЙ  
(КИЕВ, УКРАИНА)  

СЕПТОПЛАСТИКА. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ? 
Как известно нарушение носового дыха-

ния встречается у 70% всех лор-пациентов. Из 
них половина больных имеют нарушения носо-
вого дыхания связанные с искривлением носо-
вой перегородки. Причинами искривления но-
совой перегородки прежде всего могут быть 
различные травмы, врожденные аномалии раз-
вития, генетическая предрасположенность. Ис-
кривления носовой перегородки подразделяют-
ся на физиологические, травматмческие и ком-
пенсаторные, в зависимости от причины воз-
никновения. Все пациенты с данной патологией 
рано или поздно подвергаются хирургическому 
лечению. 

Кроме того, как известно из работ А.А. 
Аткарской, Минна и др., в норме ток воздуха 
при вдохе по чисто физическим законам идет не 
по кратчайшему пути по нижнему носовому 
ходу, а дугообразно, поднимаясь сначала высо-
ко кверху к средней раковине и выше, а затем 
лишь спускается вниз к хоане. Наоборот, при 
выдохе ток воздуха идет по нижнему носовому 
ходу. В силу этого в случае сужения (от искрив-
ления перегородки) просвета носа в средних его 
отделах при свободном нижнем отделе ток воз-
духа при вдохе должен направиться насильст-
венно по необычному руслу, т.е. по нижнему 
носовому ходу. Такие же затруднения происхо-
дят в случае сужения нижнего носового хода в 
момент выдоха. Поэтому свободный нижний 
или средний ход не исключает возможности 

расстройства носового дыхания. В отделении 
воспалительных заболеваний ЛОР-органов ГУ 
«Институт отоларингологии им. А.С. Коломий-
ченко» НАМНУ выполняется более 1000 опера-
тивных вмешательств, по поводу искривления 
носовой перегородки. При проведении опера-
тивного вмешательства очень важно учитывать 
все анатомические особенности перегородки 
носа, а также присутствующие деформации на-
ружного носа. Мы считаем, что при проведении 
оперативного вмешательства по поводу искрив-
ления носовой перегородки следует обязательно 
выполнять коррекцию переднего отдела (устра-
нение подвывиха 4-х-угольного хряща), при де-
виации в верхнем отделе носовой перегородки 
следует удалять искривленный участок, также 
обязательно производится коррекция назальной 
ости, при проведении септопластики. Каждый 
хирург должен учитывать дополнительные ис-
кривления носовой перегородки, которые вы-
полняются не всегда и не всеми так как, по мне-
нию многих специалистов, данные вмешатель-
ства могут повлечь за собой осложнения. В та-
ком случае мы предлагаем использовать в конце 
операции крашированный хрящ, выполнять 
коррекцию переднего отдела носовой перего-
родки, путем постановки strat-graft также, если 
это необходимо выполняется коррекция носо-
вых клапанов. Только при проведении дополни-
тельных вмешательств мы сможем предоставить 
пациентам оптимальное носовое дыхание. 

 
© Н.А. Пелешенко, Д.А. Зинченко, Д.Д. Заболотная, В.Д. Гайдук, О.В. Шафинский, 2015 
 

 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.Н. ДРУМОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ БИФОСФОНАТОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКИХ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ГАЙМОРИТОВ 

 
Одонтогенные верхнечелюстные синуси-

ты составляют не менее 5 % от общего количе-
ства воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области, от 2 % до 86 % от общего ко-
личества больных с патологией верхнечелюст-
ных пазух (ВЧП) и от 3% до 7% от общего ко-
личества хирургических стоматологических за-
болеваний. Среди них выделяется особый вид 
патологии – хронические постимплантационные 
гаймориты (ХПГ). Аналитика показывает уве-
личение количества дентальной имплантации 

(ДИ) в последние годы, что и прогнозирует их 
рост и в дальнейшем. ДИ на верхней челюсти 
сопряжена с высоким риском развития ХПГ со 
специфическим патогенезом на каждом из своих 
этапов. Особенно остро стоит проблема ранней 
диагностики и профилактики этих гайморитов 
на первом, хирургическом этапе ДИ. Часто не-
достаточное знание строения, радиологической 
анатомии лицевого скелета, пренебрежение 
полноценным рентгенологическим исследова-
нием способны нивелировать любой результат, 
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достигнутый с использованием передовых тех-
нологий и материалов ДИ. Этиопатогенез ХПГ 
обусловлен анатомией кости верхней челюсти, 
патогенезом частичной адентии и ухудшением 
биофизических свойств кости вследствие мани-
пуляций в процессе ДИ (понижением механиче-
ской прочности кости, повышением порозности 
и проницаемости кости). Именно необходи-
мость оптимизировать схему комплексного кон-
сервативного лечения при введении в неё до-
полнительного лекарственного средства ини-
циировала это исследование.   
  

Цель работы – доказать эффективность 
использования бисфосфонатов в лечении ХПГ.  

Материал и методы. Под нашим наблю-
дением находились 30 человек с ХПГ в возрасте 
от 39 до 55 лет. Больные не имели в анамнезе 
заболеваний ЛОР-органов. ДИ не предшество-
вал синус-лифтинг. Клиническая симптоматика 
гайморита возникла после ДИ на верхней челю-
сти в сроки от 6 мес до нескольких лет. Консер-
вативное лечение у оториноларинголога давало 
кратковременные ремиссии длительностью 3-6 
месяцев. 

Рентгеновские компьютерные томогра-
фические исследования выполнялся на аппарате 
"Соматом Плюс 4" со шкалой рентгеновской 
плотности – 1024±3071 ед. X. Гистографический 
анализ проводили при помощи функции 
"Evaluate region of interest" по следующим пра-
вилам: форма диафрагмы – круглая; площадь 
диафрагмы – постоянная во всех исследованиях 
– 0,4 см; погрешность вычерчивания диафрагмы 
– ±10 % по площади. 1-е КТ исследование про-

водили после обращении больного и ринологи-
ческого обследования, 2-ое – через 6 месяцев 
при контрольном обследовании.  

Мебифон вводили внутривенно капельно 
в дозе 300 мг (1 ампула) в 180 мл изотоническо-
го (0,9%) раствора натрия хлорида 1 раз в сутки 
на протяжении 40 мин. Курс лечения – 3 дня. 
Курсовая доза — 900 мг. Ибандронат-Тева на-
значали внутрь в дозе 150 мг (1 таблетка) 1 раз в 
месяц, желательно в один и тот же день каждого 
месяца. Курс лечения – 3 месяца. Курсовая доза 
– 450 мг. 

Результаты исследования. Клинический 
опыт и проведенный анализ рентгеновской 
плотности – статистической структурно-
чувствительной характеристики ткани – показал 
достоверное увеличение показателя через 6 ме-
сяцев у всех больных после 1 курса лечения. 

Лечебный алгоритм А + мебифон + Ибан-
дронат-Тева обеспечил увеличение длительно-
сти ремиссии с 4,5±1,2 месяцев до 13,2±1,4 ме-
сяцев. 

Выводы. На основании проведенного ана-
лиза исследования, можно сделать выводы: 

1. Применение бифосфонатов у пациентов 
с ХПГ повышает показатели плотности кости, 
снижает ее проницаемость, вследствие чего 
уменьшает патологическое воздействие имплан-
та и увеличивает длительность ремиссии в 100% 
наблюдений. 

2. Для успешного лечения и профилакти-
ки возникновения ХПГ у данной категории 
больных рекомендуем обязательное совместное 
динамическое наблюдение оториноларинголо-
гов и стоматологов. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.Н. Друмова, 2015 
 

 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.А. СУВОРКИНА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ НАСТОРОЖЕННОСТИ  
ПРИ ФАРИНГОНЕВРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

 
К одной из мало изученных и трудно под-

дающихся диагностике и лечению видов пато-
логии в современной оториноларингологии от-
носится фарингоневрологический син-
дром(ФНС), возникающий чаще у женщин в 
постгестационный период на фоне как физиоло-
гической, так и патологической эстрогенопении. 
Как, правило, эта категория больных обращает-
ся к специалистам оториноларингологам амбу-
латорного звена, невероятная загруженность 
которых и недостаточная осведомленность 

(публикации по этой проблеме практически от-
сутствуют в доступной литературе, тематика 
проблемы не включена в учебные программы по 
повышению квалификации ТУ и ПАЦ). Отсут-
ствие визуальных форм ФНС заставляют отори-
ноларинголога согласно стандартам обследова-
ния ЛОР-больных, исключить у последних на-
личие воспалительных, невоспалительных и 
опухолевых заболеваний глотки и гортани и 
направлять пациентов к эндокринологам, нев-
ропатологам, гастроэнтерологам и другим спе-
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циалистам, в дальнейшем не прослеживая инте-
гративную междисциплинарную динамику их 
состояния. В результате пациентки длительно 
обследуясь акцентуируются на данной, в боль-
шей степени субъективной симптоматике, стра-
дают психологически (канцерофобия, психосо-
матические депрессии и прочее), длительное 
время остаются без индивидуально подобранно-
го лечения. 

Целью нашего исследования было: изу-
чить клинические проявления ФНС у пациенток 
постгестационного периода для улучшения ка-
чества диагностики и лечения.  

Материалы и методы. Обследовано 29 
женщин в возрасте от 46 до 57 лет с ФНС – 18 с 
инволюционной физиологической и 11 с пато-

логической эстрогенопенихей ( операции на ор-
ганах малого таза по поводу воспалительных, 
невоспалительных и опухолевых процессов, 
требующих постоянной гормонозаместительной 
терапии. Всем пациенткам проведено общекли-
ническое и оториноларингологическое обследо-
вание совместно с эндокринологами, гастроэн-
терологами, гинекологами (ЭКГ, РН-метрия же-
лудочного сока, УЗИ органов шеи, ЖКТ и мало-
го таза, КРТ, гормональное зеркало. 

Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате проведенного исследования в обеих груп-
пах выявлена схожая общая и ЛОР-
симптоматика, значительно более выраженная в 
группе с физиологической эстрогенопенией, не 
получающей заместительную гормонотерапию. 

 

№ п/п Симптомы 
Группы 

I II 
1. Глоточная парастезия 15 8 
2. Чувство инородного тела в глотке 12 8 
3. Глосситы 3 - 
4. Угловые хейлиты 3 - 
5. Горечь и неприятные ощущения в в полости рта и глотки 18 5 
6. Снижение аппетита 13 - 
7. Потеря массы тела 9 - 
8. Снижение РН 12 3 
9. Ахлоргидрия 3 - 

10. Гиперхлоргидрия 11 2 
 
Полученные данные позволили произве-

сти индивидуальную коррекцию состояния об-
следуемого контингента и провести этиопатоге-
нетический подход к лечению. 

 Выводы: 
1. Диагностика и лечение эстрогенозави-

симого ФНС требует скрупулезного интегра-
тивного комплексного подхода совместно с ги-

некологами, эндокринологами, гастроэнтероло-
гами, онкологами и невропатологами. 

2. Пациенток с ФНС развивающимся на 
фоне инволюционной физиологической эстро-
генопении следует отнести к группе риска (кли-
ническая группа №1) как фактор предопухоле-
вой патологии по схожести симптомов с триа-
дой Пламмера-Винсона. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.А. Суворкина, 2015 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РИНОСИНУСОНАЗАЛЬНЫХ ДИСКИНЕЗИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ АНТИМИМИЧЕСКУЮ БОТУЛИНОТЕРАПИЮ 

 
По данным Государственной службы 

статистики в Украине продолжительность 
жизни граждан увеличилась за последние 3 
года с 68,27 до 71,37. Несмотря на сложную 
политическую и экономическую ситуацию в 
стране, эта статистика оптимистична и явля-
ется результатом улучшения качества жизни 
украинцев и, в том числе, повышения уровня 

медицинских услуг. Поэтому сегодня эстети-
ческая составляющая в современной медици-
не, как важнейшей отрасли народного хозяй-
ства, не может и не должна оставаться изоли-
рованно в «тени». Желание улучшить свою 
эстетику, как по медицинским так и по соци-
альным показаниям, сегодня является естест-
венным и доступным.  
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 Выше изложенное инициирует нас поде-
литься клиническим опытом по поводу некото-
рых особенностей и осложнений со стороны 
ЛОР-органов, ставшей особенно популярной в 
последние годы антимимической ботулинотера-
пии (БТ) верхней половины лица. Одним из из-
вестных противопоказаний к БТ является нали-
чие хронических воспалительных и невоспали-
тельных заболеваний краниофасциальной об-
ласти в стадии обострения процесса. Что скры-
вается за этой фразой? Мало акцентуировано, но 
наиболее часто БТ, в связи с основным меха-
низмом действия, затрагивает, в силу особенно-
стей кровоснабжения и иннервации лицевой 
области, смежные органы, чаще полость носа и 
придаточные пазухи с нарушением функции 
МЦТ в виде его дискинезий вплоть до полной 
блокады последнего. Это ведет к возникнове-
нию обострений хронических заболеваний этой 
области плохо поддающихся традиционному 
лечению. Происходит это по многим причинам: 
специфичность и малоизученность патогенеза 
данного состояния в оториноларингологии, от-
носительная «молодость» проблемы, часто не-
профессиональное (что недопустимо!) выполне-
ние процедуры «смелыми» врачами других 
профилей в неспециализированных учреждени-
ях. 

 Цель исследования. Оценить степень 
угнетения функции МЦТ риносинусоназальной 
области у пациентов перенесших антимимиче-
скую БТ верхней трети лица, разработать ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий 
по обследованию, динамическому наблюдению 
и лечению этого контингента. 

 Материал и методы.  
Под нашим наблюдением находилось 42 

пациента в возрасте 34-60 лет (7 мужчин и 33 
женщины). Исследования проводились в базо-
вом соматическом отделении кафедры оторино-
ларингологии ОНМедУ. Исследуемые были по-
делены на две группы. Первую составили 18 
добровольцев (5 мужчин и 13 женщин) без па-
тологии риносинусоназальной зоны после БТ. 
Вторую группу составили 24 пациента (2 муж-
чин и 22 женщины) с различной исходной хро-
нической патологией изучаемой области вне 

стадии обострения (искривление носовой пере-
городки с вазомоторным компонентом, хрони-
ческие катаральные и гипертрофические рини-
ты, хронические синуситы разных локализа-
ций). Всем пациентам выполнялось общеклини-
ческое оториноларингологическое обследование 
с эндоскопией полости носа и измерением му-
коцилиарного клиренса по традиционной мето-
дике, микробиологическая диагностика, цитоло-
гия носового секрета, КРТ, ППН.  

 Результаты и их обсуждение.  
В результате проведенного исследования 

в первой группе скорость МЦТ сразу после се-
анса БТ снизилась незначительно и составила 
интервал от 2,5-4,1 мм/с и к 5-7 дню восстано-
вилась к исходной самостоятельно. Во второй 
группе выявлено существенное снижение ско-
рости МЦТ после БТ и составило 0,9-2,1 мм/с, 
что сопровождалось труднокупируемым вазо-
моторным компонентом по парасимпатическо-
му типу у 16 пациентов (постоянная и ортоста-
тическая носовая обструкция, ринорея) и у 8 
пациентов в виде перехода хронических рино-
синуситов в фазу обострения, что потребовало 
применения кроме традиционного лечения, раз-
работанного нами комплекса локальной и об-
щей антихолинестеразной, дезинтоксикацион-
ной и антидотной терапии. 

 Выводы:  
1. БТ у здоровых лиц вызывает незначи-

тельное снижение скорости МЦТ в пределах 
физиологических норм, проходит самостоятель-
но и не требует терапевтической коррекции. 

 2. Для эффективной профилактики рино-
синусоназальных мукоцилиарных дискинезий 
после БТ, возникающих на фоне имеющейся 
скрытой или явной органической и функцио-
нальной патологии этой области, необходимо 
тщательное компетентное предварительное об-
следование с участием оториноларингологов и 
исключительно в высокоспециализированных 
лечебных учреждениях. 

 3. Разработанный нами способ антихо-
линестеразной, дезинтоксикационной и анти-
дотной терапии позволил улучшить непосред-
ственные результаты лечения осложнений БТ 
на 34%. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.В. Цепколенко, 2015 
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В.Н. ПИСАНКО, Б.Н. МИРОНЮК, П.В. ВИННИЧУК, Н.В. ШЕПЕЛЕНКО, Л.К. ВЛАСЮК,  
Л.А. КУДЬ, И.И. САПИЖАК (КИЕВ, УКРАИНА) 

БИМОДАЛЬНАЯ БИЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМ СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ  

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

До настоящего времени дискутабельным 
остается вопрос о возможности и целесообраз-
ности  совмещения кохлеарной имплантации и 
электроакустической коррекции слуха у паци-
ентов с выраженным ассиметричным перцеп-
тивным поражением слуха, то есть глухотой с 
одной стороны и выраженной тугоухостью с 
другой. Ранее существовала точка зрения непер-
спективности подобного сочетания передачи 
звуковой информации. Это обосновывали тем, 
что при электрической и электроакустической 
стимуляции слухового анализатора  в слуховой 
зоне коры головного мозга формируются раз-
личные слуховые образы, в результате чего воз-
никает «диссоциация» интегрального образа, 
что, в значительной степени, затрудняет   слу-
ховую реабилитацию. Однако в последние годы 
появились сообщения о том, что бимодальное 
билатеральное представление звукового стиму-
ла, за счет пластических возможностей головно-
го мозга, позволяет повысить эффективность 
слуховой реабилитации.  Различные авторы на-
блюдали подобный эффект у 42-71 % пациентов 
с ассиметричной выраженной перцептивной 
потерей слуха. 

Мы проанализировали наш опыт бимо-
дального билатерального представления звуко-
вого стимула  детям выраженной ассиметрич-
ной перцептивной тугоухостью. Анализ прове-
ден у 73 пациентов. Для оценки слуховых реак-
ций на речь использовали адаптированную к 
украинскоиу языку интернациональную ”Мето-
дику оценки слухового и речевого развития” 
Evalution of Auditory Responses of Speech. Учи-
тывали также комфортность  для больного соче-
тания электрической и электроакустической 
передачи звуковой информации. 

В результате 22 (30.1%) человека ис-
пользовали совместно слуховой аппарат и кох-
леарный имплант. У остальных бимодальная 
передача звука вызывала дискомфорт и паци-
енты отдавали предпочтение слуховому аппа-
рату или кохлеарному импланту. Бимодальную 
передачу слуховой информации предпочитали, 
как првило, пациенты, имевшие значительный 
опыт ношения слухового аппрата до операции. 
Кроме того, по нашему мнению, имеет значе-
ние качество сурдопедагогической помощи и 
уровень внимание родителей к  слуховой реа-
билитации. 

 
© В.Н. Писанко, Б.Н. Миронюк, П.В. Винничук, Н.В. Шепеленко, Л.К. Власюк, Л.А. Кудь, И.И. Сапижак, 
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Е.Н. МИХНО, Н.А. ЧЕРНЫШОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

СЛУХОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С АТРЕЗИЕЙ НАРУЖНОГО  
СЛУХОВОГО ПРОХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ”BAHA” 

 
К настоящему времени в мире более 

70000 человек с нарушением слуха реабилити-
рованы с использованием системы”Baha”. Пока-
занием для использования ”Baha”являются: 
кондуктивная тугоухость при наличии костно-
воздушного интервала более 30 дБ; смешанная 
тугоухость при наличии костно-воздушного ин-
тервала более 30 дБ и сенсоневральном компо-
ненте менее 65 дБ.  

До 6 лет рекомендуется ношение ”Baha”с 
использованием бандажа. После 6 лет предпоч-
тительно вживление устройства. 

Под нашим наблюдением находилисб 13 
детей в возрасте 1 год-14 лет с двусторонней 
атрезией слуховых проходов (2 человека с син-
дромом Франческетти). У всех пациентов, при 
субьективной аудиометрии или регистрации 
КСВП, определялся костно-воздушный интер-
вал 45-55 дБ по всей тоншкале. У 8 пациентов 
старше 6 лет на КТ-грамме височных костей 
выявлены различной выраженности нарушения 
формирования структур среднего уха. 

5 детям, возраст которых бал 1-4 года, на-
строили систему ”Baha” для ношения на банда-
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же. При оценке состояния слуховой функции 
через неделю после начала использования, слух 
соответствовал норме. 

Восьми пациентам произведено оператив-
ное вмешательство по вживлению ”Baha”. У 6 
больных операция проведена в один этап. Двоим с 
очень тонкой чешуей височной кости (один с син-
дромом Франческетти) выполнен первый этап 
вмешательства, второй планируется через 6 меся-
цев, то есть рослее ожидаемой оссификации дна 
«кармана». При настройке устройств у 6 пациен-
тов через неделю после операции раcтояние раз-

борчивости шепотной речи превышало 5 метров. 
В послеоперационном периоде наружная часть 
системы ”Baha” используется с помощью бандажа   
до достижения стабильности имплантируемого 
устройства. Через 1 месяц после оперативного 
вмешательства уровень стабилизации у 5 человек 
был низким 17-56 ед., а у одного средний – 60 ед. 
Через 2 мес. он вырос до 47-58 ед. Эта динамика 
вполне соответствует норме. Показатель стабили-
зации выше 60 ед., позволяющий адекватно ис-
пользовать систему ”Baha” достигается, обычно, 
через 4-6 месяцев. 

 
© В.Н. Писанко, Л.А. Савчук, Б.Н. Миронюк, П.В. Винничук, Л.К. Власюк, Е.Н. Михно, Н.А. Чернышова, 
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АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ У ДІТЕЙ 
 

Мета нашої роботи – систематизація пуб-
лікацій оториноларингологів Тернопільщини по 
аденоїдних вегетаціях у дітей. Публікації з цього 
питання розпочались в 2013р. За період з 2013 по 
2015 рр. опубліковано 7 наукових праць. Наво-
димо список цих публікацій в хронологічному 
порядку: 1. Протасевич Г.С. Клінічні прояви аде-
ноїдних вегетацій у дітей першого року життя 
//Здобутки клінічної та експериментальної меди-
цини. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. 
– С. 219-220 [Оригінальна стаття]. 2. Протасевич 
Г.С., Яшан О.І., Корицький В.Г. та ін.. Клініка і 
діагностика аденоїдних вегетацій у дітей 
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
2014. - №3-с. – С. 148-149 [Оригінальна стаття]. 
3. Протасевич Г.С., Яшан О.І., Меуш О.П. та ін.. 
«Зовнішній аденоїдизм» при гіпертрофії горлово-
го мигдалика у дітей //Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб. – 2014. - №3-с. – С. 149 [Тези]. 
4. Яшан О.І., Протасевич Г.С., Гайдучик І.Я. та 
ін.. Нічний енурез у дітей на аденоїдні вегетації  
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
2014. - №3-с. – С. 201 [Тези]. 5. Протасевич Г.С. 

Гіпертрофія горлового мигдалика у школярів, що 
постійно проживають у зоні  посиленого радіа-
ційного контролю //З'їзд оториноларингологів 
України. 12-й. – Львів: Б.в., 2015. – С. 127 [Тези]. 
6. Протасевич Г.С. «Зовнішній аденоїдизм» у 
школярів на аденоїдні вегетації, що постійно 
проживають у зоні  посиленого радіаційного кон-
тролю //З'їзд оториноларингологів України. 12-й. 
– Львів: Б.в., 2015. – С. 129 [Тези]. 7. Протасевич 
Г.С. Нічний енурез у школярів на гіпертрофію 
горлового мигдалика, що постійно проживають у 
зоні  посиленого радіаційного контролю //З'їзд 
оториноларингологів України. 12-й. – Львів: Б.в., 
2015. – С. 129-130 [Тези]. 

Таким чином, наведені відомості свідчать 
про те, що оториноларингологи Тернопільщини 
за період з 2013 по 2015рр. опублікували 7 нау-
кових робіт по аденоїдних  вегетаціях у дітей: 2 
оригінальні статті, 5 тез. Вважаємо, що наведені 
в нашій публікації відомості будуть мати певне 
пізнавальне теоретичне і практичне значення 
для дитячих оториноларингологів, педіатрів, 
сімейних лікарів та інших фахівців. 

 
© К.О. Пляшко, 2015 
 
 
 
 

К.О. ПЛЯШКО, Г.Г. ВОЛОШИН, І.Я. ВІВЧАР (ТЕРНОПІЛЬ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НАЗИВІН ОКСИМЕТАЗОЛІН В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ  

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по застосуванню препарату Називін Оксиме-
тазолін в комплексному лікуванні гострого 
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гнійного верхньощелепного синуситу. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 2013 року. За період з 
2013 по 2014рр. оториноларингологи Тернопі-
льщини опублікували 3 наукові роботи по за-
стосуванню препарату Називін Оксиметазолін в 
комплексному лікуванні гострого гнійного вер-
хньощелепного синуситу. Наукові роботи опуб-
ліковані в «Журналі вушних, носових і горлових 
хвороб» (м. Київ). Всі 3 публікації є  тезами.  

Я.С. Мельник, І.В. Хоружий, В.В. Ніколов  
і співавтори (2013) в тезах «Комплексне ліку-
вання гострого гнійного верхньощелепного си-
нуситу з застосуванням Називіну у дорослих» 
описують використання препарату Називін Ок-
симетазолін в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу у 10 хво-
рих віком від 19 до 39 років. Хворі, крім Називі-
ну Оксиметазоліну, отримували традиційне лі-
кування. Називін Оксиметазолін призначався в 
0,05% розчині по 2 краплі в кожний носовий хід 
тричі на добу. Отримано добрі результати. Під-
креслюється, що застосування крапель Називін 
Оксиметазолін в комплексному лікуванні хво-
рих на гострий гнійний верхньощелепний сину-
сит підвищує ефективність терапії пацієнтів з 
цією патологією. Автори рекомендують краплі 
Називін Оксиметазолін для місцевого лікування 
хворих на гострий гнійний верхньощелепний 
синусит як судинозвужувальний і протизапаль-
ний засіб. А.М, Невірковець, І.О. Біль, Л.В. 
Яшан і співавтори (2013) в тезах «Називін Ок-
симетазолін в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу у дорос-
лих» описують застосування крапель Називін 
Оксиметазолін в комплексному лікуванні гост-
рого гнійного верхньощелепного синуситьу у 10 
хворих віком від 20 до 42 років. Називін Окси-
метазолін призначався в 0,05% розчині по 2 

краплі в кожний носовий хід тричі на добу. 
Отримано добрі результати. Підкреслюється, що 
застосування крапель Називін Оксиметазолін в 
комплексному лікуванні хворих на гострий 
гнійний верхньощелепний синусит підвищує 
ефективність терапії пацієнтів з цією патологі-
єю. Отримані результати дають підставу реко-
мендувати краплі Називін Оксиметазолін для 
місцевого лікування хворих на гострий гнійний 
верхньощелепний синусит як судинозвужуваль-
ний і протизапальний засіб, зазначають автори. 
А.В. Хабаров, Ю.М. Андрейчин, В.А. Башинсь-
кий і співавтори (2013) в тезах «Застосування 
Називіну Оксиметазоліну в комплексному ліку-
ванні гострого гнійного верхньощелепного си-
нуситу у дітей» описують використання препа-
рату Називін Оксиметазолін в комплексному 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу у 10 дітей віком від 12 до 18 років. 
Називін Оксиметазолін призначався в 0,05% 
розчині по 2 краплі в кожний носовий хід тричі 
на добу. Отримано добрі результати. Підкрес-
люється, що застосування Називіну Оксимета-
золіну в комплексному лікуванні дітей,  хворих 
на гострий гнійний верхньощелепний синусит, 
підвищує ефективність терапії дітей з цією па-
тологією. Автори рекомендують Називін Окси-
метазолін для лікування таких дітей як судино-
звужувальний і протизапальний засіб.   

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини за період з 2013 по 2014рр. опублі-
кували 3 наукові роботи (тези) по застосуванню 
препарату Називін Оксиметазолін в комплекс-
ному лікуванні гострого гнійного верхньощеле-
пного синуситу. Вважаємо, що наведені в даній 
публікації відомості будуть мати певне пізнава-
льне, теоретичне і практичне значення як для 
оториноларингологів, так й для інших фахівців 
(терапевтів, педіатрів,  сімейних лікарів та ін.). 
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СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ ПРИ ЇЇ ЗАПАЛЕННІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно стану слизової оболонки верхньо-
щелепної пазухи при її запаленні. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питан-
ня розпочались з 1982 року. За період з 1982 по 
2012рр. оториноларингологами Тернопільщини 

по стану слизової оболонки верхньощелепної 
пазухи при її запаленні опубліковано 9 наукових 
робіт, що становить 0,81% від загальної кількос-
ті (1102) публікацій наукових праць оторинола-
рингологів Тернопільщини. Наукові роботи 
опубліковані в журналах: «Журнал вушних, но-
сових і горлових хвороб» (м. Київ), «Журнал 
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ушных, носовых и горловых болезней» (м. Ки-
їв), «Здравоохранение» (м. Кишинів), «Риноло-
гія» (м. Київ), «Шпитальна хірургія» (м. Терно-
піль) і збірниках: «Здобутки клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Інфе-
кційні хвороби: досягнення і проблеми в діагно-
стиці та терапії» (м. Тернопіль), «ХІ з’їзд отори-
ноларингологів України» (м. Судак). Серед опу-
блікованих робіт 5 статей і 4 тез.  

Ю.М. Андрейчин і Ю.М. Орел (2011) в 
тезах «Особливості клітинного складу слизової 
оболонки верхньощелепної пазухи при синуси-
тах» наводять аналіз цитологічної структури 
слизової оболонки верхньощелепної пазухи при 
гострому одонтогенному верхньощелепному 
синуситі (14 випадків) і хронічному поліпозно-
му верхньощелепному синусиїті (28 випадків). 
Аналіз співвідношення клітинних елементів 
слизової оболонки верхньощелепної пазухи сві-
дчить про активну участь імунних реакцій в па-
тогенезі гострого одонтонтогенного верхньоще-
лепного синуситу, в той же час при хронічному 
верхньощелепному синуситі спостерігається 
депресія популяції лімфоцитів при високій ак-
тивності клітин, що репрезентують гуморальну 
ланку імунітету, зазначають автори. Ю.М. Анд-
рейчин (2009) в статті «Морфологічні зміни 
слизової оболонки при одонтогенних верхньо-
щелепних синуситах» наводить результати дос-
лідження патогістологічних змін слизової обо-
лонки і прилеглої кісткової тканини в біоптатах 
у 6 хворих на хронічні одонтогенні синусити 
віком від 18 до 46 років. Встановлено, що при 
одонтогенному верхньощелепному синуситі 
переважають остеодистрофія з наявністю осте-
омаляції та формуванням остеосклерозу. Ю.М. 
Андрейчин (2008) в статті «Стан слизової обо-
лонки верхньощелепної пазухи при хронічних 
синуситах» описує результати електронно – мі-
кроскопічних досліджень слизової оболонки 
верхньощелепних пазух у 12 хворих віком від 
18 до 56 років на загострений хронічний гній-
ний верхньощелепний синусит. Електронно – 
мікроскопічні дослідження слизової оболонки 
верхньощелепних пазух виявили на початку за-
гострення значні зміни епітелію та власної плас-
тинки, які свідчать про розвиток запального 
процесу у різні терміни загострення – глибоку 
деструкцію епітеліального шару та склеротичні 
зміни власної пластинки.  

Ю.М. Андрейчин (2010) в статті «Стан 
слизової оболонки верхньощелепної пазухи при 
хронічних гнійно- поліпозних синуситах» наво-
дить результати електоронно – мікроскопічних 
досліджень слизової оболонки  верхньощелеп-
ної  пазухи  у  12  пацієнтів  при   хронічному 
гнійно – -поліпозному  синуситі. Отримані ре-

зультати вказують на складність патологічного 
процесу в слизовій оболонці верхньощелепної 
пазухи при хронічному гнійно – поліпозному 
синуситі, зазначає автор. Підкреслюється, що 
результати електронно – мікроскопічних дослі-
джень біопсійного матеріалу слизової оболонки 
верхньощелепної пазухи при хронічних гнійно – 
поліпозних синуситах свідчать про глибокі змі-
ни її структурних компонентів. Ю.М. Андрей-
чин (2010) в тезах «Електоронно – мікроскопіч-
ні дослідження слизової оболонки верхньоще-
лепної пазухи у хворих на хронічний синусит» 
наводить результати електронно – мікроскопіч-
ного дослідження слизової оболонки верхньо-
щелепної пазухи у 12 хворих на хронічний вер-
хньощелепний синусиїт. Виявлено різноманітні 
зміни епітеліального шару та власної пластинки, 
які залежно від тривалості хвороби вказують  на 
наявність запального процесу або на глибоку 
деструкцію епітеліального шару та склеротичної 
зміни власної пластинки. Ю.М. Андрейчин 
(2009) в статті «Ультраструктурні зміни слизо-
вої оболонки верхньощелепної пазухи при хро-
нічних синуситах» описує результати електрон-
но – мікроскопічних досліджень слизової обо-
лонки верхньощелепної пазухи при хронічному 
гнійному верхньощелепному синуситі у 12 хво-
рих віком від 18 до 56 років. При  електронно – 
мікроскопічному дослідженні слизової оболон-
ки у цих пацієнтів знайдені запальні зміни епі-
телію і власної пластинки, а також склеротич-
ний процес. Встановлено, що глибина тканевої 
деструкції залежить від тривалості захворюван-
ня. Ю.М. Андрейчин (2009) в статті «Ультра-
структурні зміни слизової оболонки верхньоще-
лепної пазухи при хронічних гнійно – поліпоз-
них синуситах» наводить результати електронно 
– мікроскопічних досліджень слизової оболонки 
верхньощелепної пазухи при хронічному гнійно 
– поліпозному верхньощелепному синуситі у 12 
хворих віком від 18 до 50 років. При  електрон-
но – мікроскопічному дослідженні слизової 
оболонки верхньощелепної пазухи у цих  паціє-
нтів знайдені деструктивні і запальні зміни з 
руйнуванням епітеліоцитів і морфологічні озна-
ки місцевої активації клітинних і гуморальних 
ланок імунітету.  

Є.М. Єдинак і С.А. Сморщок (1982) в 
статті «Ультраструктура мерцательного эпите-
лия верхнечелюстной пазухи при местном воз-
действии различных концентраций пеницилли-
на» наводять результати вивчення в експериме-
нті на кроликах ультраструктури миготливого 
епітелію верхньощелепної пазухи при місцевій 
дії різних концентрацій пеніциліну. Встановле-
но, що війчастий епітелій верхньощелепних па-
зух кроликів, яким вводили пеніцилін в концен-
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трації 100000 ОД/мл, мали місце глибокі зміни 
ультраструктури. Очевидно, що місцеве засто-
сування антибіотиків в високих концентраціях 
призволить до деструктивних змін війчастого 
епітелію, зазначають автори. Разом з тим, при 
введенні пеніциліну в концентрації 2000 ОД/мл 
в поєднанні з примусовою аерацією ураженої 
пазухи ці явища виражені незначно, відмічають 
вони. Автори приходять до висновку про недо-
цільність введення у верхньощелепні пазухи 
високих концентрацій антибіотиків. Є.М. Єди-
нак, І.А. Яшан, С.А. Сморщок і співавтори 
(1985) в статті «О влиянии пенициллина в раз-
личных концентрациях на ультраструктуру сли-
зистой оболочки верхнечелюсной пазухи при 
экспериментальном гайморите» описують ре-
зультати вивчення впливу пеніциліну в різних 
концентраціях на ультраструктуру слизової 
оболонки верхньощелепної пазухи при експе-
риментальному верхньощелепному синуситі в 
дослідах на 20 кроликах. При цьому було вста-
новлено, що місцеве застосування пеніциліну у 

великих концентраціях викликає грубі пору-
шення ультраструктури миготливого епітелію 
верхньощелепних пазух. Незначні зміни ультра-
структури слизової оболонки верхньощелепних 
пазух спостерігаються при місцевому застосу-
ванні пеніциліну в низьких концентраціях в по-
єднанні з примусовою аерацією.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що стан  слизової оболонки 
верхньощелепної пазухи при її запаленні в нау-
кових публікаціях оториноларингологів Терно-
пільщини представлений часто – в 0,81% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Стан сли-
зової оболонки верхньощелепної пазухи при її 
запаленні описується в 9 публікаціях (5 статтях і 
4 тезах). Вважаємо, що наведенні відомості сто-
совно стану слизової оболонки верхньощелепної 
пазухи при її запаленні будуть мати певне пі-
знавальне,  теоретичне  і практичне значення 
для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, 
сімейних лікарів та інших фахівців. 
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МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ  
І ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ НАБРЯКОВО-ПОЛІПОЗНИЙ ЛАРИНГІТ  

ТА НЕСПЕЦИФІЧНУ ГРАНУЛЬОМУ ГОРТАНІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни стосовно мікрофлори слизової  оболонки го-
ртані у здорових людей і хворих на хронічний 
набряково – поліпозний ларингіт та неспецифі-
чну гранульому гортані. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 2009 року. За період з 2009 по 2012 рр. 
опубліковано 3 наукові праці (2 по хронічному 
набряково – поліпозному ларингіту і 1 по не-
специфічній гранульомі гортані), що складає 
0,27% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Наукові роботи опубліковані в журналах: «Віс-
ник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Жу-
рнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ). Серед опублікованих робіт 2 статті і 1 
тези.  

А.П, Ковалик (2009) в статті «Характери-
стика мікрофлори слизової оболонки   гортані   
у   здорових  людей  і  хворих  на  хронічний  
набряково-поліпозний ларингіт» наводить дані 

про кількісну характеристику мікробних асоціа-
цій і видовий склад мікрофлори слизової оболо-
нки гортані у 40 здорових людей і 48 хворих на 
ларингіт Рейнке віком від 33 до 62 років. Вста-
новлено, що мікробне обсіменіння слизової 
оболонки гортані у здорових людей становило 
2672±614 КУО/мл, тоді як у хворих на ларингіт 
Рейнке воно досягало 17347±1018 КУО/мл.  У 
осіб з ларингітом Рейнке виявлялися всі ті ж 
види аеробних мікроорганізмів, що і у здорових 
людей, але значно частіше. Визначали також 
чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, ви-
ділених у хворих на ларингіт Рейнке (стафіло-
коків, стрептококів, нейсерій). Аналіз антибіо-
тикограм стафілококів показав підвищення їх 
резистентності до досліджуваних антибіотиків. 
Виділені із слизової оболонки гортані у хворих 
на набряково – поліпозний ларингіт стрептоко-
ки проявили до антибіотиків значно вищу чут-
ливість, ніж стафілококи. Нейсерії найбільшу 
стійкість виявили до пеніциліну і стрептоміци-
ну. Досить високу чутливість нейсерії мали до 
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антибіотиків групи цефалоспоринів і дещо ме-
ншу – до фторхінолонів. Підкреслюється, що 
визначення виду мікроорганізмів і їх чутливості 
до антибіотиків є важливим критерієм до засто-
сування того чи іншого препарату для попере-
дження ускладнень, викликаних  коковими бак-
теріями, в процесі лікування хворих на набряко-
во – поліпозний ларингіт. Антибіотиками вибо-
ру при цьому можуть бути представники цефа-
лоспоринового (цефуроксин, цефтріаксон, цеф-
піром) і фторхінолонового (левофлоксацин) ря-
ду, відмічає автор.   

Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик і Т.В. Анто-
нів (2011) в статті «Антибіотикочутливість ко-
кової мікрофлори, виділеної із слизової оболон-
ки гортані у здорових осіб і хворих на   набря-
ково – поліпозний ларингіт» описують кількісну 
характеристику мікробних асоціацій і видовий 
склад мікрофлори слизової оболонки гортані у 
40 здорових людей і 54 хворих на ларингіт Рей-
нке. Встановлено, що мікробне обсіменіння сли-
зової оболонки у здорових людей становило 
2672±614 КУО/мл, в той час, як у хворих на ла-
рингіт Рейнке, воно досягало 17412±1016  
КУО/мл.  Із слизової оболонки гортані у здоро-
вих людей частіше виділялись стафілококи, 
другу чисельну групу становили стрептококи і 
на третьому місці – нейсерії. Стафілококи про-
явили високу чутливість до досліджуваних ан-
тибіотиків. Стрептококи характеризувались ви-
сокою чутливістю до всіх досліджуваних препа-
ратів. Нейсерії проявили високу чутливість до 
всіх тестових антибіотиків. Чутливість стафіло-
коків, виділених у хворих на ларингіт Рейнке, 
показала підвищення їх резистентності до дос-
ліджуваних антибіотиків. Стрептококи прояви-
ли до антибіотиків значно вищу чутливість, ніж 
стафілококи. Нейсерії проявили досить високу 
чутливість до антибіотиків групи цефалоспори-
нів  і дещо меншу до фторхінолонів. Підкреслю-
ється, що визначення виду мікроорганізмів і їх 
чутливості до антибіотиків є важливим критері-
єм при застосуванні того чи іншого препарату 

для попередження ускладнень, викликаних ко-
ковими бактеріями в процесі лікування хворих 
на набряково – поліпозний ларингіт. Антибіоти-
ками вибору при цьому можуть бути представ-
ники цефалоспоринового (цефуроксим, цефтрі-
аксон, цефпіром) і фторхінолонового (левофло-
ксацин) ряду, зазначають автори.  

А.П. Ковалик (2009) в тезах «Мікрофлора 
гортані у здорових людей і хворих на неспеци-
фічну гранульому гортані» наводить результати 
вивчення загального кількісного бактерійного і 
грибкового обсіменіння і видового складу авто-
хтонної і алохтонної мікрофлори слизової обо-
лонки гортані у 40 здорових людей і 65 хворих 
на неспецифічну гранульому гортані віком від 
31 до 68 років. Встановлено, загальна щільність 
мікробних популяцій на слизовій оболонці гор-
тані у хворих на неспецифічну гранульому гор-
тані була у 8 разів більшою, ніж у здорових лю-
дей. Підкреслюється, що визначення мікробного 
пейзажу у хворих на неспецифічну гранульому 
гортані має практичне значення при проведенні 
профілактики і лікування гнійно – септичних 
ускладнень після хірургічного видалення даної 
патології.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості  свідчать про те, що  мікрофлора слизової 
оболонки гортані у здорових людей і хворих на 
хронічний набряково – поліпозний ларингіт та 
неспецифічну гранульому гортані в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлена надзвичайно рідко – в 0,27% 
від загальної кількості (1102) наукових публіка-
цій оториноларингологів Тернопільщини. Вона 
описана в 3 публікаціях (2 статтях і 1 тезах). На 
нашу думку, описані відомості про мікрофлору 
слизової облонки гортані у здорових людей і 
хворих на хронічний набряково – поліпозний 
ларингіт та неспецифічну гранульому гортані 
матимуть певне пізнавальне, теоретичне і прак-
тичне значення не лише для оториноларинголо-
гів, а й для інших фахівців (інфекціоністів, мік-
робіологів, бактеріологів та ін.). 

 
© К.О. Пляшко, Г.С. Протасевич, О.В. Стахів, Т.В. Чортківський, 2015 
 

 
 
 

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

КОНТРОЛЬ БОЛЮ ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ 
 

Гострий середній отит (ГСО) – досить 
поширене захворювання, 
яке середньостатистична людина переносить 
принаймні кілька разів у житті, особливо в ди-

тячому віці. Актуальність ГСО зумовлена на-
самперед наявністю інтенсивного болю у вусі. 
Біль у вусі – це клінічний синдром, що проявля-
ється нестерпними відчуттями у вусі, які вини-

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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кають внаслідок запалення і приводять до вира-
женого зниження якості життя пацієнтів. Хоча 
біль є поширеним симптомом при цьому захво-
рюванні, лікарі часто розглядають оталгію як 
другорядний симптом,  що не вимагає серйозної  
уваги. Однак біль, пов'язаний з гострим серед-
нім отитом, є суттєвим уже в перші години хво-
роби і часто зберігається тривалий час, особливо 
у молодшому віці. Разом з тим, ГCO це такий 
стан, при якому часто настає спонтанне оду-
жання,тому акцент повинен ставитись в першу 
чергу на ефективному та безпечному контролі 
болю. 

Встановлено, що антибіотики практично 
не впливають на больовий синдром. Антибакте-
ріальна терапія ГСО не забезпечує симптомати-
чне полегшення болю в перші 24 години ліку-
вання і навіть після 3-7 днів може бути постій-
ний біль у 30% дітей у віці до 2 років. На відмі-
ну від антибіотиків анальгетики полегшують 
біль, пов'язаний з ГСО і повинні бути викорис-
тані  незалежно від того, чи призначена а\б те-
рапія, чи ні. Вони мають бути призначені протя-
гом перших 24 годин захворювання. Пізніший 
початок знеболювання може сприяти фіксації 
больової реакції. 

Знеболення препаратами системної дії до-
сить широко використовується в практиці, од-
нак їх дія уповільнена. Тому існує необхідність 
більш швидкого полегшення болю, зокрема з 
використаннямвушних крапель, що містять міс-
цевий анестетик, зокрема лідокаїн. Лідокаїн 
пригнічує практично всі нервові імпульси, 
включаючи больові й у кілька разів ефективні-
ший, ніж інші місцеві анестетики.З точки зору 
комплексного впливу на механізм формування 
больового синдрому, важливим є використання 
протизапальних препаратів з топічною дією, 
зокрема феназону.  За результатами ряду експе-
риментальних досліджень, місцева знеболюва-
льна дія лідокаїну більш інтенсивна і тривала в  
комплексі з феназоном. 

Вушні краплі Отипакс, в склад яких вхо-
дять лідокаїн та феназон, мають виражені зне-
болювальні та протизапальні властивості. Лідо-
каїн чинить місцевий знеболювальний ефект, а 
феназон має протизапальні властивості. Комбі-
нація феназону з лідокаїном скорочує час до 
початку анестезуючого ефекту, збільшує трива-
лість та виразність знеболювального ефекту, що 
дозволяє швидко знімати больовий синдром при 
отитах. Зменшення болю починається приблиз-
но через п’ять хвилин після закапування, одно-
часно зменшується гіперемія барабанної пере-
тинки. Практично повне зникнення больового 
синдрому настає протягом 15-30 хвилин, а стій-
кий знеболювальний ефект може тривати до 8 – 
10 годин, що визначає частоту використання 2-3 
рази на добу. Одночасне з місцевим викорис-
тання звичайного перорального знеболення 
ймовірно важливе для внеску в ефективне 
управління болем і повинно визначатись конк-
ретною клінічною ситуацією. 

На підставі ряду рандомізованих дослі-
джень,стандарти лікування ГСО рекомендують 
активне знеболення  з використанням вушних 
крапель на основі лідокаїну в комбінаціїз фена-
зоном з високим рівнем доказовості: Б, сильна 
рекомендація. Дані досліджень, рекомендації та 
власний досвід переконливо свідчать, що ендо-
уральне застосування Отипаксу дає можливість 
ефективного контролю болю у пацієнтів з ГСО 
без перфорації барабанної перетинки та дозво-
ляє уникнути/зменшити використання систем-
них знеболюючих засобів. 

Використання комбінованого препарату 
Отипакс дозволяє уникнути поліпрагмазії з усі-
ма її негативними наслідками та забезпечити 
прийнятний комплаєнс разом з виразним раннім 
клінічним ефектом. Така методологія лікування 
є універсальною та прийнятною як для спеціалі-
стів оториноларингологів, так і для спеціалістів 
загальної практики – сімейної медицини і педіа-
трів. 

 
© В.І. Попович, 2015 
 
 

 
 

В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ, Н.М. КУДЕРСЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ГОСТРИЙ РИНОСИНУСИТ: РАЦІОНАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ 
 

Гострий риносинуїт (ГРС) вважається за-
пальним процесом слизової оболонки носа та 
приносових пазух, як наслідок гострої респіра-
торної вірусної інфекції. Такі хворі становлять 
60–65% амбулаторних пацієнтів оториноларин-

гологів. ГРС діагностується на підставі гострої 
появи типових симптомів і згідно сучасних пог-
лядів поділяється на: 

Гострий вірусний риносинусит: симп-
томи тривалістю<10 днів; 
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Гострий після вірусний риносинусит: 
погіршення симптомів через 5 днів або збере-
ження симптомів >10 днів з моменту захворю-
вання із тривалістю <12 тижнів. 

Гострий бактеріальний риносинусит є 
варіантом післявірусного і діагностується при 
наявності принаймні 3-х симптомів з наступних: 
прозорі виділення (головним чином, односто-
ронні) та гнійний слиз у носовій порожнині; ви-
ражений локальний біль (переважно односто-
ронній);висока температура (>38оС); наявність 
«другої хвилі» (тобто погіршення після почат-
кової, більш легкої, фази захворювання). 

За винятком етіологічного фактору, вказані 
клінічні варіанти ГРС об’єднує спільність основ-
них компонентів патогенезу: запалення, набряк, 
порушення реологічних властивостей назального 
секрету, порушення локального імунного захис-
ту. Традиційно, лікування може бути ефективним 
тільки тоді, коли діятиме на всі ланки етіопатоге-
нетичного ланцюга, а проводити його слід препа-
ратами із доведеною ефективністю, які володіють 
секретолітичною, антиінфекційною (щодо вірусів 
і бактерій), протизапальною, протинабряковою та 
імуностимулюючою дією.На жальне вистачає 
доказовості щодо ефективності ряду препаратів, 
які традиційно використовуються для лікування 
ГРС – муколітиків, антигістамінних, деконгеста-
нтів та ін., що призводить до необґрунтованого їх 
призначення. Препаратом, що відповідає крите-
ріям комплексного патогенетичного лікування 

відповідає фітоніринговий препарат Синупрет, 
ефективність якого доведена згідно вимог дока-
зової медицини. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
ефективності неінвазивного патогенетично об-
ґрунтованого лікування хворих на гострі рино-
синуїти з використанням комплексного фітоні-
рингового засобу Синупрет. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
150 первинних амбулаторних хворих на гострий 
риносинусит, розподілених на три групи: 

• І група – вірусний ГРС – 81 пацієнт 
(54%); 

• ІІ група – післявірусний ГРС – 54 паціє-
нта (36%); 

• ІІІ група – бактеріальний ГРС – 15 паці-
єнтів (10%). 

Всім хворим призначалось комплексне 
лікування, що включало немедикаментозні ме-
тоди, іригаційну терапію і медикаментозну мо-
нотерапію засобом для лікування синуситів рос-
линним секретолітиком Синупрет. Пацієнтам 
третьої групи додатково призначалась емпірич-
на антибактеріальна терапія. На третій, сьомий і 
десятий день лікування проводили оцінку кліні-
чної ефективності на підставі аналізу основних 
клініко-ендоскопічних критеріїв, інтенсивність 
яких згідно сумарної оцінки відповідала від 1до 
4 балів. Позитивна динаміка визначалась як по-
легшення загального стану пацієнта через 36-48 
годин від початку лікування. 

 
Група 

Критерії І ІІ ІІІ 

До лікування 2 2-3 4 
3-й день лікування 1-2 2 3-2 
7-й день лікування 0 0-1 1-2 

10-й день лікування 0 0 0 
 
Як видно з наведених даних, застосування 

медикаментозної терапії засобом з комплексною 
дією для лікування синуситів – рослинним сек-
ретолітиком Синупрет і її доповнення при необ-
хідності емпіричною антибіотикотерапією, по-
казало високу ефективність. Використання такої 
методології лікування забезпечило значну ре-
гресію симптоматики і виразний лікувальний 
ефект вже на третій день практично у всіх хво-
рих і дозволило досягнути одужання у пацієнтів 

зі всіма формами ГРС на 2-3 дні раніше, ніж при 
традиційному лікуванні. 

Таким чином, включення до лікування го-
строго риносинуїту препарату з комплексною 
дією на всі ланки патогенезу,до слизової оболо-
нки верхніх дихальних шляхів, забезпечує вира-
зний ранній клінічний ефект,прийнятний комп-
лаєнс, дозволяє уникнути поліпрагмазії,сприяє 
покращанню якості життя і досягненню високої 
ефективності лікування. 

 
© В.І. Попович, І.В. Кошель, Н.М. Кудерська, 2015 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС 
 

Мета нашої роботи – систематизація пуб-
лікацій оториноларингологів Тернопільщини по 
паратонзилярному абсцесу. Публікації з цього 
питання розпочались в 1965р. За цей період з 
1965 по 2015рр. опубліковано 8 робіт по даній 
тематиці. Наводимо список цих публікацій в 
хронологічному порядку: 1. Лавецкий Р.Т. К 
вопросу об анестезии при абсцесе – тонзиллэк-
томии //Тернопольский медицинский институт: 
Научная конференция молодых ученых: Тезисы 
докладов. – Тернополь: Б.и., 1965. – С. 191 – 192 
[Тези].  2. Протасевич Г.С. Ускладнення партон-
зилярного абсцесу //Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб. - 1996. - №2. С. 74-83  [Огляд 
літератури].3. Протасевич Г.С. Ускладнення 
паратонзилярного абсцесу Повідомлення 2 
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
1997. – №1. – С. 80-88 [Огляд літератури]. 4. 
Гавура І.А., Протасевич Г.С., Ковалик П.В. та 
ін.. Паратонзилярний абсцес за даними ургент-
ної служби ЛОР відділення Тернопільської об-
ласної клінічної лікарні за 15 років //Здобутки 
клінчної та експериментальної медицини. – Те-
рнопіль: Укрмедкнига. 1999. – В.Ч. – С. 233-238  
[Обмін досвідом]. 5. Протасевич Г.С., Ковалик 

П.В., Яшан О.І. та ін.. Паратонзилярний абсцес 
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
2006.- №3- с. – С. 157-158 [Тези].  6. Ковалик 
П.В., Яшан О.І., Протесевич Г.С. та ін.. Особли-
вості перебігу паратонзилярного абсцесу у осіб 
похилого віку //Журнал вушних, носових і гор-
лових хвороб. – 2011.  - №5 – с. – С. 73-74 [Те-
зи]. 7. Кійко Ф.Ю., Протасевич Г.С., Гавура І.А. 
та ін.. Двобічний паротонзилярний абсцес 
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
2013. - № 3-с. - С. 116-117 [Тези].  8. Яшан Л.В., 
Протасевич Г.С., Вакіряк П.І. та ін.. Паратонзи-
лярний абсцес //Журнал вушних, носових і гор-
лових хвороб. – 2013. - №3- с. – С. 331-332 
[Аналітична стаття]. 

Таким чином, наведені відомості свідчать 
про те, що оториноларингологами Тернопіль-
щини за період з 1965 по 2015 рр. опубліковано 
8 наукових праць по паратонзилярному абсцесу: 
1 обмін досвідом, 4 тез, 1 аналітична стаття, 2 
огляди літератури. На нашу думку, наведені в 
даній публікації відомості будуть мати певне 
пізнавальне, теоретичне і практичне значення 
для оториноларингологів, сімейних лікарів та 
інших фахівців. 

 
© Г.С. Протасевич, 2015 
 
 
 
 

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ ОГЛЯДІВ ЛІТЕРАТУРИ, ОПУБЛІКОВАНИХ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 
 

Мета роботи – проаналізувати огляди літе-
ратури, опубліковані викладачами кафедри ото-
риноларингології Тернопільського державного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевсько-
го. Такі публікації розпочались з 1961р. За період 
з 1961 по 2014 рр. опубліковано 152 огляди літе-
ратури. Судячи з даних літератури, це найбільша 
кількість оглядових праць серед опублікованих 
кафедрами оториноларингології інших ВНЗ ме-
дичного профілю. Авторами чи співавторами 
публікацій були доценти Ю.М. Андрейчин, О.А. 
Кантор, А.П. Ковалик, І.В. Мальована, доктор 
медичних наук РФ Г.С. Протасевич, професори 
П.В. Ковалик, І.А. Яшан, О.І. Яшан.  

Діапазон видань, де публікувались дані 
огляди, досить широкий. Це – журнали «Вестник 
оториноларингологии» (м. Москва), «Вісник нау-

кових досліджень» (м. Тернопіль), «Врачебное 
дело» (м. Київ), «Журнал вушних, носових і гор-
лових хвороб» (м. Київ), «Журнал ушных, носо-
вых и горловых болезней» (м. Київ), «Здобутки 
клінічної і експериментальної медицини» (м. Те-
рнопіль), «Здравоохранение Туркменистана» (м. 
Ашхабад), «Інфекційні хвороби» (м. Тернопіль), 
«Ринологія» (м. Київ), «Советская медицина» (м. 
Москва), «Шпитальна хірургія» (м. Тернопіль) і 
збірник «Здобутки клінічної та експерименталь-
ної медицини» (м. Тернопіль).  Переважна біль-
шість оглядів (135) опублікована в названих жу-
рналах, 17 оглядів поміщено в названому збірни-
ку. Найбільше оглядових праць опубліковано в 
«Журналі вушних, носових і горлових хвороб» 
(55 оглядів) і «Ринологія» (44). На сторінках жу-
рналу «Вестник оториноларингологии» поміще-
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но 10 оглядів, «Журнала ушных, носовых и гор-
ловых болезней» - 9, журналів «Здобутки клініч-
ної і експериментальної медицини» - 7, «Інфек-
ційні хвороби» - 4, «Врачебное дело» - 2, «Віс-
ник наукових досліджень»,  «Здравоохранение 
Туркменистана», «Советская медицина», «Шпи-
тальна хірургія» - по 1 огляду. В збірнику «Здо-
бутки клінічної та експериментальної медици-
ни», як  сказано вище, опубліковано 17 оглядів. 
Всі опубліковані оглядові праці ми згрупували в 
6 розділів: 1-й «Зовнішнє, середнє і внутрішнє 

вухо» (33 публікації); 2-й «Зовнішній ніс і носо-
ва порожнина» (37); 3-й «Навколоносові пазу-
хи» (27); 4-й «Лімфатичний апарат горла» (20); 
5-й «Горло, загорловий простір, шия, гортань, 
трахея» (12); 6-й «Загальні питання оторинола-
рингології і суміжних спеціальностей» (23 пуб-
лікації). Такий аналіз оглядів літератури, опуб-
лікованих викладачами кафедри оториноларин-
гології Тернопільського державного медичного 
університету імені І.Я. Горбачевського в 1971-
2014рр. 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ) 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС У ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ 
 

Паратонзилярний абсцес  зустрічається 
переважно у осіб молодого віку (Б.С. Преобра-
женский, 1954; И. Б. Солдатов, 1997; В.Н. Гинь-
кут, В.Н. Андреев, 2009; В.Н, Гинькут, И.В. Че-
рнишук, 2012, та ін.). У дітей до 10 років і у лю-
дей похилого віку ця патологія буває рідко (Б.С. 
Преображенский, 1954; И.Б. Солдатов, 1997). 

 Б.С. Преображенський(1954) підкреслює, 
що паратонзилярний абсцес виникає у осіб кві-
тучого віку – від 15 до 40 років. Після 40 років 
частота цього захворювання знижується (Б.С. 
Преображенский, Г.Н. Попова, 1970). Ми про-
аналізували випадки паратонзилярного абсцесу 
з власної оториноларингологічної практики в 
ЛОР – відділеннях трьох лікувальних закладів: 
Дзержинської (нині – Романівської) центральної 
районної лікарні Житомирської області, Калусь-
кої центральної районної лікарні Івано – Фран-
ківської області, Тернопільської обласної кому-
нальної клінічної лікарні (нині – КЗ ТОР «Тер-
нопільська університетська лікарня»). За 46 ро-
ків (1964-2010рр.) роботи в цих лікувальних за-
кладах нами спостерігалося 450 хворих на пара-
тонзилярний абсцес віком від 3 до 70 років. Із 
них у віці від 3 до 5 років було 3 хворих (0,66%), 
від 6 до 10 років – 4 (0,9%), від 11 до 15 років – 
6 (1,33%), від 16 до 20 років – 6 (1,33%), від 21 
року до 25 років – 95 (21,1%), від 26 до 30 років 
– 100 (22,22%), від 31 року до 35 років – 100 
(22,22%), від 36 до 40 років - 100 (22,22%), від 
41 року до 45 років – 12 (2,66%), від 46 до 50 
років – 10 (2,22%), від 51 року до 55 років – 6 
(1,33%), від 56 до 60 років – 3 (0,66%), від 61 
року до 65 років – 3 (0,66%), від 66 до 70 років – 
2 (0,49%) хворих. Дещо частіше паратонзиляр-
ний абсцес зустрічався у осіб чоловічої стані, 

ніж – жіночої: 270 (60%), проти 180 (40%). Пра-
вобічний паратонзилярний абсцес мав місце у 
180  (40%) осіб, лівобічний – у 270 (60%). Дво-
бічного захворювання ми не зустрічали жодного 
разу. Тривалість захворювання до 4 діб була у 
280 (62,2%) хворих, більше 4 діб – у 170 
(37,8%). В стадії інфільтрації абсцес був у 280 
(62,2%) осіб, в стадії абсцедування – у 170 
(37,8%). Всі хворі скаржились на біль у горлі 
при ковтанні, у 200 (44,44%) відмічався голов-
ний біль, у 100 (22,22%) – салівація, у 95 
(21,1%) – тризм жувальної мускулатури, у 95 
(21,1%) мала місце гугнявість мови. Температу-
ра тіла коливалась від 37оС до 38,9оС. При цьо-
му у дітей вона була більш високою, у осіб по-
хилого віку – більш низькою. У 280 (62,2%) па-
цієнтів відмічався набряк, гіперемія м’якого пі-
днебіння, передньої піднебінної дужки. Це були 
особи з паратонзилярним абсцесом в стадії ін-
фільтрації, у решти 170 (37,8%), крім того, від-
мічалась асиметрія зіва за рахунок відхилення 
піднебінного мигдалика в бік середньої лінії 
горла. У всіх пацієнтів мала місце передньо – 
верхня локалізація паратонзилярного абсцесу 
(за класифікацією В.Д. Драгомирецкого, 1966). 
Підщелепні лімфатичні вузли на боці локалізації 
абсцесу у всіх хворих були збільшені, болючі. 
Всім пацієнтам з першого дня звернення за ме-
дичною допомогою призначалась антибактерій-
на, протизапальна, десенсибілізувальна, симп-
томатична терапія, вітаміни, півспиртові комп-
реси на шию, полоскання горла дезинфікуваль-
ними розчинами (по можливості хворого). Паці-
єнтам з паратонзилярним абсцесом в стадії абс-
цедування проводилось розкриття абсцесу. Пе-
ред розкриттям виконувалась пункція абсцесу 
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довгою голкою з відсмоктуванням його вмісту. 
Пункція принаймні давала можливість досягну-
ти дві мети: 1) впевнитись в правильності діаг-
нозу (наявності абсцесу); 2) попередити можли-
ву аспірацію гною під час розкриття. Крім того, 
діагностична пункція давала можливість вияви-
ти аневризму зовнішньої сонної артерії. Але 
серед спостережуваних нами хворих таких ви-
падків не було. Після пункції призначалась за-
значена вище терапія. На протязі 1-2 днів про-
водилось розведення кроїв рани з метою лікві-
дації гною, якщо він накопичувався. Самовіль-
ного розкриття паратонзилярного абсесу ми не 
спостерігали у жодного хворого. Ускладнення у 

вигляді набряку гортані спостерігалось у 6 
(1,33%) хворих. 280 (62,2%) пацієнтам призна-
чено амбулаторне лікування, а 170 (37,8%) паці-
єнтів були госпіталізовані. Це були особи з на-
бряком гортані і великими паратонзилярними 
абсцесами. Одужання наступило у всіх хворих. 
Таким чином, серед спостережуваних нами хво-
рих були діти до 18 років, особи молодого віку і 
похилого віку. Слід відмітити, що тяжче перебі-
гало захворювання у дітей і легше – у осіб по-
хилого віку. У останньої вікової групи при різко 
виражених місцевих змінах в горлі суб’єктивні 
ознаки були менш виражені, ніж у дітей і осіб 
молодого віку. 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПУБЛІКАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ З ПРАКТИКИ ВИКЛАДАЧАМИ  
КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Мета даної роботи – проаналізувати спо-

стереження з практики, опубліковані виклада-
чами кафедри оториноларингології за 1971-2014 
рр. За цей період опубліковано 58 випадків з 
практики. В раніше опублікованому повідом-
ленні (2015р.) були наведені відомості про 39 
спостережень з практики, які стосувались зов-
нішнього і середнього вуха, носа і навколоносо-
вих  пазух,  лімфатичного  апарата  горла,  
ускладнень при ЛОР– - захворюваннях, горла, 
стравоходу, гортані, трахеї, бронхів. В цьому 
повідомленні аналізуються відомості про решту 
19 спостережень з практики, які стосуються ін-
фекційних гранульом ЛОР – органів, новоутво-
рів ЛОР – органів, загальних питань оторинола-
рингології, питань суміжних спеціальностей. 
Публікації випадків з практики за вказаною те-
матикою розпочались з 1972 року. За період з 
1972 по 2014рр. опубліковано 19 спостережень з 
практики. Випадки з практики за вказаною те-
матикою опубліковані в журналах «Вестник 
оториноларингологии» (м. Москва), «Журнал 
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), 
«Журнал невропатологии и психиатрии имени 
С.С. Корсакова» (м. Москва),   «Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней» (м. Київ), «Здра-
воохранение» (м. Кишинів), «Здравоохранение 
Белоруссии» (м. Мінськ), «Ринологія» (м. Київ), 
збірнику «Здобутки клінічної та експеримента-
льної медицини» (м. Тернопіль). В журналі «Ве-
стник оториноларингологии» поміщено 3 публі-
кації з практики, в «Журналі вушних, носових і 
горлових хвороб» - 4, в «Журнале невропатоло-

гии и психиатрии имени С.С. Корсакова» - 1, в 
«Журнале ушных, носовых и горловых болез-
ней» - 4, в журналі «Здравоохранение» - 1, в жу-
рналі «Здравоохранение Белоруссии» - 2, в жур-
налі «Ринологія» - 1, в збірнику «Здобутки клі-
нічної та експериментальної медицини» - 3 пуб-
лікації. Спостереження з практики за вказаною 
тематикою опубліковані по наступних розділах: 
«Інфекційні гранульоми» (1 публікація), «Ново-
утвори ЛОР – органів» (11), «Загальні питання 
оториноларингології» (4), «Питання суміжних 
спеціальностей» (3 публікації), всього 19 публі-
кацій. Наводимо список всіх 19 опублікованих 
спостережень з практики по вказаних розділах в 
хронологічному порядку. 

1. Спонтанная ликворея и пневмоцефалия 
у больного с остеомой решетчатого лабиринта 
(1972 год, авторы И.А. Яшан, Р.В. Ивашкевич). 

2. Поздняя форма семейной амавротичес-
кой идиотии (1972 год, И.А. Яшан в соавторст-
ве). 

3. Подслизистая эмфизема стенок полости 
рта и подкожная эмфизема лица и шеи как ос-
ложнение продувания слуховой трубы баллоном 
Политцера (1976 год, авторы Г.С. Протасевич, 
Т.И. Яшан). 

4. Склерома носа и верхней губы с изъяз-
влением (1977 год, автор Г.С. Протасевич). 

5. Фиброма носоглотки у больной 28 лет 
(1977 год, авторы Г.С. Протасевич, Т.И. Яшан). 

6. Папилломатоз языка, излеченный спирт 
– новокаиновыми инъекциями (1978 год, авторы 
И,А. Яшан, Г.С. Протасевич, Т.И. Яшан). 
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7. Фиброма подскладочного пространст-
ва, гортани развившаяся после эндотрахеально-
го наркоза (1978 год, автор Г.С. Протасевич). 

8. Некроз наружного носа, носовой пере-
городки, верхней челюсти у больного острым 
панкреатитом, осложнившимся вторичным са-
харным диабетом (1983 год, авторы Г.С. Прота-
севич, В.В. Шкробот). 

9. Церуминома, возникшая после удале-
ния остеомы наружного слухового прохода 
(1991 год, авторы П.В. Ковалик, И.А. Яшан). 

10. Остеома, исходящая из стенки полости, 
образовавшейся после радикальной операции на 
среднем ухе (1991 год, автор П.В. Ковалик). 

11. Ангиофиброма полости носа у 34-
летнего больного (1992 год, авторы А.И. Яшан, 
Ф.Ю. Кийко, И.А. Яшан). 

12. Невринома правого парафарингеального 
простору, комбінована з поліпами гортанної части-
ни глотки (1996 рік, автори О.І. Яшан, Л.В. Яшан). 

13. Чотири випадки підшкірної емфіземи 
обличчя риногенного походження (1997 рік, 
автор Г.С. Протасевич). 

14. До питання про кровоточивий поліп 
перегородки носа (1999 рік, автори Г.С. Прота-
севич та ін.). 

15. Фіброангіопапілома середнього вуха 
через 10 років після загальнопорожнинної опе-
рації на ньому (1999 рік, автор О.І. Яшан). 

16. До питання про лікування поліпів 
стравоходу (2000 рік, автори Б.М. Довгань, Г.С. 
Протасевич, П.В. Ковалик) 

17. Рак перегородки носа (2002 рік, авто-
ри Г.С. Протасевич, О.І. Яшан). 

18. Сторонні тіла порожнини рота і диха-
льних шляхів (2006 рік, автор Г.С. Протасевич). 

19. Лімфоепітеліома: випадок нетипового 
розташування пухлини (2011 рік, П.В. Ковалик 
в співавторстві). 

Таким чином, наведенні вище відомості 
свідчать про те, що викладачі кафедри оторино-
ларинголоії Тернопільського державного меди-
чного інституту (нині ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України») приділяли зна-
чну увагу публікаціям  випадків з практики, які 
вони спостерігали в своїй лікарській діяльності. 
Вважаємо, що наведені в даній статті відомості 
матимуть певне пізнавальне, теоретичне і прак-
тичне значення для оториноларингологів, особ-
ливо початківців, а також для онкологів та ін-
ших фахівців. 

 
© Г.С. Протасевич, 2015 
 

 
 
 

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ,  М.І. ГЕРАСИМЮК, М.А. ТВЕРДОХЛІБ  
(ТЕРНОПІЛЬ, БОРЩІВ,  УКРАЇНА) 

ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по загальному лікуванню фолікулярної ангі-
ни у дорослих. Раніше такий аналіз на проводи-
вся. Публікації з цього питання оториноларин-
гологами Тернопільщини розпочались з 2011 
року. За період з 2011 по 2012 рр. оторинолари-
нгологами Тернопільщини по загальному ліку-
ванню фолікулярної ангіни у дорослих опублі-
ковано 5 наукових праць, що складає 0,45% від 
загального числа (1102) публікацій наукових 
робіт оториноларингологів Тернопільщини. На-
укові роботи опубліковані в «Журналі вушних, 
носових і горлових хвороб» (м. Київ) і в збірни-
ку «Здобутки клінічної та експериментальної 
медицини» (м. Тернопіль). Всі публікації пред-
ставляють собою тези. 

А.П. Ковалик, Л.В. Яшан, Г.С. Протасе-
вич і співавтори (2012) в тезах «Антимікробне 
лікування фолікулярної ангіни у дорослих» на-

водять результати застосування сучасного перо-
рального цефалоспоринового антибіотика ІІІ – 
го покоління Фламіфіксу (цефіксиму) як анти-
мікробного засобу в комплексному лікуванні 
фолікулярної ангіни у 14 хворих віком від 19 до 
40 років. Фламіфікс (цефіксим) призначався до-
середини по 1 капсулі (200 мг) двічі на добу 
протягом 7 днів. Результати лікування були до-
брі. Підкреслюється, що застосування препарату 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні фолікулярної 
ангіни у дорослих виявилось ефективним. 
Отримані результати дають підставу рекомен-
дувати препарат Фламіфікс (цефіксим) для зага-
льного лікування фолікулярної ангіни у дорос-
лих як антимікробний засіб, зазначають автори. 
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Д.В. Береговий і 
співавтори (2011) в тезах «Антимікробне і про-
тизапальне лікування фолікулярної ангіни у до-
рослих»  описують результати застосування 
препарату Азиклар (кларитроміцин) як антибак-
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терійного і протизапального засобу в комплекс-
ному лікуванні фолікулярної ангіни у 28 хворих 
віком від 22 до 43 років. Азиклар (кларитромі-
цин) призначався досередини по 1 таблетці (250 
мг) двічі на день протягом 10 днів. Результати 
лікування виявились добрими.  Підкреслюється, 
що застосування препарату  Азиклар (кларитро-
міцин)  в лікуванні фолікулярної ангіни у доро-
слих виявилось ефективним. На підставі отри-
маних результатів автори рекомендують препа-
рат Азиклар (кларитроміцин) для загального 
лікування фолікулярної ангіни у дорослих як 
антимікробний і протизапальний засіб.  

Г.С. Протасевич,  І.А. Гавура, О.В. Говда і 
співавтори (2012) в тезах «Застосування Тонзи-
льгону Н в лікуванні фолікулярної ангіни у до-
рослих» наводять результати використання Тон-
зильгону Н як протизапального засобу в ком-
плексному лікуванні фолікулярної ангіни у 19 
хворих віком від 20 до 44 років. Тонзильгон Н 
призначався досередини по 25 крапель 6 разів 
на день протягом тижня. Після послаблення гос-
троти захворювання продовжували лікування 
препаратом Тонзильгон Н на протязі ще одного 
тижня, але його призначали по 25 крапель 3 ра-
зи на день. Отримано добрі результати лікуван-
ня. Підкреслюється, що застосування Тонзиль-
гону Н для лікування фолікулярної ангіни у до-
рослих виявилось ефективним. На підставі оде-
ржаних даних автори рекомендують Тонзильгон 
Н для лікування фолікулярної ангіни у дорослих 
як протизапальний засіб. І.В. Мальована, Г.С. 
Протасевич, Л.В. Яшан і співавтори (2011) в 
тезах «Застосування Тонзилотрену в лікуванні 
фолікулярної ангіни у дорослих» описують ре-
зультати використання натурального комплекс-
ного препарату, який відновлює захисну функ-
цію мигдаликів, Тонзилотрену як системного 
протизапального засобу в комплексному ліку-
ванні фолікулярної ангіни у 19 хворих віком від 
23 до 46 років. Тонзилотрен призначали досере-
дини по 1 таблетці кожну годину (до 12 разів на 
день) перші 2 дні, затим по 1 таблетці 3 рази на 
день до повного одужання. Отримано добрі ре-
зультати лікування. Підкреслюється, що засто-
сування Тонзилотрену для лікування фолікуля-
рної ангіни у дорослих виявилось ефективним. 

На підставі отриманих даних автри рекоменду-
ють Тонзилотрен для лікування фолікулярної 
ангіни у дорослих як системний протизапальний 
засіб.  

Л.В. Яшан, Г.С. Протасевич, А.П. Брутко 
і співавтори (2012) в тезах «Препарат Вокара в 
лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих» опи-
сують результати використання препарату Во-
кара як протизапального засобу в комплексному 
лікуванні фолікулярної ангіни у 19 хворих віком 
від 20 до 47 років. Препарат Вокара призначався 
досередини по 10 крапель 8 разів на добу до по-
кращення стану, але не більше 3 діб, після чого 
застосовувався тричі на добу. Оскільки препа-
рат Вокара використовувався в комплексі з ін-
шими лікарськими середниками, рекомендува-
лось хворим дотримуватись перерви 20 хв між 
прийомами інших лікарських засобів. Також  
рекомендувалось  приймати препарат Вокара за 
30 хв до вживання їжі або через 1 год після її 
вживання. Отримано добрі результати лікування 
препаратом Вокара. Підкреслюється, що засто-
сування препарату Вокара в комплексному лі-
куванні фолікулярної ангіни у дорослих вияви-
лось ефективним. Одержані результати дають 
підставу рекомендувати препарат Вокара для 
загального лікування фолікулярної ангіни у до-
рослих як протизапальний засіб, відмічають ав-
тори.  

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що загальне лікування 
фолікулярної ангіни у дорослих в наукових пуб-
лікаціях оториноларингологів Тернопільщини 
представлено порівняно рідко – в 0,45% від за-
гальної кількості (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Дане лі-
кування описано в тезах. Загальне лікування 
фолікулярної ангіни у дорослих висвітлене в 
п’яти публікаціях (з застосуванням Фламіфіксу 
(цефіксиму), Азиклару (кларитроміцину), Тон-
зильгону Н, Тонзилотрену, Вокари). Вважаємо, 
що описані відомості про загальну терапію фо-
лікулярної ангіни у дорослих з використанням 
найновіших препаратів матимуть певне пізнава-
льне, теоретичне і практичне значення як для 
оториноларингологів, так й для інфекціоністів, 
терапевтів, сімейних лікарів та інших фахівців. 

 
© Г.С. Протасевич,  М.І. Герасимюк, М.А. Твердохліб, 2015 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

РЕЦЕНЗІЇ НА ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, КЕРІВНИЦТВА  
З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ, МОНОГРАФІЇ 

 
Метою нашої роботи був аналіз рецензій 

на книги (підручники, навчальні посібники, ке-
рівництва з оториноларингології, монографії), 
опублікованих оториноларингологами Тернопі-
льщини. Публікації рецензій розпочались з 1998 
року. За період з 1998 по 2014 рр. опубліковано 
23 рецензії.  

Рецензії опубліковані в журналах “Жур-
нал вушних, носових і горлових хвороб” (м. Ки-
їв) і “Ринологія” (м. Київ). В “Журналі вушних, 
носових і горлових хвороб” опубліковано 19 
рецензій, в журналі “Ринологія” – 4. 

Рецензії опубліковані по наступних роз-
ділах оториноларингології: “”Анатомія і фізіо-
логія ЛОР-органів (1 рецензія); “Порожнина 
носа” (3);  “Навколоносові пазухи” (1); “Лімфа-
тичний апарат горла” (2); “Горло” (1);“Середнє 
вухо” (5); “Трахея” (1); “Новоутвори ЛОР-
органів” (1); “Загальні питання оториноларин-
гології” (8 рецензій). Наводимо список всіх 23 
рецензій. 

1. “Руководство по оториноларинголо-
гии” / Под ред. И.Б. Солдатова. 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Медицина, 1997. – 608 с. (Реце-
нзент Г.С. Протасевич). 

2. А.А. Лайко “Невідкладна допомога в 
дитячій оториноларингології”. – Київ: Здоров’я, 
1998. – 256 с. (Рецензент Г.С. Протасевич). 

3. Дитяча оториноларингологія / Лайко 
А.А. – Київ: Здоров’я, 1998. – 464 с. (Рецензент 
Г.С. Протасевич). 

4. Меатотимпанопластика у хворих на 
хронічний гнійний середній отит / Іськів Б.Г. – 
Київ, 1997. – 112 с. (Рецензент Г.С. Протасевич). 

5. Рецензія на книгу “Оториноларинго-
логія” / За редакцією Д.І. Заболотного, Ю.В. 
Мітіна, В.Д. Драгомирецького. – Київ: Здоров’я, 
1999. – 368с. (Рецензент Г.С. Протасевич). 

6. Рецидивирующий средний отит / А.А. 
Лайко, Д.И. Заболотный, В.А. Лайко. – К.: Ло-
гос, 2001. – 148 с. (Рецензент Г.С. Протасевич). 

7. Особливості клінічної анатомії та фі-
зіології ЛОР-органів у дітей / Лайко А.А., Забо-
лотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., 
Синяченко В.В. – К.: Логос, 2002. – 116 с. (Ре-
цензент Г.С. Протасевич). 

8. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний. Дитяча 
амбулаторна оториноларингологія. – К.: Логос, 
2005. – 458 с. (Рецензенти Г.С. Протасевич і 
П.В. Ковалик). 

9. А.А. Лайко, Т.С. Мостова, Л.І. Літві-
ненко. Хронічний середній отит. – К.: Логос, 

2003. – 237 с. (Рецензенти Г.С. Протасевич і 
П.В. Ковалик). 

10. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, І.І. Го-
рішній. Секреторний середній отит. – К.: Логос, 
2005. – 120 с. (Рецензенти Г.С. Протасевич і 
П.В. Ковалик). 

11. “Інтубація та трахеостомія”. А.А. 
Лайко, Д.І. Заболотний, А.Л. Косаковський, В.В. 
Березнюк, Л.М. Качала, Ю.А. Молочек. – К.: 
Логос, 2007. – 150 с. (Рецензенти Г.С. Протасе-
вич і П.В. Ковалик). 

12. А.А. Лайко. Дитяча оториноларинго-
логія. Друге поновлене видання, частково пере-
роблене і доповнене. – Київ: Логос, 2008. – 703 
с. (Рецензент Г.С. Протасевич). 

13. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф. 
Мельников, Ю.В. Гавриленко, Д.Д. Заболотна, 
Ю.А. Молочек, Л.А. Шух. Запалення слухової 
труби у дітей. – К.: Логос, 2009. – 195 с. (Рецен-
зент Г.С. Протасевич). 

14. Д.І. Заболотний, А.А. Лайко, О.Ф. 
Мельников, А.Л. Косаковський, В.В. Березнюк, 
Д.Д. Заболотна, Ю.А. Молочек, Л.А. Шух, В.В. 
Сегал, І.А. Косаківська “Гіпертрофія лімфденої-
дної тканини глотки”. – К.: Логос, 2009 (Рецен-
зенти О.І. Яшан і Г.С. Протасевич). 

15. А.А. Лайко, Д.Д. Заболотна, П.А. Рау-
цкіс, В.В. Березнюк, С.М. Тимчук, В.В. Сегал, 
Я.М. Кулик, Л.А. Шух, І.А. Косаківська, Ю.В. 
Гавриленко, О.О. Мазур, І.В. Дмитренко “Гіпер-
трофія глоткового мигдалика та хронічний аде-
ноїдит”. – К.: Логос, 2010. – 146 с. (Рецензенти 
О.І. Яшан і Г.С. Протасевич). 

16. А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, А.С. 
Журавльов, Д.Д. Заболотна, І.А. Косаківська, 
А.М. Головко, О.Ю. Бредун, Л.А. Шух, Ю.В. 
Гавриленко, В.В. Дячук, К.А. Хоцяновський 
“Хронічний фарингіт. Катаральний, гіпертрофі-
чний, атрофічний”. – К.: Логос, 2011. – 146 с. 
(Рецензенти О.І. Яшан і Г.С. Протасевич). 

17. Д.І. Заболотний, Г.Е. Тімен,А.А. Лай-
ко, Д.Ф. Батюк, В.М. Писанко, О.І. Паламар, 
С.П. Чубко Монографія “Аніофіброма основи 
черепа”. – К.: Логос, 2011. – 144 с. (Рецензенти 
О.І. Яшан і Г.С. Протасевич). 

18. В.И. Чернышук. Криохирургическое 
лечение в оториноларингологии: пособие для 
начинающих криоотоларингологов. – Хмельни-
цкий: ХНУ. – 2011. – 66 с. (Рецензент Г.С. Про-
тасевич). 

19. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, І.З. Са-
мосюк, А.В. Ткаліна, Д.Д. Заболотна, Ю.А. Мо-
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лочек, Л.А. Шух, І.В. Калуцький. Фізіотерапія в 
дитячій оториноларингології. – К.: Логос, 2012. 
– 500 с. (Рецензенти П.В. Ковалик і Г.С. Прота-
севич). 

20. А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, В.В. Бе-
резнюк, А.Л. Косаковський, Д.Д. Заболотна, 
О.В. Сапронова, Ю.В. Гавриленко, І.А. Косаків-
ська, М.В. Таран, Л.А. Шух, В.В. Дячук, Б.Н. 
Біль. Сфеноїдит. – К.: Логос, 2012. – 155 с. (Ре-
цензенти О.І. Яшан і Г.С. Протасевич). 

21. І.А. Косаківська, А.Л. Косаківський, 
А.А. Лайко. “Деформація перегородки носа у 
дітей”. – К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2010. – 
160 с. (Рецензенти О.І. Яшан і Г.С. Протасе-
вич). 

22. Рецензія на монографію: А.А. Лайко, 
А.В. Ткаліна, А.Л. Косаковський, О.М. Наумен-
ко, Д.Д. Заболотна, О.П. Мощич, Л.А. Шух, 

Ю.В. Гавриленко, Ю.І. Гладуш, І.А. Косаківсь-
ка, В.В. Сегал, К.А. Хоцяновсьикий «Вазомото-
рний риніт».- К.: Логос, 2014.- 175с. 

23. (Рецензенти О.І. Яшан, А.П. Ковалик, 
І.В. Мальована і І.В. Шевага). 

24. Рецензія на монографію: Д.І. Заболот-
ний, А.А, Лайко, Ю.В. Мінін, Д.Д.  Заболотна, 
О.П. Мощич, В.В. Синяченко, А.В. Ткаліна, І.А. 
Косаківська, В.В. Сегал, Ю.В. Гавриленко, Л.А. 
Шух, Т.І. Кучеренко, А.Ф. Карась, Г.А. Карась 
«Гострий та хронічний риніт».- К.: Логос, 2014.-  
231с. (Рецензенти О.І. Яшан, А.П. Ковалик, І.В. 
Мальована і І.А. Гавура). 

Таким чином, наведені відомості свідчать 
про те, що оториноларингологи Тернопільщини 
опублікували значну кількість рецензій (23) на 
підручники, навчальні посібники, керівництва з 
оториноларингології, монографії. 
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(ТЕРНОПЛЬ, БОРЩІВ, УКРАЇНА) 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НОСА ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ ЙОГО ПЕРЕГОРОДКИ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни щодо основних функцій носа при деформації 
його перегородки. Раніше такий аналіз не про-
водився. Публікації з цього питання розпоча-
лись з 1998 року. За період з 1998 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по ос-
новних функціях носа при деформації його пе-
регородки опубліковано 6 наукових праць, що 
складає 0,54% від загального числа (1102) пуб-
лікацій наукових робіт оториноларингологів 
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в 
«Журналі вушних, носових і горлових хвороб» 
(м. Київ), збірниках: «Здобутки клінічної та екс-
периментальної медицини» (м. Тернопіль), 
«Матеріали ювілейної науково – практичної 
конференції, присвяченої 100 – річчю з дня на-
родження видатного вченого, члена – кореспон-
дента АН України, професора Олексія Сидоро-
вича Коломійченка» (м. Київ). Серед опубліко-
ваних робіт 2 статті і 4 тез.  

 І.А. Гавура, Г.С.Протасевич, Ю.Р. Іваш-
кевич і співавтори (1998) в статті «Стан носово-
го дихання при деформації перегородки носа» 
наводять відомості про вивчення стану носового 
дихання ринопневмометричним методом у 758 
хворих на деформацію перегородки носа (без 
супутньої патології носової порожнини). У пе-

реважної більшості хворих (70,7%) відмічено 
різке порушення носового дихання, віднесене до 
ІІІ і ІV ступенів. Дихальну функцію носа рино-
пневмометричним методом у цих же 758 хворих 
досліджували після підслизової резекції перего-
родки носа при виписці з стаціонару. Віднов-
лення носового дихання зареєстровано у 593 
(78,2%) пацієнтів, покращення – у 120 (15,9%). 
Дихальна функція залишилась без змін у 45 
(5,9%) хворих. У віддалений період (через 2-15 
років після підслизової резекції перегородки 
носа) ринопневмометрію проведено у 358 осіб. 
Відновлення носового дихання виявлено у 290 
(81,1%) обстежених, покращення – у 54 (15%). 
У 14 (3,9%) осіб дихальна функція носа не змі-
нилась порівняно з доопераційним рівнем. 

 І.А. Гавура, Г.С. Протасевич і Ю.Р. Іва-
шкевич (1998) в статті «Нюхова функція при 
деформації перегородки носа» аналізують 758 
операцій підслизової резекції перегородки носа 
для виявлення частоти і характеру порушення 
нюхової функції при деформаціях перегородки 
носа до операції на  перегородці, впливу її підс-
лизової резекції на цю функцію. Дослідження 
показали, що серед осіб на деформацію перего-
родки порушення нюху виявлено у 630 (83%). 
Після хірургічних втручань на перегородці носа 
відновлення нюхової функції зареєстровано у 
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464 (73,7%) осіб, покращення – у 126 (20%), у 
решти 40 (6,3%) вона не змінилась. 

 А.П. Ковалик, П.В. Ковалик, О.І. Яшан і 
співавтори (2004) в статті «Нюхова функція у 
хворих з деформацією перегородки носа» наво-
дять результати визначення нюхової функції 
при деформації перегородки носа у 264  хворих 
віком від 15 до 69 років. Дослідження за якісни-
ми показниками виявило порушення нюхової 
функції у 224 (84,8%) із 264 обстежених. Дослі-
дження за кількісними показниками проведено у 
цих 224 пацієнтів. При цьому І  ступінь пору-
шення нюхової функції установлений в 37,2% 
випадків, ІІ – в 33%, ІІІ – в 23,2%, ІV – в 6,6% 
випадків. 

 А.П. Ковалик, Г.С. Протасевич, П.В. 
Ковалик і співавтори (2005) в статті «Рухова 
функція  миготливого епітелію слизової оболо-
нки носа у хворих на деформацію перегородки 
носа» наводять результати дослідження рухової 
функції миготливого епітелію слизової оболон-
ки носа у 66 хворих на деформацію перегородки 
віком від 16 до 45 років. Встановлено, що при 
деформації перегородки носа значно продовжу-
ється час переміщення індикаторної речови-
ни(порошку активованого вугілля) з передніх 
відділів перегородки в носову частину горла. 
Отримані дані свідчать про зниження захисної 
функції носа у хворих на деформацію перегоро-
дки, що сприяє сповільненню самоочищення 
повітроносних шляхів, зазначають автори. 

 О.І. Яшан, Н.П. Ковалик, Г.С. Протасе-
вич і співавтори (2006) в тезах «Визначення фу-
нкції миготливого епітелію слизової оболонки 
носа у хворих на деформацію перегородки» 
описують методику і наводять результати ви-
значення рухової функції миготливого епітелію 
слизової оболонки носа у 66 хворих віком від 15 

до 65 років на однобічну деформацію перегоро-
дки носа. Одержані результати свідчать про 
зниження захисної функції носа у хворих на де-
формацію перегородки, що сприяє сповільнен-
ню самоочищення повітроносних шляхів, відмі-
чають автори. 

 О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, П.В. Кова-
лик і співавтори (2009) в тезах «Рухова функція 
слизової оболонки носа в хворих на однобічну 
деформацію перегородки носа» наводять ре-
зультати дослідження рухової функції миготли-
вого епітелію слизової оболонки носа у 66 хво-
рих на однобічну деформацію перегородки. 
Встановлено подовження часу переміщення ін-
дикаторної речовини (порошка активованого 
вугілля) з передніх відділів перегородки в носо-
ву частину горла. Отримані дані свідчать про 
зниження захисної функції носа у хворих  на 
деформацію перегородки, що сприяє сповіль-
ненню самоочищення повітроносних шляхів, 
зазначають автори.  

 Таким чином, описані в даній статті ві-
домості свідчать про те, що основні функції но-
са при деформації його перегородки в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлені порівняно рідко – в 0,54% від 
загальної кількості (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Основні 
функції носа при деформації його перегородки 
описані в 2 статтях і 4 тезах. При цьому дані 
функції висвітлені в 6 публікаціях: дихальна в 1, 
нюхова в 2 і захисна в 3.  Вважаємо, що наведе-
ні відомості стосовно основних функцій носа 
при деформації його перегородки будуть мати 
певне пізнавальне, теоретичне і практичне зна-
чення для оториноларингологів, терапевтів, сі-
мейних лікарів та інших фахівців. 

 
© Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, К.О. Пляшко, М.А.Твердохліб, 2015 
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

Аллергический ринит (АР) – это широко 
распространенное воспалительное заболевание, 
которое лишает человека возможности вести 
обычный образ жизни. С клинической точки 
зрения АР определяется как симптоматическое 
расстройство в полости носа, вызванное IgE-
опосредованным воспалением слизистой обо-
лочки в результате ее экспозиции воздействию 
аллергена. К симптомам ринита относятся вы-
деления из носа, заложенность носа, зуд в но-
су и чихание, которые проходят сами по себе 
или благодаря лечению. Зачастую аллергиче-
ский ринит сопровождается проблемами в об-
ласти глаз, такими как покраснение, зуд и слезо-
течение. В своей совокупности эти симптомы 
приводят к потере сна, возникновению чувства 
усталости, развитию головной боли, раздражи-
тельности и ослаблению когнитивной функции. 

Аллергический ринит может приводить к 
серьезному ухудшению качества жизни страдаю-
щих от него людей и к весьма значительным нега-
тивным социально-экономическим последствиям. 
АР создает чудовищный дискомфорт и понижает 
производительность труда, успеваемость в школе, 
качество общения и нарушает сон. В результате 
снижения производительности труда эта болезнь 
сопровождается более существенным увеличени-
ем расходов, чем другие хронические заболева-
ния, включая депрессию, артрит, мигрень, диабет, 
ишемическую болезнь сердца и астму. 

Лечение аллергического ринита может 
включать предотвращение контакта с аллерге-
ном, применение лекарств (медикаментозное 
лечение), иммунотерапию и обучение. 

Н1-антигистаминные средства составляют 
одними из основных для лечения аллергическо-
го ринита. Классически, эти препараты счита-

ются эффективными в борьбе чиханием, рино-
реей и зудом в носу, хотя они не рассматрива-
лись как особенно эффективные в применении к 
носовой обструкции. Самые последние исследо-
вания, с участием второго поколения Н1-
антигистаминных препаратов показали, что эти 
препараты оказывают клинический эффекты 
при заложенности носа. Оценено влияние ново-
го антигистаминного препарата Биластин на 
носовое дыхание, эффект которого оказался 
наиболее эффективным среди других антигис-
таминных средств, на протяжении 24 часов по-
сле начала лечения. 

Новый препарат Биластин в дозе 20 мг 
был оценен у 1920 пациентов в ходе 4 рандоми-
зированных, двойных слепых, плацебо-
контролируемых исследованиях. 

Препарат оценивался по ПНС (показатель 
тяжести назальных симптомов): сумма показа-
телей тяжести симптомов, относящихся к зало-
женности носа, выделениям из носа, чиханию, 
зуду в носу и ПННС (показатель тяжести нена-
зальных симптомов): сумма показателей тяже-
сти симптомов, относящихся к слезотечению, 
покраснению глаз, зуду в глазах. 

ПНС и ПННС снижались значительно 
сильнее при применении биластина (42,4% и 
49,8% соответственно) чем в группе плацебо 
(26,9% и 27,6%, соответственно; p<0,001 для 
всех сравнений с биластином). 

Препарат Беластин не вызывает серьез-
ных побочных эффектов (сонливость, седация, 
влияние на ЭКГ). 

Биластин, новый неседативный антигис-
таминный препарат, полностью отвечает реко-
мендациям ARIA и EAACI, высокоэффективен 
при аллергическом рините. 

 
© С.М. Пухлик, 2015 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, И.В. ДЕДИКОВА, В. ЛЮБЧАК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ АДЕНОИДИТОВ 

 
Вопрос о значении роли аллергии в воз-

никновении и течении хронического аденоидита 
не является решенным до настоящего времени. 
Сочетание и взаимодействие аллергического 
ринита, аденоидита и бронхиальной астмы – 
важнейшая проблема современной аллерголо-

гии и оториноларингологии. Проблема роли ал-
лергии в возникновении и течении хроническо-
го аденоидита у детей приобрела в последние 
годы особую актуальность. Это связано с тем, 
что дети с аллергическим ринитом часто на-
блюдаются с диагнозом – аденоидные вегетации 
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и подвергаются оперативному вмешательству. 
Перед врачами возникают вопросы: надо ли 
оперировать таких детей? Как и когда?  

Одним из современных направлений кон-
сервативного лечения патологии глоточной 
миндалины (хронический аденоидит) является 
гипосенсибилизирующая терапия, которая ос-
нована на признании роли аллергического фак-
тора в патогенезе этой болезни. Исходя из пред-
ставлений о роли атопической аллергии в вос-
палительных реакциях слизистой оболочки, ас-
социированной с лимфоидной тканью (MALT), 
исследователи рекомендуют шире прибегать к 
аллерген-специфической иммунотерапии 
(АСИТ) при хронических заболеваниях лимфа-
деноидного глоточного кольца. 

Цель исследования 
Обобщить наш опыт по оптимизации кон-

сервативного лечения хронического аденоидита 
методом АСИТ у детей с аллергическим ринитом. 

Пациенты и методы исследования. 
 Клинико-лабораторному обследованию в 

динамике подвергнуто 108 детей в возрасте от 4 
до 15 лет. После клинического, аллергологиче-
ского и иммунологического обследования, кон-
сультации клинического иммунолога и педиатра 
выяснилось, что у 44 детей из 108 имеются хро-
нический аденоидит и аллергический ринит, у 
32 – хронический аденоидит, гипертрофия неб-
ных миндалин и аллергический ринит, у 32 – 
хронический аденоидит, хронический тонзиллит 
и аллергический ринит.При проведении кожно-
аллергического и лабораторного тестирования 
выяснилось, что у 39 детей была гиперчувстви-
тельность к аллергенам домашней пыли, у 18 – к 
пыльцевым аллергенам, у 32 – к пылевым и 
пыльцевым аллергенам, у 19 – к пылевым, 
пыльцевым, эпидермальным и пищевым аллер-
генам. 

Методом эндоскопии носа и носоглотки 
выяснено, что у 16 больных аденоиды были I 
степени, у 59 – II, у 27 – III степени увеличения. 
У 8 обследованных детей аденоидит носил ре-
цидивирующий характер. 

Мы использовали неинвазивныйсублин-
гвальный метод АСИТ, использую лечебные 
драже (57 человек) и растворы аллергенов в ви-
де капель для закапывания под язык(51 чело-
век). АСИТ проведена всем 108 обследованным, 
причем 12 детей иммунотерапию получали по-
сле хирургической санации хронической пато-
логии лимфаденоидного глоточного кольца 
глотки.  

По окончании одного курса АСИТ значи-
тельно улучшилось общее состояние детей, 
прошел насморк, восстановилось носовое дыха-
ние, повысился аппетит, дети прибавили в мас-
се. Наблюдалось улучшение эндоскопической 
картины ВДП: нормализовалась окраска слизи-
стой оболочки полости носа, носоглотки и ро-
тоглотки, отек носовых раковин и аденоидной 
ткани разрешился или значительно уменьшился. 

Результаты лечения оценивали также по 
показателям аллергопроб, клеточного и гумо-
рального иммунитета, фагоцитарной реакции 
периферической крови, а также на основании 
данных гистоморфологического контроля ткани 
глоточной миндалины в динамике – до и после 
проведенной АСИТ. 

Клинико-лабораторная оценка результа-
тов АСИТ к концу лечения показала, что у 
71,3% больных получены отличные и хорошие 
результаты, у 24,4% – удовлетворительные, у 
4,3% – без изменений. После анализа первичных 
результатов обследования детей, направленных 
в стационар для хирургической санации минда-
лин, аденотомия произведена 4 пациентам, аде-
нотомия и тонзиллотомия – 5, аденотомия и 
тонзиллэктомия – 3. 

Заключение.  
Из 108 детей с патологией лимфаденоид-

ного глоточного кольца оперативное вмеша-
тельство выполнено 12 (11,1%) больным, ос-
тальным 96 (88,9%) проведено лечение АСИТ.  

Отдаленные результаты лечения просле-
жены на протяжение 3-5 лет. Случаев транс-
формации АР в БА не отмечено ни в одном слу-
чае. 

 
© С.М. Пухлик, И.В. Дедикова, В. Любчак, 2015 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СДВИГИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 
Гиперплазия язычной миндалины (ГЯМ), 

достаточно распространённое, но не всегда выяв-
ляемое состояние. Это связано с труднодоступ-
ным расположением и с отсутствием определен-
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ного алгоритма при осмотре больных. Работ, по-
священных изучению морфологических особен-
ностей гиперпластических процессов в области 
корня языка крайне мало. По мнению ряда авто-
ров, ГЯМ является компенсаторно-приспособи-
тельным механизмом организма в ответ на ранее 
удаленные нёбные и глоточные миндалины. 

Материалом работы послужили данные, 
полученные при обследовании 16 больных в 
возрасте от 32 до 56 лет, обратившихся по пово-
ду ГЯМ, с сохранёнными нёбными миндалина-
ми, ранее наблюдавшихся по поводу хрониче-
ского тонзиллита. В качестве контроля исполь-
зованы данные полученные, при исследовании 7 
лиц, погибших от разных причин, у которых 
диагноз ГЯМ не выставлялся. Исследовали осо-
бенности изменений ткани ГЯМ. У больных 
получали венозную кровь, в которой определяли 
уровень ЦИК; титр антител к тканям небной и 
язычной миндалин. 

Макроскопическое исследование выявило 
варианты строения язычной миндалины: увели-
чение доли или части миндалины, наличие со-
сочковых ограниченных разрастаний и кист 
миндалины, диффузное разрастание язычной 
миндалины, когда она представляет собой плот-
ное, выступающее над поверхностью образова-
ние с бугристой поверхностью. Бугристость 
обусловлена наличием лимфоидных скоплений 
и глубоких крист, расположенных в центре. При 
микроскопическом исследовании визуально оп-
ределялось истончение слизистой оболочки 
миндалины. Мембрана, отделяющая слизистую 
от собственного вещества миндалины отечно 
разволокнена, за счет чего уширена. Прослойки, 
разделяющие слизистую на сегменты, укороче-
ны и истончены, благодаря чему сегментарная 
организация слизистой смазана. Лимфоидные 
фолликулы изменены. Часть из них имеют 
крупные герменативные центры с разреженным 
распределением лимфоидных элементов и мел-
кими эозинофильными включениями. Перифе-
рическая зона этих фолликулов узкая с низкой 

плотностью распределения лимфоидных эле-
ментов. В ряде случаев периферические зоны 
соседних фолликулов сливаются. У части фол-
ликулов герменативный центр фрагментирован, 
кроме того, встречаются фолликулы деформи-
рованной формы с маленьким округлым цен-
тром и периферической зоной разной толщины 
и плотности. Лакуны смятые или щелевидные. 
В собственном веществе миндалины определя-
ются увеличенные поля липидоцитов, резко 
увеличенные поля из ацинусов слюнных желез, 
а также мощные пучки фиброзных волокон, 
среди которых располагаются извитые эластич-
ные волокна. 

 Иммунологические исследования у этих 
больных выявили, что при гипертрофии имеет 
местоиммунодефицит по клеточному и гумо-
ральному типу, что способствует развитию ау-
тоиммунного механизма, который становится 
ведущим. У этих больных при гипертрофиивыя-
вили достоверные (до 6.9 ±4.1 мг/л) увеличения 
содержания ЦИК, а также повышение титра ан-
тител к ткани небной до 1:20 - 1:40 и язычной 
миндалин до 1:40-1:60. При этом у части боль-
ных содержание ЦИК не превышало верхней 
границы физиологического контура, что свиде-
тельствует о слабой или отсутствующей воспа-
лительной реакции. Можно предположить, что 
аутоиммунные процессы у обследованных 
больных нарушают регуляторную функцию им-
мунной системы, за счет чего инициируется ат-
рофия фолликулярной части миндалин и гипер-
трофия её собственного вещества. 

Полученные данные могут послужить ос-
новой дальнейшей разработки патогномонич-
ных методов лечения патологии язычной мин-
далины. 

Анализ существующих данных указывает 
на то, что подобне процессы происходят в усло-
виях истощения иммунорегуляторных механиз-
мов, а гиперплазия является результатом интен-
сивного протекания регенераторно-
гиперпластических процессов. 

 
© С.М. Пухлик, Б.А. Насибуллин, А.В. Андреев, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2015 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СДВИГИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

 
Авторы исследовали особенности измене-

ний ткани гипертрофированной язычной минда-
лины человека в зависимости от состояния пока-
зателей общего иммунологического статуса.  

Материалом работы послужили данные, 
полученные при обследовании 16 больных, под-
вергшихся оперативному воздействию по поводу 
гипертрофии язычной миндалины. В качестве 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 155 

контроля использованы данные, полученные при 
исследовании 7 лиц, погибших от разных причин, 
у которых диагноз гипертрофия язычной минда-
лины не выставлялся. До начала хирургического 
вмешательства у больных получали венозную 
кровь, в которой определяли уровень ЦИК; титр 
антител к слизистой носа и тканям миндалины. В 
ходе оперативного вмешательства получали ку-
сочки удалённой миндалины, которые, по обще-
принятым методикам, заливали в целлоидин. Из 
полученных блоков изготовляли гистологические 
срезы, окрашивали их гематоксилин - эозином и 
изучали под световым микроскопом. 

Макроскопическое исследование язычной 
миндалины перед удалением выявило, что она 
представляет собой плотное, выступающее над 
поверхностью образование с бугристой поверх-
ностью. Бугристость обусловлена наличием 
глубоких крист. 

При микроскопическом исследовании ви-
зуально определялось истончение слизистой 
оболочки миндалины. Мембрана, отделяющая 
слизистую от собственного вещества миндали-
ны, отечно разволокнена, за счет чего уширена. 
Прослойки, разделяющие слизистую на сегмен-
ты, укорочены и истончены, благодаря чему 
сегментарная организация слизистой смазана. 
Лимфоидные фолликулы изменены.  

Часть из них имеют крупные герменатив-
ные центры с разреженным распределением 
лимфоидных элементов и мелкими эозинофиль-
ными включениями. Периферическая зона этих 

фолликулов узкая с низкой плотностью распре-
деления лимфоидных элементов. В ряде случаев 
периферические зоны соседних фолликулов 
сливаются. У части фолликулов герменативный 
центр фрагментирован, кроме того, встречаются 
фолликулы деформированной формы с малень-
ким округлым центром и периферической зоной 
разной толщины и плотности. Лакуны смятые 
или щелевидные. В собственном веществе мин-
далины определяются увеличенные поля липи-
доцитов, резко увеличенные поля из ацинусов 
слюнных желез, а также мощные пучки фиброз-
ных волокон, среди которых располагаются из-
витые эластичные волокна.  

Иммунологические исследования у этих 
больных выявили достоверные( до 6.9 =4.1 
мг/л0 увеличения содержания ЦИК, а также по-
вышение титра антител к слизистой носа до 
1:20- 1:40 и ткани миндалин до 1:40-1:60. При 
этом у части больных содержание ЦИК не пре-
вышало верхней границы физиологического 
контура, что свидетельствует о слабой или от-
сутствующей воспалительной реакции. Авторы 
полагают, что аутоиммунные процессы у обсле-
дованных больных нарушают регуляторную 
функцию иммунной системы, за счет чего ини-
циируется атрофия фолликулярной части мин-
далин и гипертрофия её собственного вещества. 

Полученные данные могут послужить ос-
новой дальнейшей разработки патогномонич-
ных методов лечения патологии язычной мин-
далины. 

 
© А.И. Гоженко, А.В. Андреев, Б.А. Насибуллин, И.К. Тагунова, 2015 
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ТАНТУМ ВЕРДЕ ПРИ ДИСФАГИИ И ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 
Воспалительные процессы в глотке могут 

быть вызваны различными причинами. Пред-
располагающим моментом к развитию заболе-
вания практически всегда является снижение 
иммунитета, в том числе местного, вызванное 
действием неблагоприятных физических и хи-
мических факторов на слизистую оболочку 
глотки. Однако, использование системных пре-
паратов, в первую очередь антибиотиков, при 
целом ряде воспалительных заболеваний глотки 
нецелесообразно, а порой и просто вредно. Это 
объясняется тем, что кроме бактериальных 
агентов большую роль в фарингеальной патоло-

гии играют такие этиологические факторы, как 
вирусы, грибы и другие группы микроорганиз-
мов. Общеизвестным является тот факт, что не-
оправданно широкое применение системных 
антибиотиков приводит к росту штаммов возбу-
дителей резистентных к основной массе исполь-
зуемых антибактериальных препаратов. Необ-
ходимо также учитывать риск возможного раз-
вития побочных эффектов и иммунодефицита 
на фоне терапии системными антибиотиками. В 
связи с этим местное лечение патологических 
изменений в глотке является крайне актуаль-
ным. 
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Патологические изменения зависят от 
длительности и стадии заболевания. В поздних 
стадиях пищевод расширен и удлинен, стенки 
утолщены за счет резкой гипертрофии мышеч-
ного слоя пищевода. В слизистой и подслизи-
стой оболочках наблюдаются воспалительные 
изменения: сначала наступает гипертрофия мы-
шечных волокон, которые затем замещаются 
соединительной тканью. В интрамуральном 

нервном сплетении обнаруживаются явления 
дистрофии, в нервных клетках – растворение 
или сморщивание протоплазмы. 

Препарат обладает антисептической ак-
тивностью. 

Нами проведены бактериологические ис-
следования отделяемого полости рта у 100 
больных с признаками ГЭРБ во время обостре-
ния в осенне-зимний период. 

 
 

Микроорганизм Частота  
встречаемости 

 
Чувств. Устойчив. 

S.aureus 54 32 22 
Str. Pyogenes 1 1  
Str. Viridans 1 1  

Candida albicans 50 28 22 
E. Coly 24 18 6 

E. Faecalys 32 22 10 
E. Cloacae 6 2 4 

Ent. Aerogenes 16 8 8 
Bacillus 30 26 4 

S. Epidermidis 76 46 30 
St. Гр А. 32 18 14 

Klebciella pneumonia 6 4 2 
E. zymogenes 1 1  

Всего  207 122 
Всего в %  63% 37% 

 
 
Полость рта – слабощелочная среда. Вос-

палённые ткани – кислая среда. Тантум Верде – 
слабое основание с высокой липофильностью, 
по градиенту рН хорошо проникает в очаг вос-
паления, где рН ниже, и накапливается в воспа-
ленных тканях в терапевтических концентраци-
ях, нормализуя рН воспаленных тканей.  

Патологические изменения зависят от 
длительности и стадии заболевания. В поздних 
стадиях пищевод расширен и удлинен, стенки 
утолщены за счет резкой гипертрофии мышеч-
ного слоя пищевода. В слизистой и подслизи-
стой оболочках наблюдаются воспалительные 
изменения: сначала наступает гипертрофия мы-
шечных волокон, которые затем замещаются 
соединительной тканью. В интрамуральном 
нервном сплетении обнаруживаются явления 
дистрофии, в нервных клетках – растворение 
или сморщивание протоплазмы. 

Размеры язычной миндалины в этой груп-
пе пациентов заставляли заподозрить наличие 
опухолевого процесса в области корня языка. В 
таких ситуациях применяли биопсию, и гистоло-
гическое исследование. Однако его результаты 
свидетельствовали о наличии гиперплазии лим-
фоидной ткани. Среди причин такой резкой ги-
пертрофии чаще фигурировало глубокое грибко-
вое поражение глотки в области язычной минда-
лины, поражение ткани микоплазмой.  

В первой стадии наблюдаются только 
воспалительные изменения в горле. Во второй 
стадии присоединяется дисфагия. В третьей по-
являются симптомы сдавления пищевода. 

В большинстве случаев симптоматика на-
растает постепенно. Вначале больные ощущают 
раздражение в горле, слюнотечение и чувство 
инородного тела при глотании. Помехи при гло-
тании могут возникать даже при приеме жидко-
сти. Иногда бывает сухой кашель. 

 
© С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, А.В. Андреев, 2015 
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М.Б. САМБУР, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Т.Д. САВЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)  

ГИПЕРИММУНОГЛОБУЛИНЕМИЯ КЛАССА Е  
У БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ  

 
В последние годы больше внимания стали 

уделять изучению биологической роли IgE в реа-
лизации иммунологических реакций не только 
при аллергических заболеваниях и глистных ин-
вазиях, но и при воспалительных заболеваниях 
бактериальной, вирусной, грибковой природы, а 
также аутоиммунной, онкологической патологии. 
Широко распространенное мнение о том, что 
иммуноглобулины этого изотипа следует рас-
сматривать исключительно как причину развития 
аллергических заболеваний представляется од-
нобоким и не вполне отражает их значение в 
формировании иммунологической реактивности. 
Сегодня принято считать, что IgE , помимо реа-
лизации аллергических реакций немедленного 
типа, являются одним из существенных факторов 
защиты слизистых оболочек при контакте с ин-
фекционными агентами, в том числе и вирусами, 
связывая их в случае неэффективной защиты , 
опосредуемой sIgА, на поверхности тканевых 
базофилов. При этом реакция сопровождается 
высвобождением вазоактивных аминов и хемо-
токсических факторов, способных привлечь в 
очаг воспаления другие гуморальные и клеточ-
ные защитные факторы. Особо важное значение 
защитная функции, реализуемая IgE, приобретает 
в случае нарушения функциональной активности 
других клеточных и гуморальных факторов вро-
жденной и приобретенной иммунологической 
реактивности. В частности, доказана протектив-
ная роль повышенных титров IgE без проявлений 
атопии при различных типах Herpes-вирусной 
инфекции, заболеваниях, вызванных респиратор-
но-синцитиальным вирусом, ВИЧ, внутрикле-
точных бактериальных инфекциях (туберкулез, 
лепра). Кроме того показано, что у людей с низ-
ким содержанием IgE (меньше 2,5-5,0 МЕ, мл) 
достоверно чаще, чем у лиц контрольной группы 
наблюдаются бактериальные синупульмональ-
ные заболевания в виде пневмоний, ХОЗЛ, хро-
нических риносинуситов, средних отитов, неато-
пической бронхиальной астмы, что позволило 
Unswort D.J. и соавт. в 2011 г. выделить дефицит 
IgE в отдельную форму заболевания системы 
иммунитета. В последние годы показано, что IgE 
участвует в реализации механизмов противови-
русного, противопаразитарного, антибактериаль-
ного и противоопухолевого иммунитета. 

Проведенные нами исследования системы 
иммунологической реактивности у больных ре-
цидивирующим папилломатозом гортани ( ПГ) 
выявили у них существенные нарушения врож-
денного и приобретенного иммунитета, которые 
проявились снижением содержания Т-
лимфоцитов в периферической крови, наруше-
ниями их субпопуляционного состава и функ-
циональной активности, разнонаправленными 
изменениями цитотоксической функции естест-
венных клеток-киллеров, нарушениями в систе-
ме интерфероногенеза, продукции иммуногло-
булинов основных классов, про- и противовос-
палительных цитокинов. При этом нами было 
показано, что у большей части больных ПГ (54,0 
%) наблюдается существенное повышение со-
держания общего IgE в сыворотке крови по 
сравнению с практически здоровыми людьми 
контрольной группы, что привело к достовер-
ному увеличению средних значений этого пока-
зателя с 34,8 МЕ/мл в контрольной группе до 
157,6 МЕ/мл в группе больных до лечения и 
270,2 и 111,6 МЕ/мл в разные сроки после лече-
ния, которое сопровождается значительным по-
вышением (в 1,8 и 3,2 раза в разные сроки на-
блюдения) содержания в сыворотке крови боль-
ных интерлейкина-4 – противовоспалительного 
цитокина, продуцируемого Т-хелперами 2-го 
типа, основной функцией которого является 
стимуляция продукции реагинов – IgE и IgG4. 
При этом ни по данным анамнеза, ни по резуль-
татам клинического обследования и наблюдения 
за больными в течение длительного времени (2-
3 года) в процессе и после лечения проявлений 
аллергических заболеваний у них не было выяв-
лено.  

Таким образом, повышение содержания 
IgE в сыворотке крови больных ПГ в условиях 
дисфункции клеточного звена иммунного ответа 
и системы интерфероногенеза можно рассмат-
ривать как компенсаторный механизм гумо-
рального звена противовирусной защиты. Вме-
сте с тем, следует иметь в виду, что увеличение 
концентрации IgE при острых и хронических 
инфекционных заболеваниях при определенных 
условиях может способствовать развитию у 
больных аллергических реакций немедленного 
типа и атопических заболеваний. 

 
© М.Б. Самбур, Д.И. Заболотный, Т.Д. Савченко, М.Д. Тимченко, 2015 
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, О.В. МАЛЕЕВ, З.Т. КЛИМОВ, С.А. ДОЛЖЕНКО, П.В. АНДРЕЕВ  
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ЧИСТОНОС»  
ПОСЛЕ ХИМИОКАУСТИКИ СОСУДОВ ЗОНЫ КИССЕЛЬБАХА 

 
Анатомо-физиологические особенности 

полости носа (узость носовых ходов в детском 
возрасте, обилие капиллярной сети и секрети-
рующих клеток, выраженность рецепторного 
аппарата и рефлекторных связей) обусловливает 
бурное развитие реактивных послеоперацион-
ных явлений. К ним относятся отек и кровото-
чивость слизистой оболочки, выработка боль-
шого количества секрета, образование грубых 
геморрагических и фибринозных корок, что со-
провождается нарушением мукоцилиарного 
клиренса и создает условия для присоединения 
бактериальной инфекции. Эти изменения резко 
ухудшает качество жизни пациентов в после-
операционном периоде и могут привести к раз-
витию гнойных осложнений, поздних кровоте-
чений или образованию синехий [1,2].  

Следовательно, больные после химиокау-
стики зоны Киссельбаха нуждаются в обяза-
тельном тщательном уходе за полостью носа.  

В связи с этим представилось целесооб-
разным и перспективным использовать в после-
операционном периоде новый комбинирован-
ный препарат «ЧИСТОНОС».  

Препарат представляет собой гель, со-
держащий комплекс биологически активных 
веществ (экстракты календулы и алоэ, β-
каротин) оказывающих антисептическое, про-
тивовоспалительное, антигистаминное дейст-
вие и известных своей способностью стимули-
ровать процессы регенерации. Кроме этих на-
туральных растительных компонентов в состав 
препарата «ЧИСТОНОС» входят морские со-
ли, содержащие уникальный комплекс микро-
элементов (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu и др.), 
регулирующих нормальное функционирование 
клеток и тканей.  

При нанесении на слизистую оболочку 
полости носа препарат уменьшает явления реак-
тивного воспаления, нормализует химический 
состав и процесс выработки назального секрета, 
повышает двигательную активность ресничек, 
улучшает трофику и тканевое дыхание слизи-
стой оболочки полости носа. В результате про-
исходит стимуляция процессов заживления и 
самоочищения носа. 

Препарат «ЧИСТОНОС» представляет 
собой удобный флакон с дозатором, прост и 
удобен в использовании. 

Цель исследования – оценить эффектив-
ность препарата «ЧИСТОНОС» в раннем по-

слеоперационном периоде у пациентов, пере-
несших оперативное лечение в полости носа. 

Материалы и методы 
Объектом исследования были 57 пациен-

та обоих полов в возрасте 7-16 лет, из которых 
по принципу рандомизации были сформирова-
ны 2 группы.  

Основную группу составили 35 человек, у 
которых в послеоперационном периоде исполь-
зовали «ЧИСТОНОС» по 2 аэрозольные дозы в 
каждую половину носа 4 раза в сутки в течение 
10 дней. Пациентам контрольной группы прово-
дили анемизацию слизистой оболочки полости 
носа и туалет с левомиколем или масляными 
растворами витаминов.  

Контроль клинической картины осущест-
вляли ежедневно. На 10 сутки после операции 
исследовали мукоцилиарный транспорт (с по-
мощью сахаринового теста), рН среды (лакму-
совым индикатором) и оценивали состояние 
секреторной функции (взвешивая 1см3 поролона 
на торсионных весах).  

Результаты и обсуждение 
В течение первых трех суток значимого 

различия в риноскопической картине между 
пациентами основной и контрольной групп не 
наблюдалось: после удаления тампонов разви-
вался выраженный реактивный отек слизистой 
оболочки, заметно затруднявший носовое дыха-
ние, отмечалось обилие слизистого отделяемо-
го. 

Но к третьим суткам послеоперационного 
периода у больных контрольной группы в 
большом количестве образовались грубые кор-
ки, что сопровождалось резким затруднением 
носового дыхания и развитием крайне диском-
фортного состояния. Не смотря, на тщательный 
ежедневный мазевой туалет полости носа, у па-
циентов этой группы отечность слизистой обо-
лочки сохранялась до конца исследования. К 
этому сроку в полости носа все еще образовы-
вались корочки, однако они стали не такими 
массивными, значительно более мягкими и лег-
ко отторгались при высмаркивании.  

У пациентов основной группы процесс за-
живления проходил без образования истинных 
корок. Начиная с 3 суток при риноскопии мы 
наблюдали на слизистой оболочке небольших 
размеров участки, покрытые легким фибриноз-
ным налетом, от которого полость носа полно-
стью очистилась к 8-10 суткам. С 4-5 суток паци-
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енты, принимавшие «ЧИСТОНОС» не отмечали 
значимых дискомфортных ощущений в носу. 

К 10 дню послеоперационного периода у 
пациентов, применявших «ЧИСТОНОС» пока-
затели мукоцилиарного транзиторного времени, 
рН среды и секреторная функция носа прибли-
зились к нормальным показателям. В то же вре-
мя аналогичные показатели у пациентов, полу-
чавших традиционное лечение, они еще заметно 
отличались от нормальных физиологических 
значений. 

Препарат «ЧИСТОНОС» хорошо перено-
сился всеми исследуемыми и не вызывал каких-
либо побочных явлений. 

Выводы: Препарат «ЧИСТОНОС» спо-
собствует хорошей регенерации тканей и высо-
коэффективно восстанавливает нормальное 
функциональное состояние слизистой оболочки 
полости носа в послеоперационном периоде, 
чем значительно улучшает качество жизни па-
циентов после химиокаустики сосудов зоны 
Киссельбаха. 

 
© К.Г. Селезнев, О.В. Малеев, З.Т. Климов, С.А. Долженко, П.В. Андреев, 2015 
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ПОЄДНАНИХ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ 
ОСНОВИ ЧЕРЕПА ТА ГОЛОВНОГО МОЗКУ З ЗАЛУЧЕННЯМ НАВКОЛОНОСОВИХ 

ПАЗУХ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
 

Мета дослідження: Визначити клініко-
комп’ютерно-томографічні особливості поєдна-
них вогнепальних поранень основи черепа та 
головного мозку та розробити оптимальну так-
тику лікування. 

Матеріал та методи дослідження. В ос-
нову проведеного дослідження покладений ана-
ліз результатів комплексного проспективного 
обстеження й лікування 790 постраждалих, які 
надійшли до КЗ «Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» в період з 
25 травня по 31 грудня 2014 року. 

Вогнепальні поранення м’яких тканин 
черепа виявлені у 101 постраждалого. Для по-
дальшого аналізу з 101 пораненого відібрали 
64, які мали не лише вогнепальні поранення 
м’яких тканин, але й вогнепальні ушкодження 
черепа і мозку, що заподіяні будь якою вогне-
пальною зброєю або вибуховим приладом. Та-
ким чином, вогнепальні поранення черепа і 
головного мозку, діагностовано у 64 (8,1%) з 
790 обстежених. 

Всім хворим з проникаючими черепно-
мозковими пораненнями (ПЧМП) проводили 
стандартний комплекс обстеження, який включав 
спіральну комп’ютерну томографію головного 
мозку (СКТ), краніографію, люмбальну пункцію.  

Результати дослідження. За результата-
ми проведеного дослідження відзначено доволі 
часте ушкодження кісток основи черепа у 14 
(21,9%) з 64 поранених. Поранення, що прохо-
дить через основу черепа призводить до сполу-
чення з навколоносовими пазухами та виник-
нення базальної ліквореї. Наявність поранень 

основи черепа в усіх випадках передбачає необ-
хідність проведення пластики основи черепа з 
метою запобігання гнійно-септичних усклад-
нень. Поранення основи передньої черепної ям-
ки відзначено в 11 випадках, а середньої череп-
ної ямки (піраміди скроневої кістки) в 3 випад-
ках. В 9 випадках відзначено безпосереднє про-
ходження ранячого снаряду через основу чере-
па, в 5 випадках відзначено вибуховий механізм 
пошкодження основи черепа. При вибуховому 
механізмі пошкодження основи черепа ранячий 
снаряд безпосередньо не потрапляв до основи 
черепа. Висока кінетична енергія ранячого сна-
ряду призводила до виникнення масивних руй-
націй в прилеглих ділянках черепа, що поширю-
вались на його основу.  

При ПЧМП вкрай важливе значення має 
профілактика розвитку гнійно-запальних ускла-
днень з боку головного мозку та його оболонок, 
кісток та покривних тканин черепу. Нами об-
ґрунтовано проведення 12 основних етапів опе-
ративного втручання при ПЧМП. У всіх випад-
ках проникаючих поранень з залученням лобно-
го синусу, передніх відділів основи черепу та 
даху очниці, проводили ранню реконструкцію. 
Реконструкція включала екзентерацію лобного 
синусу, його краніалізацію, блокування носоло-
бної протоки і багатошарове закриття окістям, 
фасцією та скроневим м’язом на живлячій ніж-
ці. Пластика основи передньої черепної ямки в 
проведеному дослідженні виконана 11 поране-
ним, середньої черепної ямки (піраміди скроне-
вої кістки) – 2 пораненим. З 14 хворих з пошко-
дженням основи черепу та навколоносових па-
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зух лише в одному випадку відзначався рецидив 
назальної ліквореї з розвитком вторинного ме-
нінгоенцефаліту. 

Висновки: 
1. При хірургічній обробці проникаючих 

поранень необхідне радикальне видалення всіх 
нежиттєздатних тканин: детриту, згортків крові, 

вогнищ розтрощення, чужорідних тіл (кісткові 
та металеві уламки). 

2. Під час первинної хірургічної обробки 
рани слід широко використовувати первинну 
реконструкцію шкіри, твердої оболонки голов-
ного мозку, основи та склепіння черепа, засто-
совувати приливно-відливне дренування рани. 

 
© А.Г. Сірко, 2015 
 
 

 
 

М.А. ТВЕРДОХЛІБ, О.В. ГОВДА, І.В. ХОРУЖИЙ, К.О. ПЛЯШКО, А.О. ЯШАН  
(БОРЩІВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА) 

ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЛОР-ОРГАНІВ, ЯЗИКА ТА СТРАВОХОДУ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни щодо доброякісних новоутворів ЛОР – орг-
нів, язика та стравоходу. Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації наукових робіт з цього 
питання розпочались з 1977 року. За період з 
1977 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини опубліковано 4 наукові праці по доб-
роякісних новоутворах ЛОР – органів, язика та 
стравоходу, що становить 0,36% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини. Наукові роботи опуб-
ліковані в журналах: «Журнал вушних, носових 
і голових хвороб» (м. Київ), «Здравоохранение» 
(м. Кишинів) і в збірнику «V съезд отоларинго-
логов Украины» (м. Донецьк). Серед опубліко-
ваних робіт 1 тези і 3 спостереження з практики.  

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан 
(1977) в тезах «Применение новокаин – спирта 
для лечения и подготовки к операции больных с 
некоторыми доброкачественными новообразо-
ваниями ЛОР – органов и языка» описали скле-
розувальне лікування спиртом 10 хворих з доб-
роякісними новоутворами ЛОР-органів і язика. 
Серед 10 хворих у 7 діагностована фіброма но-
сової частини горла і по одному аденома кореня 
язика, папіломатоз язика, келоїд часточки вуха. 
Хворим з фібромою носової частини горла за 
допомогою шприца з довгою голкою через ніс в 
ділянку новоутвору вводили 2-3 мл 1% розчину 
новокаїну і через 1-2 хв через ту ж голку – 2-3 
мл 96о спирту. Ін’єкції проводили через 1-2 дні в 
різні місця новоутвору. Пацієнтам з аденомою 
кореня язика, папіломатозом язика, келоїдом 
часточки вуха під основу пухлини вводили 1-2 
мл 1-2% розчину новокаїну і через ту ж голку 1-
2 мл 96о спирту. Ін’єкції проводили через 2-3 
дні. З семи хворих з фібромою носової частини 
горла п’ять оперовано. Після проведених вве-

день новокаїн – спирту пухлина у них зменши-
лась майже вдвічі, кровотечі з носа припини-
лись. У двох хворих з фібромою носової части-
ни горла пухлина некротизувалась і поступово 
повністю відпала. Хірургічне втручання їм не 
проводилось. У пацієнтів з аденомою кореня 
язика, папіломатозом язика, келоїдом часточки 
вуха пухлина некротизувалась і повністю відпа-
ла після введень новокаїн – спирту. Підкреслю-
ється, що: 1) застосування новокаїн – спирту з 
метою підготовки до операції при фібромах но-
сової частини горла призводить до склерозуван-
ня пухлини, зменшує кровотечу під час втру-
чання і дає можливість оперувати без поперед-
ньої перев’язки зовнішніх сонних артерій; 2) 
ступінь кровотечі під час операції залежить від 
тривалості передопераційного введення новока-
їн-спирту: чим довше проводяться його введен-
ня, тим менша кровотеча; 3) невеликі фіброми 
носової частини горла можуть некротизуватись і 
відпадати під впливом ін’єкцій новокаїн – спир-
ту без хірургічного втручання; 4) новокаїн – 
спиртові ін’єкції призводять до зникнення аде-
номи, папіломи язика, келоїда часточки вуха, 
що дає право рекомендувати їх для лікування 
вказаних новоутворів.  

Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1977) в спо-
стереженні з практики «Фиброма носоглотки у 
больной 28 лет» описали хвору 28 років з вка-
заною патологією. При задній риноскопії в но-
совій частині горла визначалась сірувато-
рожева, округла, з гладкою поверхнею пухлина 
величиною з грецький горіх. З метою склеро-
зування судин пухлини і зменшення кровотечі 
в передопераційний період в пухлину вводили 
новокаїн – спирт. Ін’єкції проводили кожні 2 
дні, всього 5 таких парних введень. Кожного 
разу вводили по 1 мл 1% розчину новокаїну, 
після чого через ту ж голку вводили 96оспирт. 
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З кожним введенням зростала кількість спирту 
(1мл, 2,3,4,5 мл). Під аплікаційно-
інфільтративною анестезією розпатором для 
тонзилектомії, проведеним через нижній носо-
вий хід, під контролем вказівного пальця дру-
гої руки з боку носової частини горла пухлина 
вилущена і щипцями видалена. Кровотеча не-
значна. Пухлина була овальної форми, щільної 
консистенції, сіро – червоного кольору, розмір 
– 5х2,5х1,6 см. При розрізі всередині пухлини 
виявлена мізерна кількість желеподібної маси. 
Патогістологічне дослідження: фіброма. Підк-
реслюється, що введення в фіброму спирту 
сприяло її некрозу і зменшенню кровотечі під 
час хірургічного втручання. О.І. Яшан і Л.В. 
Яшан (1996) в спостереженні з практики «Нев-
ринома правого парафарингеального простору, 
комбінована з поліпами гортанної частини гло-
тки» наводять випадок поєднання в одній ана-
томічній ділянці двох гістологічно неоднорід-
них пухлин – сполучнотканинних поліпів і не-
вриноми. Це стосується хворого 25 років, у 
якого діагностовано невриному правого пара-
фарингеального простору, комбіновану з полі-
пами гортанної частини горла. Автори допус-
кають, що спочатку у хворого виникла неври-
нома. Вона спонукала порушення трофіки, лі-
мфо- і кровообігу суміжних тканин та появу 
поліпів. Хоча не виключено, що рецидивні по-
ліпи та застосоване раніше хірургічне лікуван-
ня також могли вплинути на розвиток неври-
номи, підкреслюють автори. Раніше хворому 
кілька разів видаляли поліпи. Пухлина видале-
на після трахеотомії.  

Б.М. Довгань, Г.С. Протасевич і П.В. Ко-
валик (2000) в спостереженні з практики «До 
питання про лікування поліпів стравоходу» 
наводять власне спостереження і пропонують 
спосіб видалення поліпа стравоходу петлею 
Бохона у хворого 39 років. Пацієнт скаржився 
на відчуття стороннього тіла в горлі, а також на 
періодичне «вистрибування» пухлини в поро-
жнину рота при кашлі й блювотних рухах. Це 
іноді супроводжувалось короткочасною заду-
хою. Щоб її уникнути пацієнт швидко заштов-
хував «пухлину» в рот і «проковтував» її. Під 
час огляду при навмисному блювотному русі в 
порожнині рота з’являлось утворення синявого 
кольору, кругло – подовженої форми, гладке, 
що нагадувало «сосиску» і досягало нижньої 
губи. При діагностичній езофагоскопії на вході 
в стравохід на передньобоковій стінці справа 

знайдено синявого кольору, еластичне, гладко-
стінне, рухливе утворення на тонкій ніжці, яке 
закінчується заокругленим кінцем, спускається 
в глибину стравоходу на 32 см від різців верх-
ньої щелепи. Встановлено діагноз: поліп стра-
воходу. Проведено видалення поліпа за допо-
могою петлі Бохона. Хворий на прохання ліка-
ря викликав блювотні рухи, після чого поліп 
з’явився в порожнині рота. Він був захоплений 
затискачем, проведеним в отвір петлі Бохона. 
Поліп підтягнули догори, петлю просунули мак-
симально до основи його і на глибині затягнули, 
в результаті чого поліп відсікли і видалили че-
рез порожнину рота. Кровотечі не було. Вида-
лений поліп мав розміри 12,0х2,5 см, синяве 
забарвлення. На розрізі ніжка поліпа була твер-
дою, у вигляді сухожилка. Результати патолого-
гістологічного дослідження: сполучнотканин-
ний поліп з вираженим ангіоматозом. При конт-
рольній езофагоскопії, проведеній через 2 тиж, 
на передньобоковій стінці стравоходу справа до 
першого фізіологічного звуження виднівся за-
лишок ніжки поліпа і місце зрізу, вкрите фібри-
нозним нашаруванням. Проведено кріодеструк-
цію рідким азотом залишків поліпа. При повто-
рних обстеженнях у пацієнта протягом 8 років 
скарг не було, ковтання вільне. Підкреслюється, 
що: 1) у разі локалізації поліпа на вході в стра-
вохід і при кашлі, блювотних рухах він 
з’являється в порожнині рота його можна вида-
ляти за допомогою петлі Бохона; 2) при вида-
ленні поліпа стравоходу петлею Бохона через 
деякий час слід проводити ендоскопію за допо-
могою езофагоскопа; 3) при виявленні залишків 
ніжки поліпа необхідно здійснювати кріодест-
рукцію цього місця рідким азотом.  

Таким чином, описані відомості свідчать 
про те, що оториноларингологами Тернопіль-
щини публікувались роботи стосовно доброякі-
сних новоутворів ЛОР-органів, язика та страво-
ходу надзвичайно рідко – всього в 0,36% від 
загального числа (1102) опублікованих науко-
вих праць оториноларингологів Тернопільщини. 
Описані фіброма носової частини горла, неври-
нома правого парафарингеального простору, 
комбінована з поліпами гортанної частини гор-
ла, поліп стравоходу та ін.. Вважаємо, що опуб-
ліковані в цій статті відомості матимуть певне 
пізнавальне, теоретичне і практичне значення як 
для оториноларингологів, так й для інших фахі-
вців (онкологів, загальних хірургів, сімейних 
лікарів та ін.). 

 
© М.А. Твердохліб, О.В. Говда, І.В. Хоружий, К.О. Пляшко, А.О. Яшан, 2015 
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Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, М.П. УМАНЕЦ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СИНУЇТУ  
У ХВОРИХ НА ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ 

 
Лімфогранулематоз – злоякісне захворю-

вання лімфоідної тканини з не зовсім 
з’ясованою етіологією. Серед причин розвитку 
лімфогранулематозу виділяють декілька чинни-
ків: інфекційний, точніше вірусний фактор (ві-
рус Епштейна-Барр), генетичну схильність та 
токсичний вплив деяких хімічних сполук. Це 
захворювання притаманне лише людині, з типо-
вими піками захворюваності в 20-29 років та 
після 55 років. Чоловіки незначно частіше хво-
ріють за жінок. 

 Під нашим спостереженням знаходилось 
2 чоловіків з загостренням хронічного синуїту, 
що хворіли на лімфогранулематоз (1-й хворий 
26 років, ремісія лімфогранулематозу 5 років, 2-
й хворий – ремісія 7 років). Крім того 2-гий хво-
рий мав щецукровий діабет І типу, яким хворів з 
4-х річного віку.  

Хворі були традиційно комплексно ЛОР-
обстежені. Анамнестично перебіг хронічного 
синуїту у таких пацієнтів мав свої характерні 
клінічні особливості: хворі скаржились на пос-
тійні, майже безперервні гнійні виділення з по-
рожнини носа (це мало хвилеподібний перебіг: 
періоди значно та помірно рясних гнійних виді-
лень з порожнини носа), покращення наступало 
після прийому антибактеріальних препаратів 
(зменшувався об’єм виділяє мого патологічного 
вмісту), періоди ремісії були короткочасні (2-3 
тижні) тільки після лікування в ЛОР-стаціонарі. 
У 1-го хворого така клінічна картина тривала 3 
роки, у 2-го – 5 років. В анамнезі – часті захво-

рювання нижніх дихальних шляхів. В разі про-
веденого бактеріологічного дослідження в пато-
логічному ексудаті з приносових пазух таких 
хворих ми не отримали наявності патологічної 
флори. Були висіяні помірна кількість типової 
сапрофітної флори (max до 10 в 2-3 ступені рос-
ту). 

 У 1-го хворого нами застосовувалась 
традиційна схема лікування при загостренні 
хронічного синуїту, а саме: антибіотикотерапія-
цефалоспоринами 2 покоління протягом 7 дні-
він’єкційно, пункція верхньощелепної пазухи з 
промиванням розчином антисептика та введен-
ням в пазуху антибіотиків та гормонів. Другого 
хворого ми лікували за модифікованою нами 
схемою, а саме: тривала антибіотикотерапія 14 
днів ін’єкційнокомбінацією з двох препаратів 
(цефалоспоринової та аміноглікозидної груп), 
пункція верхньощелепної пазухи з промиванням 
фізіологічним розчином та введенням протеолі-
тичних ферментів. 

 Тривалість ремісії у 1-го хворого була 3 
тижні, у 2-го – 3,5 місяці. 

 Отже, враховуючи, що лікування хроніч-
ного синуїту на тлі злоякісноного захворювання 
- лімфогранулематозу, якезначно знижує реак-
тивність організму до рівня, що сапрофітна 
флора ВДШ набуває властивостей патогенної та 
викликає майже безремісійний перебіг запален-
ня приносових пазух, тривала антибіотикотера-
пія в комбінації з промиванням при носових па-
зух надає шанси пацієнтам на появу ремісії. 

 
© Ж.А. Терещенко, О.О. Островська, М.П. Уманец, 2015 
 
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, И.И. САПИЖАК (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ.  
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЕ ЛОР ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Под наблюдением за период с 1986 по 

2015 год в отделе ЛОР-патологии детского воз-
раста находилось 96 детей с рецидивирующим 
палломатозом гортани в возрасте от 2 до 17 лет. 
Мальчиков – 48, девочек – 48. Распределение 
больных с рецидивирующим папилломатозом 
гортани по возрасту: от 2 до 3 лет – 22 ребенка, 
от 4 до 6 лет – 29, от 7 до 10 лет – 24, от 11 до 13 
лет – 9, от 14 до 17 лет – 8, старше 17 лет – 4 

больных. Давность заболевания была следую-
щей: до 3 месяцев – 1 больной, до 4 месяцев – 2, 
до 6 месяцев – 8, до 8 месяцев – 4, до 9 месяцев 
2, до 10 месяцев – 4, до 12 месяцев – 6, 1 год – 5, 
больше одного года – 64 больных. Рецидивы 
были отмечены у 76 больных. Однократные – у 
12, двукратные – у 24, многократные – у 32, 
больше 10 раз на протяжении года – у 3 боль-
ных. 
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На ранних этапах заболевания, которое 
манифестировалось охриплостью голоса, боль-
ных лечили по месту жительства по поводу вос-
паления верхних дыхательных путей, острого 
ларингита. При этом широко использовались 
физиотерапевтические методы. 

При обращении в наше отделение боль-
ные с папилломатозом гортани предъявляли 
жалобы на осиплость голоса – 36 больных, оси-
плость голоса и затруднение дыхания – 55, и у 5 
больных был отмечен субстеноз, у 8 была про-
ведена трахеотомия.  

Локализация папиллом у обследованных 
больных была следующей: передняя комиссура 
и передние две трети голосовых складок – 74 
пациента, правая голосовая складка – 13, левая 
голосовая складка – 9 больных. Мембрана гор-
тани бала отмечена у 14 детей. 

Наиболее эффективным способом лече-
ния папиллом гортани является по – прежнему 
хирургическое лечение, в том числе с использо-
ванием лазера, радиоволновой хирургии. 

Предложено ряд методов консервативно-
го лечения данного заболевания, но, к сожале-
нию, ни один из них не является достаточно эф-
фективным. Это обусловлено тем, что, во-
первых, вирус папилломы человека внутрикле-
точный, а его антигены экспрессируются на по-
верхности клетки всего лишь 2-4 % пораженных 
клеток, что является слабым раздражением для 
имунной системы. Во-вторых, отсутствием в 
нашем арсенале мощных препаратов, способных 
дезактивировать внутриклеточный вирус. 

Всем больным было выполнено оператив-
ное вмешательство. Последнее мы осуществляли 
под контролем операцонного микроскопа с ис-
пользованием прямой подвесной ларингоскопии. 
Отдаем предпочтение инструментальному уда-
лению в комбинации с хирургическим лазером 
или высокочастотной радиохирургей. Рецидив 
папиллом после их удаления может привести к 
повторной обструкции гортани, поэтому проти-
ворецидивное лечение имеет особо важное зна-
чение. В качестве противорецидивного лечения 
использовали преимущественно препараты ин-
терферона (интрон А, лаферон, геоферон) и ан-
тивирусные препараты (протефлазид, флавозид). 

«Интрон-А» представляет собой стериль-
ную, стабильную лиофилизированную форму 
высокоочищенного рекомбинантного интерфе-
рона-α – 2 В. Рекомбинантный интерферон яв-
ляется растворимым в воде белком с молеку-
лярным весом 19, 3000 дальтон. Он получен из 
клона E. Coli путем гибридизации плазмида с 

геном интерферона α-2 В человеческого лейко-
цита. Интерферон альфа-2В оказывает антипро-
лиферативное действие на культуру клеток и на 
экспериментальные опухоли у животных, а так-
же проявляет иммуномодулирующую актив-
ность. При папилломатозе гортани рекомендуе-
мая доза – 3000000 МЕ п/к 3 раза в неделю. Для 
достижения результата требуется не менее 6 
месяцев лечения. 

Протефлазид – это жидкий спиртовый 
экстракт, полученный из диких злаковых расте-
ний Deschampia caespitosa L., и Calamagrostis 
epigeios L. Основными биологически активными 
веществами протефлазида являются флавонои-
ды подобные кверцитину, основу молекулы ко-
торых образует флавоновый кислосодержащий. 
Флавоноиды относятся к природным феноль-
ным соединениям. Протефлазид обладает анти-
вирусным действием вследствие блокирования 
вирусспецифических ферментов (тимидинкина-
зы, ДНК – полимеразы). 

Протефлазид назначался по схеме: дети 
от 3 до 6 лет первая неделя по 2 капли 3 раза в 
день; вторая и третья неделя – по 4 капли 3 раза 
в день; 

Четвертая неделя по 3 капли 3 раза в день. 
Дети от 7 до 10 лет первая неделя по 3 капли 3 
раза в день; вторая и третья неделя по 5 капель 3 
раза вдень; четвертая неделя по 4 капли 3 раза в 
день. Дети от 11 до 14 лет – первая неделя – по 4 
капли 3 раза в день; вторая и третья - по 6 ка-
пель 3 раза в день; четвертая неделя по 5 капель 
3 раза в день.  

В послеоперационном периоде препараты 
интерферона были назначены 23 детям. У 5 
больных эффект не отмечался. У 13 больных 
увеличилась длительность светлых (межреце-
дивных) промежутков, 5 из них излечены. 

 Антивирусные препараты были назна-
чены 27 больным. У 7 больных эффект не отме-
чался. У 14 больных увеличилась длительность 
светлых (межрецедивных) промежутков, из них 
6 - излечены. 

Выздоровление отмечено у 62 больных 
(отсутствие рецидивов, строки наблюдения 2 
года и более), среди них 5 больных, принимали 
препараты интерферона, 6 больных антивирус-
ные препараты. 

По нашему мнению хирургическое лече-
ние является основным методом лечения боль-
ных рецидивирующим папилломатозом гортани. 
Целесообразно сочетание его с препаратами 
типа интерферона или антивирусными средст-
вами. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, И.И. Сапижак, 2015 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ НЕЙРОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН  
НА РОЗВИТОК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГОСТРОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ  

ПРИГЛУХУВАТОСТІ У ТВАРИН 
 

Метою даної роботи було вивчення дії 
нейрональних стовбурових клітин (НСК) при 
різноманітних методах їх введення на морфо-
функціональний стан внутрішнього вуха морсь-
ких свинок при гострому експериментально ви-
кликаній сенсоневральній приглухуватості.  

Експеримент проведено на 60 статевозрі-
лих морських свинках вагою 250-600 грам, які 
були розподілені на дев’ять груп: I група (конт-
рольна) – тваринам вводили фізіологічний роз-
чин. Через 14 та на 22 день проводилось дослі-
дження слуху; II група – вводили НСК інтрапе-
ритонеально в перший день чотирнадцятиден-
ного введення гентаміцину; III група – НСК 
вводили інтраперитонеально на восьмий день 
чотирнадцятиденного введення гентаміцину. В 
V групі вивчалось інтратимпанальне введення 
НСК в перший день чотирнадцятиденного вве-
дення гентаміцину, та VI групі – на восьмий 
день чотирнадцятиденного введення гентаміци-
ну з послідуючим семиденним відпочинком. До 
IV та VII групи входили тварини, яким вводили 
14 днів гентаміцинвнутрішньом’язево. 
Об’єктивне дослідження слуху в четвертій групі 
проводилось до введення та після 14 днів вве-
дення, а у сьомій після 21 доби. Тваринам з VIII 
групи вводили НСК внутрішньом’язево в пер-
ший день чотирнадцятиденного курсу гентамі-
цину. Тваринам IX групи вводили НСК внутрі-
шньом’язево на восьмий день чотирнадцяти-
денного введення гентаміцину з послідуючим 
семиденним відпочинком. 

Реєстрація КСВП виконувалась на почат-
ку експерименту, через 14 днів та на 22 день 
експерименту за допомогою приладу для об'єк-
тивного обстеження слуху «Audera» фірми 
«Grason-Stadler» (США) в звукоізольованому та 
електроекранованому приміщенні. Забір матері-
алу для морфологічного дослідження відбувався 
на 22 день експерименту. 

 В результаті проведеного дослідженняо-
тримано не достовірні зміни порогів слуху після 
введення фізіологічного розчину в I групі (p< 

0,05), тобто фізрозчин, як і очікувалось не впли-
ває на пороги слухосприйняття. В IV групі 
отримано достовірне підвищення порогів слуху. 
Внутрішньомязові ін’єкції гентаміцину призво-
дить до порушення мікроциркуляції кровонос-
них судин завитки зі змінами її гістологічної 
будови. 

 В VII групі після ведення гентаміцину 14 
днів та виведення тварин на 22 добу отримано 
не достовірне підвищення (p> 0,05) порогів слу-
ху, що, можливо, пояснюється невеликою кіль-
кістю тварин, які дожили до кінця експеримен-
ту. У тварин, яким вводили НСК в першу добу 
отримано достовірне підвищення порогів 
(p>0,05) при інтраперитонеальному введенні (II 
група), тобто відсутня протекторна дія НСК від-
носно гентаміцинового ототоксикозу. Але вже 
при внутрішньом’язевому (VIII група), та інтра-
тимпанальному (V група) шляхах введення ней-
рональних стовбурових клітин отримані не дос-
товірні зміни, (p<0,05) що може свідчити про 
наявність їх протекторної дії.  

Мікроскопічно встановлено, що у пере-
важної більшості тварин всі структурні елемен-
ти внутрішнього вуха мали притаманні для них 
морфологічні характеристики. Лише у трьох із 
них (2 тварини з II групи та одна – з VIII) вияв-
лені порушення гістоструктури в перетинчасто-
му лабіринті. Внутрішнє вухо тварин, які отри-
мували НСК интратимпанально, мало властиву 
для нього гістоархітектоніку, патологічних змін 
у перетинчастому лабіринті, включаючи спіра-
льний орган, не виявлено. 

У тварин III групи отримано достовірне 
підвищення порогів (p>0,05) при інтраперитоне-
альному та інтратимпанальному (VI група) вве-
денні. IX група – отримано достовірне (p>0.05) 
зниження порогів слуху за об’єктивними дани-
ми. 

Таким чином, отримані дані дозволяють 
констатувати про наявність протекторної та лі-
кувальної дії НСК на ототоксичні прояви гента-
міцину. 

 
© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, П.В. Вінничук, А.О. Белоусова, І.І. Сапіжак, С.П. Чубко, Л.П. Стайно, 2015 
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НЕЙРОТРОФІЧНІ ФАКТОРИ ЯК ПРОТЕКТОРИ  
АМІНОГЛІКОЗИДНИХ АНТИБІОТИКІВ 

 
 Проблеми сенсоневральної приглухува-

тості (СНП) та глухоти протягом багатьох деся-
тиріч зберігають провідне місце у наукових дос-
лідженнях отоларингологів. В останній час 
з’явився ряд робіт, в яких вивчається вплив ем-
бріональних тканин, які мають у своєму складі 
нейротрофічні фактори (НТФ) на внутрішнє ву-
хо, спіральний ганглій та слуховий нерв (T. 
Okano, 2006; J. Maruyama, 2008; A.Zuccotti, 
2012; Yu Jiao, 2014; E.M. Bailey, 2014; G. Wan, 
2014). НТФ являють собою поліфункціональні 
білково-пептидні регулятори, що відносяться до 
класу цитокінів, які сприяють дозріванню ней-
ронів та підтримці їх життєздатності, тобто є 
своєрідними нейропротекторами, а також ней-
ростимуляторами, що стимулюють формування 
відростків нервових клітин. До препаратів, у 
складі яких є НТФ відноситься трофін, який 
створено в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. 
А.П. Ромоданова НАМН України», і який являє 
собою екстракт з ембріональної нервової ткани-
ни людей, 4-6 тижнів гестації. (Патент на вина-
хід 34141, Україна, А 61К 35/28. Заявл. 08. 06. 
1999; Опуб. 15. 02. 2001; Бюл.№1). Даний пре-
парат пройшов клінічну апробацію з позитив-
ними результатами при лікуванні дитячого це-
ребрального паралічу, ішемічного інсульту, че-
репно-мозкової травми, паркінсонізму та розсі-
яного склерозу (Цимбалюк В.І., Васільєва 
І.Г.,2001; Цимбалюк В.І., Чеботарьова Л.Л., 
2002; Цимбалюк В.І., 2003, 2004, 2005;). У 
зв’язку з цим, вважаємо, перспективним ви-
вчення можливостей використання трофіну у 
лікуванні хворих з СНП.  

Метою даної роботи було вивчення про-
текторної дії трофіну при аміноглікозидному 
(гентаміцин) ототоксикозі на стан внутрішнього 
вуха експериментальних тварин.  

Досліди були проведені на 50 морських 
свинках, які були розподілені на 10 груп. У 6 з 
них вводили гентаміцин (підшкірно щоденно в 
дозі 50 мг/кг) і трофін (внутрішньом’язево та 
інтраперитонеально через день 0,2 мл/кг) протя-
гом 7 та 14 днів. Тваринам останніх 4 груп вво-
дили трофін по вищезазначеній схемі в комбі-
націі з аміноглікозидним антибіотиком (гента-
міцин). Після виведення морських свинок з екс-
перименту виділялись кісткові блоки середнього 
вуха та равлика, з яких, після відповідної гісто-
логічної обробки, готувались зрізи товщиною 5-
7 мікрон, з наступним фарбуванням гематокси-
ліном та еозином. При дослідженні гістопрепа-
ратів у світловому мікроскопі МБІ-6 було вста-
новлено:  

1) 14-разові підшкірні введення гентамі-
цину викликають у морських свинок значні по-
рушення мікроциркуляції у структурах кістко-
вого та перетинчастого лабіринтів, судинній 
смужці завитки, а також деструктивні зміни у 
покривній і базилярній мембранах, внутрішніх 
та зовнішніх волоскових клітинах, що відповід-
но позначається і на функціональному стані Ко-
ртієвого органа піддослідних тварин; 

2) багаторазове введення трофіну не ви-
кликає патологічних змін у структурних елемен-
тах рецепторного відділу слухового аналізатора;  

3) при комбінованому введенні трофіну та 
гентаміцину деструктивних змін, зумовлених 
дією гентаміцину, у перетинчастому лабіринті 
не було виявлено.  

Таким чином, отримані дані свідчать про 
протекторну дію трофіну на фоні експеримента-
льного аміноглікозидного ототоксикозу, що 
спонукає нас до подальших досліджень, які, 
можливо, відкриють нові шляхи у профілактиці 
і лікуванні СНП та глухоти. 

 
© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, А.О. Білоусова, К.Л. Руденька, П.В. Вінничук, 2015 
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ВАГОГЛОССОФАРИНГЕАЛЬНАЯ НЕВРАЛГИЯ  
В КЛИНИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
В нашей амбулаторной практике наблю-

далось 36 пациентов с вагоглоссофарингеальной 
невралгией, которая проявлялась приступами 

интенсивной колюще-пульсирующей боли в 
области уха, основания языка, глоточных мин-
далин и кзади от угла нижней челюсти, т.е. в 
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зонах иннервации n. vagus и n. glossopharyngeus. 
Боль обычно провоцировалась глотанием, раз-
говором, кашлем, носила односторонний сте-
реотипный характер. Приступ сопровождался 
покраснением кожи лица, слезотечением, из-
вращением вкуса и нарушением саливации. У 8 
больных на высоте приступа болей возникали 
вегетативные расстройства (брадикардия, коле-
бания артериального давления, общая слабость, 
дисфункция желудочно-кишечного тракта). 

Из обследованных пациентов у 21 боль-
ного наблюдалась симптоматическая глоссо-
фарингеальная невралгия, вызванная хрониче-
ским тонзиллитом (10 человек), фарингитом 
(6), заболеваниями носа и придаточных пазух 
(3), доброкачественной и злокачественной опу-
холями глотки (2). Как правило, у данных 
больных в межприступном периоде сохраня-
лись ощущения першения, жжения, инородно-
го тела, кашель, ноющая боль, чувствительные 
нарушения.  

Курковая зона чаще всего находилась в 
области миндалины (8 пациентов), заднебоко-
вой стенки ротоглотки (5),гипофаринксе (4). 
Пароксизмальные приступы боли также иногда 
вызывались пальпацией или давлением на каро-
тидный синус (3). Сходность симптоматики 
требовала проведения тщательной дифференци-
альной диагностики между различными видами 
ЛОР патологии, а также с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, которые выявлены у 8 
лиц, синдромом «пылающего рта», глоссодини-
ей (2), который носилцентральный или метабо-
лический характер. 

Представлялоинтерес также изолирован-
ное поражение ветвей n. vagus – невралгия 
верхнегортанного нерва у 5 больных,которая 
сопровождалась интенсивной болью в области 
латеральной стенки глотки, подчелюстной об-
ласти и ниже уха, провоцировалась глотатель-
ными движениями, криком или поворотами го-
ловы. Во всех случаях она сопровождалась па-
рестезиями или гиперестезиями — першением, 
щекотанием в горле, что провоцировало при-
ступообразный кашель с сопровождающими 
вегетативными расстройствами от нескольких 
секунд до нескольких минут. Обострения забо-
левания чаще всего вызывалось острыми респи-
раторными заболеваниями, острыми и хрониче-
скими воспалительными процессами гортани и 
глотки, перенапряжением голосового аппарата, 
что в 3 случаях сопровождалось развитием 
функциональной дисфонии. Триггерная зона у 3 
больных располагалась на шее в проекции лате-
ральной стенки глотки над мембраной щито-
видной железы в точке между большим рожком 
подъязычной кости и верхним краем щитовид-
ного хряща.  

Больные с вагоглоссофарингеальной нев-
ралгией чаще всего изначально обращались к 
отоларингологу. Поэтому требовалось проведе-
ние тщательного дифференциального диагноза 
между заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, неврологическими поражениями и ЛОР-
патологией, а в случае таковой – санации пора-
женного органа, что в большинстве случаев уст-
раняло механизм вторичной невралгической 
реакции. 

 
© О.В. Титаренко, В.С. Лисовецкая, О.А. Титаренко, 2015 
 
 
 
 

О.Ф. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕНДОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ НОВОУТВОРЕНЬ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК 
 

Причинами тривалого порушення голосу 
(більше 3-4 тижнів) є хронічний ларингіт, спе-
цифічні інфекційні захворювання (туберкульоз, 
сифіліс та інші), що потребують консервативно-
го лікування. 

Але особливе місце займають інші проце-
си, онкологічного походження (поліпи, фіброми, 
ангіофіброми, мезенхімоми, кісти з локалізацією 
на голосових складках чи в сусідніх з ними ді-
лянках glotis, злоякісні пухлини (0, І, ІІ ст.), мо-
лігнізація доброякісних пухлин, хронічний гіпе-
рпластичний ларингіт в тому числі і ларингіт 
Гайєка, що потребують особливих методів хіру-
ргічного лікування.  

В комплексі загальних діагностичних ме-
тодів важлива роль відводиться мікроларингос-
копії. 

Проведення системного аналізу отрима-
них об’єктивних симптомів того чи іншого про-
цесу в гортані дає можливість оцінити загальну 
картину процесу, провести диференціацію 
отриманих результатів за ознаками, характер-
ними для окремого конкретного захворювання, 
зробити правильний висновок і прийняти опти-
мальні рішення в плані вибору метода лікуван-
ня. 

За останні 20 років під нашими спостере-
женнями знаходилось 85 пацієнтів з різноманіт-
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ними змінами голосових складок (хронічний 
гіперпластичний ларингіт, набряк голосових 
складок, кератоз, ангіофіброми, фіброми, полі-
пи, мезенхімоми, рак (0-І ст.). 

В залежності від характеру і форми росту 
видалення пухлин проводилося або в її межах 
(ангіофіброми, фіброми, поліпи) або при відсут-
ності чітких границь (з найбільшою вірогідніс-
тю злоякісного росту) – в межах здорових тка-
нин. Такий підхід зводить до мінімуму рециди-
ви і метастази. 

Якщо гістологічно виявляється злоякісна 
пухлина – проводилися відповідні додаткові 
методи лікування. У таких випадках така опера-
ція має розглядатися як забір патологічного ма-
теріалу (біоптату) і одночасного видалення пух-
лини. 

Таким чином, за наявності злоякісних пух-
лин 0, І-ІІ ст. не слід обмежуватися біопсією, за-
лишаючи більшу її частину на голосовій складці. 
Вона має бути видалена повністю і досліджена. За 
її рецидиву, відсутності ефекту від застосування 
додаткових лікарських засобів показана традицій-
на хірургія: порційні органозберігаючі операції, чи 
навіть повне видалення органу (гортані). 

Термін спостереження від 1 до 20 років 
свідчить в правильності такої тактики в плані 
обстеження і лікування хворих на пухлини з 
локалізацією в області голосових складок. 

З метою подолання болю, дисфагічних 
реакцій, запобігання гнійних ускладнень в піс-
ляопераційному періоді ефективним лікарським 
засобом є 1,5% розчин бензидаміну для полос-
кання чи зрошування порожнини рота і глотки. 

 
© Ф.О. Тишко, 2015 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПАРАЛІТИЧНІ  
ТА КОМБІНОВАНІ СТЕНОЗИ ГОРТАНІ 

 
Паралітичний стеноз гортані (або середин-

ний стеноз) розвивається найчастіше внаслідок 
двобічної травми поворотно-гортанних нервів 
(гілок n. vagus), що забезпечують рухливу іннер-
вацію голосових складок, що в свою чергу забез-
печує дихальну і голосову функції гортані. Серед 
інших причин слід назвати патологічні процеси, 
що відбуваються в області розташування вище 
вказаних нервів (доброякісні та злоякісні пухли-
ни) з локалізацією в області шиї (щитоподібна 
залоза), межістіння, а також фібрознокаверноз-
ний туберкульоз легень, аневрізма аорти, рідко 
внутрішньочерепні пухлини в області стовбура 
мозку. Значно рідше трапляються враження нер-
вів вірусами респіраторної групи. 

Що стосується паралітичних стенозів тра-
вматичного походження, то вони виникають в 
результаті травм шиї та грудної порожнини, як в 
мирний час, так і при воєнних конфліктах від 
сучасної надзвичайно травматичної зброї. 

У зв’язку з поширеною патологією щито-
подібної залози (найчастіше аденокарцинома) 
застосовуються хірургічні втручання. Останні 
призводять до пошкодження рухливих нервів 
гортані, що відноситься до ускладнень операцій 
на щитоподібній залозі, тобто до медичних 
травм. 

 Паралітичні стенози гортані будь-якого 
ґенезу є причиною розвитку стійкого порушен-
ня дихання, що нерідко закінчується асфіксією і 

потребують негайної трахеостомії. Лікування 
хворих на паралітичний стеноз гортані є тільки 
хірургічне. 

 Існують різноманітні методи, направле-
ні на розширеність голосової щілини. 

 На базі кафедри оториноларингології 
Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця та Київського міського центру 
(Київська міська клінічна лікарня №12) віднов-
лювально-реконструктивної хірургії ЛОР-
органів та граничних областей голови і шиї ми 
широко використовуємо розроблений нами ме-
тод ендоскопічної (ендоларингеальної) хордоа-
рітеноїдотомії з латерофіксацією еластичного 
конуса (голосової складки) до пристінкової 
складки або до основи надгортанно-
черпакоподібної складки. Для здійснення цього 
методу необхідний операційний мікроскоп, ла-
рингоскоп (частіше системи Кляйнзассера), мік-
рохірургічні гортанні інструменти. Позити-
вний результат отримується від втручання на 
одній з непорушних голосових складок. Опера-
ція проводиться під загальним знеболюванням. 
Під контролем мікроскопічної оптики (в тому 
числі ендоскопів) виконується резекція верхньої 
поверхні голосової складки разом з внутрішнім 
голосовим м’язом задньої її третини разом з го-
лосовим відростком черпакоподібного хряща, 
що дає можливість розширити голосову щілину 
в тому числі і її дихальний трикутник. Мобілі-
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зована пластинка еластичного конуса переміща-
ється латерально і фіксується до пристінкової 
складки або до надгортанно-черпакоподібної 
складки. Проводяться додаткові втручання для 
збереження голосу. 

 Протипоказанням до цього методу є 
анатомо-фізіологічні та набуті відхилення в бу-
дові шиї, щелепно-лицевої системи, а також від-
сутність відповідної оптики та мікрохірургічно-
го інструментарію. У таких випадках ми вико-
ристовуємо в нашій модифікації метод екстра-
ларінгеальної латерофіксації голосової складки. 
Суть операції полягає в зовнішньому доступі до 
голосової складки. Проводиться розтин тканин 
шиї по її боковій поверхні в області сонного 
трикутника. Відкривається боково-задня повер-
хня гортані. Виділяється назовні відросток чер-
пакоподібного хряща, відкривається перстне-
черпакоподібний суглоб, виділяється голосовий 
відросток і еластичний конус гортані. Останній 
прошивається одною ниткою, відводиться лате-
рально і фіксується до заднього краю пластинки 
щитоподібного хряща. Таким чином, не прони-
каючи в порожнину гортані голосова складка 
відводиться назовні, що дає можливість розши-

рити голосову щілину і відновити адекватну 
вентиляцію легень. 

У випадках комбінованих травм гортані і 
трахеї, внаслідок чого розвиваються рубцеві 
стенози, утворюються дефекти слизової оболон-
ки та хрящового скелету гортані разом зі зву-
женням голосової щелепи паралітичного чи ру-
бцевого характеру ми проводимо одномоментно 
ліквідацію стенозу шляхом формування ларин-
гостоми або ларинготрахеостоми, а також вико-
ристовуємо метод трахеогортанного анастомозу 
за рахунок мобілізації грудного відділу трахеї, 
застосовуючи один з методів розширення голо-
сової щілини.  

Наш майже 50-літній досвід дає нам мож-
ливість стверджувати, що правильна оцінка си-
туації, вірна діагностика і наявність багатоварі-
антних методів дає позитивний (100%) резуль-
тат в лікуванні хворих на стійкі стенози гортані 
і трахеї. 

З метою запобігання нагнійних післяопе-
раційних ускладнень, усунення болю та дисфагії 
доцільно застосовувати в післяопераційному 
періоді протягом 5 дів 1,5% розчин бензидаміну 
для санації порожнини рота та глотки. 

 
© Ф.О. Тишко, 2015 

 
 
 

В.И. ТРОЯН, Е.В. ЛОБОВА, М.И. НИКУЛИН, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛЯЦИЯ НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ МЕТАХРОННЫХ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА ГОРТАНИ В ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ 

 
Динамическими наблюдениями за боль-

ными раком гортани Т3-4N0M0, которые нахо-
дились на лечении в ЛОР-клинике ЗГМУ с ян-
варя 2009 по январь 2014 г. с помощью УЗИ и, 
по показаниям, магнитно-резонансной томогра-
фии органов шеи у 9 из 96 пациентов были вы-
явлены метахронные метастазы рака в щито-
видную железу. Установлено, что медиана вре-
мени их появления после комбинированного 
лечения составляла 8,4±1,3 мес., а зависимость 
их возникновения имела следующие точки пе-
ресечения: смешанный, или эндофитный рост 
первичной опухоли с распространенностью 
процесса Т4N0M0, мало- и умеренно дифферен-
цированный плоскоклеточный рак, прорастание 
опухолью хряща гортани, наличие некротиче-
ских изменений в опухоли. 

Показаниями к применению чрезкожной 
радиочастотной абляции (РЧТА) пункционным 
способом под УЗ навигацией считали: наличие 

нерезектабельных метастазов (инвазия в сосу-
дисто-нервный пучок шеи); пациенты с высоким 
уровнем операционного риска. Факт наличия 
метастаза подтверждали тонкоигольной пунк-
ционной биопсией.  

У 7 больных с метастазом (≥3 см) цитторе-
дукция методом РЧТА была II-III степени в то 
есть имел место, «частичный ответ, стабилиза-
ция». У 2 больных с распространенными метаста-
зами в щитовидной железе циторедукция опухоли 
была II степени и имел место «прогресс заболева-
ния» в результате чего они умерли через 2-3 меся-
ца, но во всех случаях мы достигали уменьшения 
болевого и интоксикационного синдромов. Ткким 
образом можно считать, что метод РЧТА являясь 
способом локальной деструкции метастатических 
опухолей, позволяет расширить диапазон специа-
лизированной помощи ЛОР-онкологическим 
больным с нерезектабельными метахронными 
метастазами в в щитовидной железе. 

 
© В.И. Троян, Е.В. Лобова, М.И. Никулин, И.А. Синайко, 2015 
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В.І. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, О.В. ЛОБОВА, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ В ЛОР-КЛІНІЦІ ЗДМУ ЗА 2010-2014 РОКИ 

 
Канцерогенне навантаження на мешкан-

ців м. Запоріжжя зумовлене високим рівнем ан-
тропогенного забруднення довкілля, сприяє ста-
більно високому рівню захворюваності на рак 
гортані. В зв’язку з чим нами було проведено 
аналіз захворюваності на РГ, ефективність ліку-
вання  та його недоліки.        

Матеріали та методи. Проведено ретро-
спективний аналіз 440 історій хвороб пацієнтів 
на РГ які знаходились на спеціалізованому ліку-
ванні в ЛОР-клініці ЗДМУ за період 2010-2014 
роки. 

Результати дослідження. Вік пацієнтів 
коливався від 45-75 років. Середній вік склав 
(58,63±1,23) років. Співвідношення чоловіків до 
жінок складає 21,5:1. За стадіями хворі розділя-
лись таким чином: I - II стадії – 132 (30,0%),  III 
стадія – 225 (51,1%), IV стадія – 83 (18,9%). Всі 
пацієнти отримали комбіноване лікування з хі-

рургічним компонентом на першому етапі. У 
хворих з I та II стадіями в схему хірургічного 
лікування було включено абластику методом 
радіочастотної термоабляції. При III-IV стадіях 
проводили різні за обсягом ларингектомії. Три-
валість трирічного безрецидивного періоду піс-
ля отриманого лікування була наступною: у 
хворих з I-II стадією вона складала 90,3%, з III 
стадією 82% пацієнтів, IV – 38%. 

Висновки: Наявність 30,% госпіталізова-
них хворих з I-II стадією РГ свідчить про  недо-
статньо своєчасну діагностику РГ в м. Запоріж-
жі. Збільшення трирічної безрецидивної вижи-
ваності хворих з I-II стадіями викликане впро-
вадженням абластики методом РЧТА, та норма-
лізацією мікроциркуляції в оперованих ткани-
нах гортані. Результати лікування хворих з III та 
IV суттєво не відрізняються від середньостатис-
тичних даних по Україні. 

 
© В.І. Троян, К.Г. Назаренко, О.В. Лобова, І.О. Сінайко, 2015 
 
 
 
 
В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО, А.Н. КОСТРОВСКИЙ, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ГОЛОСОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ  БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ  
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Известно, что основным методом ради-

кального лечения больных раком гортани Т1-

2N0M0     является хирургический, выполнение 
которого приводит к нарушению фонаторной 
функции гортани, что требует  проведения у 
этой категории больных голосовой реабилита-
ции. Под  нашим наблюдением в ЛОР-клинике 
Запорожского ГМУ находилось 60 пациентов 
раком гортани Т1-2N0M0, которым выполнялись 
различные по объему резекции гортани. Как 
правило в послеоперационном периоде пациен-
ты говорят хорошо артикулированным шепо-
том, но их шепот слышен только в тишине на 
расстоянии не более 1,5м.  Зато дыхание у них 
претерпевает определенные изменения: резко 
укорачивается вдох-выдох, изменяется частота 
дыхания, жизненный объем легких,  одышка 
при ходьбе и покое, нехватка воздуха при ше-
потной речи. В этой связи, мы после  эффектив-
ного купирования признаков воспаления в опе-
рированной гортани с помощью дополнения к 

традиционному медикаментозному сопровож-
дению препаратов нормализацующих микро-
циркуляцию в оперированных тканях и  аэро-
зольного препарата «Ангиноваг» приступали к 
курсу дыхательных упражнений и фонопедиче-
ских занятий. При этом,   первостепенное зна-
чение на этом этапе мы придавали обучению 
правильному фонационному дыханию.  Основ-
ной нашей задачей было - воспитать смешанно-
диафрагмальный тип дыхания, скоординировать 
правильное соотношение носового вдоха и ро-
тового выдоха, добиться сознательного произ-
вольного управления дыханием, приобрести 
навыки речевого нижнереберно-
диафрагмального  типа дыхания с преимущест-
венной тренировкой удлиненного выдоха.  Та-
кая тактика позволяла нам  уже в раннем после-
операционном периоде перейти к фонационным 
дыхательным упражнениям, которые больные 
продолжали в амбулаторных условиях. 

 
© В.И. Троян, И.А. Синайко, А.Н. Костровский, Е.В. Лобова, 2015 
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А.В. ХАБАРОВ, Г.П. РУДЯК, І.Я. ГАЙДУЧИК, Л.Р. ДОБОЩУК  
(ТЕРНОПІЛЬ, ГУСЯТИН, КРЕМЕНЕЦЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА) 

ГЕКСАСПРЕЙ В  МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ  ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Під нашим спостереженням за період з 2012 
по 2014 рр. знаходилось 20 дітей, хворих на фолі-
кулярну ангіну, віком від 7 до 17 років. Діти були 
розділені на дві групи: основну і контрольну. Гру-
пи були співставлені за віком і перебігом захво-
рювання. В основну групу входило 10 дітей, в ко-
нтрольну – 10. Дітям основної групи призначалась 
загальна протизапальна терапія і Гексаспрей, ді-
тям контрольної групи – загальна протизапальна 
терапія і полоскання горла розчином фурациліну 
1:5000. Гексаспрей призначався згідно інструкції: 
по 2 зрошення ротової порожнини тричі на добу. 

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, фарингоскопічна кар-
тина (колір, консистенція слизової оболонки 
м’якого піднебіння і піднебінних дужок, вели-
чина мигдаликів, відсутність на їх поверхні на-
гноєних фолікулів), показники температури ті-
ла. При аналізі результатів лікування відмічено 
інтенсивніший регрес симптомів запалення під-
небінних мигдаликів у дітей основної групи. 
Так, всі діти або їх батьки вказували на зник-
нення головного болю, 90 % – на зникнення, 

10 % – на зменшення болю в горлі при ковтанні 
(на 5-6-й день лікування). У дітей контрольної 
групи ці показники були значно нижчими. Фа-
рингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й 
день лікування у 80 % дітей основної групи. 
Слизова оболонка піднебінних мигдаликів, 
м’якого піднебіння і піднебінних дужок у них 
мала рожевий колір, була м’якої консистенції, 
мигдалики мали звичайну величину, нагноєні 
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 
всіх дітей основної групи. В контрольній групі 
температура тіла нормалізувалась на 5-6-й день 
лікування у 70 % дітей. Стерпність Гексаспрею 
у всіх дітей була доброю, побічних ефектів і 
інших небажаних явищ не спостерігалось у жо-
дної дитини. 

Таким чином, застосування препарату Ге-
ксаспрей для місцевого лікування фолікулярної 
ангіни у дітей виявилось ефективним. Отримані 
результати дають підставу рекомендувати Гек-
саспрей для місцевої терапії фолікулярної ангі-
ни у дітей як протизапальний засіб. 

 
© А.В. Хабаров, Г.П. Рудяк, І.Я. Гайдучик, Л.Р. Добощук, 2015 
 
 

 
 
 

Н.В. ХОБОТОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ 

РИНОСИНУСИТОМ 
 

Полипозный риносинусит является про-
блемой большого социального значения, так как 
способствует возникновению тяжелой патоло-
гии нижних  дыхательных путей, чаще всего 
хронического бронхита и бронхиальной астмы. 

Нами изучена группа больных с хрони-
ческим полипозным риносинуситом, состоящая 
из 30 пациентов, которым  в послеоперацион-
ном периоде назначали низкоэнергетичесий 
лазер. У всех больных, для суждения об эффек-
тивности проведенного лечения, наряду с об-
щеклиническими обследованиями изучены ды-
хательная функция носа с помощью ринопнев-
мометра; динамическая активность мерцатель-

ного эпителия методом нанесения активирова-
ного угля на переднюю поверхность нижней 
носовой раковины; рН реакция слизистой обо-
лочки полости носа с помощью полоски инди-
каторной бумаги; показатели перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) мембран эритроци-
тов и сыворотки крови, антиоксидантная ак-
тивность (АОА) мембран эритроцитов. Нами 
разработан способ лечения больных полипо-
зным риносинуситом. За счет уменьшения 
плотности мощности лазерного луча значи-
тельно уменьшается его вредное воздействие, 
что приводит к сокращению сроков восстанов-
ления репаративных процессов слизистой обо-
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лочки. Лечение начиналось через сутки после 
хирургического вмешательства ежедневно с 
экспозицией по 3 минуты в каждую половину 
носа. Курс лечения – 8-10 сеансов. 

После третьего сеанса лазеротерапии сли-
зистая оболочка полости носа очищалась от ко-
рок, становилась более влажной, улучшалось 
носовое дыхание. После 8-10 сеансов эндона-
зальной лазеротерапии, у всех больных восста-
навливалась окраска и влажность слизистой 
оболочки полости носа, исчезала головная боль, 
слабость, улучшалось обоняние. 

Показатели основных функций слизистой 
оболочки полости носа нормализовались: дыха-
тельная – до лечения – 27,8+2,9 мм.водн. ст., 
после лечения 14,7+1,29 мм водн. ст.; динами-
ческая активность мерцательного эпителия – до 
лечения 41,28 +4,2 мин., после лечения 26,4 
+0,64 мин., рН носового секрета – до лечения 
7,6+0,18, после лечения 7,12+0,33. 

Показатели ПОЛ мембран эритроцитов 
сыворотки крови у больных полипозным рино-
синуситом, пролеченных хирургическим мето-
дом в сочетании с эндоназальной лазеротерапи-

ей через 1 месяц после лечения несколько 
улучшилось: гидроперекиси снизились на 9%; 
МДА в эритроцитах на 13,9%; а в сыворотке 
крови – на 4,2%. 

Показатели АОА повысились за счет глу-
тадионовой системы: глутатион восстановлен-
ный – на 10,3%; глутатион пероксидаза – на 
18,5%; глутатионредуктиза – на 7,7%. Показате-
ли СОД и каталазы несколько снизились. 

Следовательно, показатели ПОЛ АОА 
улучшились вследствие благоприятного воздей-
ствия эндоназальной лазеротерапии на слизи-
стую оболочку полости носа и весь организм в 
целом. 

Анализируя полученные результаты мож-
но заключить, что локальное НЭГНЛ благопри-
ятно влияет на слизистую оболочку полости 
носа в послеоперационном периоде, значитель-
но улучшились функции носа. Этот метод лече-
ния легко переносится больными, не вызывает 
осложнений, не имеет противопоказаний и мо-
жет быть рекомендован для повышения эффек-
тивности хирургического лечения хронических 
полипозных риносинуситов. 

 
© Н.В. Хоботова, 2015 
 
 

 
 

І.В. ХОРУЖИЙ, Г.Г. ВОЛОШИН, В.П. ОСТАПЧЕНКО (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ КОНХОТОМІЇ 
 

Метою нашої роботи є - аналіз оглядової 
публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по методах знеболення при конхотомії,яка ви-
йшла 1999 року в збірнику  «Здобутки клінічної 
та експериментальної медицини » (м. Терно-
піль) і є статтею. 

І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан 
і співавтори (1999) в оглядовій статті «Знебо-
лення при конхотомії» описують три види 
знеболення при цій операції: 1) місцеву анес-
тезію; 2) наркоз; 3) гіпноз. Зазначається, що 
найчастіше конхотомія проводиться під міс-
цевою аплікаційною анестезією 2-10% розчи-
ном кокаїну чи 1-3% розчином дикаїну з дода-
ванням 0,1% розчину адреналіну. Підкреслю-
ється, що додавання адреналіну до кокаїну чи 
дикаїну переслідує принаймні три мети: 1) 
підсилює дію цих анестетиків; 2) підсилює їх 
судинозвужувальний ефект; 3) зменшує їх то-
ксичність. Відмічається, що серед інших аплі-
каційних анестезиків при конхотомії викорис-
товуються: 10% розчин димедролу; 3-5 % роз-
чин ринокаїну; 0,5-2% розчин піромекаїну; 3% 

розчин етаміну; 5% розчин тримекаїну; 1,5% 
розчин діотану; лідокаїн.  Вказується на про-
ведення конхотомії під інфільтраційною анес-
тезією, використовуючи новокаїн, тримекаїн, 
ультракаїн, і під аплікаційно – інфільтрацій-
ною анестезією. 

Повідомляється про виконання конхото-
мії під наркозом. При цьому використовуються 
такі різновидності наркозу: масковий; внутріш-
ньовенний; інсуфляційний; назофарингеальний; 
внутрішньовенний з інтубацією; ендотрахеаль-
ний. Відмічається, що наркоз при конхотомії 
використовується ще рідко і дається цьому по-
яснення: підготовка хворого до наркозу, особ-
ливо ендотрахеального, забирає багато часу; 
вимагається додатковий медичний персонал, 
інструментарій; на ґрунті інтубації можливий 
розвиток стенозу гортані у дітей молодшого ві-
ку. Вказується на рідкісність гіпнотичного  зне-
болення при конхотомії. Зазначається, що це 
пов’язано з наступними  факторами: 1) небагато 
людей має таку високу навіюваність, при якій 
гіпнотичне знеболення досягається; 2) необхід-
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но проведення ряду сеансів гіпнозу в доопера-
ційний період; 3) далеко не завжди є можливість 
користуватися послугами психотерапевта для 
проведення гіпнозу. Підкреслюється, що конхо-
томія частіше проводиться під місцевим знебо-
ленням (аплікаційним, інфільтраційним чи ком-
бінованим) з використанням різних анестезува-
льних середників.  

Таким чином, оториноларингологи  Тер-
нопільщини  в 1999 році  опублікували 1 огля-
дову роботу  (статтю) по методах знеболення 
при конхотомії.  Вважаємо, що  наведені в на-
шій публікації відомості будуть мати певне пі-
знавальне, теоретичне і практичне значення  для 
оториноларингологів, особливо початківців, а 
також для анестезіологів і психотерапевтів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по застосуванню продуктів бджільництва в 
оториноларингології.  Раніше такий аналіз не 
проводився. Публікації з цього питання розпо-
чались з 1984 року. За період з 1984 по 2012 рр. 
оториноларингологами Тернопільщини по за-
стосуванню продуктів бджільництва в оторино-
ларингології опубліковано 9 наукових робіт, що 
становить 0,81% від загальноїкількості (1102) 
наукових працьоториноларингологів Тернопі-
льщини.Наукові роботи опубліковані в журна-
лах: «Журнал вушних, носових  і горлових хво-
роб» (м. Київ) «Журнал ушных, носовых и гор-
ловыхболезней» (м.Київ),і в збірнику «Здобутки 
клінічної та експериментальної медицини» (м. 
Тернопіль). Всі публікації є оглядовими стаття-
ми. 

Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (1984) в 
оглядовій статті «Применениепчелиногомеда, 
яда, маточного молочка и прополиса в риноло-
гии» систематизують дані літератури щодо ви-
користання цих продуктів бджільництва при 
гострих і хронічних ринітах та синуситах.Г.С. 
Протасевич, П.В. Ковалик, Ю.М. Андрейчин і 
співавтори (2000) в оглядовій праці «Застосу-
вання бджолиного меду, маточного молочка, 
квіткового пилку і перги при захворюваннях 
лімфоглоткового кільця» описують застосуван-
ня бджолиного меду, маточного молочка, квіт-
кового пилку і перги при ангіні, хронічному то-
нзиліті, після тонзилектомії, при аденоїдних 
вегетаціях, за даними літератури. 

Г.С. Протасевич (1999) в оглядовій роботі 
«Застосування бджолиного воску, квіткового 
пилку і перги в оториноларингології», аналізу-
ючи дані літератури про використання цих про-
дуктів бджільництва в оториноларингології, ві-

дмічає, що бджолиний віск, який є доброю ос-
новою лікувальних паст, застосовується для те-
рапії осіб, хворих на хронічний тонзиліт, а квіт-
ковий пилок є ефективним препаратом, який 
використовується при захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів, для лікування і профілактики 
радіоепітеліїтів порожнини рота, горла, гортані. 
Що стосується перги, то наявні в літературі дані 
(всього 2 публікації) не дають можливості оці-
нити ефективність цього продукту бджільницт-
ва, підкреслює автор. 

Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, О.І. Яшан 
і співавтори (2000) в оглядовій роботі «Застосу-
вання прополісу при захворюваннях лімфоглот-
кового кільця» систематизують відомості з літе-
ратури про застосування прополісу при ангіні, 
паратонзилярному абсцесі, хронічному тонзилі-
ті, після тонзилектомії, при аденоїдних вегета-
ціях. Г.С. Протасевич (1997) в оглядовій статті 
«Застосування прополісу при запальних захво-
рюваннях глотки і гортані» наводить дані літе-
ратури стосовно використання прополісу при 
гострому і хронічному фарингіті, парестезіях 
горла, кандидомікозі слизової оболонки порож-
нини рота і горла, гострому і хронічному запа-
ленні лімфогорлового кільця, паратонзилярному 
абсцесі, для зупинки кровотечі після тонзилек-
томії, при набряку гортані, гострому ларингіті, 
склеромі дихальних шляхів, гранульоматозіВе-
генера, рентгенепітеліїті горла і гортані. Г.С. 
Протасевич (1998) в оглядовій праці «Застосу-
вання прополісу в отіатрії» систематизує дані 
літератури про використання прополісу при зо-
внішньому отиті, дерматиті і екземі вушної ра-
ковини і зовнішнього слухового ходу, гострому 
і хронічному середньому гнійному отиті, реци-
дивуючому середньому отиті, хронічному ката-
ральному середньому отиті, в післяопераційний 
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період при загальнопорожнинній операції на 
середньому вусі, а також для санації тривалоне-
заживаючих порожнин після загальнопорож-
нинної операції і тимпанопластики, при кохлеа-
рномуен невриті, для місцевого знеболювання 
при короткочасних хірургічних втручаннях в 
барабанній порожнині. 

Г.С. Протасевич (1996) в оглядовій праці 
«Застосування бджолиного меду з лікувальною 
метою при захворюваннях верхніх дихальних 
шляхів» наводить дані літератури про викорис-
тання цього продукту бджільництва при гостро-
му ринофарингіті, стійкому нежиті, гострому 
синуситі, фарингіті, ларингіті, хронічному риніті, 
фарингіті, ларингіті, озені, хронічному тонзиліті, 
хронічному верхньощелепному синуситі, після 
тонзилектомії, для консервації хряща перегород-
ки носа з метою ринопластики, для профілактики 
радіаційного епітеліїту в період променевої тера-
пії злоякісних новоутворів горла. Автор відмічає 
високу ефективність лікування медом (за даними 
літератури),вона складає від 70 до 100% позити-
вних результатів). Підкреслюється, що під час 
лікування медом треба дотримуватись деякої 
обережності, оскільки він може викликати алер-
гійні реакції.Г.С. Протасевич (1999) в оглядовій 
статті «Застосування бджолиного маточного мо-
лочка при деяких ЛОР-захворюваннях» описує 
використання маточного молочка (апілаку) при 
різних захворюваннях верхніх дихальних шляхів 

і органа слуху як самостійно, так і в комбінації з 
іншими засобами та продуктами бджільництва, 
за даними літератури.В оглядовій роботі «Засто-
сування бджолиної отрути в оториноларинголо-
гії» Г.С. Протасевич (2000) описує дані літерату-
ри щодо використання бджолиної отрути у ви-
гляді стандартизованого препарату – апізартрону 
і за допомогою бджолиних укусів при алергійно-
му риніті, алергійному синуситі, гострому гній-
ному верхньощелепному синуситі, парезі голосо-
вих складок, при захворюваннях верхніх дихаль-
них шляхів, кохлеарному невриті, хворобі Мень-
єра, вушних шумах, гострому і хронічному сере-
дньому отиті, а також для санування дифтерійних 
бацилоносіїв. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що застосування продуктів 
бджільництва в оториноларингології в наукових 
публікаціях оториноларингологів Тернопільщи-
ни представлене в 0,81 % від загального числа 
(1102) наукових публікацій оториноларинголо-
гів Тернопільщини. Застосування продуктів 
бджільництва в оториноларингології описується 
в 9 публікаціях (всі вони є оглядовими стаття-
ми).Вважаємо, що наведені відомості стосовно 
застосування продуктів бджільництва в отори-
ноларингології матимуть певне пізнавальне, те-
оретичне і практичне значення як для оторино-
ларингологів, так й для інших фахівців( загаль-
них хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 
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УСКЛАДНЕННЯ СИНУСИТІВ 
 

Метою нашої роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по ускладненнях синуситів.  Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питан-
ня розпочались з 2004 року. За період з 2004 по 
2012рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по ускладненнях синуситів опубліковано 10 на-
укових робіт, що складає 0,97% від всіх опублі-
кованих наукових праць (1102) оториноларин-
гологів Тернопільщини. Наукові роботи опублі-
ковані в журналах: «Журнал вушних, носових  і 
горлових хвороб» (м. Київ), «Ринологія» (м. Ки-
їв). Серед опублікованих робіт 2 тез і 8 оглядо-
вих статтей. 

Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, М.В. Турчин 
і співавтори (2006) в тезах «Негнійні орбітальні 

ускладнення синуїтів» систематизують клінічні 
прояви негнійних орбітальних ускладнень сину-
ситів у 76 осіб (26 дорослих і 50 дітей) за остан-
ні 5 років. Серед всіх негнійних ускладнень си-
нуситів майже ¾ (56 хворих) склали реактивний 
набряк повік і м’яких тканин обличчя, 48 з них 
були діти. При цьому відмічались припухлість і 
гіперемія повік, частіше верхньої, рідше обох. 
Припухлість розповсюджувалась на схилок но-
са, чоло і щоку. Рухомість очних яблук була 
збережена. Реактивний набряк клітковини орбі-
ти мав місце у 9 хворих, в тому числі у 2 дітей. 
У 3 хворих, крім набряку повік, відмічались хе-
моз, помірний екзофтальм з зміщенням очного 
яблука. У 1 пацієнта мав місце реактивний на-
бряк ретробульбарної клітковини. У нього від-
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мічались гіперемія і набряк повік, аж до повного 
зачинення очної щілини. Простий періостит ор-
біти автори спостерігали у 6 хворих, 2 з них бу-
ли діти. При цьому відмічались набряк повік, 
помірний екзофтальм, болісність при натиску-
ванні на краї орбіти і очне яблуко, рухи якого 
також були болісними. Невралгію трійничного 
нерва діагностовано у 2 дорослих хворих. Вони 
скаржились на короткочасні стріляючі болі з 
іррадіацією в зони інервації І та ІІ гілок цього 
нерва і зуби. Лікування негнійних орбітальних 
ускладнень синуситів у всіх хворих було консе-
рвативним. Підсумовуючи викладене, автори 
зазначають, що у спостережуваних 76 хворих на 
негнійні орбітальні ускладнення синуситів час-
тіше зустрічались реактивний набряк повік і 
м’яких тканин обличчя (у 56 пацієнтів) і реак-
тивний набряк клітковини орбіти (у 9), рідше 
простий періостит орбіти (у 6), невралгія трій-
частого нерва (у 4) і ще рідше – реактивний 
набряк ретробульбарної клітковини (у 1 хворо-
го). Консервативне лікування з застосуванням 
загальних і місцевих засобів впливу на основне 
захворювання і викликані ним ускладнення 
дало позитивний ефект, підкреслюють вони. 
О.І. Яшан і Є.В. Глух (2006) в тезах «Наш дос-
від діагностики та лікування риногенних орбі-
тальних ускладнень у дітей» наводять спосте-
реження за 21 дитиною з риногенними орбіта-
льними ускладненнями за останні 5 років. Суб-
періостальний абсцес орбіти мав місце у 16 
дітей, ретробульбарний неврит – у 5. Всім ді-
тям проведено консервативне лікування. Поряд 
з цим, п’ятьом дітям виконано розтин субпері-
остального абсцесу орбіти, двом – радикальну 
операцію на верхньощелепній пазусі. Всі паці-
єнти одужали. 

Г.С. Протасевич, М.В. Турчин і Е.В. Сав-
чук (2005) в оглядовій публікації «Орбітальні 
ускладнення синуїтів» наводять загальні відо-
мості про орбітальні ускладнення синуситів. 
Г.С. Протасевич, М.В. Турчин і Е.В. Савчук 
(2007) в оглядовій публікації «Негнійні орбіта-
льні ускладнення синуситів» описують негнійні 
орбітальні ускладнення синуситів (емфізему 
повік, реактивний набряк повік, реактивний на-
бряк клітковини орбіти, дифузне негнійне запа-
лення клітковини орбіти, простий періостит ор-
біти, набряк ретробульбарної клітковини, інфі-
льтративний целюліт, неврит зорового нерва, 
параліч відвідного, блокового, окорухового нер-
вів, глаукому, порушення ліквородинаміки ока, 
інші ускладнення). В оглядовій статті «Гнійні 
орбітальні ускладнення синуситів» Г.С. Прота-
севич, М. В. Турчин, І.В. Мальована і співавто-

ри (2006) описують гнійний періостит орбіти, 
субперіостальний абсцес орбіти, абсцес орбіти, 
абсцес повіки, ретробульбарний абсцес орбіти. 
Г.С. Протасевич, М. В. Турчин, І.В. Мальована і 
співавтори (2006) в оглядовій праці «Гнійні ор-
бітальні ускладнення синуситів» (повідомлення 
2) наводять відомості про флегмону орбіти, па-
нофтальміт, тромбоз вен орбіти, тромбоз 
центральної артерії сітківки, норицю орбіталь-
ної стінки пазухи, норицю повіки, псевдохолес-
театому орбіти, деформацію орбіти у хворих на 
мукомеле і піоцеле приносових пазух та інші. В 
оглядовій статті «Лікування орбітальних ускла-
днень синуситів» Г.С. Протасевич, М.В. Турчин, 
І.В. Мальована і співавтори (2009) вказують на 
два методи лікування цих ускладнень – консер-
вативний і хірургічний. Підкреслюється, що ме-
тод лікування визначається характером патоло-
гічного процесу в приносових пазухах і харак-
тером орбітального ускладнення. 

Г.С. Протасевич і Ю.М. Андрейчин (2004) 
в оглядовій статті «Внутрішньочерепні усклад-
нення синуїтів» (повідомлення 1) наводять зага-
льні відомості про внутрішньочерепні усклад-
нення синуситів та негнійні ускладнення (ней-
ротоксикоз, риногенну гідроцефалію, арахної-
дит, серозний менінгіт, серозний менінгоенце-
фаліт, розрив аневризми основи черепа). В 
оглядовій праці «Внутрішньочерепні усклад-
нення синуїтів» (повідомлення 2) Г.С. Протасе-
вич, Ю.М. Андрейчин , М.В. Турчин і співавто-
ри (2006) описують відомості з літератури про 
гнійний менінгіт, гнійний менінгоенцефаліт, 
тромбофлебіт печеристого синусу, тромбофле-
біт верхнього подовженого синусу. Г.С. Прота-
севич, Ю.М. Андрейчин і Е.В. Савчук (2006) в 
оглядовій публікації «Внутрішньочерепні 
ускладнення синуїтів» (повідомлення 3) розгля-
дають екстрадуральний абсцес, абсцес головно-
го мозку, енцефаліт, абсцес гіпофізу, риноген-
ний сепсис. 

Таким чином, наукові публікації отори-
ноларингологів Тернопільщини  по ускладнен-
нях синуситів складають 0,97 % від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторинолари-
нгологів Тернопільщини. При цьому описують-
ся орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення, 
переважно орбітальні. Ускладнення синуситів 
наводяться в 10 публікаціях (2 тезах і 8 оглядо-
вих статтях). Вважаємо, що описані в цій статті 
будуть мати певне пізнавальне,  теоретичне  
практичне значення не тільки для оторинолари-
нгологів, а й  для інших фахівців (офтальмоло-
гів, невропатологів, нейрохірургів, сімейних 
лікарів та ін.). 

 
© І.В. Хоружий, І.В. Мальована, В.В. Ніколов, В.Г. Корицький, А.О. Яшан, 2015 
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І.В. ХОРУЖИЙ, В.В. НІКОЛОВ, А.О. ЯШАН, К.О. ПЛЯШКО, О.В. ГОВДА  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ ВУХА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по злоякісних новоутворах вуха. Раніше та-
кий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 1991 року. За період з 
1991 по 2012 рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по злоякісних новоутворах вуха опуб-
ліковано 11 наукових робіт,  що складає 0,99% 
від загального числа (1102) публікацій наукових 
праць оториноларингологів Тернопільщини. 
Наукові роботи опубліковані в журналах: «Вес-
тник оториноларингологии» (м. Москва), «Жур-
нал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Ки-
їв), «Журнал ушных, носовых и горловых боле-
зней» (м. Київ), збірниках: «Актуальные вопро-
сы клинической оториноларингологии» (м. Мо-
сква), «Актуальные вопросы лазерной медици-
ны и операционной эндоскопии» (м. Видне), 
«VІІІ з’їзд оториноларингологів України» (м. 
Київ), «Досягнення і перспективи клінічної та 
експериментальної медицини» (м. Тернопіль), 
патентах на винахід України (м. Київ). Серед 
опублікованих робіт 2 статті, 7 тез і 2 патенти на 
винахід. 

П.В. Ковалик і співавтори (1993) в статті 
«Трудности ранней диагностики новообразова-
ний уха и пути их преодоления» зазначають 
труднощі ранньої діагностики новоутворів вуха 
і намічають шляхи їх подолання. В діагностиці 
новоутворів вуха автори виділяють певні етапи: 
1) в поліклінічних умовах, де на основі таких 
ознак, як підсилення гноєтечі з вуха на фоні 
хронічного отиту, поява в гнійних виділеннях 
домішку крові, підсилення росту «кровоточивих 
грануляцій» і «поліпів», біль у вусі  та ін., необ-
хідно запідозрити наявність новоутвору; 2) ці-
леспрямоване обстеження хворого в стаціонарі 
для виключення чи підтвердження діагнозу, гіс-
тологічне дослідження грануляцій, поліпів; 3) 
визначення меж розповсюдження новоутвору з 
використанням рентгенографії, комп’ютерної 
томографії, ядерно – магнітного резонансу, ра-
діоізотопної діагностики та інших методів. 

П. В. Ковалик (1995) в тезах «Місце про-
меневої терапії в лікуванні хворих злоякісними 
пухлинами вуха» аналізує ефективність проме-
невого, хірургічного і комбінованого лікування 
у 110 хворих на рак зовнішнього і середнього 
вуха віком від 23 до 68 років. Автор підкреслює, 
що при впевненості в радикальності проведено-
го хірургічного втручання краще утриматись від 
призначення опромінювання. Воно показане при 

неповному видаленні пухлини, а також як один 
з методів паліативного лікування. П.В, Ковалик 
в співавторстві (1994) в тезах «Значение луча 
лазера в комплексе мероприятий по борьбе с 
рецидивами злокачественных опухолей уха пос-
ле хирургического лечения» описують значення 
променя лазера в комплексі заходів по боротьбі 
з рецидивами злоякісних пухлин вуха після їх 
хірургічного видалення. П.В. Ковалик (1995) в 
тезах «Хірургічне лікування хворих з злоякіс-
ною пухлиною перетинчастої частини зовніш-
нього слухового ходу» описує новий спосіб хі-
рургічного втручання при рецидивах злоякісних 
пухлин перетинчасто – хрящового відділу зов-
нішнього слухового ходу. Наводиться методика 
операції. Оперовано 18 осіб віком від 34 від 65 
років. Виживання пацієнтів через 5 років після 
лікування становило 61%. В статті «Хірургічне 
лікування хворих із злоякісними пухлинами се-
реднього вуха» П.В. Ковалик (1995) описує но-
вий спосіб хірургічного втручання при злоякіс-
них пухлинах середнього вуха, що заключається 
у видаленні блоку тканин, який включає більшу 
частину скроневої кістки, луску потиличної, 
скронево – нижньощелепний суглоб, частину 
виличної кістки, білявушну слинну залозу, нері-
дко m. sternocleidomastoideus, клітковину боко-
вого відділу шиї і розташовані в ній глибокі 
шийні лімфатичні вузли, внутрішню яремну ве-
ну. Втручання виконано у 31 хворого віком від 
23 до 65 років з злоякісними пухлинами серед-
нього вуха в ІІІ – ІV стадії поширення процесу. 
Виживання пацієнтів через 5 років після ліку-
вання становило 32,2%.  

В.Я. Бендера в співавторстві (1999) в 
статті «Результати хірургічного лікування хво-
рих зі злоякісними пухлинами вуха» відмічає, 
що  результати лікування осіб зі злоякісними 
пухлинами вуха знаходяться в залежності від 
цілого ряду факторів, насамперед від стадії роз-
витку процесу. За даними авторів, з 329 хворих 
живуть 214, що становить 65%.  Серед осіб, 
яким операція проводилась з приводу пухлини 
вушної раковини, від 3 до 5 років і більше жи-
вуть 88%. Після хірургічного втручання з при-
воду новоутворів зовнішнього слухового ходу 
від 3 до 5 років і більше без ознак рецидиву і 
метастезування  живуть 70%. При первинній 
локалізації процесу в барабанній порожнині від 
2 до 5 і більше років без рецидиву і метастазів 
живуть лише 35,6%. П.В. Ковалик (1997) отри-
мав патент на винахід України «Спосіб лікуван-
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ня злоякісних пухлин вуха». П.В. Ковалик 
(1997) отримав патент на винахід України «Спо-
сіб хірургічної тактики лікування злоякісних 
пухлин вуха». П.В. Ковалик  в співавторстві 
(1992) наводять відомості про метастазування 
раку вуха у 120 хворих віком від 25 до 75 років 
(у 50 зовнішнього слухового ходу і у 70 серед-
нього вуха). На момент встановлення діагнозу 
метастази в лімфатичні вузли при новоутворах 
зовнішнього слухового ходу виявлені у 19 (38%) 
осіб, середнього вуха – у 46 (66%). У 19 (35,2%) 
обстежених, що піддались комбінованому ліку-
ванню (операція і телегаматерапія), у віддале-
ний період (до 5 років) виявлені метастази. В 
той же час серед хворих, яких лікували тільки 
хірургічно, метастази визначені лише у 7 
(15,7%). П.В. Ковалик і Н.В. Колодій (1992) в 
тезах «Метастизирование злокачественных но-
вообразований уха» наводять дані про метаста-
зування злоякісних пухлин зовнішнього і серед-
нього вуха.  

П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, А.П. Ко-
валик і співавтори (2007) в тезах «Метастазу-

вання злоякісних новоутворень вуха» наводять 
результати спостережень за 132 хворими злоякі-
сною пухлиною вуха віком від 22 до 75 років. 
Рак зовнішнього слухового ходу був в 52 випад-
ках, рак середнього вуха – в 80. Встановлено, 
що при злоякісних новоутворах зовнішнього 
слухового ходу метастази мали місце у 14 
(26,9%) хворих, при злоякісному процесі в сере-
дньому вусі – у 53 (66,3%). 

Таким чином, наведені в цій статті відо-
мості свідчать про те, що злоякісні новоутвори 
вуха в наукових публікаціях оторинолларинго-
логів Тернопільщини представлені часто – в 
0,99% від загального числа (1102) наукових пу-
блікацій оториноларингологів Тернопільщини. 
Злоякісні новоутвори вуха описуються в 11 пу-
блікаціях (2 статтях, 7 тезах і 2 патентах на ви-
нахід).  Вважаємо, що описані відомості стосов-
но злоякісних новоутворів вуха будуть мати пе-
вне пізнавальне, теоретичне і практичне значен-
ня для оториноларингологів, а також  для інших 
фахівців (онкологів, хірургів, терапевтів, сімей-
них лікарів та ін.). 

 
© І.В. Хоружий, В.В. Ніколов, А.О. Яшан, К.О. Пляшко, О.В. Говда, 2015 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПІНОСОЛ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ  
ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА 

 
Метою нашої роботи є  аналіз оглядової 

публікації оториноларингологів Тернопільщини 
по застосуванню препаратів Піносолу для міс-
цевого лікування деяких захворювань порожни-
ни носа, яка вийшла 2006 року в журналі «Здо-
бутки клінічної і експериментальної медицини» 
(м. Тернопіль) і є статтею.  

Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, О.І. 
Яшан і співавтори (2006) в оглядовій статті «За-
стосування Піносолу в ринології» після деталь-
ної характеристики Піносолу описують викори-
стання його препаратів при гострому риніті, 
хронічному риніті, «післяопераційному» риніті 
при ендоназальних хірургічних втручаннях (пі-
дслизовій резекції перегородки носа, підслизо-
вій вазотомії, конхотомії, діатермокоагуляції 
носових раковин, ультразвуковій дезінтеграції 
носових раковин, поліпотомії носа). Зазначаєть-
ся, що Піносол (краплі в ніс) застосовується при 
гострому і хронічному риніті, після ендоназаль-
них хірургічних втручань, Піносол (крем в ніс) – 
при гострому і хронічному риніті, після ендона-
зальних хірургічних втручань, Піносол ( мазь в 
ніс) – при хронічному риніті, після ендоназаль-

них операцій. Відмічається, що Піносол (краплі 
в ніс) дорослим закрапують по 3-4 краплі через 
носові  отвори на слизову оболонку носа тричі 
на день, дітям після 2-річного віку – по 2-3 кра-
плі 3-4 рази на день або застосовують ватний 
тампон, просочений Піносолом. Препарат приз-
начають протягом 5-7 днів, в окремих випадках 
при хронічному атрофічному риніті – 14 днів. 
Підкреслюється, що Піносол не призначають 
дітям до 2 років. Зазначається, що застосування 
крему Піносол здійснюється 3-4 рази на день 
уведенням його через носові отвори в передню 
частину слизової оболонки носової порожнини 
співрозмірної кількості засобу (приблизно 0,5 
см) шляхом безпосереднього витискування з 
тюбика або нанесення за допомогою ватного 
тампона чи готових паличок для чистки вух ви-
давлюванням на них необхідної кількості крему 
з подальшим м’яким притисканням крил носа до 
його перегородки для рівномірного розподілу 
крему по слизовій оболонці. Відмічається, що 
хворим з «післяопераційним» ринітом при ен-
доназальних хірургічних втручаннях уведення 
препарату здійснюється за допомогою турунд 
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чи тампонів, просочених кремом Піносол з по-
дальшим їх витягуванням через 20хв. Аналогіч-
ним чином застосовують мазь Піносол. Трива-
лість лікування кремом Піносол залежить від 
термінів настання клінічного одужання, які зу-
мовлюються наступними факторами: формою 
риніту, характером його перебігу, імунореакти-
вністю організму хворого, об’ємом проведеного 
хірургічного втручання. Зазначається, що три-
валість застосування крему Піносол у хворих на 
«післяопераційний» риніт при підслизовій резе-
кції перегородки носа залежить від строків на-
стання клінічного одужання, які зумовлюються 
щонайменше двома факторами: 1) характером 
перебігу «післяопераційного» риніту; 2) 
об’ємом проведеного хірургічного втручання. 
Тривалість лікування 5-7 днів. Підкреслюється, 

що Піносол є одним з ефективних засобів для 
місцевого лікування гострого і хронічного рині-
ту, «післяопераційного» риніту при ендоназаль-
них хірургічних втручаннях. Даний препарат 
заслуговує  більш широкого впровадження в 
оториноларингологічну практику для лікування 
вказаної патології, зазначають автори.    

Таким чином, оториноларингологами  Те-
рнопільщини  в 2006 році  опублікована 1 огля-
дова робота (стаття) по застосуванню препаратів 
Піносолу  для місцевого лікування деяких за-
хворювань порожнини носа.   Вважаємо, що  
наведені в нашій публікації відомості матимуть 
певне пізнавальне, теоретичне і практичне зна-
чення не лише для оториноларингологів, а й для 
інших фахівців (терапевтів, педіатрів, сімейних 
лікарів та ін.). 

 
© І.В. Хоружий, В.В. Ніколов, В.Г. Корицький, Г.Г. Волошин, 2015 
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ТЕХНІКА ОПЕРАЦІЙ НА ПЕРЕГОРОДЦІ НОСА 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по техніці операцій на перегородці носа.  Ра-
ніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 1984 року. За пері-
од з 1984 по 2012рр. оториноларингологами Те-
рнопільщини по техніці операцій на перегородці 
носа опубліковано 21 наукову роботу, що скла-
дає1,95% 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), «Здравоохранение Туркмениста-
на» (м. Ашхабад), збірниках: «Достижения и 
перспективы развития микрохирургии  уха и 
верхних дыхательных путей» (м. Оренбург), 
«Досягнення і перспективи клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Здо-
бутки клінічної та експериментальної медици-
ни» (м. Тернопіль), «Нові методи діагностики, 
лікування і профілактики» (м. Тернопіль), інфо-
рмаційних листах (м. Київ), докторській дисер-
тації (м. Тернопіль), авторефераті докторської 
дисертації (м. Самара), кандидатській дисертації 
(м. Тернопіль), авторефераті кандидатської ди-
сертації (м. Київ), деклараційному патенті на 
винахід (м. Київ), Деклараційному патенті на 
корисну модель (м. Київ), посвідченнях на раці-
оналізаторську пропозицію (м. Тернопіль), пос-
відченні на раціоналізаторську пропозицію (м. 
Київ).Серед опублікованих робіт 4 статті, 5 тез, 
2 методичні листи, 2 дисертації, 2 автореферати 

дисертацій, 2 патенти, 4 посвідчення на раціо-
налізаторську пропозицію. 

Г.С. Протасевич (1984) в інформаційному 
листі «Методика щадящих хирургических вме-
шательств по устранению деформаций перего-
родки носа» описує різні способи ощадливих 
операцій на перегородці носа в залежності від 
виду деформації і її локалізації.Г.С. Протасевич 
(1985) в статті «Техника щадящих операций на 
перегородке носа при ее деформации» детально 
описує власну методику підслизової резекції 
перегородки носа в залежності від виду її дефо-
рмації.Г.С. Протасевич (1989) в тезах «Наша 
методика економної підслизової резекції пере-
городки носа при різних видах її деформа-
ції»,Г.С. Протасевич, І.А. Яшан, О.І. Яшан і 
співавтори (1998) в статті «До питання хірургіч-
ного лікування деформацій перегородки носа» 
розглядають різні питання хірургічного ліку-
вання деформацій перегородки носа (положення 
хворого на операційному столі, положення хі-
рурга під час виконання підслизової резекції 
перегородки носа, анестезію при цьому хірургі-
чному втручанні).Г.С. Протасевич, О.В. Говда і 
А.І.Гавура (2011) в статті «Некоторые вопросы 
щадящего хирургического лечения деформаций 
перегородки носа» описують положення хворо-
го на операційному столі, положення хірурга під 
час виконання ощадливої підслизової резекції 
перегородки носа, методику анестезії при дано-
му хірургічному втручанні, особливості ультра-
каїнової анестезії та інші питання. 
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О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, Ю.М. Анд-
рейчин і співавтори (2012) в тезах «Деякі пи-
тання ощадливої підслизової резекції перегоро-
дки носа» описують положення хворого на опе-
раційному столі, положення хірурга під час 
ощадливої підслизової резекції перегородки но-
са, методику анестезії при даному хірургічному 
втручанні, особливості ультракаїнової анестезії 
та інші питання. Г.С. Протасевич (1995, 1995) в 
докторській дисертації, «Хирургическое лече-
ние деформаций перегородки носа и сочетанная 
ЛОР-патология» описує різні аспекти деформа-
цій перегородки носа (клінічну класифікацію, 
методику хірургічного лікування, повторні опе-
рації, резекцію перегородки при поєднанній-
ЛОР-патології та ін.).А.П. Ковалик (2005, 2005) 
в кандидатській дисертації і в авторефераті кан-
дидатської дисертації «Реконструктивні операції 
у хворих на деформацію перегородки носа з по-
рушенням його функцій» наводить методику 
ощадливих операцій для кожного виду дефор-
мації перегородки носа, яка дозволяє при будь-
якому ступені, локалізації, протяжності дефор-
мації, поряд з усуненням деформації,зберегти 
більшу частину перегородки, по можливості 
уникнути рецидиву викривлення перегородки в 
післяопераційний період і уникнути дегенерати-
вних змін її в різні терміни після операції. Дове-
дена висока ефективність запропонованих спо-
собів операцій, скерованих на відновлення ди-
хальної, нюхової функцій носа та функцій сли-
зової оболонки носової порожнини з врахуван-
ням її гемодинаміки.Г.С. Протасевич і А.П. Ко-
валик (2004) в статті «Техніка ощадливих опе-
рацій на перегородці носа при її викривленні» 
описують техніку ощадливих операцій при ду-
гоподібному і сигмоподібному викривленні пе-
регородки носа і аналізують результати втру-
чання у 242 хворих віком від 15 до 65 років.Г.С. 
Протасевич (1988) в інформаційному листі «Ко-
ррекция хрящевой части перегородки носа при 
дугообразном ее искревлении» описує власну 
методику операції при дугоподібному викрив-
ленні хрящової частини перегородки носа. 

А.П. Ковалик, П.В. Ковалик і Г.С. Прота-
севич (2002) одержали деклараційний патент на 
винахід «Спосіб корекції хрящового відділу пе-
регородки носа при її дугоподібному викривлен-
ні».Г.С. Протасевич (1987) одержав посвідчення 
на раціоналізаторську пропозицію «Способ кор-
рекции хрящевой части перегородки носа при 
дугообразном ее искривлении», видане Терно-
пільським медичним інститутом.Г.С. Протасевич 
(1987) одержав посвідчення на раціоналізаторсь-
ку пропозицію «Способ коррекции хрящевой 
части перегородки носа при дугообразном ее ис-
кривлении», видане Міністерством охорони здо-
ровя  УРСР.П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич і А.П. 
Ковалик (2005) одержали деклараційний патент 
на корисну модель «Спосіб корекції хрящової 

частини перегородки носа при сигмоподібному її 
викривленні».Г.С. Протасевич (1986) одержав 
посвідчення на раціоналізаторську пропозицію 
«Способ коррекции хрящевой части перегородки 
носа при сигмовидном ее искривлении», видане 
Тернопільським медичним інститутом. 
Г.С.Протасевич (1987) одержав посвідчення на 
раціоналізаторську пропозицію «Способ устра-
нения гребеней перегородки носа», видане Тер-
нопільським медичним інститутом. 

Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, А.В. 
Янюк і співавтори (2002) в тезах «Застосування 
дицинону при підслизовій резекції перегородки 
носа» наводять дані про використання дицинону 
внутрішньом’язово і місцево при підслизовій 
резекції перегородки носа у 19 хворих віком від 
15 до 60 років. Відмічено ефективність застосу-
вання дицинону при цій операції як засобу, що 
підсилює тромбоз капілярів. У порівнянні з ад-
реналіном дицинон при місцевому застосуванні 
діє швидше і триваліше, оскільки адреналін ли-
ше звужує судини, а дицинон тромбує їх, підк-
реслюють автори.Г.С. Протасевич (1995) в тезах 
«Деякі гемодинамічні показники при підслизо-
вій резекції перегородки носа» аналізує такі ге-
модинамічні показники як пульс і артеріальний 
тиск на всіх етапах підслизової резекції перего-
родки носа. Найбільш виражені гемодинамічні 
зміни виявлено на етапі тампонади носа марле-
вими турундами  по закінченні операції. Отже, 
цей етап є найбільш несприятливим при підсли-
зовій резекції перегородки носа, зазначає ав-
тор.Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і 
співавтори (2009) в статті «До питання про ге-
мостаз при підслизовій резекції перегородки 
носа» описують застосування дицинону під час 
підслизової резекції перегородки носа з метою 
зменшення кровоточивості. Дицинон застосову-
вався шляхом внутрішньомязового введення і 
місцево на ватному тампоні. Зазначається, що 
застосування дицинону при підслизовій резекції 
перегородки носа виявилось ефективним гемос-
татичним засобом. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що техніка операцій на пере-
городці носа в наукових публікаціях оторинола-
рингологів Тернопільщини представлена порів-
няно часто – в 1,95% від загального числа (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Техніка операцій на перегородці 
носа описується в 21 публікації (4 статтях, 5 те-
зах, 2 методичних листах, 2 дисертаціях, 2 авто-
рефератах дисертацій, 2 патентах, 4 посвідчен-
нях на раціоналізаторську пропозицію). Вважа-
ємо, що наведені відомості щодо техніки опера-
цій на перегородці носа матимуть певне теоре-
тичне і практичне значення для оториноларин-
гологів і пізнавальне значення для загальних  
хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та інших 
фахівців. 

 
© І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, К.О. Пляшко, 2015 
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І.В. ХОРУЖИЙ, А.В. ХАБАРОВ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ МУКОРЕГУЛЯТОРА «ФЛЮДИТЕК»  
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СИНУСИТУ 

 
Мета даної роботи – аналіз наукових пуб-

лікацій оториноларингологів Тернопільщини по 
застосуванню мукорегулятора «Флюдитек» для 
загального лікування гострого синуситу. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 2011 року. За період з 
2011 по 2014рр. оториноларингологами Терно-
пільщини опублікувано 2 наукові роботи по за-
стосуванню мукорегулятора «Флюдитек» для 
загального лікування гострого синуситу. Науко-
ві роботи опубліковані в «Журналі вушних, но-
сових і горлових хвороб» (м. Київ) і в збірнику 
«Здобутки клінічної та експериментальної ме-
дицини» (м. Тернопіль). Обидві публікації є те-
зами. 

І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, О.В. 
Стахів і співавтори (2011) в тезах «Мукорегуля-
тор «Флюдитек» в лікуванні гострого синуїту у 
дорослих» описують застосування мукорегуля-
тора «Флюдитек» для загального лікування гос-
трого синуситу у 20 хворих віком від 22 до 52 
років. Пацієнти були з верхньощелепним сину-
ситом, етмоїдитом, поєднанням верхньощелеп-
ного синуситу і етмоїдиту. Препарат призначав-
ся в 5% розчині досередини по 1 дозувальній 
скляночці, наповнений до відмітки 15 мл, тричі 
на день перед вживанням їжі, затим (по досяг-
ненні клінічного ефекту) по 10 мл тричі на день 
до одужання, але не більше 10 днів. Отримано 
добрі результати. Підкреслюється, що мукоре-
гулятор «Флюдитек» є ефективним препаратом 
в терапії гострого синуситу у дорослих. На підс-
таві одержаних результатів автори рекоменду-
ють його для широкого впровадження в клініч-
ну практику при лікуванні гострого синуситу у 
дорослих. Г.С. Протасевич, О.Т. Левандовський, 
М.М. Могитич і співавтори (2011) в тезах «За-

стосування мукорегулятора «Флюдитек» для 
лікування гострого синуїту у дітей» наводять 
результати використання мукорегулятора 
«Флюдитек» для загального лікування гострого 
синуситу (етмоїдиту, верхньощелепного сину-
ситу, верхньощелепного синуситу в комбінації з 
етмоїдитом) у 20 дітей віком від 8 до 16 років. 
Діти отримували мукорегулятор «Флюдитек» і 
загальноприйняте лікування. «Флюдитек» приз-
начався досередини в залежності від віку дити-
ни. Дітям віком від 8 до 12 років застосовували 
2% розчин цього препарату по 1 дозувальній 
скляночці, наповненій до відмітки 5 мл, тричі на 
день перед вживанням їжі. Дітям у віці від 12 до 
16 років призначали 5% розчин препарату 
«Флюдитек» по 1 дозувальній скляночці, напов-
неній до відмітки 15 мл, тричі на день перед 
вживанням їжі, затим (по досягненні клінічного 
ефекту) по 10 мл тричі на день до одужання, але 
не більше 10 днів. Отримано добрі результати. 
Підкреслюється, що «Флюдитек» є ефективним 
препаратом в лікуванні гострого синуситу у ді-
тей. При застосуванні препарату «Флюдитек» 
мукоціліарний кліренс нормалізується, основна 
функція мукоціліарного апарату (захист слизо-
вої оболонки від зовнішніх патогенних агентів) 
відновлюється, зазначають автори.  

Таким чином, оториноларингологами Те-
рнопільщини за період з 2011 по 2014рр. опуб-
ліковано 2 наукові роботи (тези) по застосуван-
ню мукорегулятора «Флюдитек» для загального 
лікування гострого синуситу. Вважаємо, що на-
ведені в даній публікації відомості матимуть 
певне пізнавальне, теоретичне і практичне зна-
чення для оториноларингологів та інших фахів-
ців (терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та 
ін.). 

 
© І.В. Хоружий, А.В. Хабаров, В.Г. Корицький, 2015 
 
 
 
 

І.В. ХОРУЖИЙ, К.О. ЯШАН, В.В. НІКОЛОВ, О.М. ЧАЙКОВСЬКА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДЕЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОРТАНІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
по методах дослідження та деяких захворюваннях 
гортані. Раніше такий аналіз не проводився. Пуб-
лікації з цього питання розпочались з 1981 року. 
За період з 1981 по 2012 рр. оториноларинголога-

ми Тернопільщини по методах дослідження та 
деяких захворюваннях гортані опубліковано 5 на-
укових праць, що становить 0,45% від загального 
числа (1102) наукових праць оториноларингологів 
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в 
«Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
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Київ), та в збірниках: «Здобутки клінічної та екс-
периментальної медицини» (м. Тернопіль), «ХШ 
З’їзд оториноларингологів України» (м. Судак), 
«Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной шко-
лы-семинара по проблеме «Исследование речи» 
(м. Ленінград). Серед опублікованих робіт 1 стат-
тя, 3 тез і 1 оглядова праця. 

Н.П. Ковалик і А.П. Ковалик (2010) в тезах 
«Ларингодіафаноскопія, як один із методів дослі-
дження патології гортані» описують непряму 
ларингодіафаноскопію (підсвічену гортань огля-
дають за допомогою гортанного дзеркала) і пря-
му мікроларингодіафаноскопію (гортань огляда-
ють під мікроскопом при невеликому збільшен-
ні).Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1981) в тезах 
«Восстановление носового дихання и его влия-
ние на голосовую функцію больных хроническим 
ларингитом» після короткого описання патогене-
зу хронічного ларингіту у хворих на деформацію 
перегородки носа з утрудненням носового ди-
хання, наводять вплив відновлення носового ди-
хання шляхом підслизової резекції перегородки 
носа на голосову функцію при хронічному лари-
нгіті у 19 хворих віком від 17 до 56 років. Спо-
стереження за хворими після підслизової резекції 
перегородки носа в динаміці дозволило говорити 
про значне покращення ларингоскопічної карти-
ни. Відмічені до операції при ларингоскопії зміни 
в гортані при послідуючих оглядах не були вияв-
лені. У більшості хворих зникли охриплість і 
втомлюваність голосу. Підкреслюється, що хіру-
ргічні втручання на деформованій перегородці 
носа з порушенням носового дихання у хворих, 
які страждають хронічним запаленням гортані, є 
одним з важливих заходів в проблемі збереження 
голосу. Підкреслюється, що у осіб з порушенням 
голосової функції гортані внаслідок хронічного 
ларингіту необхідно ретельно обстежити стан 
перегородки носа і при виявленні деформацій, які 
утруднюють носове дихання, ставити питання 
про їх усунення. 

Г.С. Протасевич, О.В. Говда, І.А. Гавура і 
співавтори (1999) в статті «До питання про хі-
рургічні втручання на перегородці носа при 
хронічному ларингіті» наводять дані про обсте-
ження 31 хворого віком від 17 до 56 років на 
хронічний ларингіт з порушенням голосової 
функції гортані, що мали також деформацію 
перегородки носа з утрудненням носового ди-
хання. Деформації перегородки носа у 22 паціє-
нтів передували виникненню хронічного ларин-
гіту, а у 9, навпаки, явища хронічного ларингіту 
(підсилення інтенсивності і тривалості загост-
рення) підсилились після появи деформації пе-
регородки носа. Всім обстеженим проведені хі-
рургічні втручання на перегородці носа. Спо-

стереження за оперованими в динаміці дозволи-
ло говорити про значне покращення ларингос-
копічної картини. Відмічені до операції при ла-
рингоскопії зміни в гортані при наступних об-
стеженнях у більшості хворих не були виявлені. 
У 30 пацієнтів ларингоскопічна картина норма-
лізувалась, у 1 (з гіпертрофічним ларингітом) 
відповідала формі ларингіту. У всіх мали місце 
позитивні зрушення в стані голосової функції. У 
більшості з них (28) зникли охриплість і втом-
люваність голосу, а у 1 ці симптоми значно зме-
ншились. У віддалений період (через 2-5 років) 
обстежено 12 осіб, які до операції страждали на 
хронічний катаральний ларингіт. Ларингоскопі-
чна картина у них була нормальною, голос чис-
тим. Підкреслюється, що проведені дослідження 
показали, що деформація перегородки носа з 
утрудненням носового дихання підтримує хро-
нічний ларингіт і що її резекція сприятливо 
впливає на місцеві прояви в гортані у хворих на 
хронічний ларингіт. 

В.Ф. Антонів, С.П. Ушакова і А.П. Кова-
лик (2008) в тезах «Порушення основних функ-
цій гортані як симптом низки патологічних про-
цесів та станів» зазначають, що порушення ос-
новних функцій гортані (голосової, дихальної) 
можуть бути спричинені низкою різноманітних 
патологічних процесів і станів, які локалізують-
ся як в самій гортані, так і далеко за її межами, і 
часто є причиною значних труднощів у ранній 
діагностиці недуги і діагностичних помилок. 
Описують ці процеси та стани. Це – порушення 
інервації гортані, параліч гортані, пухлини під 
голосовими складками, патологія основи, а де-
коли і порожнини черепа, пухлини вуха, та ін. 
Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і 
співавтори (2000) в оглядовій статті «Застосу-
вання бджолиного меду, маточного молочка і 
квіткового пилку при захворюваннях гортані» 
розглядають дані літератури стосовно викорис-
тання бджолиного меду, маточного молочка і 
квіткового пилку при радіоепітеліїті гортані, 
гострому і хронічному ларингіті. 

Таким чином, наведені в цій статті дані 
свідчать про те, що методи дослідження та деякі 
захворювання гортані в наукових публікаціях 
оториноларингологів Тернопільщини представ-
лені порівняно рідко в( 0,45% )від загальної кі-
лькості (1102) наукових публікацій оторинола-
рингологів Тернопільщини. Частіше вони опи-
сувались в тезах (3 публікації), рідше в статтях 
(1) і оглядових працях (1 стаття). Вважаємо, що 
описані відомості матимуть певне пізнавальне 
теоретичне і практичне значення як для отори-
ноларингологів, так й для інших спеціалістів 
(хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© І.В. Хоружий, К.О. Яшан, В.В. Ніколов, О.М. Чайковська, 2015 
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І.Р. ЦВІРІНЬКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, І.А. ШЕВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІЗНЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ  
У ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ДОСТУПІВ  

ПРИ ПАТОЛОГІЇ СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 

На даному етапі розвитку ринохірургії , 
нейрохірургії та хірургії основи черепа доступи 
до структур селярно-хіазмальної ділянки вико-
нуються в переважній більшості ендоназально. 
Виникає питання про стан внутрішньоносових 
структур в пізньому післяопераційному періоді. 
Оскільки хірургічний доступ виконується через 
носові шляхи то для зручності та кращої візуалі-
зації резектуються чи пошкоджуються певні 
носові структури. В післяопераційному періоді 
це треба враховувати. Значне пошкодження 
внутрішньо носових структур та недостатність 
післяопераційного догляду в пізньому післяопе-
раційному періоді може викликати різні патоло-
гічні стани та погіршувати якість життя пацієн-
та.  

Метою дослідженнястало вивчити перебіг 
пізнього післяопераційного періоду та в пацієн-
тів після ендоназальних ендоскопічних доступів 
до селярно-хіазмальної ділянки та можливість 
попередження післяопераційних назальних 
ускладнень в даних пацієнтів. 

Нами дослідженоперебіг пізнього післяо-
пераційного періоду в 25 пацієнтів, що були 

прооперовані в ДУ « Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»з 
2009 по 2014 роки після ендоскопічних ендона-
зальних доступів до основи черепа, які застосо-
вувалися для хірургічного лікування патології 
селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного 
синусу. В залежності від застосованих доступів 
( зберігаючих чи загальноприйнятих) відмічали-
ся різні ускладнення в пізньому післяоперацій-
ному періоді.В пацієнтів з зберігаючи ми ендос-
копічними доступами серед ускладнень найчас-
тіше спостерігалися поодинокі синехії порож-
нини носа (45%), які легко усувалися. У пацієн-
тів, які оперувались загальноприйнятими чи 
транссептальними доступами спостерігалися 
субатрофічні риніти (7%), перфорації носової 
перетинки(15%), порушення нюху(5%) та сину-
си ти (28%) різного характеру. 

На якість життя пацієнтів з патологією 
селярно-хіазмальної ділянки після хірургічного 
лікування впливають багато факторів починаю-
чи від типу ендоскопічного доступу, завершую-
чи якістю післяопераційного догляду та ліку-
вання. 

 
© І.Р. Цвірінько, Д.Д. Заболотна, І.А. Шевчук, 2015 
 
 

 
 

ЦЕНТР СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ АВРОРА® (КИЇВ, УКРАЇНА) 

 ОНОВЛЕНА ЛІНІЙКА ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ІНТЕРАКУСТИКС. 
ТЕСТИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ АУДІОМЕТРІЇ.  

НОВІ СЛУХОВІ АПАРАТИ ОТІКОН 2015 РОКУ 
 

Оновлена лінійка діагностичного облад-
нання Інтеракустикс включає:  

1. Клінічні та діагностичні аудіометри: 
AC40, Callisto, AD629, основною відмінною ри-
сою яких є їх повна інтеграція з персональним 
комп’ютером, що дає можливість управляти 
приладом безпосередньо з персонального 
комп’ютера, а також формувати звіти та переда-
вати їх у централізовану базу даних.  

2. Аудіометри для об’єктивного обсте-
ження слуху Eclipse поповнились модулями 
ASSR та eABR. Клінічне застосування eABR: 
дає можливість зареєструвати пороги слуху піс-
ля кохлеарної імплантації через конкретний 
установлений кохлеарний імплант. Результати 

такого дослідження широко використовуються 
при настроюванні КІ. 

3. Імпедансні аудіометри: поряд із онов-
леною моделлю відомого в Україні AT235 за-
йняв своє місце Titan, основною відмінною ри-
сою якого є його портативність та можливість 
виконувати широко полосну імпедансометрію. 

4. Прилади для скринінгу слуху новона-
роджених: Titan з модулями DPOAE440 
screening та ABRIS440, діагностичні властивості 
цього приладу дозволяють виконувати реєстра-
цію не тільки отоакустичної емісії, а й слухових 
викликаних потенціалів. 

Є актуальна потреба проводити мовну ау-
діометрію населенню України державною мо-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 182 

вою. В якості словесних тестів українською мо-
вою нами (Н.С. Міщанчук, ДУ «Інститут отола-
рингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України» та О.І. Радченко, Центр слухової реа-
білітації АВРОРА) були використані таблиці, 
створені та апробовані в осіб у нормальним слу-
хом та з різними слуховими розладами авторсь-
ким колективом у складі В.Г. Базарова, А.Й. 
Багмут, Н.С. Міщанчук, О.І. Радченка та Л.А. 
Карамзиної. Матеріали про створення цих тестів 
були опубліковані у статті «Аудиометрия на 
украинском языке» // Журнал ушных, носовых и 
горловых болезней, 1984, № 5 та в інформацій-
ному листі за 1985 рік. Проф. А.Й. Багмут (заві-
дуюча лабораторії експериментальної фонетики 
інституту мовознавства ім. О.О.Потебні), запро-
понувала для словесних тестів використовувати 
різноскладові слова-іменники, які несуть нейт-
ральну емоційність. Критерієм підбору також 
була простота побутових слів, які часто зустрі-
чаються у нашій розмовній мові, що добре зна-
йомі та сприймаються людиною незалежно від 
освітнього чи культурного рівнів, без діалект-
них домішок. Слова були фонетично збалансо-
вані у рівнозначних групах створених таблиць.  

 Тести українською мовою були перепи-
сані в 2015 році в сучасній студії звукозапису 
досвідченим професійним диктором з голосом 
баритонової тесситури, що досконало володіє 
українською мовою.  

Вони були досліджені при використанні 
сучасних аудіометрів, які калібровані відповідно 
до міжнародних стандартів, на нормальночую-
чих добровольцях у Центрі слухової реабілітації 
«Аврора». Були визначені пороги та форма кри-
вих наростання розбірливості мови у нормі від 0 
до 100 % та на межі інтенсивності аудіометра 
АС-40 фірми «Інтеракустикс» (Данія) для мож-
ливого виявлення парадоксального падіння роз-
бірливості мови чи явищ дискомфорту.  

 Слід зазначити, що величини порогів не-
диференційованої та 100 % розбірливості інших 
тестів українською мовою, створених Н.В Ри-
мар, 2002, cпівпали з величинами порогів наших 
тестів. Це дає підстави на бланках аудіограм 
графічно зображувати нові нормативні дані роз-
бірливості тестів українською мовою для нор-

мальночуючих осіб, які відрізняються від графі-
чного зображення розбірливості словесних тес-
тів російською мовою за Г.І. Гринбергом та Л.Р. 
Зіндером.  

 Тести українською мовою записані на 
дисках у Центрі слухової реабілітації «Аврора» 
та підготовлені для використання аудіометрич-
ною службою в Україні та для обстеження укра-
їномовних осіб за кордоном. 

В 2015 році данська компанія Отікон роз-
робила три нових сімейства слухових апаратів, 
які вже зареєстровані в Україні і дозволені для 
застосування в медичній практиці:  

1. Oticon Alta2 (Отікон Альта2) - слухові 
апарати найвищого елітного технологічного 
класу на платформі Іnium Sense . Вони перевер-
шують всі відомі слухові апарати інших вироб-
ників. Слухові апарати Oticon Alta2 допомага-
ють мозкові людини найприродніше сприймати 
навколишні звуки та покращують розуміння 
навіть тихої розмови в колі сім'ї та друзів. 
Oticon Alta2 – це найвища якість звуку, змен-
шення напруження при слуханні та високий рі-
вень персоналізації. 

2. Oticon Nera2 (Отікон Ніра2) – слухові 
апарати передового технологічного класу на 
платформі Inium Sense з розширеним набором 
функцій. Ці слухові рішення допомагають 
отримати природню якість звуку та персоналі-
зацію слуху, що поєднує потреби користувачів у 
підсиленні звуку з їх особистими слуховими 
побажаннями.  

Oticon Nera2 - це нові стандарти слухових 
апаратів, що забезпечують краще орієнтування у 
просторі, завдяки збалансованому підсиленню 
тихих звуків, які людям з втратою слуху важко 
сприймати. 

3. Oticon Ria2 (Отікон Ріа2) - слухові 
апарати стандартного технологічного класу на 
платформі Inium Sense, що забезпечують чудову 
якість звуку та надають більш збалансовану 
звукову картину. Слухові рішення Oticon Ria2 
допоможуть користувачам задовільнити свої 
особисті індивідуальні потреби при слуханні.  

Oticon Ria2 – це найкращий вибір для лю-
дей, які ще ніколи не користувалися слуховими 
апаратами. 

 
© Центр слухової реабілітації АВРОРА®, 2015 
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Т.Р. ЦЬОЛКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПУХЛИНИ СЛИННИХ ЗАЛОЗ 
 

Пухлини слинних залоз складають від 0.5 
до 1.5 % усіх пухлин людини і можуть зустріча-
тись у будь-якому віці, але найчастіше їх вияв-
ляють у 40-60 років. Незважаючи на те, що впе-
рше описані такі новоутворення ще у 1793 році, 
проте до сьогодні нема однозначності у виборі 
тактики лікування даного захворювання. Метою 
цієї роботи є спроба визначити адекватні методи 
хірургічного лікування для різних типів пухлин 
слинних залоз. Проаналізовані результати ліку-
вання хворих лікованих в різних установах за 
2013-2015 роки. Так в 2013 р. отримали хірургі-
чне лікування 61 пацієнт (привушна залоза – 48, 
підщелепова – 11, малі слинні залози – 2), в 
2014 – 49 (привушна залоза – 39, підщелепова – 
8, малі слинні залози – 2). З них 5 (в 2013) та 6 
(в 2014) були оперовані з рецидивом хвороби. 
Основні гістологічні форми: плеоморфна аде-
нома виявлена в 45 випадках, плоскоклітинна 
карцинома – 20, аденолімфоми – 12, аденокар-
цинома – 8, цистаденоїдніий рак – 3. Були також 
і рідкісні гістологічні форми – саркома з денд-
ритних клітин, світлоклітинна карцинома, міое-
пітеліальний рак, негоджкінська лімфома та ін. 

Хірургічне лікування проводилось в різних 
об’ємах: видалення пухлин в 59, резекція слин-
ної залози 13, паротидектомія 16. При потребі 
виконувались різні види лімфодисекцій. В 3 ви-
падках була проведена резекція нижньої щеле-
пи, в одному верхньої щелепи, в 1 випадку пух-
лина видалялась з парафаренгіального простору, 
і 1 хворому виконана пластика лицевого нерву 
використовуючи n. accesorius. Інтраопераційна 
візуалізація лицевого нерву проводилась з вико-
ристанням голкового електростимулятора. Оці-
нка віддалених результатів: рецидиви після ви-
далення пухлин склали 14,2%, після резекції 
залози – 6,8%. Візуалізація лицевого нерва до-
зволила попередити травматичні парези. 

Наші дослідження підтвердили думку про 
те, що будь-які пухлини привушної слинної за-
лози повинні лікуватись в спеціалізованому 
центрі, де досвідчений хірург може виконати 
адекватну операцію – з візуалізацією всіх гілок 
лицевого нерву і дотриманням правил абласти-
ки. Це дозволяє зменшити частоту рецидивів та 
досягнути бажаного функціонального та косме-
тичного результату. 

 
© Т.Р. Цьолко, 2015 
 
 
 
 

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

РОЛЬ ГАЛОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

В основе аллергического ринита лежит ре-
акция людей на множество различных аллергенов 
– бытовую и уличную пыль, отдельные продукты, 
аллергены насекомых, плесневых грибов, медика-
менты, на пыльцу растений и многое другое. За-
болевание проявляется зудом в носу и водянисты-
ми выделениями из носа, чиханием и затруднен-
ным носовым дыханием. Эти симптомы могут 
развиться как за несколько секунд от времени 
контакта с веществом, вызывающим аллергиче-
ский ринит, так и за более длительный период. В 
зависимости от течения болезни существует три 
разных степени ринита – легкая степень, средняя, 
тяжелая. Кроме того, известен аллергический ри-
нит, который длится круглый год или в конкрет-
ные периоды – к примеру, летом и весной. В обо-
их случаях спасением от него является прием раз-
личных антигистаминных препаратов, которые 
приносят временное облегчение, так как снижают 
аллергическое воспаление слизистых. 

 К числу не медикаментозных методов 
лечения болезни «аллергический ринит» отно-
сится галотерапия (или соляная пещера), в осно-
ву которой входит помещение больных в специ-
альный микроклимат соляной пещеры, воздух 
которой полностью пропитан мелкими частица-
ми хлорида натрия. Ионы соли попадают при 
дыхании больного внутрь, в легкие, тем самым 
уменьшая воспаление слизистой дыхательных 
путей. В итоге бронхи выступают в роли дрена-
жа, активность патогенных организмов подав-
ляется, мобилизуется иммунная защита, вклю-
чаются в работу собственные силы организма. 
Больной, попавший в атмосферу соляных пе-
щер, без помощи лекарств за несколько прият-
ных процедур, известных нам сегодня под дву-
мя названиями – «галотерапия» и «соляная пе-
щера», выстраивает в организме «блок» от вре-
доносных аллергенов, вирусов, бактерий. Он 
очищает органы дыхания от разных видов за-
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грязнений, вновь насыщает кислородом кровь, 
приводит в норму микрофлору всех дыхатель-
ных путей. Как результат: галотерапя не только 
эффективно понижает у больных реакцию на 
разные аллергены, но позволяет получить же-
лаемое расслабление и облегчение. 

 Курс галотерапии составляет 10-25 про-
цедур, в зависимости от течения заболевания и 
степени реакции организма на данную методику 
лечения. Этот метод лечения можно комбини-
ровать с другими (медикаментозное лечение, 
специфическая сенсибилизация, физиотерапия). 
Сеансы проводятся в адаптационном режиме 
постепенного увеличения времени проведения 
процедуры: 1-2 день – 30 мин, 2-3 день – 45 
мин, с 3-4 дня – полный режим  

(1 час). Такая методика дает возможность 
мягкой адаптации, что существенно уменьшает 

количество обострений во время лечения. Но 
необходимо иметь ввиду, что обострение в ходе 
галотерапии является естественным и ожидае-
мым явлением, играющим положительную роль 
в процессе разрушения устойчивого патологи-
ческого состояния. 

 Положительный эффект достигается в 
82-90 % случаев, период ремиссии увеличивает-
ся в 2-3 раза. Активизируются защитные силы 
организма. 

 Преимущества метода галотерапии: 
 - снижение дозы длительно применяемых 

медикаментов, вплоть до полной их отмены; 
 - физиологичность действия; 
 - редкие побочные эффекты; 
 - относительно низкая стоимость курса 

лечения. 

 
© И.Э. Чернишева, 2015 
 
 
 
 

Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, Л.В. ЯШАН, М.А.ТВЕРДОХЛІБ  
(ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, БОРЩІВ; УКРАЇНА) 

БІОХІМІЧНІ І ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ  
ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ 

 
Метою даної роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по біохімічних і імунологічних дослідженнях 
крові при хронічному тонзиліті. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питан-
ня розпочалися з 1963 року. За період з 1963 по 
2012рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по біохімічних і імунологічних дослідженнях 
крові при хронічному тонзиліті опубліковано 8 
наукових робіт, що складає 0,72% від загальної 
кількості (1102) публікацій наукових праць ото-
риноларингологів Тернопільщини. Наукові ро-
боти опубліковані в збірниках: «Материалы V 
научно – практической конференции Тернопо-
льского медицинского института» (м. Терно-
піль), «Материалы VІІ научной конференции 
Тернопольского медицинского института» (м. 
Тернопіль), «Материалы VІІІ научной конфере-
нции Тернопольского медицинского института» 
(м. Тернопіль), «Материалы конференции «Ос-
новные проблемы передового отита медицинс-
ких учреждений Тернопольской области»» (м. 
Київ), «Тезисы ІХ Юбилейной научной конфе-
ренции, посвященной десятилетию Тернопольс-
кого медицинского института» (м. Тернопіль), 
кандидатській дисертації і авторефераті канди-
датської дисертації. Серед опублікованих робіт 

6 тез, 1 дисертація і 1 автореферат дисертації. 
А.Ф. Масик (1963) в тезах «Содержание белко-
вых фракций и сиаловой кислоты в сыворотке 
крови у больных хроническим тонзиллитом» 
наводить результати визначення цих біохіміч-
них показників в сироватці крові у 654 хворих 
на субкомпенсований і у 25 пацієнтів на деком-
пенсований хронічний тонзиліт. При цьому 
встановлено зменшення концентрації альбумінів 
і підвищення гама-глобулінів. У ряду хворих на 
субкомпенсований хронічний тонзиліт спостері-
галось збільшення вмісту сіалової кислоти з збі-
льшенням чи зниженням гама – глобулінів, що 
розцінюється авторкою як початок декомпенса-
ції хронічного тонзиліту. Відмічено, що зміна 
показників сіалової кислоти і сироваткових біл-
ків крові вказують на зміну загальної реактив-
ності організму, зазначає авторка. Підкреслю-
ється, що це має значення в обґрунтуванні пока-
зань до хірургічного лікування хронічного тон-
зиліту. А.Ф. Масик (1965) в тезах «Некоторые 
биохимические изменения сыворотки крови при 
различных формах хронического тонзиллита» 
аналізує дані клініко – лабораторного обстежен-
ня 63 хворих (38 на субкомпенсований і 25 на 
декомпенсований) хронічним тонзилітом. При 
цьому проводилось визначення білкових фрак-
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цій сироватки крові і вмісту сіалової кислоти. 
Нормальний вміст сіалової кислоти в сироватці 
крові виявлено у 17 хворих із 38 на хронічний 
субкомпенсований тонзиліт, підвищений – у 19, 
високий – у 2. При дослідженні білкових фрак-
цій нормальний їх вміст відмічено у 16 хворих, 
у решти 22 спостерігалось зниження альбумінів, 
підвищення альфа – 1 – глобулінів і альфа – 2 – 
глобулінів. У 15 хворих мало місце зниження 
вмісту гама – глобулінів.  

В тезах «Содержание антигиалуронидазы 
и С- реактивного белка в сыроватке крови при 
хронических тонзиллитах» А.Ф. Масик (1965) 
наводить результати дослідження вмісту антигі-
алуронідази і С – реактивного білка в сироватці 
крові у 74 хворих (54 на субкомпенсований і 20 
на декомпенсований) хронічний тонзиліт. Вста-
новлено, що в обох групах хворих часто виявля-
лись високі імунологічні показники антистреп-
тококової антигіалуронідози. С – реактивний 
білок часто виявлявся в сироватці крові хворих 
на декомпенсований хронічний тонзиліт і рев-
матизм. Високі показники антистрептококової 
антигіалуронідази в сироватці крові у хворих на 
хронічний субкомпенсований тонзиліт вказують 
на зміну загальної реактивності організму, його 
сенсибілізацію, що є одним з показань до тонзи-
лектомії, підкреслює авторка.  

А.Ф. Масик (1966) в тезах «Гликопротен-
ды сыворотки крови при хроническом тонзилли-
те» наводить дані дослідження вмісту глікопроте-
їдів в сироватці крові у 135 хворих з різними фо-
рмами хронічного тонзиліту. Встановлено, що у 
значної кількості хворих відмічалось зниження 
білково – вуглеводних сполук в альбуміновій 
фракції глікопротеїдів і підвищення їх в глобулі-
нових фракціях. Показники нормалізувались піс-
ля тонзилектомії, зазначає авторка. А.Ф. Масик 
(1967) в тезах «Некоторые иммунологические 
показатели сыворотки крови у лиц, больных хро-
ническим неосложненным тонзиллитом» наво-
дить результати вивчення деяких імунологічних 
показників сироватки крові у осіб, що стражда-

ють на хронічний неускладнений тонзиліт. А.Ф. 
Масик (1967) в тезах «Содержание антилейкоци-
тарних, антитромбоцитарных антител в сыроват-
ке крови больных хроническим субкомпенсиро-
ванным тонзилитом» описує дані дослідження 
антилейкоцитарних, антитромбоцитарних анти-
тіл в сироватці крові у 102 хворих на хронічний 
субкомпенсований тонзиліт. При цьому було 
встановлено, що антилейкоцитарні антитіла зу-
стрічаються значно частіше в сироватці крові 
хворих на хронічний субкомпенсований тонзиліт 
(36%), ніж антитромбоцитарні (8%). Виявлення 
антитіл вказує на наявність аутосенсибілізації 
організму під впливом бактерійних алергенів, що 
мають структури кров’яних клітин і тим самим 
сприяють утворенню антитіл до власних клітин 
організму, зазначає авторка. Підкреслюється, що 
поява антилейкоцитарних і антитромбоцитарних 
антитіл в сироватці крові хворих на хронічний 
субкомпенсований тонзиліт вказує на більш гли-
бокі зрушення в організмі, що може сприяти ви-
никненню метатонзилярних ускладнень і є одним 
з показань до тонзилектомії. А.Ф. Масик (1967) 
всі наведені вище результати досліджень описує 
в кандидатській дисертації і в авторефераті кан-
дидатської дисертації «Некоторые иммуно – био-
химические показатели крови у больных хрони-
ческим тонзиллитом».  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що біохімічні і імунологічні 
дослідження крові при хронічному тонзиліті в 
наукових публікаціях оториноларингологів Те-
рнопільщини представлено порівняно часто – в 
0,72 % від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Дані дослідження описуються в 6 тезах, 1 
дисертації і 1 авторефераті дисертації. Вважає-
мо, що наведені відомості стосовно біохімічних 
і імунологічних досліджень крові при хронічно-
му тонзиліті матимуть певне пізнавальне, теоре-
тичне і практичне значення для оториноларин-
гологів, лікарів біохіміків, імунологів, сімейних 
лікарів та інших фахівців. 

 
© Т.В. Чортківський, Л.В. Яшан, М.А.Твердохліб, 2015 
 
 
 

І.В. ШЕВАГА, І.М. ГОМЗА, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Л.В. ЯШАН, О.В. МАЦЬКЕВИЧ  
(КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА) 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКСЕФ У ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО 

ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДІТЕЙ  
 

Для лікування гострого середнього гній-
ного отиту запропоновано велику кількість різ-
них середників загальної і місцевої дії. Одним з 

препаратів загальної дії є цефалоспориновий 
антибіотик ІІ покоління Аксеф. Даний препарат 
з’явився на фармацевтичному ринку України в 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 186 

останні роки. Міжнародна назва цього препара-
ту цефуроксим.  

Ми застосували Аксеф для лікування гос-
трого середнього гнійного отиту в доперфора-
тивній стадії у дітей. Під нашим спостережен-
ням за період з 2010 по 2013 рр. знаходилось 20 
дітей на гострий середній гнійний отит в допер-
форативній стадії віком від 14 до 18 років. Діти 
були розподілені на дві групи: основну і конт-
рольну. В основну групу входило 10 дітей, в 
контрольну – також 10. Групи були співставлені 
за віком і перебігом захворювання. Дітям осно-
вної групи призначали Аксеф і загальноприйня-
те лікування. Діти контрольної групи отримува-
ли тільки загальноприйняте лікування. Аксеф 
призначався в таблетках згідно інструкції по 250 
мг на добу після їжі. Лікування проводилось 
протягом 7 днів. В комплекс лікування входили 
карболгліцеринові краплі у зовнішній слуховий 
хід (протягом 3 днів) та судинозвужувальні кра-
плі в ніс. 

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 
(на 5-6-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 зникнення закладання у вусі, зник-
нення шуму у вусі, покращення слуху, 90 % - 

зникнення, 10 % - зменшення болю у вусі (на 4-
5-й день лікування). В контрольній групі ці по-
казники були значно нижчими. Покращення 
отоскопічної картини відмічено на 4-5-й день 
лікування у 90 % дітей. Гіперемія барабанної 
перетинки у них була відсутня. В контрольній 
групі покращення отоскопічної картини відмі-
чалось на 4-5-й день лікування у 80 % дітей. Те-
мпература тіла на 4-5-й день лікування нормалі-
зувалась у всіх дітей основної групи. В контро-
льній групі нормалізація температури тіла на 4-
5-й день лікування настала у 80 % дітей. Змен-
шення кістково-повітряного інтервалу на тона-
льній аудіограмі на 4-5-й день лікування наста-
ло у 90 % дітей основної групи; в контрольній 
групі зменшення кістково-повітряного інтервалу 
на тональній аудіограмі відмічалось у 80 % ді-
тей. Стерпність препарату Аксеф у всіх дітей 
була доброю, алергійних реакцій та інших не-
бажаних ефектів не спостерігалось у жодної ди-
тини. 

Таким чином, застосування препарату 
Аксеф в лікуванні дітей на гострий середній 
гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує 
ефективність терапії дітей з даною патологією. 
На підставі отриманих результатів можна реко-
мендувати препарат Аксеф для лікування гост-
рого середнього гнійного отиту в доперфорати-
вній стадії у дітей як антимікробний засіб. Ак-
сеф може поповнити арсенал засобів загальної 
дії, що використовуються в терапії гострого се-
реднього гнійного отиту в доперфоративній ста-
дії у дітей. 

 
© І.В. Шевага, І.М. Гомза, В.А. Башинський, Л.В. Яшан, О.В. Мацькевич, 2015 

 
 
 

Б.І. ШЕВАГА, К.О. ПЛЯШКО (КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СПРЕЙ ПОЛІДЕКСА З ФЕНІЛЕФРИНОМ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ 

 
Ми застосовували спрей Полідекса з фе-

нілефрином в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу у дорос-
лих. Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2014 рр. знаходилось 20 дітей на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 12 до 18 років. Діти були розподілені на дві 
групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився спрей Полідекса з фенілефрином, та 
контрольну (10), які лікувались за традиційною 
схемою. Групи були співставлені за віком і пе-
ребігом захворювання. Спрей Полідекса з фені-
лефрином призначався згідно інструкції: по 1 
вприскуванню 3 рази на добу у кожний носовий 

хід протягом 8 днів. В комплекс лікування 
включали пункції і промивання верхньощелеп-
ної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послі-
дуючим введенням в пазуху розчину антибіоти-
ка, до якого виявлена найбільш чутлива виділе-
на 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), риноскопічна 
картина (відсутність виділень в середньому но-
совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки порожнини носа), стан верхньо-
щелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність 
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гнійних виділень в пазусі). При аналізі резуль-
татів лікування відмічено більш інтенсивний 
регрес симптомів запалення верхньощелепної 
пазухи у дітей основної групи. Так, 90 % дітей, 
що приймали спрей Полідекса з фенілефрином, 
вказували на зникнення, 10 % - на зменшення 
секреції з носа, 80 % - на відновлення носового 
дихання, 20 % - на його покращення, 90 % - на 
зникнення, 10 % - на зменшення головного бо-
лю (на 5-6-й день лікування). В контрольній 
групі ці показники були значно нижчими. Рино-
скопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день 
лікування у 80 % 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 70 % дітей. Стан верхньощелепної 
пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й 

день лікування у 80 % дітей основної групи; в 
контрольній групі стан верхньощелепної пазухи 
покращився у 70% дітей. Спрей Полідекса з фе-
нілефрином всіма дітьми переносився добре, 
алергійних реакцій та інших побічних явищ не 
відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування спрею Полі-
декса з фенілефрином в комплексному лікуванні 
дітей, хворих на гострий гнійний верхньощеле-
пний синусит підвищує ефективність терапії 
дітей з цією патологією. Отримані результати 
дають підставу рекомендувати спрей Полідекса 
з фенілефрином для лікування дітей, хворих на 
гострий гнійний верхньощелепний синусит, як 
антибактерійний, протизапальний і судинозву-
жувальний засіб. Спрей Полідекса з фенілефри-
ном може поповнити арсенал середників місце-
вої дії, що використовуються в лікуванні гост-
рого гнійного верхньощелепного синуситу у 
дітей. 

 
© Б.І. Шевага, К.О. Пляшко, 2015 
 
 

 
Т.О. ШЕВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОЛОНГОВАНА ТИМПАНОСТОМІЯ У ЛІКУВАННІ ХВОРОБИ МЕНЬЄРА 
 

Незважаючи на великий клінічний досвід 
щодо лікування хворих на хворобу Меньєра, на-
копичений протягом тривалого часу з моменту 
першого опису хвороби, залишаються дискута-
бельними принципи і схеми медичної корекції 
симптомів та вплив окремих методів лікування 
на перебіг хвороби. Ситуація ускладнюється тим, 
що хвороба Меньєра належить до категорії пато-
логічних станів, для яких не існує етіотропного 
лікування як такого, оскільки монопричина цієї 
хворобі невідома. Більш того, багато інших за-
хворювань можуть провокувати її, чи входити 
органічною частиною у її патогенез. Це визначає 
значення вдосконалення діагностики, лікування 
та реабілітації хворих на хворобу Меньєра. 

 Метою нашого дослідження була оцінка 
ефективності та перспективності лікування па-
цієнтів з хворобою Меньєра з застосуванням 
медикаментозного лікування, пневмомасажу 
вікон лабіринта, кінезітерапії та пролонгованої 
тимпаностомії. Ефективність лікування визна-
чалася за даними оцінки клінічних проявів хво-
роби, стану слухового і вестибулярного апарату 
та соціологічних показників у часовому аспекті 
(до лікування та у різні строки після лікування). 
У ранньому періоді (через 3 місяці) після ліку-
вання ефективними виявилися усі схеми терапії, 
але найбільший позитивний вплив на перебіг 

хвороби мала комплексна терапія з пролонгова-
ною тимпаностомією у пацієнтів з хворобою 
Меньєра. Це проявлялося у зменшенні клінічних 
проявів захворювання (тривалості та частоти 
нападів запаморочення, вегетативних проявів, 
атактичних порушень у міжнападний період), 
зменшенні порогів слуху, поліпшення функції 
статичної і динамічної рівноваги та показників 
експериментального ністагму (частоти, серед-
ньої амплітуди, швидкості повільної фази), ско-
рочення тривалості сенсорної та вираженості 
вегетативних проявів, покращенні якості життя 
хворих за соціологічними показниками. Крім 
того, наш досвід застосування комплексної те-
рапії з пролонгованою тимпаностомією мав по-
зитивні наслідки і у часовому аспекті, на відмі-
ну від лікування за „класичною” схемою консе-
рвативної терапії, після якого спостерігалося 
лише короткочасне покращення стану хворих, 
підвищення вестибулярної збудливості, зни-
ження порогів слуха та підвищення показників 
якості життя. Це свідчить про можливість пода-
льшого використання та введення у повсякден-
ну практику нового методу лікування пацієнтів 
з хворобою Меньєра за допомогою місцевого 
використання підвищеного тиску, пролонгован-
ної тимпаностомії та вестибулярної реабілітації 
хворих. 

© Т.О. Шевченко, 2015 
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Ю.В. ШЕВЧУК, Л.М. БАКА, П.М. ПОПІВЧАК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕКСУДАТИВНИЙ ОТИТ  
В ПОЄДНАННІ З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ 

 
Ексудативний середній отит (ЕСО) на 

сьогоднішній день є однією з основних проблем 
в дитячій оториноларингології, призводить до 
тривалого зниження слуху, утруднення спілку-
вання дітей з оточуючим середовищем і при не-
своєчасному лікування викликає важкі усклад-
нення (адгезивний отит, ретракційні кармани з 
розвитком холестеатоми) та може бути причи-
ною стійкої приглухуватості. Найчастішою при-
чиною виникнення ексудативного отиту у дітей 
є аденоїдні вегетації. 

В ЛОР-відділенні Дитячої клінічної ліка-
рні №2 м. Києва нами за останні 3 роки проліко-
вано 706 дітей у віці від 3-х до 17-ти років хво-
рих на ЕСО в поєднанні з аденоїдними вегетаці-
ями. У всіх дітей діагноз ЕСО встановлювався 
на основі клініки, огляду й результатів імпедан-
сометрії (тимпанометрична крива типу «В»), 
додатково проводилась тональна порогова ауді-
ометрія, ендоскопія носу, носоглотки та бара-
банної перетинки. 

За наявності ЕСО на фоні аденоїдних ве-
гетацій І-ІІ-го чи ІІ-го ступеню проводилось 
консервативне лікування в амбулаторних, рідше 
стаціонарних умовах й включало в себе призна-
чення фізіопроцедур, місцевих засобів впливу 
(пневмомасаж, продування за Політцером), кі-
незотерапії. Медикаментозно використовували 
антигістамінні (дезлоратадин, левоцетеризин), 
секретолітики (переважно карбоцистеїн, серра-
тіопептидаза), топічні кортикостероїди. У випа-
дку аденоїдиту проводилась місцева, іноді й си-
стемна антибактеріальна терапія. 

При наявності аденоїдних вегетацій ІІ-ІІІ-
го чи ІІІ-го ступеня та ЕСО, а також при неефе-
ктивності консервативного лікування чи реци-
дивів ЕСО ми застосовували хірургічне ліку-
вання. Під наркозом з оротрахеальною інтубаці-
єю та міорелаксацією проводилась типова аде-
нотомія під візуальним контролем без застосу-
вання дебрідера. Одномоментно проводилась 
тимпанопункція в задньо-нижньому квадранті з 

промиванням барабанних порожнин розчином 
розведеного 1:10 Дексаметазону, при необхід-
ності аспірацією вмісту відсмоктувачем. При 
наявності гіпертрофії піднебінних мигдаликів ІІ 
та ІІІ-го ступеня додатково виконували тонзило-
томію за допомогою скальпеля та (або) конхо-
тому. 

Пацієнти виписувались на наступну добу. 
Призначали місцево ендаурально антибіотик у 
вигляді крапель, як правило ципрофлоксацин. 
Системно антибіотики не застосовували. В поо-
диноких випадках додатково призначали муко-
літики (при наявності великої кількості густого 
ексудату) та топічні кортикостероїди через 2 
тижні після операції при наявності супутнього 
алергічного риніту, бронхіальної астми, діатезів. 
Рекомендували повторне обстеження слуху че-
рез 2 місяці після оперативного втручання. 

За даними наших спостережень не зустрі-
чалось жодного випадку гострого гнійного се-
реднього отиту чи інших гнійних ускладнень в 
ранньому післяопераційному періоді, перфора-
ції після тимпанопункції закривались у всіх па-
цієнтів, переважно протягом однієї доби. Тільки 
у 3% пацієнтів виникали рецидиви ЕСА після 
проведеного лікування. При повторному реци-
диві виконувалось шунтування барабанних по-
рожнин за стандартною методикою під нарко-
зом, без проведення системної антибактеріаль-
ної терапії. За період спостережень лише у одні-
єї дитини після проведеного шунтування та по-
дальшого видалення шунтів спостерігались епі-
зоди ЕСО на фоні ГРВІ, що минали при прове-
денні консервативного лікування й самостійно 
зникли через 18 місяців. 

Таким чином, ми вважаємо, що оптима-
льним методом лікування дітей з ЕСО на фоні 
виражених аденоїдних вегетацій є проведення 
одномоментної аденотомії та тимпанопункції 
без проведення шунтування барабанних порож-
нин з мінімальним застосуванням подальшої 
медикаментозної терапії. 

 
© Ю.В. Шевчук, Л.М. Бака, П.М. Попівчак, 2015 
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Ю.В. ШЕВЧУК, Р.Ю. ДЕНИСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОБЛЯЦІЇ ТКАНИН  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ  

 
Не дивлячись на значні досягнення ме-

дичної науки за останні роки, велика кількість 
пацієнтів на декомпенсовану форму хронічного 
тонзиліту потребує хірургічного лікування. В 
останні роки паралельно з виконанням класич-
ної тонзилектомії застосовують сучасні хірур-
гічні технології (хірургічний лазер, радіохви-
льовий ніж, електрозварка), серед яких є метод 
кобляції тканин в рідкому середовищі. Для 
анестезії віддається перевага загальному зне-
боленню. 

Протягом двох років на базі Дорожної лі-
карні № 2 м. Києва нами проведено хірургічне 
лікування 498 хворих на декомпенсовану форму 
хронічного тонзиліту у віці від 15 до 65 років 
методом кобляції тканин. Використано прилад 
«Коблятор-2 Arthro Care ENT» виробництва 
США. Оперативні втручання проводились в 
умовах стаціонару під ендотрахеальним нарко-
зом з штучною вентиляцією легень. Всім паціє-
нтам проводилась антибактеріальна терапія 
протягом 7-ми діб з урахуванням антибіотиког-
рами (найчастіше висівались St. aureus, Esh. 
colli, Haemoph. pneumonia) переважно у вигляді 
ступеневої терапії. 

Усі пацієнти знаходились у стаціонарі 
протягом однієї доби після хірургічного втру-

чання. Проводилось спостереження, антибакте-
ріальна терапія. Необхідності призначення ана-
льгетиків в ранньому післяопераційному періоді 
не було. Тривалість операції й знаходження в 
наркозі значно менші у порівнянні з класичною 
тонзилектомією, видалення лімфаденоїдної тка-
нини максимальне, відсутні пошкодження ото-
чуючих тканин. Ранніх післяопераційних ускла-
днень ми не спостерігали, прийом рідкої їжі є 
можливим в день втручання. Інтраопераційна 
кровотеча практично відсутня. Відмічались пізні 
післяопераційні ускладнення у 7-ми пацієнтів 
(пізня кровотеча у 2-х хворих, шийні лімфадені-
ти – у 5-ти хворих). Приблизно третина пацієн-
тів приймала пероральні анальгетики протягом 
4-ї - 7-ї доби після хірургічного втручання. 

Таким чином, застосування методу коб-
ляції тканин для хірургічного лікування пацієн-
тів на декомпенсовану форму хронічного тонзи-
літу є ефективним, безпечним, економічно вигі-
дним та може широко застосовуватись у прак-
тиці оториноларинголога. Відмічається швидке 
заживлення післяопераційної рани, скорочення 
терміну операції та наркозу, низького відсотку 
ускладнень та зменшення терміну перебування в 
стаціонарі до 1-го ліжко-дня та мінімізації ме-
дикаментозної терапії. 

 
© Ю.В. Шевчук, Р.Ю. Денисенко, 2015 
 
 

 
Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.В. ВОЛКОВА, О.О. КОРОВАЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ СКАРГ ПАЦІЄНТІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГІПОТОНУСНОЮ ДИСФОНІЄЮ 
У СПІВВІДНОШЕННІ ІЗ СТАНОМ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ В ЗВИЧАЙНОМУ  

І РОЗШИРЕНОМУ ДІАПАЗОНАХ ЧАСТОТ 
 

Низкою дослідників доведено важливу 
роль стану слухового аналізатора у виникненні 
та розвитку функціональних порушень голосу, 
оскільки існує тісний взаємозв'язок голосоутво-
рюючої і слухової систем, який реалізується, 
насамперед, за рахунок центральних механізмів 
взаємодії (Б.М. Сагалович, 1991; О.С. Орлова, 
1991; Т.А. Шидловська, 2011 та ін.).  

Метою даної роботи став аналіз місце-
вих та загальних скарг пацієнтів з функціона-
льною гіпотонусною дисфонією (ХФГД) у 
співвідношенні до стану слухової функції в 
конвенціональному та розширеному діапазонах 
частот. 

Проведені нами дослідження показали, 
що серед 155 обстежених хворих з порушення-
ми голосу у 48 (30,98 %) слух на тони у конвен-
ціональному (125-8000 Гц) та розширеному 
(9000-16000 Гц) діапазонах частот знаходився у 
межах норми. Ці хворі були віднесені до групи 
А. Групу Б склали 59 хворих на ХФГД (38,01 
%), слух у яких на тони в конвенціональному 
діапазоні частот знаходився в межах норми, а в 
розширеному діапазоні мало місце порушення в 
їх сприйнятті. До групи В увійшло 48 (30,98%) 
осіб, які мали порушення слуху як в розшире-
ному, так і в звичайному (переважно в області 
4000-8000 Гц) діапазонах частот. 
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Аналізуючи місцеві скарги хворих на 
ХФПГ в залежності від стану у них слухової фу-
нкції нами було виявлено наступне: всі хворі на 
ХФГД, незалежно від стану у них слухової функ-
ції, скаржилися на захриплість та дискомфорт в 
області гортані (98,06 та 98,68 %). Досить часто 
вони скаржилися на втомлюваність голосу (84,52 
%). Значна частина хворих (74,19 %) висували 
скарги на періодичне покашлювання з виділен-
ням невеликої кількості в'язкого мокротиння.  

Однак, коли ми провели аналіз місцевих 
скарг в залежності від стану слухової функції в 
звичайному та розширеному діапазонах частот 
(окремо в зазначених групах А, Б і В), то отри-
мали такі дані. Незалежно від стану слухової 
функції захриплість турбувала практично одна-
кову кількість хворих на ХФПГ в усіх трьох до-
сліджуваних групах. Дискомфорт в області гор-
тані трохи частіше спостерігався у групі Б порі-
вняно з групами А і В, а покашлювання - у гру-
пах Б і В порівняно з групою А. Частота скарг 
на втомлюваність голосового апарату у групі В 
(з порушеннями слуху в звичайному та розши-
реному діапазонах частот) значно перевищувала 
наявність таких скарг в групах А і Б і досягала 
100% випадків. В групах А і Б цей показник 
склав 81,25 та 74,58 % відповідно. 

Із загальних скарг найбільш частими у 
хворих на ХФПГ були емоційна нестійкість 
(73,55%) та головний біль (70,94%). Трохи бі-
льше половини хворих турбували відчуття тяж-
кості в голові (60,64%), лабільність артеріально-
го тиску (54,19%), порушення сну (53,54%). У 
43,87% випадків у досліджуваних хворих були 
скарги на серцебиття та дискомфорт в області 
серця, у 42,58% - порушення пам'яті, в 35,48% - 
запаморочення. 

Розглядаючи загальні скарги хворих на 
ХФГД окремо в виділених групах А,Б і В в за-
лежності від стану у них слухової функції нами 
було виявлено наступне: з погіршенням слухо-
вої функції зростає кількість всіх зазначених 
загальних скарг, тому у групі В всі скарги були 
виявлені в найбільшому відсотку випадків. 
Тільки емоційна нестійкість мала місце частіше 
всього в групі Б, де вона склала (81,35%), тоді 
як в групі А цей показник становив (77,08%), а в 
групі В – (60,41%). 

Висновок.Таким чином, аудіометричне 
дослідження в діапазоні 125-16000 Гц може зо-
рієнтувати лікаря в плані прогнозу перебігу фу-
нкціональної гіпотонусної дисфонії , а також 
бути корисним при проведенні профоглядів у 
осіб голосомовних професій. 

 
© Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.В. Волкова, О.О. Коровай, 2015 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ  
У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ШУМОВОГО  

І СУДИННОГО ГЕНЕЗУ  
 

Професійна сенсоневральна приглухува-
тість (ПСНП) залишається актуальною медико-
біологічною та соціальною проблемою у бага-
тьох країнах світу, оскільки обіймає провідне 
місце в структурі професійних захворювань і 
часто з низькою ефективністю лікування. 

Завданням нашої роботи було досліджен-
ня кількісних та якісних показників реоенцефа-
лографії у робітників вугільної промисловості 
та хворих з СНП судинного генезу, а також у 
здорових нормальночуючих осіб, які не мали 
контакту з шумом чи радіацією і не страждали 
судинними захворюваннями та провести порів-
няльний їх аналіз. 

Для вирішення поставленого завдання 
нами була проведена реоенцефалографія 50 ро-
бітникам вугільної промисловості (1 група). Бу-
ло обстежено також 20 пацієнтів з СНП на фоні 

гіпертонічної хвороби (ГХ) (2 група). Контро-
лем слугували 15 здорових нормальночуючих 
осіб, які не мали контакту з шумом і вібрацією, 
а також не страждали судинними захворюван-
нями. Всього нами було обстежено і проаналі-
зовано 85 реоенцефалограм.  

Суб’єктивна аудіометрія у всіх обстеже-
них виконувалась як в конвенціональному 
(0,125-8) кГц, так і в розширеному (9-16) кГц 
діапазонах частот. Дослідження слухової фун-
кції виконували за допомогою клінічного ауді-
ометра АС-40, фірми „Interacoustics” (Данія) в 
екранованій звукоізольованій камері, де рівень 
шуму не перевищував 30 дБ. При аналізі стану 
слухової функції було виявлено порушення 
слуху по типу звукосприйняття у всіх хворих 
обстежених груп. Зазначимо, що порушення 
слухової функції були початковими та помір-
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ними. Виражених порушень слуху не спостері-
галось.  

Стан мозкового кровообігу оцінювали за 
даними реоенцефалографії. Обстеження прово-
дили за допомогою комп’ютерного реографа 
фірми "DX-системи" (Україна). Статистичну 
обробку отриманих результатів здійснювали за 
загально прийнятими методами математичної 
статистики із застосуванням персонального 
комп'ютера.  

У робітників вугільної промисловості (1 
група) з найбільшою частотою зустрічалося 
зменшення крутості й подовження анакротичної 
фази та зміщення дикротичного зубця до верхі-
вки хвилі, більш виражене в ветебрально-
базилярній системі. Зазначені тенденції знайш-
ли своє підтвердження у ході кількісного аналі-
зу результатів реоенцефалографії. В 1 групі при 
порівнянні з контрольною групою реєстрували-
ся достовірні (P<0,01) зміни показників ДКІ та 
Рі, які характеризують стан пульсового крово-
наповнення та тонусу судин мозку. Таким чи-
ном, за даними реоенцефалографії у цих хворих 
на перший план виходять порушення, що свід-
чать про підвищення тонусу мозкових судин та 
утруднення венозного відтоку.  

У досліджуваних хворих, з СНП судинно-
го ґенезу (2 група), при візуальному аналізі РЕГ-

кривої часто зустрічалося зниження амплітуди 
реографічних хвиль, особливо в вертебрально-
базилярній системі. Так, у 2 групі порівняно з 
контрольною групою в вертебрально-базилярній 
системі реєструвалось достовірне (Р<0,01) зме-
ншення показника Рі, який характеризує вели-
чину пульсового кровонаповнення. 

Проведені дослідження мозкового крово-
обігу показали, що за даними реоенцефалографії 
у хворих з СНП шумового і судинного ґенезу 
знайдено значні відхилення від норми як у каро-
тидній, так і у вертебрально-базилярній систе-
мах церебральної гемодинамики. При цьому 
найбільш інформативним показником, що хара-
ктеризує стан судин головного мозку був реог-
рафічний індекс.  

Так, у осіб з СНП шумового ґенезу за да-
ними реоенцефалографії реєструються пору-
шення, що свідчать про підвищення тонусу моз-
кових судин та утруднення венозного відтоку, 
тоді як у пацієнтів з СНП судинного ґенезу час-
тіше спостерігається спазм судин головного мо-
зку. 

Отже, стан церебральної гемодинаміки за 
даними РЕГ доцільно враховувати при лікуванні 
та проведені експертизи працездатності хворих 
з СНП шумового і судинного ґенезу. 
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СТАН РЕЦЕПТОРНОГО ВІДДІЛУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ОСІБ,  
ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Події останнього часу у нашій країні ак-

туалізували в медичній науці багато питань вій-
ськової медицини і змусили більш уважно пос-
тавитися до можливостей ризику виникнення 
акутравми, причому не тільки у військовослуж-
бовців. Зросли випадки пошкодження слухової 
системи внаслідок мінно-вибухової та інших 
варіантів акутравми.  

Відомо, що перцептивні порушення слу-
ху, особливо виражені у значному ступені, дуже 
складно піддаються лікуванню. Однак рання 
діагностика і своєчасне застосування лікуваль-
но-профілактичних заходів у багатьох випадках 
може попередити розвиток тяжких форм сенсо-
невральної приглухуватості (СНП). В цьому 
плані дуже важливе застосування об’єктивних 
методів дослідження стану слухового аналізато-
ра, які дозволяють виявити ранні зміни в різних 

відділах слухового аналізатора та об’єктивно 
оцінити їх вираженість. 

Нами було проведено обстеження 59 хво-
рих з акутравмою, які перебували в зоні прове-
дення АТО (бійців ЗСУ, Національної гвардії 
України та добровольчих батальйонів, жителів 
Луганської та Донецької областей та внутріш-
ньо переміщених осіб). Реєстрацію отоакустич-
ної емісії (ОАЕ) проводили за допомогою при-
ладу “Eclipse” фірми “Interacoustics” (Данія). 
Використовували метод реєстрації викликаної 
ОАЕ на частоті продуктів спотворення 
(DPOAE). Реєстрацію проводили в смузі частот 
1 – 6 кГц. 

 Проведені вже попередні дослідження 
методом ОАЕ у постраждалих внаслідок перебу-
вання у зоні АТО показали певні особливості. У 
значної частини (83,1%) обстежених нами хворих 
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з акутравмою, які перебували в зоні проведення 
АТО ОАЕ не була зареєстрована взагалі. У 16,9% 
випадків була отримана частково позитивна від-
повідь малої амплітуди, що свідчить про пригні-
чення активності зовнішніх волоскових клітин 
нейроепітелію завитки. Повної відповіді на всіх 
частотах, що вивчалися, у хворих з акутравмою, 
які перебували в зоні проведення АТО не було 
зареєстровано у жодному випадку.  

Під час дослідження ОАЕ у осіб, які пе-
ребували в зоні проведення АТО, нами була ви-
явлена певна особливість виявлених порушень. 
Хоча за даними суб’єктивної аудіометрії (тона-
льної порогової та надпоргової) у обстежених 
пацієнтів було виявлено рецепторні ураження 
слухової системи та зниження слухової функції 
в області високих частот конвенціонального 
діапазону, особливо в зоні 4-8 кГц, за даними 
ОАЕ ми часто спостерігали збереження відпові-
ді зовнішніх волоскових клітин на вищих часто-
тах при відсутності на нижчих, або ж «вибірко-
ву» чутливість «врізнобій». Найчастіше зберіга-
лася відповідь завитки на частоті 4 кГц. При 
професійній СНП шумового ґенезу, як правило, 
при реєстрації ОАЕ насамперед страждає гене-
рація у високочастотному діапазоні. 

Отже, проведені нами дослідження свід-
чать про важливість дослідження ОАЕ у пацієн-

тів з акутравмою, які перебували в зоні прове-
дення АТО. Отримані відомості важливі для 
виявлення ранніх порушень слуху, об’єктивної 
констатації змін у рецепторному відділі слухо-
вого аналізатора. Виявлені за допомогою методу 
реєстрації отоакустичної емісії зміни у хворих з 
акутравмою, які перебували в зоні проведення 
АТО, мають важливе значення для 
об’єктивізації ранніх ознак сенсоневральних 
порушень слуху, насамперед порушень у рецеп-
торних структурах завитки у таких випадках. За 
даними суб’єктивної аудіометрії у обстежених 
нами хворих з акутравмою, які перебували в 
зоні проведення АТО, спостерігаються виражені 
сенсоневральні порушення слухової функції, 
переважно базальної та медіобазальної частини 
завитки, часто – з явищами ФПЗГ, що також 
свідчить про дисфункцію рецепторного відділу 
слухового аналізатора. 

Проведені дослідження свідчать про доці-
льність обстеження методом реєстрації ОАЕ 
хворих з акутравмою, які перебували в зоні про-
ведення АТО. Застосування об’єктивних мето-
дів має велике значення в плані вирішення екс-
пертних питань, визначення та об’єктивізації 
тяжкості перебігу захворювання у пацієнтів із 
зони АТО. 

 
© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, 2015 
 
 
 
 

Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, А.В. БАСАНЕЦЬ, В.А. ГВОЗДЕЦЬКИЙ,  
Т.В. ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРУШЕННЯ ЗА ДАНИМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У РОБІТНИКІВ  
РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Однією з найбільш розповсюджених 

форм приглухуватості є сенсоневральна приглу-
хуватість (СНП) внаслідок впливу шумового 
фактору. В Україні за останні роки професійна 
приглухуватість стабільно займає 5-те місце у 
структурі професійних захворювань. Аналіз 
розповсюдженості СНП по галузям виявив, що 
найчастіше серед галузей виробництва страж-
дають порушеннями слуху особи, зайняті у ву-
гільній, машинобудівній, легкій промисловості 
та сільському господарстві. Проте, слід зазначи-
ти, що реальна поширеність професійної СНП 
істотно вища офіційноъ статистики в силу різ-
них причин як медичного, так і соціального ха-
рактеру. 

Особливе місце в професійній патології 
займає проблема діагностики субклінічних та 

ранніх форм професійних порушень слуху, оскі-
льки раннє виявлення груп ризику серед праців-
ників шумовібраційних виробництв дозволяє 
впроваджувати своєчасні профілактичні та реа-
білітаційні заходи, спрямовані на максимальне 
збереження слухової функції. 

У діагностиці порушень слухового аналі-
затора важливе місце посідають об'єктивні ме-
тоди дослідження. В багатьох наукових дослі-
дженнях доведена роль методу отоакустичної 
емісії при діагностиці слухових уражень, на-
самперед рецепторного відділу слухового ана-
лізатора. Враховуючи те, що при СНП шумово-
го ґенезу значною мірою страждає саме рецеп-
торний відділ слухового аналізатора, викорис-
тання методу ОАЕ має велике практичне зна-
чення.  
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Нами було обстежено 87 робітників різ-
них професійних груп - 28 прохідників, 25 за-
бійників і 34 ГРОВ (відповідно 1, 2 та 3 групи). 
Реєстрацію отоакустичної емісії (ОАЕ) прово-
дили за допомогою приладу “Eclipse” фірми 
“Interacoustics” (Данія). Реєстрацію проводили в 
смузі частот 1 – 6 кГц. 

В результаті проведених досліджень да-
них ОАЕ на частоті продуктів спотворення у 
робітників вугільної галузі різних професійних 
груп були отримані наступні дані. Повна адек-
ватна відповідь отоакустичної емісії по всьому 
частотному спектру зареєстрована лише у 5 па-
цієнтів (14,7 % випадків) 3 групи та 4 пацієнтів 
(16,0 % випадків) 2 групи. У пацієнтів 1 групи 
повної відповіді отоакустичної емісії не спосте-
рігалося в жодному випадку. У більшості дослі-
джуваних пацієнтів, у яких ОАЕ реєструвалася, 
був отриманий частково позитивний тест. Рі-
шення про позитивний тест приймається тоді, 
коли лише на одній або кількох з вищевказаних 
досліджуваних частотних смуг відзначається 
адекватна відповідь. 

У 31,0 % (27 осіб) хворих ОАЕ на частоті 
продуктів спотворення не реєструвалася на жо-
дній з частот. Серед робітників 1 групи таких 
випадків було 42,9 %, 2 – 32,0 % , а 3 – 20,6 %. 
Так, при проведенні тесту реєстрації викликаної 
отоакустичної емісії у 12 хворих (42,9%) 1 гру-
пи тест реєструвався негативним на всіх основ-
них досліджуваних частотах 1, 2, 4 та 6 кГц при 
рівні звукового тиску 70 дБ. Це свідчить про 
порушення функції завитки у таких хворих. Да-
ні відповідають результатам наявності рецепто-
рних порушень, які були виявлені нами у об-
стежених робітників при проведенні тональної 
порогової та надпорогової аудіометрії. Також 
відсутність реєстрації ОАЕ може свідчити про 
вираженість порушень слухової функції. Адже 
відомо, що при значному підвищенні порогів 
слуху на тони ОАЕ не реєструється. 

Слід відмітити, що амплітуда емісії на 
усіх досліджуваних частотах у групі прохідни-

ків (1) була найнижчою і достовірно відрізня-
лась від норми на усіх частотах. При цьому ам-
плітуда DPOAE достовірно відрізнялась у гру-
пах 1 та 2 між собою в області частоти 6000 Гц. 
У 1 та 3 групах відмінності між показниками 
амплітуди отоакустичної емісії були більш ви-
раженими, особливо на частотах в діапазоні 4 та 
6 кГц. Так, на частоті 6 кГц амплітуда емісії 
склал у 1 групі (5,6±0,6), у 2 – (7,7±0,6) і у 3 – 
(8,3±0,7) дБ. 

Показники отоакустичної емісії обстеже-
них груп на частотах 4 та 6 кГц демонструють, 
що середньостатистичні показники DPOAE у 1 
групі достовірно менші за амплітудою не тільки 
в порівнянні з контрольною групою, але і з ін-
шими групами. Реєстрація частково позитивно-
го тесту, або відсутність реєстрації отоакустич-
ної емісії вказує на дисфункцію завитки, вира-
жену в різному ступені. Найбільш вираженими 
такі відхилення від норми були у пацієнтів 1 
групи (прохідників), що можна пояснити ком-
плексним впливом шуму та інших факторів ви-
робничого середовища, а також більш вираже-
ними порушеннями слухової функції у таких 
хворих. 

 Отже, проведені дослідження свідчать 
про важливість визначення ОАЕ у робітників 
вугільної промисловості для діагностики пору-
шень рецепторного відділу слухового аналізато-
ра. Це буде сприяти своєчасному призначенню 
лікувально-профілактичних заходів та попере-
дженню розвитку професійної СНП у робітни-
ків, що експонуються високими рівнями вироб-
ничого шуму. Також ці дані можуть застосову-
ватись з метою об’єктивізації діагнозу та прове-
дення експертизи працездатності робітників ву-
гільної промисловості, можуть слугувати крите-
рієм при проведенні медичних оглядів робітни-
ків для виявлення ранніх ознак сенсоневральних 
порушень у рецепторних структурах завитки 
при дії шуму, а також здійснення професійного 
відбору у професії, пов`язані з впливом шуму на 
робочому місці. 

 
© Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, А.В. Басанець, В.А. Гвоздецький, Т.В. Шевцова, 2015 
 
 
 
 

Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.В. ШЕВЦОВА  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ В ГРУПАХ РІЗНИХ  
ПРОФЕСІЙ РОБІТНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Як вказує велика кількість дослідників, 

при дії виробничого шуму зазвичай відбуваєть-
ся ураження всіх відділів слухового аналізатора 
від периферії до кори (Т.В.Шидловська та спі-
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вав, 2006; Т.А.Шидловська і співат., 2006; 
О.П.Яворовський та співав., 2008 та ін.), а 
Т.В.Дроздова вважає, що при сенсоневральній 
приглухуватості професійного генезу в центра-
льній нервовій системі відбуваються виражені 
процеси дезадаптації, які знижують пристосува-
льні можливості слухового аналізатора, наслід-
ком чого можуть бути розлади слуху. 

Показано (Т.В.Шидловська, 1982; 
О.І.Котов, 1992та ін.), що під впливом виробни-
чого шуму відбуваються зміни в показниках 
акустичного рефлексу внутрішньовушних 
м’язів, причому ці показники можуть викорис-
товуватися як об’єктивні фактори при профе-
сійній експертизі осіб «шумових» виробництв.  

Мета роботи - вивчення порогових, амп-
літудних і часових показників імпедансної ауді-
ометрії у працівників вугільної промисловості 
та порівняння отриманих даних з результатами 
обстеження в контрольній групі, здорових нор-
мальночуючих осіб, які не мали контакту з шу-
мом та радіацією, не страждали судинними за-
хворюваннями та не мали в анамнезі ЧМТ. За 
професійною приналежністю обстежувані пра-
цівники були розділені на 3 групи – прохідники 
(1), забійники (2), ГРОВ (3). 

Проведені дослідження показали таке. У 
всіх обстежених була зареєстрована тимпаног-
рама типу «А». Що стосується порогових харак-
теристик АРВМ, то нами не було виявлено дос-
товірних відмінностей в цих показниках у порі-
внянні з даними контрольної групи.  

Відносно амплітудних показників АРВМ, 
нами було виявлено, що в усіх трьох групах ма-
ло місце достовірне (p<0,05) зниження ампліту-
ди АРВМ порівняно з даними контрольної гру-
пи при обох видах пред’явлення (іпсилатераль-
ний та контралатеральний). Так амплітуда 
АРВМ в групах прохідників, забійників, ГРОВ 
та контрольній дорівнювала (0,11±0,01) та 
(0,10±0,01) см3; (0,14±0,01) та (0,13±0,01) см3; 
(0,15±0,01) та (0,15±0,02) см3; (0,20±0,02) та 
(0,20±0,03) см3 при іпси- та контра латеральній 

стимуляції відповідно. Що ж стосується досто-
вірності відмінностей між показниками в різних 
професійних групах, то мають місце достовірні 
відмінності в показниках амплітуди АРВМ при 
іпси- і контра латеральній стимуляції між гру-
пами прохідників і забійників, забійників і 
ГРОВ, у робітників–прохідників амплітуда 
АРВМ достовірно (p<0,05; p<0,01) знижена по-
рівняно з аналогічними даними забійників і 
ГРОВ.  

Стосовно часових показників АРВМ, в 
групі прохідників має місце достовірне подов-
ження періоду спаду порівняно з даними груп 
забійників, ГРОВ та контролю при іпсилатера-
льній стимуляції, крім того, має місце достовір-
не подовження періоду спаду в усіх трьох гру-
пах порівняно з даними контрольної групи при 
іпсилатеральній стимуляції. 

Проведене дослідження показало, що при 
дії шуму відбуваються зміни в часових і амплі-
тудних показниках акустичного рефлексу, що 
співпадає з думкою багатьох авторів, що працю-
вали в даному напрямку. Також слід зазначити, 
що в групах, розподілених за професійною 
ознакою, дещо вираженіше погіршення відбува-
ється в групі прохідників, про що свідчить дос-
товірне (p<0,01; p<0,05) зниження амплітуди 
АРВМ порівняно з даними забійників, ГРОВ і 
контролю, а також подовження періоду спаду в 
цій групі не тільки порівняно з даними контро-
льної групи, але і порівняно з даними груп за-
бійників та ГРОВ. Таким чином, порушення 
адаптаційних властивостей слухового аналіза-
тора за даними амплітудних і часових показни-
ків АРВМ при дії шуму відбувається в усіх гру-
пах обстежуваних працівників гірничої промис-
ловості, але більш глибокі зміни спостерігають-
ся у шахтарів-прохідників. Отже, амплітудні і 
часові характеристики акустичного рефлексу 
можуть бути використані в якості об’єктивних 
показників стану слухового аналізатора при дії 
шуму, а також при профотборі та профексперти-
зі осіб шумових виробництв. 

 
© Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.В. Шевцова, 2015 
 
 

 
 

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

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВАЗОМОТОРНИМ РИНІТОМ  
ТА ПОЛІПОЗНИМ ЕТМОЇДИТОМ 

 
Частка вазомоторного риніту (алергічної 

форми) та поліпозного етмоїдиту в структурі 
хворих, що знаходяться на стаціонарному ліку-

ванні, складає 18-25 %.  Не дивлячись на 
значну кількість методик, від медикаментозних 
до ендоскопічних та радикально-хірургічних, 
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пошуки сучасних засобів вирішення проблеми 
не втрачають своєї актуальності.  

Як відомо, серед великої кількості медіа-
торів, що сприяють розвитку запалення, ключо-
ву роль відіграють цистеїн лейкотрієни, які є 
ендогенними медіаторами запалення і відігра-
ють важливу роль в алергічних захворюваннях 
дихальних шляхів. В наш час, в клінічній прак-
тиці в якості препаратів, що впливають на пере-
біг захворювання, застосовуються антагоністи 
ЛТ, зокрема монтелукаст натрію, зафірлукаст та 
пранлукаст. 

Під нашим спостереженням знаходилося 
45 хворих, з них 22 жінки і 23 чоловіки. Вік 
хворих коливався від 19 до 62 років. З поліпоз-
ний етмоїдитом було 28 хворих, з вазомоторним 
ринітом (алергічної форми) – 17. Всім хворим 
проведено загальноклінічне, отоларингологічне 
обстеження, проводились консультації алерго-
лога, пульмонолога. Мілукант призначався в 
таблетованій форма в дозі 10мг, однократно. 
Тривалість прийому мілуканту в групі спосте-

реження становила від 4-х до 6-ти тижнів, та 
поєднувалась із призначеними топічними ГКС, 
бронходілятаторами. Відмічено клінічне покра-
щення перебігу як поліпозного етмоїдиту, так і 
вазомоторного риніту, вираженість скарг хво-
рих, назальних симптомів регресували в більш 
короткі терміни в порівнянні з групою хворих, 
що не отримували мілукант (з 3-5 доби прийому 
мілуканту – у 26 хворих, в контрольній групі – у 
14 хворих).  

Таким чином, дані проведеного нами дос-
лідження, дають змогу зробити висновок про 
досить високу ефективність препарату «Мілу-
кант», в якості супутнього протизапального 
препарату у хворих з поліпозний етмоїдитом та 
вазомоторним ринітом.  

Хворим з легким перебігом алергічного 
риносинуситу та поліпозного етмоїдиту, препа-
рат «Мілукант» може бути рекомендований як 
монотерапія, а хворим з середньою формою 
важкості перебігу захворювання, в поєднанні з 
ГКС. 

 
© Я.В. Шкоба, Ю.І. Онищенко, 2015 
 
 
 

 
Я.Я. ШКОБА, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ  
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СИНУСИТУ 

 
Гострий гнійний синусит є однією з най-

частіших патологій в оториноларингології. Од-
ним з основних методів в комплексі лікування є 
застосування антибактеріальних препаратів. Ча-
сто препаратами вибору є антибіотики цефалос-
поринового ряду третього покоління.  

Під ншим спостереженням на стаціонар-
ному лікуванні знаходилось 30 пацієнтів з діаг-
нозом: гострий ліво-, або правобічний гнійний 
гайморит, та гострий двобічний гнійний гаймо-
рит. Вік пацієнтів був від 25 до 58 років. З них 
чоловіків було 22, жінок 8. Всім пацієнтам ви-
конувалась лікувально–діагностична пункція 
верхньощелепних пазух, з подальшим лікуван-
ням дренажним методом. Відповідно до прото-
колу, до схеми лікування входили назальні де-
конгестанти, секретолітики, муколітики, несте-
роїдні протизапальні та антигістамінні препара-
ти.  

Діагноз встановлювався на підставі скарг, 
анамнезу, даних додаткових методів обстежень 
(рентгенографія, комп,ютерна томографія, бак-
теріологічне дослідження патологічних виді-
лень). За результатами бактеріологічних дослі-
джень, змивів верхньощелепних пазух були 

отримані наступні результати: Streptococcus 
pneumoniae у 4-х пацієнтів (13.3 %), Streptococ-
cus pyogenes – у 6 (20 %), Proneus mirabilis – у 2 
(6,7 %), Staphylococcus aureus –у 6 (20 %), Ente-
rococcus faecalis – у 6 (20 %), Enterococcus fae-
cium – у 4 (13,3 %), Staphylococcus epidirmidis – 
у 2 (6,7 %). Термін лікування складав від 7 до 10 
днів. Критеріями одужання були: нормалізація 
носового дихання, припинення головного болю, 
зникнення суб’єктивного відчуття тиску в прое-
кції верхньощелепних синусів, нормалізація те-
мператури тіла, відсутність патологічних виді-
лень з носової порожнини, та нормалізація рент-
генологічної картини. 

В клінічній групі з 15-ти пацієнтів, в яко-
сті антибактеріального засобу призначали цеф-
подоксиму проксетил («Цефпотек 200» двічі на 
добу), ентерально. Контрольна група – 15 паціє-
нтів – отримувала цефтріаксон 1000 мг двічі на 
добу внутрішньом’язево. 

В обох досліджуваних групах відмічалась 
позитивна динаміка. Головний біль та підвище-
на температура тіла зникали на 2-3-ю добу ліку-
вання. Патологічні виділення при промиванні 
гайморових пазух припинялись на 3-5-у добу 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 196 

лікування. Достовірної різниці в термінах ліку-
вання, та одужання пацієнтів обох досліджува-
них груп не виявлено. 

Таким чином, дане дослідження дає підс-
тави вважати, що препарат цефпотек 200, може 

застосовуватися в лікуванні гострого гнійного 
синуситу в умовах ЛОР-стаціонару. Термін 
одужання був аналогічним як і при лікуванні 
ін’єкційними формами антибіотиків цефалоспо-
ринового ряду. 

 
© Я.Я. Шкоба, Ю.Д. Павлишин, 2015 
 
 
 
 

О.М. ШКОЛЬНА, А.І. ГАВУРА, І.Я. ВІВЧАР, Б.І. ШЕВАГА, О.М. ЧАЙКОВСЬКА  
(КИЇВ, КОПИЧИНЦІ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ПОЛІДЕКСА З ФЕНІЛЕФРИНОМ В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬО-ЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ  

У ДОРОСЛИХ 
 

Проблема лікування гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Головним в ліку-
ванні гострого гнійного верхньощелепного си-
нуситу, поряд з відновленням дренажу та венти-
ляції верхньощелепної пазухи, є адекватна ан-
тибактерійна терапія. Завдання адекватної анти-
бактерійної терапії може бути вирішене через 
наявність широкого вибору антибактерійних 
препаратів. В останні роки на фармацевтичному 
ринку України з’явився новий препарат для міс-
цевої антибактерійної терапії інфекційно – запа-
льних захворювань порожнини носа та навколо-
носових пазух – Полідекса з фенілефрином.  

Ми застосовували спрей Полідекса з фе-
нілефрином в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу у дорос-
лих. Під нашим спостереженням за період з 
2012 по 2014 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 22 до 46 років. Пацієнти були розподілені на 
дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився спрей Полідекса з фенілефрином, та 
контрольну (10), які лікувались за традиційною 
схемою. Групи були співставлені за віком і пе-
ребігом захворювання. Спрей Полідекса з фені-
лефрином призначався згідно інструкції: по 1 
вприскуванню 4 рази на добу у кожний носовий 
хід протягом 8 днів. В комплекс лікування 
включали пункції і промивання верхньощелеп-
ної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послі-
дуючим введенням в пазуху розчину антибіоти-
ка, до якого виявлена найбільш чутлива виділе-
на 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), риноскопічна 
картина (відсутність виділень в середньому но-

совому ході, колір, вологість, консистенція сли-
зової оболонки порожнини носа), стан верхньо-
щелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність 
гнійних виділень в пазусі). При аналізі резуль-
татів лікування відмічено більш інтенсивний 
регрес симптомів запалення верхньощелепної 
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 90 % 
хворих, що приймали спрей Полідекса з феніле-
фрином, вказували на зникнення, 10 % - на зме-
ншення секреції з носа, 80 % - на відновлення 
носового дихання, 20 % - на його покращення, 
90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення голо-
вного болю (на 5-6-й день лікування). В контро-
льній групі ці показники були значно нижчими. 
Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й 
день лікування у 80 % пацієнтів 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 70 % пацієнтів. Стан 
верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму 
пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) 
покращився на 5-6-й день лікування у 80 % хво-
рих основної групи; в контрольній групі стан 
верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й 
день лікування у 70 % пацієнтів. Спрей Поліде-
кса з фенілефрином всіма хворими переносився 
добре, алергійних реакцій та інших побічних 
явищ не відмічалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування спрею Полі-
декса з фенілефрином як місцевого засобу в 
комплексному лікуванні хворих на гострий 
гнійний верхньощелепний синусит підвищує 
ефективність терапії пацієнтів з цією патологі-
єю. Отримані результати дають підставу реко-
мендувати спрей Полідекса з фенілефрином 
для місцевого лікування хворих на гострий 
гнійний верхньощелепний синусит як антибак-
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терійний, протизапальний і судинозвужуваль-
ний засіб. Спрей Полідекса з фенілефрином 
може поповнити арсенал середників місцевої 

дії, що використовуються в лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу у дорос-
лих. 

 
© О.М. Школьна, А.І. Гавура, І.Я. Вівчар, Б.І. Шевага, О.М. Чайковська, 2015 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО 
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СИНУПРЕТУ ФОРТЕ У ДОРОСЛИХ 

 
Ми застосували препарат Синупрет форте 

в комплексному лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу як антибактерійний 
і протизапальний засіб у дорослих. 

Під нашим спостереженням за період з 
2013 по 2014 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 22 до 40 років. Пацієнти були розподілені на 
дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився Синупрет форте, та контрольну (10), 
які лікувались за традиційною схемою. Групи 
були співставлені за віком і перебігом захворю-
вання. Синупрет форте призначався згідно ін-
струкції: по 2 таблетки 1 раз на день. В ком-
плекс лікування включали судинозвужувальні 
краплі до носа, пункції і промивання верхньо-
щелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з 
послідуючим введенням в пазуху розчину анти-
біотика, до якого виявлена найбільш чутлива 
виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив 
на секрецію з носа, вплив на носове дихання, 
вплив на головний біль), риноскопічна картина 
(відсутність виділень в середньому носовому хо-
ді, колір, вологість, консистенція слизової оболо-
нки порожнини носа), стан верхньощелепної па-
зухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виділень 
в пазусі). При аналізі результатів лікування від-
мічено більш інтенсивний регрес симптомів за-

палення верхньощелепної пазухи у пацієнтів ос-
новної групи. Так, 90 % хворих, що приймали 
Синупрет форте, 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 зменшення 
головного болю. Риноскопічна картина нормалі-
зувалась на 5-6-й день лікування у 90 % пацієнтів 
основної групи. Слизова оболонка порожнини 
носа у них була рожевою, нормальної вологості, 
нормальної консистенції, без виділень. В контро-
льній групі нормалізація риноскопічної картини 
на 5-6-й день лікування настала у 70 % пацієнтів. 
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення 
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 10 % пацієнтів. Синупрет фо-
рте всіма хворими переносився добре, алергійних 
реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у 
жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування Синупрету 
форте в лікуванні хворих на гострий гнійний 
верхньощелепний синусит підвищує ефектив-
ність терапії пацієнтів з цією патологією. Отри-
мані результати дають підставу рекомендувати 
Синупрет форте для лікування хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит як анти-
бактерійний і протизапальний засіб. 

 
© О.М. Школьна, Т.А. Питак, В.В. Ніколов, К.О. Пляшко, Б.І. Шевага, 2015 
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ДИАГНОСТИКА ЛФР-ИНДУЦИРОВАННЫХ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), при 

котором содержимое перемещается проксималь-
но, проникая через верхний пищеводный сфинк-
тер в гортаноглотку, называется ларингофарин-
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геальным рефлюксом (ЛФР). По данным F. 
Farrokhi (2007), из всех пациентов, обратившихся 
к отоларингологу, у 15% имеются клинические 
проявления ЛФР. Одним из объективных мето-
дов диагностики ЛФР является суточное рН-
мониторирование, заключающееся в регистрации 
кислых рефлюксов в течении суток. Современ-
ные приборы позволяют в течение 24 часов кон-
тролировать рН в пищеводе и гортаноглотке од-
новременно. Хотя бы один эпизод снижения рН 
меньше 4 можно считать достоверным призна-
ком ЛФР. Внепищеводные проявления ЛФР в 
ларингологической практике могут быть пред-
ставлены неопластическими процессами гортани.  

Целью нашего исследования явился 
анализ данных суточной рН-метрии у больных с 
полипами и гранулёмами гортани. 

Материалы и методы. За период 2009–
2014 гг. под нашим наблюдением находилось 
193 пациента с полипами гортани (111 мужчин 
и 82 женщины) и 68 пациентов с гранулёмами 
гортани (31 мужчина и 37 женщин).  

Возраст больных варьировал от 21 до 73 
лет, в среднем составляя 38 лет. Всем пациентам 
проводилось стандартное исследование ЛОР 
органов, непрямая и по показаниям прямая ла-
рингоскопия. Учитывались клинические прояв-
ления ЛФР, а также характер и локализация па-
тологических изменений в гортани, проводилось 
морфологическое исследование операционного 
материала. С помощью компьютерной системы 
«Ацидогастрограф «АГ-1рН-М» выполнялось 
внутрипищеводное рН-мониторирование в ре-
жиме регистрации: 1 измерение в 2 секунды.  

Результаты. После проведения суточной 
рН-метрии верхнего отдела пищевода у 65 
(33,7±3,4%) обследованных с полипами гортани 
был диагностирован ЛФР. Среди пациентов с 
гранулёмами гортани ЛФР был зафиксирован у 
33 (48,5±6,1%) обследованных.  

У больных с полипами гортани ЛФР лег-
кого течения отмечен у 12 (18,5±4,8%) пациен-
тов, средней степени – у 35 (53,8±6,2%) и выра-
женный ЛФР у – 18 (27,7±5,6%). При этом у 
пациентов с выраженной формой, кислый реф-
люкс регистрировался преимущественно в 
«ночное» время. По степени тяжести ЛФР (со-
гласно критериям DeMeester) пациенты с грану-
лёмами гортани распределились следующим 
образом: легкого течения ЛФР отмечен у 7 
(21,2±7,1%), ЛФР средней степени тяжести – у 
12 (36,4±8,4%) и выраженный ЛФР – у 14 
(42,4±8,6%) пациентов. В данной группе обсле-
дованных кислые рефлюксы в «дневное» и 
«ночное» время фиксировались примерно с 
одинаковой частотой и не носили статистически 
значимого различия. Все пациенты с подтвер-
ждённым ЛФР были консультированы гастроэн-
терологом и в комплекс лечения включались 
прокинетики, ингибиторы протонной помпы, 
антацидные препараты, давались рекомендации 
по изменению образа жизни и режиму питания. 

Выводы. Суточное мониторирование рН 
верхнего отдела пищевода позволило достовер-
но выявить наличие ЛФР у больных с полипами 
и гранулёмами гортани.  

У пациентов с гранулёмами гортани ЛФР 
наблюдался у 48,5% больных. Значительно реже 
(33,7%) ЛФР отмечен у больных с полипами 
гортани. Вместе с тем, ЛФР средней степени 
тяжести чаще встречался среди пациентов с по-
липами гортани – (53,8%).  

Проведение этиопатогенетической тера-
пии у больных с ЛФР-индуцированными поли-
пами и гранулёмами гортани, включая назначе-
ние ингибиторов протонной помпы, прокинети-
ков, антацидных препаратов, соблюдение диеты 
и изменение образа жизни, позволяет значи-
тельно сократить сроки лечения и уменьшить 
число рецидивов. 

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кизим, Е.А. Юренко, 2015 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНИХ ДОСТУПІВ  
ДО ПРЕЛАКРИМАЛЬНОЇ БУХТИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ  

 
Розвиток ендоскопічної техніки дозволив 

широко запровадити функціональні ендоскопіч-
ні операції на верхньощелепній пазусі. Розши-
рення природного сполучення пазухи в серед-
ньому носовому ході із застосуванням бокової 

оптики та вигнутих інструментів на сьогодні є 
рутинною операцією при різних формах верх-
ньощелепних синуситів, а також для видалення 
деяких новоутворень. В той же час втручання в 
передньо-медіальних відділах верхньощелепної 
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пазухи і, особливо, в прелакримальній бухті за-
лишається складним при функціональних ендо-
скопічних операціях, оскільки ця ділянка є «слі-
пою» зоною для жорстких ендоскопів з боковим 
оглядом і недосяжна для стандартних наборів 
вигнутих інструментів.  

Для забезпечення ефективного втручання 
в передньо-медіальних відділах верхньощелеп-
ної пазухи, в тому числі в прелакримальній бух-
ті, запропоновані різні підходи, а саме: викорис-
тання фіброскопів, додаткові хірургічні досту-
пи, а також ендоскопічні радикальні втручання 
(медіальна максіллотомія). Кожен з цих підходів 
має не лише свої переваги, але і суттєві недолі-
ки. Так застосування фіброскопів дозволяє чітко 
візуалізувати вказану ділянку верхньощелепної 
пазухи, але не дозволяє ефективно видаляти па-
тологічно змінені тканини. Додатковий ендос-
копічний доступ через передню стінку верх-
ньощелепної пазухи пов’язаний з травмою гіло-
чок інфраорбітального нерва, що призводить до 
заніміння та парестезій в відповідній ділянці 
верхньої щелепи, а інколи й до випадіння чут-
ливості та стійкого больового синдрому. Ефек-
тивним ендоскопічним доступом до передньої 
стінки верхньощелепної пазухи (при її повному 
збереженні), а також до прелакримальної бухти, 
є ендоскопічна медіальна максіллотомія, вважа-
ється, що її радикальність відповідає гайморо-
томії Денкера. Медіальна максілотомія може 
призводить до розвитку синдрому «пустого но-
са», хоча деякі автори активно пропагують її 
навіть при персистуючих верхньощелепних си-
нуситах.  

Ми вважаємо, що вибір хірургічних при-
йомів має залежати від особливостей клінічного 

перебігу захворювання гайморової пазухи, ло-
калізації та поширення процесу за даними 
комп’ютерної томографії. При запальних захво-
рюваннях гайморових пазух для візуального 
контролю прелакримальної бухти застосовуємо 
фіброскоп. Поліпи та кісти, сторонні тіла в да-
ній ділянці видаляємо за допомогою запропоно-
ваних нами кюреток та кісткових ложечок, з 
наступним оглядом фіброскопом. При невдачі 
виконання втручання вищезазначеним спосо-
бом, застосовуємо додатковий малоінвазивний 
доступ через передню стінку пазухи або нижній 
носовий хід. Для пухлин із локалізацією в діля-
нці передньої стінки (без її руйнування) та пре-
лакримальної бухти застосовуємо ендоскопічну 
медіальну максілотомію.  

В Центрі патології ЛОР органів Клінічної 
лікарні «Феофанія» та Хірургічному центрі 
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з 2010 року виконано і 
проаналізовано 437 ендоскопічних операцій на 
верхньощелепних пазухах (виконувались як 
окремо, так і в складі полісинусотомій). Потреба 
ревізії чи втручання в прелакримальній бухті 
виникла у 44 випадках. Фіброскоп та запропо-
новані нами кюретки застосували в 28 хворих, 
комбінований доступ – в 12, також при пухли-
нах в 4 випадках виконали ендоскопічну медіа-
льну максілотомію. В усіх випадках досягнуто 
запланованої цілі операції.  

Диференційований підхід до вибору дос-
тупу та хірургічної тактики для втручання в пе-
редньо-медіальних відділах верхньощелепної 
пазухи і в прелакримальній бухті з використан-
ням запропонованих нами інструментів дозво-
ляє досягти позитивного ефекту, мінімізувавши 
можливі ускладнення. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Я.В. Шкорботун, 2015 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
НА ЦИКЛІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ-ІНТЕРНАТУРИ З ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Відомо, що в Україні на даний час відбу-

вається реформування системи післядипломної 
освіти в медицині, яка передбачає введення ре-
зидентури, а поки що набуття фаху проходить 
через навчання в інтернатурі за існуючою про-
грамою з корекціями навчальних планів в межах 
дозволених кафедрам, що безпосередньо прово-
дять післядипломну підготовку.  

Діючим типовим навчальним планом 
підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю 
"Отоларингологія" протягом дворічного тер-
міну (22 місяці - 3432 години) інтернатури 
передбачено: 12 місяців (1872 години) - на-
вчання на кафедрі отоларингології та суміж-
них кафедрах і 10 місяців (1560 годин) – на 
базі стажування. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2015 200 

Основним завданням інтернатури є пог-
либлення теоретичних знань, набуття практич-
них навичок і професійного рівня та підготовка 
лікарів-отоларингологів до самостійної роботи в 
ЛОР-кабінетах поліклінік і ЛОР-відділеннях 
лікарень.  

Формами навчання є: читання лекцій, 
проведення семінарів, практичних занять, пере-
гляд учбових фільмів, тощо. 

Практичними навичками лікарі-інтерни 
оволодівають під керівництвом викладачів як 
під час навчання на кафедрі, так і на базах ста-
жування. 

Разом з тим, аналіз результатів навчання 
та анкетування інтернів показали необхідність 
внесення змін до існуючих навчальних та тема-
тичних планів в умовах наростаючого потоку 
теоретичної наукової інформації, можливостей 

лікувальних баз. Оптимізація кількості практич-
них занять безпосередньо з викладачем і зрос-
тання числа самостійних занять лікарів – є ви-
могою часу. Для підвищення ефективності за-
своєння знань, ЛОР кафедрою НМАПО здійс-
нено перегляд тематичних планів не тільки 
практичних занять, а й семінарів та лекцій. Зок-
рема, для самостійних занять надано 5% від за-
гальної кількості навчальних годин, а кількість 
лекційних годин до 10 -13%.  

Такий підхід дозволяє викласти весь за-
планований матеріал в передбачений термін на-
вчання і дає можливість оптимізувати педагогі-
чне навантаження на викладацький склад згідно 
Закону України «Про вищу освіту» та наказу 
МОНУ №47 від 26 січня 2015 року – щодо пос-
тупового зменшення навантаження в межах 600 
годин. 

 
© В.О. Шкорботун, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, С.О. Лакиза, В.В. Кривша, І.І. Горішній, 2015 
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОВОІНТЕГРОВАНОЇ КІСТКИ ІЗ СТРУКТУРАМИ 
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ СИНУСА ПІСЛЯ СИНУСЛІФТИНГА 

 
Дентальна імплантація на сьогоднішній 

день є ефективним та безпечним методом замі-
щення дефектів зубного ряду і завдяки цьому з 
кожним роком набуває все більшої поширеності 
(Параскевич Л.В., 2002, Boyne P.J., 1986, Хаса-
нов Р.А.,2011). Зважаючи на те, що вторинна 
часткова адентія притаманна переважаючій бі-
льшості людей - 75%, вже на даний час доцільно 
розглядати кожного пацієнта, як потенційного 
кандидата для виконання в майбутньому дента-
льної імплантації. Збереження умов для ефекти-
вного проведення встановлення імпланта в по-
дальшому слід враховувати при виконанні хіру-
ргічних втручань на верхньощелепових синусах, 
якщо це не знижує їх ефективність. 

При недостатній товщині кістки альвео-
лярного відростка верхньої щелепи перед ден-
тальною імпалантацією виконують аугментацію 
кістки – синусліфтинг. Суть синусліфтингу по-
лягає у відшаруванні періоста дна верхньощеле-
пового синусу в ділянці планованої імплантації 
та розміщення під ним – біосумісного матеріалу, 
який в результаті проростання фібробластів та 
остеобластів заміщується кістковою тканиною, 
або інтегрується з кісткою верхньої щелепи. 

Одним із факторів, що визначає ефектив-
ність синусліфтингу, є інтактність періосту в 

ділянці планованої операції. При наявності руб-
ців періосту збільшується ризик його розриву 
при відшаруванні в процесі виконання синуслі-
фтингу. Під час виконання гайморотомії мож-
ливе травмування періосту в місцях доступу – 
передня та медіальна стінка верхньощелепового 
синусу, при застосуванні інфратурбінального 
доступу а також при накладанні додаткового 
співустя в нижньому носовому ході - гайморо-
томія за Калдуелом-Люком. 

З метою визначення ділянки верхньоще-
лепного синусу, яка є потенційною зоною 
втручання при синусліфтингу, нами виконано 
аналіз комп’ютерних томограм 36 пацієнтів 
після виконання синусліфтингу, які були кон-
сультовані в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Всі томо-
грами виконувались через 3-12 місяців після 
втручання по аугментації кістки альвеолярного 
відростка. Технологія, що застосовувалась при 
променевому обстеженні – конусно-променева 
томографія. 

Оцінювалось розміщення неоінтегрованої 
кісткової тканини відносно структур верхньо-
щелепової кістки. З метою прогнозування діля-
нки потенційного відшарування періосту врахо-
вувався відступ до 1 см від межі розташування 
матеріалу для синусліфтингу. 
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Вік пацієнтів був від 27 до 65 років. Серед 
них чоловіків було 21 (58,3%), жінок – 15 
(41,7%). У 19 осіб синусліфтинг був однобічним, 
у 17 – двобічним. Таким чином аналізувались 53 
випадки синусліфтинга. Розміщення остеоплас-
тичного матеріалу оцінювалось відносно горизо-
нтального рівня дна порожнини носа – нижній 
рівень інфратурбінального співустя та відносно 
верхівки кореня першого премоляра (14 та 24 
зуба відповідно до сторони). Також оцінювалась 
відстань від переднього краю розміщення остео-
пластичного матеріалу до нижнього краю 
foramen infraorbitalis. Вказані анатомічні утво-
рення обрані тому, що вони є верхньою та ниж-
ньою межею при формуванні вестибулярного 
доступу до верхньощелепового синуса. 

В результаті аналізу томограм встановле-
но, що середня відстань від медіального краю 
остеопластичних мас, що використовувались 
при синусліфтингу, складає 6,5±3,5 мм, при чо-
му у 2 випадках (3,8%) відмічалось розміщення 
мас на рівні дна порожнини носа, а в одному 
випадку (1,9%) - вище на 2 мм. 

Щодо співвідношення структур, які при-
лягають до передньої стінки синуса із остеопла-
стичними масами, встановлено, що інфраорбіта-
льно- премолярна відстань складає 16,6±2,9 мм, 
відстань між переднім краєм остеопластичних 

мас до верхівки кореня першого премоляра 
складає 4,4±2,9, а до нижнього краю підочнич-
ного нерва 16,6±2,7мм. У 3 (5,7%) випадках ві-
дмічалось, що передня межа аугментованої кіс-
тки розміщувалась вище рівня верхівки 14 (24) 
зубів, максимально - на 3 мм. При синусліфтин-
гу з метою заміщення імплантами премолярів, 
остеопластичний матеріал розміщувався на рівні 
до 10 мм від переднього краю нижньої носової 
раковини. 

Рівень розташування остеогенного мате-
ріалу при синусліфтингу дещо менший ніж ді-
лянка відшарування періосту. Умовно прийня-
вши ділянку відшарування періоста на 5 мм бі-
льшою, нами було встановлено прогнозовані 
межі зони можливого втручання при гайморо-
томії. 

Висновки: Для забезпечення малоінвази-
вного втручання на верхньощелеповому синусі 
із збереженням періоста в ділянці імовірної ауг-
ментації кістки дна синуса слід дотримуватись 
наступних меж формування доступу: передня 
стінка синуса – над лінією, що розміщена на 5 
мм вище рівня верхівки першого премоляра 
(14/24 зуби); медіальна стінка синуса – 5 мм 
вище рівня дна порожнини носа, відступивши 
на 15 мм дозаду від переднього краю нижньої 
носової раковини. 
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ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОТОМІЇ У ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ УРАНОПЛАСТИКУ 
 

Аденотомія – найбільш часте хірургічне 
втручання у дитячому віці. Одним із її усклад-
нень є перманентна велофарингеальна недоста-
тність, яка спостерігається за даними різних ав-
торів від 0,003 до 0,01 % прооперованих 
(Saunders N. C. et all., 2003; Witzel M. A., et all., 
1986). Разом з тим, вірогідність виникнення ве-
лофарингеальної недостатності після аденотомії 
особливо велика у дітей, що перенесли ураноп-
ластику з приводу вродженого незрощення 
м’ягкого та твердого піднебіння. Такі пацієнти 
часто хворіють аденоідитом, мають гіпертрофію 
глоткового мигдалика і в них часто виникає пи-
тання про аденотомію. Збільшені аденоїдні ве-
гетації у такому випадку підвищують задню сті-
нку носоглотки і дозволяють забезпечити 
роз’єднання порожнини носоглотки та росогло-
тки, видалення ж лімфоїдної тканини із задньої 
стінки приводить до посилення, або виникнення 

клінічних проявів піднебінно-глоткової недо-
статності. Причиною вказаного стану є зміщен-
ня точки оклюзії піднебінно-глоткового сфінк-
тера до переду за рахунок видалення аденоїдної 
тканини. 

З огляду на вищевказане, показання до 
аденотомії у дітей після уранопластики мають 
бути особливо виваженими, а техніка операції 
досконалою.  

За період з 2008 по 2015 роки у ДНУ 
«НПЦ ПКМ» ДУС було обстежено 23 дитини з 
діагнозом аденоїдні вегетації II – III ст., які в 
анамнезі перенесли уранопластику. 

У 5 з них відмічався рецидивуючий сере-
дній отит (3 і більше рецидивів на рік), у 2 дітей 
– секреторний отит. Неодноразово проведені 
курси медикаментозного лікування не привели 
до покращання стану пацієнтів. При ендоринос-
копії установлено, що лімфоїдна тканина в діля-
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нці трубних валиків носоглотки розвинута над-
мірно і практично закриває глоткові вічка слу-
хових труб. Глотковий мигдалик гіперплазова-
ний по всій довжині, розпочинаючи із склепіння 
носоглотки до валика Пассавана.  

Зважаючи на те, що роз»єднання ротогло-
тки та ротової порожнини у частини хворих піс-
ля уранопластики відбувається за рахунок ниж-
ніх та частково середніх відділів аденоїдних ве-
гетацій, вказаним пацієнтам була проведена ен-
доскопічна щадлива шейверна аденотомія з час-
тковим видаленням глоткового мигдалика під 
постійним ендоскопічним контролем. 

Вік дітей на час проведення операції 
складав від 4 до 6 років. Під час втручання було 
виконано видалення лімфоїдної тканини глотко-
вого мигдалика із склепіння та на рівні хоан, а 
також в ділянці бокових стінок з частковим усу-
ненням зовні перитубарних валиків. При цьому 
нижня межа аденотомії орієнтовно була на 10 
мм вище точки оклюзії носоглотки м’яким під-
небінням. Часткове усунення лімфоїдної ткани-
ни, як правило, супроводжувалось підвищеною 
кровотечею, тому для гемостаза використовува-
ли біполярну радіохвильову коагуляцію - до 
“сухого” операційного поля.  

Всі пацієнти були виписані в день втру-
чання і в подальшому спостерігались амбулато-
рно. 

Період післяопераційного спостереження 
пацієнтів складав від 3 міс до 4 років. В резуль-
таті проведеної часткової ендоскопічної шейве-
рної аденотомії у всіх 7 проперованих дітей із 
уранопластикою в анамнезі отримано значне 
покращення носового дихання та зникнення 
клінічних проявів отитів. Через 2 тижні – 1 міс. 
після втручання відмічена нормалізація тимпа-
нометрії та гостроти слуху. Наростання явищ 
велофарингеальної недостатності в результаті 
проведеного втручання не спостерігалось. 

У дітей, що перенесли уранопластику при 
наявності аденоїдних вегетацій, які супрово-
джуються рецедивуючим або секреторними 
отитами в разі неефективності медикаментозно-
го лікування показане часткове видалення лім-
фоїдної тканини з носоглотки (перитубарні та 
перихоанальні відділи) із збереженням точки 
оклюзії піднебінно-глоткового сфінктера. Ефек-
тивним методом вибору виконання хірургічного 
втручання у вказаній клінічній ситуації є ендос-
копічна шейверна аденотомія з гемостазом бі-
полярною радіохвильовою коагуляцією. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, К.В. Лях, Т.Г. Кунах, 2015 
 
 

 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, К.В. ЛЯХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛЕЗА  
ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ШЕЙВЕРНОЇ АДЕНОТОМІЇ 

 
Cтандартом виконання аденотомії на сьо-

годнішній день є шейверне видалення лімфоїд-
ної тканини з носоглотки під загальною анесте-
зією з постійним ендоскопічним візуальний ко-
нтролем за ходом втручання. Важливим момен-
том в попередженні велопіднебінної недостат-
ності при аденотомії є адекватна релаксація під 
час операції м’ягкого піднебіння. Застосування 
сучасних типів анестезії з використанням лари-
нгеальної маски дозволяє знизити необхідну для 
вентиляції легень дозу міорелаксантів і забезпе-
чує швидке відновлення дітей в післяоперацій-
ному періоді, що дає можливість виписати їх із 
стаціонару в день втручання. Шейверна адено-
томія як правило виконується лезами з кутом 
40-45 °, але такий кут не завжди дозволяє вида-
лити аденоїди із склепіння носоглотки без над-
мірного зусилля на м'яке піднебіння. 

З метою встановлення оптимальної кон-
фігурації леза для шейверної аденотомії ми про-

вели аналіз даних променевих методів обсте-
ження (магнітно-резонансна, комп’ютерна та 
конусно-комп’ютерна томографія) голови та 
інтраопераційної антропометрії. «Оптимальне» 
лезо для шейверної аденотомії має забезпечува-
ти можливість безпечно видалити лімфоїдну 
тканину з усієї поверхні носоглотки, включаючи 
склепіння, хоани та задні відділи носових ходів, 
і мати такий кут згину, який би дозволив це зро-
бити без надмірного розтягнення м'якого підне-
біння. 

Нами проведено аналіз даних конусно-
променевої та магнітно-резонансної томографії 
порожнини носа і носоглотки 49 дітей а також 
інтраопераційної антропометрії 35 дітей, яким 
виконувалась ендоскопічна аденотомія в хірургі-
чному центрі ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Вік 
пацієнтів - від 3 до 10 років. Окремо аналізува-
лись дані дітей до 5 років та 5 років і старше. До-
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сліджувались антропометричні показники носог-
лотки (як за даними томографії так і шляхом без-
посереднього вимірювання), локалізація лімфої-
дної тканини в ній, визначалась площина та дов-
жина інтраопераційого положення м'якого підне-
біння (втручання виконувалось із застосування 
еластичного ретрактора піднебіння). 

Аналіз результатів томографії виконувався 
шляхом геометричних побудов: «верхній» трику-
тник, на основі 3D реконструкції сагітального 
зрізу голови, вершинами кутів якого були перед-
ня межа розміщення лімфоїдної тканини в носог-
лотці, нижній край медіальних різців та точка 
прогнозованого інтраопераційного положення 
м'якого піднебіння. Оцінювалась як величина 
кутів вказаного трикутника, так і довжина його 
сторін. Розрахункове положення м'якого підне-
біння під час операції (аденотомії) з використан-
ням еластичного ретрактора визначалась як по-
ловина довжини природного положення підне-
біння в тій же площині. Вказане положення підт-
верджене і за рахунок інтраопераціних вимірів. 

Крім того, під час виконання аденотомії у 
35 дітей визначались значення міжрізцевої відс-

тані – (між верхніми та нижніми медіальними 
різцями), кут відкриття рота з використанням 
роторозширювача Mc Ivor, а також заднього 
краю твердого піднебіння – на основі вказаних 
вимірів виконувалась побудова "нижнього три-
кутника". 

Для визначення оптимального значення 
середнього кута згину леза шейвера для адено-
томії виконано побудову усереднених «верхньо-
го» та «нижнього» трикутників із суміщенням 
по лінії піднебіння. 

Результати. За отриманими нами даними, 
усереднений оптимальний кут згину леза шей-
вера для аденотомії у дітей віком від 3 до 5 ро-
ків складає 67,8 ± 6,1°., старших 5 років, - 45,2 ± 
5,3°. 

Висновок: Для виконання шейверної аде-
нотомії у дітей віком від 3 до 5 років слід вико-
ристовувати леза з кутом згину 60-90 °, а дітям 
старше 5 років – 40-60°. 

У разі розміщення лімфоїдної тканини у 
передніх відділах носоглотки з вростанням в 
задні відділи носової порожнини рекоменду-
ються леза із більшим кутом згину. 
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ОЦІНКА ПРОТЕОЛІТИЧНО-ІНГІБІТОРНОГО БАЛАНСУ  
В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ 

 
Порушення протеолітично-інгібіторного 

балансу становить неві’ємну складову комплек-
су молекулярних відхилень, притаманних бага-
тьом патологічсним процесам. Водночас ці від-
хилення можуть слугувати інформативними по-
казникамит щодо перебігу захворювання, його 
стадії та ефективності проведеної терапії. В 
останні роки дедалі більшого поширення набу-
ває застосування комплексна оцінка патогенезу 
за кількома показниками, що істотно збільшує 
рівень інформативності дослідження. Тому ви-
явлення показників, придатних для створення 
такого роду комплексних індексів, визначення 
впливу відповідних молекулярних компонентів 
на конкретні ланки патологічних процесів ста-
новить задачу, актуальну як з науково-
пізнавальної, так і практичної точок зору. В на-
шій роботі проведено дослідження ключових 
показників протеолітично-інгібіторного балансу 
плазми крові у хворих з поліпозними утворен-
нями в порожнині носа з метою покращення 

методів діагностики та хірургічного лікування в 
поєднанні з медикаментозною корекцією.  

В попередніх дослідженнях нашої лабора-
торії встановлено, що при запальних захворю-
ваннях верхніх дихальних шляхів відбуваються 
істотні зміни рівнів протеолітичної активності 
та вмісту інгібіторів відповідних протеїназ. При 
цьому повного виснаження тих чи інших інгібі-
торів ніколи не спостерігається, а такі показни-
ки, як рівні трипсинподібної активності (ТПА), 
тромбінподібної активності (ТрПА) та вмісту 
α2-макроглобуліну (α2-М) є високоінформатив-
ними. Метою даної роботи було визначення 
співвідношення активності протеолітичних фе-
рментів до вмісту їх інгібітору в плазмі крові 
хворих на поліпозний риносинуїт до та після 
комплексного лікування. Подібне дослідження 
проведено вперше.  

Об′єктом дослідження була бідна на тром-
боцити плазма крові. Біохімічні дослідження 
проводились у 17 хворих на поліпозний риноси-
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нуїт в динаміці: до операції, через 2 тижні після 
комплексного лікування та через 1,5 місяці після 
початку лікування. Вони були розподілені на дві 
групи: з первинним (9 осіб) та з рецидивуючим (8 
осіб) поліпозним риносинуїтом. Контролем слу-
гували 10 практично здорових осіб (донори). 

ТПА в плазмі крові визначали методом 
К.М. Веремєєнка та співавт. за швидкістю роз-
щеплення протаміна сульфату в 1 мл плазми 
крові за 1 хв. Амідолітичну тромбінподібну ак-
тивність (ТрПА) визначали за інтенсивністю 
гідролізу хромогенного синтетичного субстрату 
Chromozym TH, яка виражалась в нмоль пара-
нітроаніліну (п-НА), що утворювався за 1 хв під 
дією 1 мл плазми крові. Вміст α2-
макроглобуліну вимірювали за методом К.М. 
Веремєєнка та співавт. і виражали в г/л. 

Одержані дані оброблено методом пара-
метричної математичної статистики. Різниця 
між показниками вважалась вірогідною при 
р<0,05. 

Результати проведених досліджень пока-
зали найбільш виражені зміни коефіцієнтів 

співвідношень ТПА/α2-М та ТрПА/α2-М плазми 
крові у хворих з рецидивуючим перебігом за-
хворювання. Так, у цих хворих до операції від-
повідні коефіцієнти в 1,2 та 2,4 рази перевищу-
ють такі у практично здорових людей. Впро-
довж періоду динамічного спостереження за 
хворими спостерігається поступове зменшення 
коефіцієнтів співвідношень плазми крові. Так, у 
плазмі хворих через 2 тижні після лікування 
відбувається зниження коефіцієнту співвідно-
шення ТПА/α2-М в 1,2, а ТрПА/α2-М в 1,7 рази 
порівняно з даними показниками у хворих до 
операції. В плазмі хворих через 1,5 місяці після 
початку лікування дані коефіцієнти в середньо-
му зменшуються в 1,6 рази порівняно з хворими 
до операції, але не набувають значень осіб кон-
трольної групи. 

Таким чином, отримані дані свідчать про 
складний характер взаємозв’язків протеїназ-
інгібіторної системи, притаманних поліпозному 
риносинуїту та можуть слугувати основою для 
проведення фармакологічної корекції виявлених 
біохімічних порушень. 
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ПРИСТІНКОВА ТЕЧІЯ ПОВІТРЯ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПІДХІД К ВИВЧЕННЮ 
ПАТОГЕНЕЗУ ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСА 

 
Загальновідомо, що однією з поширених 

причин, що призводять до захворювання верх-
ніх дихальних шляхів, є порушення аеродинамі-
ки порожнини носа і навколоносових пазух. 
Так, однією з теорій, які доводять причетність 
порушення аеродинаміки до виникнення захво-
рювань верхніх дихальних шляхів, є теорія по-
ліпозного риносінуіта, описана M. Bemstesn і 
співавт. в 1997 р. Крім того, на думку ряду авто-
рів, до порушень аеродинаміки порожнини носа 
можуть призводити різні анатомічні аномалії 
будови, а зокрема викривлення перегородки но-
са, аномалії середньої носової раковини, крюч-
ковидного відростка. 

Одним з основних методів дослідження, в 
основі розуміння цього питання автори викори-
стовують риноманометрію, за допомогою якої 
можливо оцінити функціональні характеристики 
носового дихання. З одного боку, подібна мето-
дика дослідження дозволяє визначити носовий 
опір на основі вивчення макрохарактеристик 
повітряного потоку, а з іншого боку – не дозво-

ляє доказово прогнозувати можливість розвитку 
захворювань порожнини носа і навколоносових 
пазух, що пов'язані з стійкими порушеннями 
аеродинаміки. Тому, доцільно вивчити вплив 
повітряного потоку на мікрорівні в області, що 
безпосередньо прилягає до межі носової порож-
нини – так звану, пристінкову течію повітря, 
особливо на ділянках з найбільшими звуження-
ми носових ходів, таких як нюхова область. Для 
визначення характеристик пристінкової течії 
нами було вперше ведено поняття ширини ме-
жового шару для носової порожнини. Поняття 
межового шару повітряного потоку – це присті-
нкова область носовї порожнини, де проявляют-
ся в’язкостні властивості повітря і де швидкість 
повітря зростає від нуля до осередненої швідко-
сті потоку, який в нормі є турбулентним при 
більшості режимів дихання. На відміну від ос-
новного потоку, режим течії повітря в пристін-
ковому межовому шарі є ламінарним та в нормі 
він повинен покривати виступи слизової оболо-
нки носової порожнини. В іншому випадку, 
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вплив основного турбулентного потоку буде 
приводити до висушування і, як наслідку, трав-
матизації слизової оболонки порожнини носа с 
послідуючою морфологічною перебудовою 
окремих ділянок слизової оболонки порожнини 
носу.  

Тому, дослідження та усунення порушень 
аеродинаміки носового дихання і, зокрема, в 
ділянках найбільших звужень, насамперед,в 
нюхальної області, мають бути головними за-
вданнями при діагностиці та визначенні тактики 
лікування респіраторно-нюхальних розладів. 

Для дослідження аеродинамічних власти-
востей повітряного потоку використовувались 
результати передньої та задньої активної рино-
манометрії при різних режимах дихання та три-
вимірна модель носової порожнини, що отрима-
на за даними комп’ютерної томографії високого 

розрізнення. За результатами чисельного моде-
лювання визначались товщина межового шару 
та ступінь його впливу повітряного потоку на 
слизову оболонку. Результати цього впливу при 
спокійному та форсованому диханні можуть 
суттєво відрізнятися, тому необхідно враховува-
ти вікові, гендерні та індивідуальні анатомічні і 
фізіологічні особливості пацієнта, образ життя 
та род діяльності. 

Подальші дослідження спрямовано на ви-
значення однозначного доказового зв'язку фун-
кціональних риноманометричних показників 
дихання та мікрохарактеристик повітряного по-
току з анатомо-морфометричними параметрами 
носової порожнини й респіраторними порушен-
нями нюху для проведення комплексної діагно-
стику носового дихання і планування адекватної 
лікувальної тактики. 
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КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ЦІЛОРІЧНИЙ 
АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ З ПОЄДНАНОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ 

 
Причиною цілорічного алергічного риніту 

(ЦАР), в більшості випадків, є домашній пил, 
алергенна агресивність якого залежить, голов-
ним чином, від чисельності та видового складу 
кліщів та плісеневих грибів, які знаходяться в 
ньому. В доступній нам літературі відсутні дані 
стосовно клініко-анамнестичних особливостей 
хворих на ЦАР з поєднаною сенсибілізацією 
(ПС) до алергенів кліщів та плісеневих грибів. 
Даний факт зумовив нашу зацікавленість до цієї 
патології та вибір напрямку подальшого дослі-
дження. 

Метою дослідження було вивчення кліні-
ко-анамнестичних особливостей хворих (n=95) 
на ЦАР з ПС до кліщів та плісеневих грибів до-
машнього пилу. Для цього була використана 
розроблена нами анкета. 

Результати дослідження. Серед обстеже-
них були переважно жінки - 66 (70 %) та 29 чо-
ловіків (30 %), ϕ=3,29 (р<0,01). Вік обстежених 
коливався від 21 до 45 років. 17 пацієнтів стра-
ждають на ЦАР менше 2 років, 26 – від 3 до 5 
років, 52 – більше 5 років.  

Основними скаргами під час дослідження 
були: порушення носового дихання різного сту-
пеня, наявність виділень з носа, погіршення ню-
ху, напади чхання і свербіння в носі.  

Анамнестично у даного контингенту було 
виявлено: у 57,6 % хворих родичі страждають 
на алергічну патологію; 21,2 % обстежених хво-
рих в грудному віці перебували на штучному 
вигодовуванні; у 27,3 % - у дитинстві перенесли 
ексудативно-катаральний діатез або мали гіпер-
трофію глоткового мигдалику; у 27,3 % - страж-
дають тією або іншою патологією шлунково-
кишкового тракту; у 12,1 % - відмічені профе-
сійні шкідливості; 90,9 % пацієнтів указують на 
посилення ознак захворювання в закритих при-
міщеннях, що завжди буває в холодний період 
року (з листопада до квітня).  

Результати відповідей на питання, що до-
зволяють припустити наявність факторів сенсибі-
лізації до грибкових алергенів у хворих, виявилися 
наступними: найчастіше позитивна відповідь у 
анкетованих виявилась на питання стосовно відсу-
тності ремонту в оселі (84 %); далі, у напрямку 
зниження частоти розташувалися наступні факто-
ри: зв'язок загострення захворювання з підвище-
ною вологістю у довкіллі та опадами (71 %), зміна 
ознак захворювання у відрядженні або відпустці 
(68 %), загострення стану у транспорті, особливо у 
час-пік (65 %), загострення у першій половині ночі 
(60 %), наявність у помешканні великої кількості 
горщиків з квітами (54 %), кондиціонерів (49 %), 
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зв'язок погіршення дихання через ніс з прибиран-
ням приміщень, контактом з м'якими іграшками 
або відвідуванням цирку чи зоопарку (45 %); у 
54,5 % спостерігалося значне зменшення або зни-
кнення проявів алергічного риніту при елімінації 
вищевказаних факторів. 

При огляді порожнини носу шляхом пе-
редньої та середньої риноскопії виявлено, що у 
більшості (73 %) пацієнтів слизова оболонка 
була гіперемованою з цианотичним відтінком, у 
27 % — блідо-рожевою (ϕ=3,83; р<0,01). У всіх 
обстежених слизова порожнини носа була на-
бряклою, причому у 36 % набряклість була зна-

чною (ϕ=2,24; р<0,05). У 91 % випадків в носо-
вих ходах був вміст, що носив у 91 % спостере-
жень слизовий характер (ϕ=7,8; р<0,01). 

При загальному аналізі клініко-
анамнестичних особливостей хворих на ЦАР з 
ПС до кліщів та плісеневих грибів домашнього 
пилу отримано дані, які дозволяють на рівні 
лікаря загальної практики прогнозувати висо-
кий ризик, а на рівні спеціалізованої допомоги 
за умов подальшого клініко-лабораторного об-
стеження – верифікувати наявність ЦАР з ПС 
до кліщів та плісеневих грибів домашнього 
пилу. 

 
© Н.О. Юревич, А.В. Лупир, Ю.М. Калашник, А.В. Дзиза, 2015 
 
 
 
 
 

С.Е. ЯРЕМЧУК, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, Т.Б. ЗЕМЛЯК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЇ ПРИ ВИБОРІ ТАКТИКИ 
ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РУХОВОЇ ІННЕРВАЦІЇ ГОРТАНІ 

 
За даними літератури хронічні стенози 

гортані паралітичного генезу складають близько 
36% від їх загального числа. Більшість з них 
обумовлена хірургічною травмою поворотного 
нерву під час оперативних втручань з приводу 
новоутворень щитоподібної залози, частота ви-
конання яких зросла після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.  

Встановлення пошкоджень поворотного 
нерву, зазвичай, відбувається не інтраоперацій-
но, а лише при наявності розгорнутої клінічної 
картини, що унеможливлює вчасно визначити 
ступінь пошкодження нерву та ймовірність його 
репарації.Порушення дихальної та фонаторної 
функції гортані, внаслідок периферичного паре-
зу чи паралічу поворотних нервів, значно зни-
жує якість життя хворого та перешкоджає його 
соціальній активності, а застосування хірургіч-
ного лікування є додатковим психотравмуючим 
фактором. 

З метою оцінки цілісності нервів та внут-
рішніх м’язів гортані, визначення точних меха-
нізмів виникнення рухових розладів при виборі 
тактики та призначенні лікування доцільним є 
використання електроміографічного досліджен-
ня гортані. В ДУ « Інститут отоларингології ім. 
О. С. Коломійченка НАМН України» було об-
стежено 16 пацієнтів з порушеннями руховоїін-
нервації гортані. Серед них 11- жінки (68,75%), 
5 - чоловіки (31,25%), середній вік 46 років. 
Всім хворим було проведено збір анамнезу, за-
гальний ЛОР-огляд, відеоларингоскопію, спіро-

метрію, визначено максимальну тривалість фо-
нації, електроміографію гортані. 

З анамнезу у 11 пацієнтів (68,75 %) було 
виконано струмектомію, у решти 5 (31,25 %) 
пацієнтів в анамнезі, по одному випадкутонзи-
лектомія, каротидендартеріотомія, подовжена 
інтубація, торакоскопія та нервове перенапру-
ження. Основними скаргами були: утруднене 
дихання у 13 (81,25%) пацієнтів , зміна звучнос-
ті голосу-у 10(62,5%) пацієнтів, хропіння у 
11(68,75%) пацієнтів. 

При проведенні відеоларингоскопічного 
дослідження було встановлено наявність білате-
ральних рухових порушень гортані у 8 випадків 
(50%) при середньому значенні ширини просві-
ту голосової щілини 3 ± 0,2 мм; рухові розлади 
зліва визначалися в 3 (18,75%) випадках,справа- 
в 4(25%) випадках. При однобічних рухових 
порушеннях середнє значення ширини просвіту 
голосової щілини становило 5 ± 0,5 мм. В 
1(6,25%) випадку визначалися ознаки спастич-
ної дистонії.За даними спірометрії встановлено, 
що форсований життєвий об’єм легеньпри біла-
теральному рухових порушеннях становить 67,5 
± 1,25%, при односторонніх 69,3±0,89%, при 
спастичній дисфонії 62,5% . При визначені мак-
симальної тривалості фонації було встановлено, 
що при однобічних рухових розладах максима-
льна тривалість фонаціїсклала 7±1с,при двобіч-
них –4±0,5 с.  

За даними проведеного електроміографі-
чного дослідження електричнаактив-
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ністьм’язівпривведені електрода визначається 
у 100% випадків і відображає відсутність ви-
ражених дегенеративних змін у внутрішніх 
м’язах гортані; реєстрація патологічної спон-
танної активності ТА та РСАм’язів, щоспосте-
рігалася у 3(18,75 %) пацієнтів є ознакою пов-
ного ураження поворотного нерву. Зниження 
агоністичноїактивністі ТА та РСА м’язів, яке 
визначалося у 50 % випадках, в поєднанні з 
наявною антагоністичною активністю м’язів є 
прогностично несприятливою ознакою і при 
білатеральному ураженні поворотного нерва 
дозволило рекомендувати оперативне втручан-

ня для 5(31,25%) хворих з переважною сторо-
ною латерофіксації голосової складки. У решти 
9(56,25 %) хворих встановлено наявність непо-
вного ураження поворотного нерву з можли-
вим відновленням його функціонування, в 
зв’язку з чим хворим рекомендовано консерва-
тивне лікування. 

Використання електроміографічного дос-
лідження дозволяє не лише виявити порушення 
іннервації м’язів гортані, а також провести ана-
ліз показань до проведення хірургічних та кон-
сервативних методів лікування та оцінити їх 
ефективність. 

 
© С.Е. Яремчук, Д.Д. Заболотна, Т.Б. Земляк, 2015 
 
 
 
 
 

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЗИКЛАР  
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ  

 
Метою нашої роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по застосуванню препарату Азиклар для за-
гального лікування фолікулярної ангіни у доро-
слих. Раніше такий аналіз не проводився. Пуб-
лікації з цього питання розпочались з 2011 року. 
За період з 2011 по 2014рр. оториноларинголо-
гами Тернопільщини опублікована 1 наукова 
робота по застосуванню препарату Азиклар для 
загального лікування фолікулярної ангіни у до-
рослих. Наукова робота опублікована в «Жур-
налі вушних, носових і горлових хвороб» (м. 
Київ) і є тезами.  

Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Д.В. Берего-
вий і співавтори (2011) в тезах «Антимікробне і 
протизапальне лікування фолікулярної ангіни у 
дорослих» описують застосування 14-членного 
напівсинтетичного макролідного антибіотика 
Азиклар (кларитроміцин) в якості антибактерій-
ного і протизапального засобу в комплексному 
лікуванні фолікулярної ангіни у 28 хворих віком 
від 22 до 43 років. Пацієнти одержували Азик-
лар (кларитроміцин) і загальноприйняте ліку-

вання. Азиклар (кларитроміцин) призначався в 
дозах згідно рекомендацій фірми – виробника 
(Ananta Medicare – -Великобританія): досереди-
ни по 1 таблетці (250 мг) двічі на день протягом 
10 днів. Отримано добрі результати. Підкреслю-
ється, що застосування препарату Азиклар (кла-
ритроміцин) для загального лікування фоліку-
лярної ангіни у дорослих виявилось ефектив-
ним. На підставі отриманих результатів автори 
рекомендують препарат Азиклар (кларитромі-
цин) для загального лікування фолікулярної ан-
гіни у дорослих як антибактерійний і протиза-
пальний засіб.  

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини за період з 2011 по 2014рр. опублі-
кували 1 наукову роботу (тези) по застосуванню 
препарату Азиклар для загального лікування 
фолікулярної ангіни у дорослих. Вважаємо, що 
наведені в нашій публікації відомості матимуть 
певне пізнавальне, теоретичне і практичне зна-
чення для оториноларингологів, а також для 
інших фахівців (терапевтів, інфекціоністів, сі-
мейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
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А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФЛАМІФІКС ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ 
ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ  

У ДІТЕЙ 
 

Мета нашої роботи - аналіз наукових пуб-
лікацій оториноларингологів Тернопільщини по 
застосуванню препарату Фламіфікс для загаль-
ного лікування загостреного хронічного гнійно-
го верхньощелепного синуситу у дітей. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 2012 року. За період з 
2012 по 2014рр. оториноларингологи Тернопі-
льщини опублікували 1 наукову роботу по за-
стосуванню препарату Фламіфікс для загально-
го лікування загостреного хронічного гнійного 
верхньощелепного синуситу у дітей. Наукова 
робота опублікована в «Журналі вушних, носо-
вих і горлових хвороб» (м. Київ) і представляє 
собою тези. 

Г.П. Рудяк, Р.Т. Чортківський, В.Г. Кори-
цький і співавтори (2012) в тезах «Антибакте-
рійна фармакотерапія хронічного гнійного вер-
хньощелепного синуситу у дітей» описують за-
стосування сучасного перорального цефалоспо-
ринового антибіотика ІІІ – го покоління Фламі-
фікс (цефіксим) як антибактерійного засобу в 

комплексному лікуванні загостреного хронічно-
го гнійного верхньощелепного синуситу у 10 
дітей віком від 10 до 18 років. Фламіфікс (цефі-
ксим) призначали досередини дітям 10-12 років 
по 1 капсулі (100 мг) двічі на добу, дітям 13-18 
років – по 1 капсулі (200 мг) також двічі на до-
бу. Лікування було ефективним. Підкреслюєть-
ся, що застосування препарату Фламіфікс (цефі-
ксим) в комплексному лікуванні загостреного 
хронічного гнійного верхньощелепного синуси-
ту підвищує ефективність терапії дітей з даною 
патологією.  

Таким чином, оториноларингологи Тер-
нопільщини за період з 2012 по 2014рр. опублі-
ковано 1 наукову роботу (тези) по застосуванню 
препарату Фламіфікс для загального лікування 
загостреного хронічного гнійного верхньощеле-
пного синуситу у дітей. Вважаємо, що наведені 
в нашій публікації відомості будуть мати певне 
пізнавальне, теоретичне і практичне значення як 
для оториноларингологів, так й для інших фахі-
вців (педіатрів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
 
 
 

 
А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ У ДОРОСЛИХ 
 

Метою нашої роботи являється система-
тизація публікацій оториноларингологів Терно-
пільщини по аденоїдних вегетаціях у дорослих. 
Публікації з цього питання розпочались в 2003р. 
За період з 2003 по 2015 рр. опубліковано 7 
праць по даній тематиці. Наводимо список цих 
робіт в хронологічному порядку: 1. Протасевич 
Г.С., Ковалик П.В., Береговий Д.В. та ін.. Особ-
ливості аденотомії у дорослих //Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб. – 2003. - № 3-с. 
- С. 57-58 [Тези]. 2. Яшан І.А., Яшан О.І., Про-
тасевич Г.С. та ін.. Відмінності у виконанні аде-
нотомії у дітей та дорослих //Здобутки клінічної 
та експериментальної медицини. – Терно-
піль:ТДМУ «Укрмедкнига», 2008. – С. 81 [Те-
зи]. 3. Яшан О.І., Протасевич Г.С., Глух Є.В. та 
ін.. Особливості аденотомії в дітей та дорослих 
//Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 
2009. - № 3-с. - С. 179-180 [Тези]. 4. Протасевич 

Г.С. Рецидивуючі аденоїдні вегетації у 30 – річ-
ної жінки //Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб. – 2011. - № 3-с. - С. 176 [Спостереження 
з практики]. 5. Ковалик А.П., Мальована І.В., 
Протасевич Г.С. та ін.. Аденоїдні вегетації у 
дорослих //Ринологія. – 2014. - №1. – С. 75-82 
[Огляд літератури]. 6. Андрейчин Ю.М., Яшан 
О.І., Протасевич Г.С. та ін.. Клінічна картина і 
методи діагностики аденоїдних вегетацій у до-
рослих //З'їзд оториноларингологів України. 12-
й. – Львів: Б.в., 2015. – С. 12-13 [Тези]. 7. Кори-
цький В.Г., Яшан О.І., Протасевич Г.С. та ін.. 
Особливості аденотомії у дітей та дорослих 
//З'їзд оториноларингологів України. 12-й. – 
Львів: Б.в., 2015. – С. 76-77 [Тези]. 

Таким чином, наведені відомості свідчать 
про те, що оториноларингологами Тернопіль-
щини за період з 2003 по 2015рр. опубліковано 7 
наукових робіт по аденоїдних вегетаціях у доро-
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слих: 5 тез, 1 спостереження з практики, 1 огляд 
літератури. Вважаємо, що наведені в нашій пуб-
лікації відомості матимуть певне пізнавальне, 

теоретичне і практичне значення для оторино-
ларингологів та інших фахівців (сімейних ліка-
рів, загальних хірургів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
 
 
 
 

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ТЕХНІКА ТИМПАНОПЛАСТИКИ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по техніці тимпанопластики. Раніше такий 
аналіз не проводився. Публікації з цього питан-
ня розпочались з 1962 року. За період з 1962 по 
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини 
по техніці тимпанопластики опубліковано 11 
наукових робіт, що становить 0,99% від загаль-
ного числа (1102) публікацій наукових праць 
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові 
роботи опубліковані в журналах: «Вестник ото-
риноларингологии» (м. Москва), «Журнал вуш-
них, носових і горлових хвороб» (м. Київ), «Жу-
рнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. 
Київ), збірниках: «Здобутки клінічної та експе-
риментальної медицини» (м. Тернопіль), «Ма-
териалы ІІ научно – практической конференции 
Тернопольского медицинского института» (м. 
Тернопіль), «Сборник рефератов НИР и ОКР» 
(м. Москва), «Труды IV съезда оториноларинго-
логов Украинской ССР» (м. Київ), в анотації 
«Метобластная конференция отоларингологов 
«Современные проблемы отоларингологии» (м. 
Чернівці), деклараційному патенті на винахід 
(м. Київ), докторській дисертації (м. Тернопіль), 
авторефераті докторської дисертації (м. Київ). 
Серед опублікованих робіт 3 статті, 1 тези, 1 
реферат, 2 анотації, 1 патент на винахід, 1 дисе-
ртація, 1 автореферат дисертації і 1 оглядова 
праця. 

Р.В. Івашкевич (1962) в тезах «Остановка 
кровотечений при реставрационных операциях 
на ухе с помощью специального коагулирующе-
го биактивного электрода» описує застосування 
спеціального коагулюючого біоактивного елек-
троду для зупинки кровотечі при реставрацій-
них операціях на вусі (тимпанопластика, мобілі-
зація стремінця). Електрод був використаний 
при 108 тимпанопластиках і 4 втручаннях на 
стремінці. Відмічено, що за допомогою біактив-
ного електрода досягається добрий гемостаз, що 
дозволяє у переважної більшості хворих прово-
дити операцію «сухому» операційному полі. 
Попередження попадання крові в барабанну чи 

неотимпанальну порожнину позитивно відбива-
ється на функціональних результатах реставра-
ційних операцій на вусі, зазначає автор. 

В статті «Совершенствование техники 
слухулучшающих операций при хронических 
гнойных средних отитах и их последствиях» І.А. 
Яшан (1972) розглядає різні аспекти тимпаноп-
ластики. Відмічається, що основне значення має 
техніка втручання, підготовка хворого до опе-
рації, показання до хірургічного лікування.  

І.А. Яшан і Н.М. Рішко (1980) в анотації 
«Некоторые вопросы усовершенствования 1-го 
типа тимпанопластики» описують новий варіант 
укладки клаптя донизу від держальця молоточка 
при тимпанопластиці 1-го типу. Вивчено ре-
зультати лікування вказаним методом. О.І. 
Яшан (2001) в статті «Особливості виконання 
тимпанопластики в залежності від патологічних 
змін, виявлених в середньому вусі» розглядає 
особливості виконання тимпанопластики в за-
лежності від патологічних змін, виявлених в 
середньому вусі. Аналізує дані хірургічного лі-
кування 137 хворих на мезо – та епітимпаніт 
(70,1% та 29,9% відповідно), прооперованих в 
ЛОР – клініці Тернопільської медичної академії, 
а також описує методику хірургічного втручан-
ня і технічні прийоми, застосовані у цих пацієн-
тів. Відмічено, що використання відповідних, в 
тому числі і нових, технічних прийомів тимпа-
нопластики в залежності від наявних патологіч-
них змін середнього вуха дає можливість закри-
ти перфорацію барабанної перетинки у найбли-
жчий післяопераційний період у переважної бі-
льшості (94,49%) хворих на хронічний середній 
гнійний отит. 

Г.С. Протасевич (1975) в оглядовій статті 
«Пластический материал, используемый при 
тимпанопластике для восстановления целости 
барабанной перепонки» систематизує дані літе-
ратури стосовно різних тканин, що використо-
вуються для відновлення цілості барабанної пе-
ретинки при тимпанопластиці. О.І. Яшан (2002) 
отримав деклараційний патент на винахід «Спо-
сіб тимпанопластики». 
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О.І. Яшан (2002) в статті «Нові варіанти 
слухопокращуючих операцій у хворих на хроні-
чний гнійний середній отит», О.І. Яшан (2002) в 
докторській дисертації і авторефераті докторсь-
кої дисертації «Нові варіанти слухопокращую-
чих операцій у хворих на хронічний гнійний 
середній отит: Клініко – морфологічне дослі-
дження» описує запропоновані ним нові варіан-
ти морфо – функціональних операцій на серед-
ньому вусі, які є ефективними, вони дозволяють 
покращити результати хірургічної реабілітації 
хворих на хронічний середній гнійний отит.  

І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький, А.Ф. Масик і 
співавтори (1980) в рефераті «Разработка новых 
вариантов тимпанопластики при хроническом 
среднем отите, осложненном холестеатомой, 
изучение эффективности декаметоксина при этих 
вмешательствах, определение с помощью тона-
льной надпороговой аудиометрии исходов опе-
раций, разработка показаний для выбора оптима-
льного варианта при той же или иной патологи» 
описують розроблені нові варіанти тимпаноплас-
тики при хронічному середньому отиті, усклад-
неному холестеатомою, ефективність декаметок-
сину при цих втручаннях, наслідки операцій, оп-
тимальний варіант при тій або іншій патології. 

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан 
(1978) в анотації «Состояние слуховых косточек 
у больных хроническим мезотимпанитом, под-

вергнутых слухулучшающим операциям» наво-
дять дані вивчення стану слухових кісточок у 
210 хворих на хронічний мезотимпаніт під час 
операції тимпанопластики. Безперервний і ру-
ховий ланцюг слухових кісточок виявлений у 
40% хворих. У 60% пацієнтів знайдений розрив 
ланцюга чи порушення його рухомості. При 
цьому дефект в слухових кісточках знайдений у 
86 хворих. На першому місці за частотою ура-
ження виявилось ковадло, на другому – стремі-
нце, на третьому – молоточок. В 40 спостереже-
них зареєстровано погану рухомість слухових 
кісточок.  

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що техніка тимпанопластики 
в наукових публікаціях оториноларингологів 
Тернопільщини представлена порівняно часто – 
в 0,99% від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Техніка тимпанопластики описується в 11 
публікаціях (3 статтях, 1 тезах, 1 рефераті, 2 
анотаціях, 1 патенті на винахід, 1 дисертації, 1 
авторефераті дисертації і 1 оглядовій праці). 
Вважаємо, що наведені відомості стосовно тех-
ніки тимпанопластики матимуть певне теорети-
чне і практичне значення для оториноларинго-
логів і пізнавальне значення для інших спеціалі-
стів (терапевтів, хірургів, сімейних лікарів та 
ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
 
 

 
 

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ  
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по результатах тимпанопластики. Раніше 
такий аналіз не проводився. Публікації з цього 
питання розпочались з 1971 року. За період з 
1971 по 2012рр. оториноларингологами Терно-
пільщини по результатах тимпанопластики опу-
бліковано 11 наукових робіт, що складає 0,99% 
від загального числа (1102) публікацій наукових 
робіт оториноларингологів Тернопільщини. На-
укові роботи опубліковані в журналах: «Вестник 
оториноларингологии» (м. Москва), «Журнал 
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Ки-
їв), кандидатській дисертації (м. Тернопіль), 
авторефераті кандидатської дисертації (м. Київ), 
«Сборнике рефератов НИР и ОКР: Медицина, 
фармакология и медицинская промышленность» 
(м. Москва). Серед опублікованих робіт 3 статті, 
1 анотація, 3 реферати наукових робіт, 1 спосте-

реження з практики, 1 дисертація, 1 автореферат 
дисертації і 1 реферат дисертації. 

Г.С. Протасевич (1971) в статті «Некото-
рые данные исследования слуха у больных хро-
ническим мезотимпанитом до и после меато – 
мембранопластики» аналізує стан слуху у 59 
хворих (70 спостережень) на хронічний мезоти-
мпаніт віком від 13 до 75 років до і після меато 
– мембранопластики. Переважна більшість хво-
рих шепітну мову не сприймала чи чула її біля 
вушної раковини, решта – на віддалі 0,1 м і бі-
льше. Безпосередньо після операції покращення 
сприйняття розмовної мови зареєстровано в 42, 
слух не змінився – в 24 і погіршився – в 4 спо-
стереженнях. Аудіометрично позитивні функці-
ональні результати отримані в 47 (67%) спосте-
реженнях, в 19 (27%) слух не змінився і в 4 (6%) 
– погіршився. Г.С. Протасевич (1974) в анотації 
«Изменения слуха неоперированного уха у бо-
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льных хроническим мезотимпанитом после слу-
хулучшающей операции на одном ухе» наво-
дить результати вивчення зміни слуху на неопе-
роване вухо у 53 хворих на двобічний хронічний 
мезотимпаніт після слухопокращуючої операції 
(на одному вусі) типу ощадливої тимпаноплас-
тики. Встановлено, що хірургічні втручання, 
проведені на одному вусі, впливають на слухову 
функцію неоперованого вуха. Виражені зміни 
слуху, що перевищують 10 дБ, відмічені у 7 із 
53 оперованих хворих. 

І.А. Яшан і Т.І. Яшан (1976) в спостере-
женні з практики «Феномен «повышения давле-
ния» после тимпанопластики со звуковой защи-
той круглого окна» описують феномен «підви-
щення тиску» після тимпанопластики з звуко-
вим захистом вікна завитки у хворої 30 років. 
Він полягав в наступному. Пацієнтці була вико-
нана тимпанопластика з звуковим захистом вік-
на завитки (ІV тип). Повторно операція прове-
дена через 3 міс, оскільки в оперованому вусі 
утворилась перфорація новоствореної барабан-
ної перетинки, через яку було видно тефлонову 
плівку, поміщену в барабанну порожнину при 
першій операції. Третій раз хвора поступила в 
клініку через 4 роки. При огляді під мікроско-
пом можна було чітко бачити тонку сіру мем-
брану, що вкривала устя слухової труби і перед-
ні відділи гіпотимпануму. При огляді через пів-
року після останньої операції хвора звернула 
увагу, що слух значно покращується при проду-
ванні слухової труби. Але покращення слуху 
тримається до першого ковтка, після чого він 
знижується до звичайного рівня.  

І.А. Яшан, А.Ф. Масик і Г.С. Протасевич 
(1977) в статті «Отдаленные результатии тимпа-
нопластики в зависимости от предоперационной 
подготовки больного, методики операции, инст-
рументального оснащения хирурга» наводять 
віддалені результати тимпанопластики в двох 
групах хворих: а) оперованих в 1961-1965 рр. 
(перша група – 104 хворих); б) оперованих в 
1966-1971 рр. (друга група – 102 хворих). Закрит-
тя перфорації барабанної перетинки отримано в 
першій групі в 43% спостережень, в другій – в 
69%, покращення слуху в першій групі в 32%, в 
другій – в 71% випадків. Більш сприятливі нас-
лідки тимпанопластики у віддалений період від-
мічено у хворих, оперованих на «сухому» вусі.  

І.А. Яшан (1981) в статті «Функциональ-
ное значение барабанной перепонки и рычажно-
го механизма барабанной системы при слухоу-
лучшающих операциях» розглядає деякі аспекти 
фізіології звукового аналізатора. Зокрема функ-
ціональне значення барабанної перетинки і ри-

чажного механізму барабанної системи при слу-
хопокращуючих операціях. І.А. Яшан, Р.Т. Ла-
вецький і А.Ф. Масик (1972) в рефераті «Влия-
ние хирургических вмешательств на ухе на фу-
нкциональное состояние улитки оперированно-
го больного» описують вплив хірургічних втру-
чань на вусі на функціональний стан завитки 
хворих, яким проводились функціональні опе-
рації. І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький і А.Ф. Масик 
(1973) в рефераті «Сравнительная оценка слухо-
улучшающих операций при хронических отитах 
и их последствиях по ближайших и отдаленных 
функциональных и морфологических результа-
тах» наводять порівняльну оцінку ефективності 
слухопокращуючих операцій при хронічних 
отитах і їх наслідках в найближчий і віддалений 
період по функціональних і морфологічних ре-
зультатах. І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький, А.Ф. Ма-
сик і співавтори (1975) в рефераті «Определение 
эффективности слухоулучшающих операций у 
больных хроническим отитом» наводять визна-
чення ефективності слухопокращуючих хірургі-
чних втручань у хворих на хронічний середній 
отит по функціональних і морфологічних ре-
зультатах.  

Г.С. Протасевич (1972, 1972, 1973) в кан-
дидатській дисертації авторефераті кандидатсь-
кої дисертації і рефераті кандидатської дисерта-
ції «Исходы пластических операций при хрони-
ческом мезотимпаните» аналізує наслідки оща-
дливої тимпанопластики у 138 хворих (164 спо-
стереження) на хронічний мезотимпаніт. При 
цьому в 67,5% спостережень отримано покра-
щення слуху і в 81,7% - відновлення цілісності 
барабанної перетинки. Підкреслюється, що 
ощадливу тимпанопластику можна проводити в 
тих випадках, коли класична тимпанопластика 
не показана, тобто при змішаній приглухуватос-
ті з переважаючим ураженням звукосприймання 
і у осіб похилого віку.  

Таким чином, описані в цій статті відомос-
ті свідчать про те, що результати тимпанопласти-
ки в наукових публікаціях оториноларингологів 
Тернопільщини представлені часто – в 0,99% від 
загального числа (1102) наукових публікацій 
оториноларингологів Тернопільщини. Результати 
тимпанопластики описуються в 11 публікаціях (3 
статтях, 1 анотації, 3 рефератах наукових робіт, 1 
спостереженні з практики, 1 дисертації, 1 авто-
рефераті дисертації і 1 рефераті дисертації). Вва-
жаємо, що наведені відомості щодо результатів 
тимпанопластики матимуть певне пізнавальне, 
теоретичне і практичне значення як для оторино-
ларингологів, так й для інших фахівців (хірургів, 
терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
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А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ФІКСАЦІЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИЦІ 
 

Метою даної роботи був аналіз наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни по фіксації трансплантата при тимпаноплас-
тиці. Раніше такий аналіз не проводився. Публі-
кації з цього питання розпочались з 1981 року. 
За період з 1981 по 2012 рр. оториноларинголо-
гами Тернопільщини по фіксації трансплантата 
при тимпанопластиці опубліковано 12 наукових 
робіт, що складає 1,08% від загального числа 
(1102) публікацій наукових праць оторинолари-
нгологів Тернопільщини. Наукові роботи опуб-
ліковані в журналах: «Вестник оториноларинго-
логии» (м. Москва), «Журнал вушних, носових і 
горлових хвороб» (м. Київ), «Журнал ушных, 
носовых и горловых болезней» (м. Київ), збір-
никах: «Проблемы и возможности микрохирур-
гии уха» (м. Оренбург), «Сборник рефератов 
НИР и ОКР» (м. Москва), «Тезисы докладов ІІ 
съезда оториноларингологов Белоруссии» (м. 
Мінськ), інформаційному листку (м. Київ), кан-
дидатській дисертації (м. Тернопіль), авторефе-
раті кандидатській дисертації (м. Київ), декла-
раційному патенті на винахід (м. Київ), посвід-
ченні на раціоналізаторську пропрзицію (м. Уж-
город). Серед опублікованих робіт 3 статті, 2 
тез, 1 раціоналізаторська пропозиція, 1 посвід-
чення на раціоналізатор-ську пропозицію, 1 ін-
формаційний листок, 1 кандидатська дисертація, 
1 автореферат кандидатської дисертації, 1 рефе-
рат кандидатської дисертації, 1 деклараційний 
патент на винахід.  

І.А. Яшан і Н.М. Рішко (1984) в тезах 
«Эндомеатальная тимпанопластика с фиксацией 
пластического тимпанального лоскута» опису-
ють власну методику тимпанопластики при 
хронічному мезотимпаніті з застосуванням при-
йомів фіксації пластичного тимпанального кла-
птя. І.А. Яшан і Н.М. Рішко (1981) в статті 
«Способ фиксации свободного трансплантата 
при пластике барабанной перепонки» описують 
запропонований ними новий спосіб фіксації ві-
льного трансплантата на держальці молоточка 
при пластиці барабанної перетинки. Проаналі-
зовано результати операцій з застосуванням 
указаного способу (68 спостережень) і без нього 
(36 спостережень). Відмічається, що запропоно-
вана модифікація дає можливість підвищити 
функціональний ефект на 18%, а морфологічний 
– на 16%. Розроблена методика є менш травма-
тичною для функції внутрішнього вуха, підкре-
слюють автори. Н.М. Рішко і І.А. Яшан (1981) в 
інформаційному листку «Способ фиксации лос-
кута на рукоятке молоточка при І – ІІ типах ти-

мпанопластики с трансмеатальным доступом» 
описують спосіб фіксації фасціального клаптя 
на держальці молоточка при І – ІІ типах тимпа-
нопластики з трансмеатальним доступом. Фас-
ціальний клапоть фіксують донизу від держаль-
ця молоточка. Н.М. Рішко (1987, 1987, 1989) в 
кандидатській дисертації, авторефераті канди-
датської дисертації і рефераті кандидатської 
дисертації «Методика фиксации лоскута на ру-
коятке молоточка при тимпанопластике» описує 
варіант тимпанопластики з фіксацією тимпана-
льного клаптя на держальці молоточка, що до-
зволяє надійно фіксувати останній, надати лій-
коподібну форму заново створюваній барабан-
ній перетинці, попередити латералізацію її в 
післяопераційний період, забезпечує відмежу-
вання держальця молоточка з можливими діля-
нками епідермісу на ній від барабанної порож-
нини. Н.М. Рішко (1982) отримала посвідчення 
на раціоналізаторську пропозицію «Способ фи-
ксации фасциального лоскута при І – ІІ типе 
тимпанопластики с трансмеатальным досту-
пом», видане Ужгородською обласною клініч-
ною лікарнею. Н.М. Рішко (1983) в статті «Ис-
ходы 1-2 типов тимпанопластики с применени-
ем фиксации тимпанального лоскута» наводить 
порівняльні дані наслідків тимпанопластики 1 – 
го і 2-го типів у пацієнтів після застосування 
способу фіксації тимпанального клаптя на дер-
жальці молоточка і у хворих, у яких клапоть 
укладено без фіксації. У віддалений період об-
стежено 66,7% оперованих. Наслідки 1-го типу 
тимпанопластики виявились помітно вищими, 
ніж після 2-го. Отримані дані вказують на те, що 
застосування фіксації тимпанального клаптя 
дозволяє підвищити ефективність операції і ро-
зширити показання до її застосування, відмічає 
авторка.  

О.І. Яшан (1997) в раціоналізаторській 
пропозиції «Тимпанопластика: новий спосіб 
фіксації трансплантата барабанної перетинки до 
держальця молоточка» описує розроблений ним 
новий спосіб фіксації трансплантата барабанної 
перетинки до держальця молоточка. Даний спо-
сіб дає змогу надійно фіксувати фасціальний 
трансплантат не в одній точці, а вздовж всього 
держальця молоточка і цим самим попереджу-
вати його зміщення, зазначає автор. О.І. Яшан 
(2000) отримав деклараційний патент на винахід 
«Спосіб фіксації фасціального трансплантату до 
держальця молоточка при тимпанопластиці та 
інструмент для його здійснення – інтродуктор». 
О.І. Яшан, І.А. Яшан і Г.С.Протасевич (2002) в 
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статті «Тимпанопластика с канальной фиксаци-
ей трансплантата барабанной перепонки к руко-
ятке молоточка» описують спосіб тимпаноплас-
тики з «канальною» фіксацією трансплантата до 
держальця молоточка. При такому втручанні в 
фасціальному трансплантаті виконують сліпий 
канал і за допомогою спеціального інструмента 
трансплантат цим каналом одягають на держа-
льце молоточка. Отримані результати свідчать 
про переваги морфо – функціо-нальних резуль-
татів тимпанопластики з канальною фіксацією 
трансплантата до держальця молоточка, зазна-
чають автори.  

О.І. Яшан, І.А. Яшан і П.В. Ковалик 
(2002) в статті «Канальная фиксация фасциаль-
ного трансплантата на рукоятке молоточка при 
тимпанопластике» наводять віддалені результа-
ти тимпанопластики з канальною фіксацією ау-
тофасціального трансплантата до держальця 
молоточка, при якій створюється сліпий канал в 
товщі фасції і одягається трансплантат на дер-
жальце молоточка. Запропонований спосіб за-
стосований при 86 тимпанопластиках і порівня-
но з іншими способами фіксації, коли в фасціа-
льному трансплантаті створюють ексцентрично 
розташований отвір, в нього вводять держальце 

молоточка (51 тимпанопластика) має переваги. 
Встановлено, що спосіб канальної фіксації фас-
ціального трансплантата до держальця молоточ-
ка дозволяє отримати кращі морфологічні ре-
зультати у віддалений період. Закрити перфора-
цію барабанної перетинки удалось у 92% хво-
рих. 

Таким чином, описані в цій статті відомо-
сті свідчать про те, що фіксація трансплантата 
при тимпанопластиці в наукових публікаціях 
оториноларингологів Тернопільщини представ-
лена порівняно часто – в 1,08% від загального 
числа (1102) наукових публікацій оторино-
ларингологів Тернопільщини. Фіксація трансп-
лантата при тимпанопластиці описується в 12 
публікаціях (3 статтях, 2 тезах, 1 раціоналіза-
торській пропозиції, 1 посвідченні на раціоналі-
заторську пропозицію, 1 інформаційному лист-
ку, 1 дисертації, 1 авторефераті дисертації, 1 
рефераті дисертації і 1 деклараційному патенті 
на винахід). Вважаємо, що наведені відомості 
стосовно фіксації трансплантата при тимпаноп-
ластиці матимуть певне пізнавальне, теоретичне 
і практичне значення не лише для оторинолари-
нгологів, а й для інших фахівців (загальних хі-
рургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, 2015 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ  
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

НАУКОВІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ГУРТКІВЦІВ  
КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
При кафедрі оториноларингології, як і 

при інших кафедрах нашого університету, фу-
нкціонує студентський науковий гурток. В 
ньому щорічно проходять заняття до 10-15 
студентів. Вони разом з керівником гуртка 
оглядають хворих, готують доповіді, з якими 
виступають на засіданнях гуртка. Деякі студен-
ти – гуртківці доповідали на засіданнях облас-
ного наукового товариства оториноларинголо-
гів. Багато студентів – гуртківців опублікували 
наукові праці в інститутських (університетсь-
ких) збірниках, журналах. Самостійно опублі-
кували наукові праці тезового формату 10 сту-
дентів – гуртківців. Ряд студентів – гуртківців 
опублікували наукові праці в співавторстві з 
викладачами кафедри оториноларингології. Це 
– П.М. Кланца (1980), Г.Ю. Івашкевич (1983), 
М.Т. Береза (1989), Г.Г. Савчук (1989), А.О. 
Яшан (2013, 2013), К.О. Пляшко (2014) та інші. 

Серед студентів – гуртківців, які самостійно 
опублікували тези наукових праць, слід відмі-
тити В.Т. Тронца (1962), В.С. Курка (1964), 
А.С. Доброноса (1964), В.І. Репнікова (1965), 
О.І. Яшана (1986), Ю.М. Андрейчина (1995), 
Оксану Гоцко (2009), Едуарда Савчука і Алану 
Бітус,Т.А.Питак (2014). Так, В.Т, Тронц (1962) 
в тезах «О некоторых клинических «масках» 
отосклероза» описав випадки отосклерозу, які 
перебігали під маскою інших захворювань слу-
хового аналізатора. Після закінчення інституту 
В.Т. Тронц працював оториноларингологом в 
Підволочиській центральній районній лікарні 
Тернопільської області, затим – в Корсунь – 
Шевченківській ЦРЛ Черкаської області. В те-
зах «О клинике инфекционного ларинготрахе-
обронхита» В.С. Курко (1964) описав клініку 
даного захворювання. В подальшому він захис-
тив кандидатську, а затим докторську дисерта-
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цію і працював професором кафедри загальної 
хірургії Тернопільського державного медично-
го інституту (нині ДВНЗ «Тернопільський 
державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України»). А.С, Добронос 
(1964) в тезах «О некоторых осложнениях тра-
хеостомии» зупинився на ускладненнях трахе-
отомії під час операції і трахеостомії в післяо-
пераційний період. Після закінчення інституту 
він працював оториноларингологом в Сумській 
області, в останні роки – в ЛОР – -відділенні 
Сумської обласної лікарні. В.І. Репніков (1965) 
в тезах «К методике лечения острых стенозов 
дыхательных путей, вызванных инородными 
телами» описав лікування стенозів дихальних 
шляхів такого ґенезу.  

О.І.Яшан (1986) в тезах «Величина и осо-
бенности улучшения слуха у больных с экрани-
рованием окна улитки» зупинився на функціо-
нальних наслідках тимпанопластики за ІV ти-
пом. Після закінчення інституту О.І. Яшан пра-
цював практикуючим оториноларингологом в 
Теребовлянській центральній районній лікарні 
Тернопільської області, затим – оториноларин-
гологом в медсанчастині комбайнового заводу 
(м. Тернопіль). В 1993 році по ІV типу тимпано-
пластики О.І. Яшан захистив кандидатську ди-
сертацію, а в 2002 році – докторську по слухо-
покращуючих операціях у хворих на хронічний 
середній гнійний отит. Нині професор О.І. Яшан 
– завідувач кафедри оториноларингології, офта-
льмології та нейрохірургії Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. 
Горбачевського. Ю.М. Андрейчин (1995) в тезах 
«Лікування гострих гнійних отитів з викорис-
танням кальцієвої форми фосфату целюлози» 
обґрунтував можливість застосування цього се-
редника в лікуванні гострого середнього гнійно-
го отиту (в даному випадку), а пізніше – і хроні-
чного середнього гнійного отиту. Після закін-
чення інституту Ю.М. Андрейчин навчався в 
магістратурі, а затим в аспірантурі при кафедрі 
оториноларингології Тернопільської державної 
медичної академії імені І.Я. Горбачевського (так 
тоді називався інститут). По використанню цієї 
лікарської речовини при гнійних отитах він за-

хистив кандидатську дисертацію, нині пише 
докторську по синуситах. Нині Ю.М. Андрей-
чин працює доцентом кафедри оториноларинго-
логії, офтальмології та нейрохірургії Тернопіль-
ського державного медичного університету іме-
ні І.Я. Горбачевського. Оксана Гоцко (2009) в 
тезах «Консервативне лікування хронічного на-
бряково – поліпозного ларингіту (ларингіт Рей-
нке)» обґрунтувала методи консервативного 
лікування цієї патології. В тезах «Тактика ліку-
вання хронічного катарального риніту у осіб з 
деформацією перегородки носа» Едуард Савчук 
і Алана Бітус (2009) довели, що лікування цієї 
форми риніту слід починати з резекції деформо-
ваної перегородки носа і зазначили, що в ряді 
випадків одна лише резекція перегородки у та-
ких хворих може призвести до ліквідації хроні-
чного катарального риніту.Т.А.Питак (2014) 
обґрунтувала тактику лікуванняя хронічного 
гнійного мезотимпаніту у осіб з аденоїдними 
вегетаціями. 

Студенти – гуртківці А.О. Яшан, 
К.О.Пляшко і Т.А.Питак написали ряд аналіти-
чних праць, де проаналізували опубліковані ро-
боти працівників кафедри оториноларингології. 
Так, А.О. Яшан (2013) зробив аналіз опубліко-
ваних праць по темах: «Визначення об’єму хі-
рургічного втручання на середньому вусі» 
(2013), «Показання і підготовка хворих до тим-
панопластики» (2013), «Формування повітроно-
сної порожнини при тимпанопластиці» (2013), 
«Відновлення слухових кісточок при тимпаноп-
ластиці» (2013), «Адгезивний середній отит і 
тимпаносклероз» (2014), «Класична «тимпаноп-
ластика» (2014), «Хронічний катаральний, ексу-
дативний і секреторний середній отит» (2014). 
К.О. Пляшко і А.О. Яшан (2013) проаналізували 
публікації викладачів кафедри по темах: «Тим-
панопластика ІV типу», а К.О. Пляшко (2014) – 
по темі «Загальне лікування лакунарної ангіни у 
дорослих», а Т.А.Питак (2014)- по те-
мі”Застосування декаметоксину в лікуванні 
хронічного середнього гнійного отиту ” 

Такі публікації наукових і аналітичних 
праць студентів – гуртківців ми зустріли в дос-
тупній літературі. Зазвичай їх є значно більше. 

 
© О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин, І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, 2015 
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, І.В. ШЕВАГА  
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ЧИСТОНОС» В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ 
«ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО» РИНІТУ ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ  

ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ДОРОСЛИХ 
 

У хворих, що перенесли підслизову резек-
цію перегородки носа, у відповідь на хірургічну 
травму виникає «післяопераційний» риніт, який 
виявляється на другий день після видалення ту-
рунд з порожнини носа. В зв’язку з цим предста-
влялось доцільним і перспективним використати 
в лікуванні «післяопераційного» риніту новий 
комбінований препарат «ЧИСТОНОС». Препарат 
«ЧИСТОНОС» представляє собою гель, що міс-
тить комплекс біологічно активних речовин (екс-
тракти календули і алое, β – -каротин), натураль-
ну морську сіль і допоміжні речовини (С.Б. Без-
шапочный и соавт, 2010). В 2011 – 2013 рр. ми 
застосували препарат «ЧИСТОНОС» в місцево-
му лікуванні 30 хворих віком від 20 до 30 років 
на «післяопераційний» риніт при підслизовій 
резекції перегородки носа. «ЧИСТОНОС» вико-
ристовувався по 2 аерозольні дози шляхом впор-
скування в кожну половину порожнини носа 4 
рази на добу протягом 10 днів. Суб’єктивна оцін-
ка хворих в цілому була позитивною. 27 пацієн-
тів вказували на відновлення носового дихання, 3 
– на його покращення, 28 пацієнтів відмічали 
зменшення виділення секреції, 2 – її зникнення 
(на 4-5-й день лікування). При оцінці показників 
терапії за об’єктивними критеріями відмічена 
нормалізація чи покращення риноскопічної кар-
тини на 4- 5 – й день лікування у більшості опе-

рованих. У 27 пацієнтів слизова оболонка носо-
вої порожнини була рожевою, нормальної воло-
гості, нормальної консистенції. У решти 3 хворих 
слизова оболонка порожнини носа була дещо 
набряклою, рожево – червоного кольору, дещо 
підвищеної вологості, нормальної консистенції, 
відмічались водянисті виділення, прохідність 
носа виявилась дещо утрудненою. До 10-го дня 
лікування секреторна функція носа наближалась 
до нормальних показників. Сприйняття препара-
ту «ЧИСТОНОС» було добрим, алергійних реак-
цій та інших побічних явищ не відмічалось у жо-
дного пацієнта.  

Таким чином, застосування препарату 
«ЧИСТОНОС» в місцевому лікуванні хворих на 
«післяопераційний» риніт при підслизовій резе-
кції перегородки носа виявилось ефективним. 
Препарат «ЧИСТОНОС» сприяє добрій регене-
рації тканин і високоефективно відновлює стан 
слизової оболонки порожнини носа у осіб на 
«післяопераційний» риніт при підслизовій резе-
кції перегородки носа, чим значно покращує 
якість життя пацієнтів після цієї операції. Даний 
препарат заслуговує на більш широке впрова-
дження в оториноларингологічну практику для 
місцевого лікування хворих на «післяоперацій-
ний» риніт при підслизовій резекції перегородки 
носа. 

 
© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, І.В. Шевага, 2015 
 
 
 

 
А.О. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. СТАХІВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ  
І ХВОРИХ НА ЇЇ РУБЦЕВИЙ СТЕНОЗ  

 
Метою нашої роботи був аналіз наукових 

публікацій оториноларингологів Тернопільщини 
стосовно мікрофлори слизової оболонки гортані 
у здорових людей і хворих на її рубцевий стеноз. 
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з 
цього питання розпочались з 2008 року. За період 
з 2008 по 2012 рр. опубліковано 4 наукові праці, 
що становить 0,36% від загальної кількості (1102) 
наукових публікацій оториноларингологів Тер-
нопільщини. Наукові роботи опубліковані в жур-
налах: «Вестник оториноларингологии» (м. Мос-

ква), «Журнал вушних, носових і горлових хво-
роб» (м. Київ), «Інфекційні хвороби» (м. Терно-
піль). Серед опублікованих робіт 3 статті і 1 тези. 

А.П. Ковалик, П.В. Ковалик, Д.В. Берего-
вий і співавтори (2008) в тезах «Мікрофлора гор-
тані у здорових людей і хворих рубцевим стено-
зом гортані» наводять дані про вивчення загаль-
ної кількості мікрофлори, бактерійне і грибкове 
обсіменіння і видового складу автохтонної і ало-
хтонної мікрофлори слизової оболонки гортані у 
40 здорових людей, а також у 55 хворих на руб-
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цевий стеноз гортані віком від 32 до 67 років. У 
здорових людей частіше всього висівали стафі-
лококи, стрептококи, нейсерії і значно рідше ко-
ринобактерії, ентеробактерії і гриби роду 
Сandida. У хворих на рубцевий стеноз гортані 
виявляли такі ж види аеробних мікроорганізмів, 
однак частота їх виділення була набагато біль-
шою. А.П. Ковалик (2009) в статті «Мікрофлора 
слизової оболонки гортані здорових осіб і хворих 
з її рубцевим стенозом» наводить дані про часто-
ту виявлення, щільність і видовий склад мікроор-
ганізмів, виділених з слизової оболонки гортані 
40 здорових осіб і 55 хворих на рубцевий стеноз 
гортані. Загальна щільність мікробних популяцій 
у здорових осіб становила 2672±614 КУО/мл, у 
хворих на рубцевий стеноз гортані,причиною 
якого не були злоякісні новоутвори - 17510±1983 
КУО/мл, Всього виділено й ідентифіковано 312 
штамів мікроорганізмів. Встановлено, що у здо-
рових осіб на слизовій оболонці гортані визна-
чаються в більшшості випадків стафілококи, 
стрептококи й нейсерії, інші види мікроорганіз-
мів (мікрококи, коринобактерії, гриби роду 
Сandida, мораксели) знаходять значно рідше. У 
хворих з рубцевими стенозами гортані виникає 
дисбактеріоз, що проявляється збільшенням час-
тоти виявлення й щільності обсіменіння популя-
ціями нейсерій, стрептококів, грибків роду 
Сandida, відмічає автор.  

А.П. Ковалик і О.В. Говда (2010) в статті 
«Характеристика микрофлоры слизистой оболо-
чки гортани у здоровых лиц и у больных рубцо-
вым стенозом гортани» описують результати ви-
вчення частоти зустрічаємості, щільність і видо-
вий склад мікроорганізмів, виділених із слизової 
оболонки гортані 40 здорових осіб і 55 хворих на 
рубцевий стеноз гортані. Загальна щільність мік-
робних популяцій у здорових осіб склала 
2672±614 КУО/мл, у хворих на рубцевий стеноз 
гортані, причиною якого не були злоякісні ново-
утворення,-17510±1983 КУО/мл, а у пацієнтів, 
які перенесли хірургічне втручання на гортані з 
приводу злоякісного процесу, - 19375±2103 
КУО/мл. Всього виділено і ідентифіковано 312 
штамів мікроорганізмів. Найчисліннішою була 
група кокових бактерій: стрептококи – 74 куль-
тури, нейсерії – 72, стафілококи – 62, мікрококи – 
12. Разом вони склали 70,5% всіх ізольованих 
штамів і представляли автохтонну мікрофлору. 
Коринебактерії, мораксели і ентерококи зустрі-
чались рідко і належали до транзиторних мікро-
бів. У здорових осіб на слизовій оболонці гортані 
визначаються в більшості випадків стафілококи, 
стрептококи і нейсерії. Інші види мікроорганізмів 
визначаються значно рідше. В порівнянні з здо-

ровими людьми значно збільшилась частота зу-
стрічаємості нейсерій, стафілококів і грибів роду 
Сandida. У хворих на рубцевий стеноз гортані 
розвивається дисбактеріоз, при якому домінант-
ними видами ставали N.flava, S.aureus, 
S.epidermidis, S.haеmophilicus i Candida. Підкрес-
люється, що визначення мікробного пейзажу при 
рубцевих стенозах гортані важливе для оторино-
ларингологів при проведенні профілактики і те-
рапії гнійно – септичних ускладнень під час хі-
рургічного лікування цих хворих.  

А.П, Ковалик (2011) в статті «Антибіоти-
кочутливість кокової мікрофлори, виділеної із 
слизової оболонки гортані у здорових осіб і 
хворих на її рубцевий стеноз» наводить видовий 
склад кокової мікрофлори, виділеної із слизової 
оболонки гортані, і її чутливість до антибіотиків 
у 40 здорових осіб і 55 хворих на рубцевий сте-
ноз гортані віком від 32 до 67 років. Всього ви-
ділено й ідентифіковано 208 штамів. З них у 
здорових людей 24 штами стафілококів, 35 
стрептококів і 17 нейсерій. У хворих рубцевим 
стенозом гортані, відповідно 38, 39 і 55 штамів. 
Чутливість мікроорганізмів визначали до пені-
циліну, еритроміцину, гентаміцину, цефтріаксо-
ну, амоксиклаву і левофлоксацину. Встановле-
но, що різні штами кокової мікрофлори, виділе-
ної із слизової оболонки гортані у здорових осіб, 
проявили високу чутливість до антибіотиків. В 
той же час виділена кокова мікрофлора із слизо-
вої оболонки гортані при її рубцевому стенозі 
проявила високу резистентність, особливо ста-
філококи і нейсерії, до більшості тестових анти-
біотиків. Більш вираженою антимікробною дією 
володіють амоксиклав, левофлоксацин і цефтрі-
аксон. Визначення чутливості кокової мікроф-
лори до антибіотиків є важливим критерієм при 
використанні того чи іншого антибактерійного 
препарату для запобігання інфекційним усклад-
ненням після проведеного хірургічного втру-
чання на гортані, підкреслює автор. Антибіоти-
ком вибору при цьому може бути амоксиклав 
або левофлоксацин, зазначає він.  

Таким чином, наведені в цій статті дані 
свідчать про те, що мікрофлора слизової оболо-
нки гортані у здорових людей та хворих на її 
рубцевий стеноз представлена порівняно рідко – 
в 0,36% від загального числа (1102) наукових 
публікацій оториноларингологів Тернопільщи-
ни. Вона описана в 4 наукових працях (3 статтях 
і 1 тезах). Вважаємо, що викладені дані мати-
муть певне пізнавальне і практичне значення як 
для оториноларингологів, так й для інших фахі-
вців (інфекціоністів, мікробіологів, бактеріоло-
гів, сімейних лікарів та ін.). 

 
© А.О. Яшан, І.В. Хоружий, О.В. Стахів, Г.С. Протасевич, 2015 
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В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО, Е.В. САПРОНОВА, Л.А.ЧИГРИНА,  
Е.А. ЛИТОВЧЕНКО, А.А. ПАЛЮХ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

 ОТДАЛЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
ПРИ ТРАНССЕПТАЛЬНРОМ ДОСТУПЕ К КЛИНОВИДНЫМ ПАЗУХАМ 

 
В настоящее время при трансназальном 

удалении опухолей селлярной локализации ши-
роко используется транссептальный доступ. Це-
лесообразность этого доступа объясняется спо-
собностью сочетания адекватной визуализации 
опухоли и минимальной травматизацией струк-
тур полости носа. Известны различные совре-
менные модификации данной операции, однако 
сохраняется высокая вероятность атрофических 
процессов в полости . После трансептального 
доступа к клиновидной пазухе отмечается от 1% 
до 13% перфораций носовой перегородки.  

Кроме того, само удаление новообразова-
ний часто не является радикальным, что приво-
дит к рецидивированию основного заболевания 
и требует повторных вмешательств. Так реци-
дивы аденом гипофиза после доступа через пе-
регородку носа, которые потребовали проведе-
ния повторных вмешательств, встречаются от 
10% до 31% случаев. Основной сложностью, с 
которой встречается ринохирург при выполне-
нии повторной операции, является затрудненное 
ориентирование в операционном поле по при-
чине разрушения анатомических структур во 
время предыдущего вмешательства. Наиболее 
часто встречающаяся проблема во время реопе-
рации – это осуществление контроля за средин-
ной линией, роль которой выполняют хрящевой 
и костный отдел носовой перегородки. В связи с 
чем возникает необходимость разработки хи-
рургического вмешательства с максимальным 
сохранением анатомо-физиологических взаимо-
связей носовых структур для достижения хоро-
ших функциональных результатов при после-
дующих реоперациях. 

 В нашей клинике 81 больному выполнял-
ся транссептальный доступ к клиновидной па-
зухе, как этап нейрохирургической операции, по 
поводу опухолей селлярной локализации. Ос-
новная группа А – представлена 31 пациентом, 
которым доступ осуществлялся по усовершен-
ствованной щадящей методике. Группу сравне-
ния Б – составляло 50 пациентов, которым опе-
рация проводилась по традиционной методике.. 

Транссептальная сфенотомия традицион-
ным методом была выполнена 50 больным. При 
этом доступе существует вероятность развития 
атрофических процессов в полости носа, так как 
удаляется хрящевой и костные отделы отдел 
носовой перегородки, а также недостаточно мо-
билизируется слизистая носовой перегородки и 

дна полости носа, что в процессе операции при-
водит к ее травматизации и разрывам и повы-
шенной кровоточивости.  

Транссептальная сфенотомия модифици-
рованным методом была выполнена 31 больно-
му .При выполнение данной операции перпен-
дикулярная пластинка решетчатой кости удаля-
ется крупными фрагментами при помощи щип-
цов. Вскрывается передняя стенка клиновидной 
пазухи в области соустья с двух сторон, разру-
шая переднюю стенку книзу после чего удалял-
ся рострум клиновидной пазухи единым блоком 
и вскрывается передняя стенка. После нейрохи-
рургического этапа операции костные и фраг-
менты и рострум реимплантируются, хрящевой 
отдел носовой перегородки устанавливается в 
срединное положение.  

При анализе клинических исследований, 
мы отметили стабилизацию явлений реактивно-
го воспаления к седьмой неделе, и не выявили 
различий в динамике восстановительных про-
цессов в полости носа. А также не было отличий 
в эндоскопической картине в раннем послеопе-
рационного периоде между группами А и Б. 

Пациенты наблюдались нами в амбула-
торных условиях до 3-х лет. Развитие перфора-
ций в костном отделе носовой перегородки, при 
наблюдении больных более года, позволяет су-
дить о нарушении трофики, которое проявляет-
ся в позднем послеоперационном периоде.  

При эндоскопическом наблюдении за пе-
риод от 1 года до 3-х лет после операции у па-
циентов группы А слизистая была блестящая и 
имела нормальный розовый цвет без налетов и 
корок. У всех пациентов была сохранена нор-
мальная архитектоника внутриносовых струк-
тур. У 1 пациента через 7 месяцев после опера-
ции сформировалась перфорация носовой пере-
городки в костном отделе до 3 мм. в диаметре. 
При динамическом наблюдении до 3-х лет раз-
меры перфорации не увеличились. 

Осматривая полость носа эндоскопами 
пациентов в группе Б на протяжении 3-х лет 
после операции, перфорации носовой перего-
родки были отмечены у 9 (18%) человек. У дво-
их пациентов перфорации сформировались че-
рез год после операции в костном отделе носо-
вой перегородки. У 7-ми человек перфорации 
сформировались в течение периода 2-х – 3-х лет 
после операции. У двоих пациентов образовался 
дефект в костном отделе носовой перегородки 
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через 1,5 года после оперативного вмешательст-
ва (у одного диаметром до 2-х мм., у второго 
обследуемого до 5-ти мм.). При наблюдении до 
3-х лет размеры перфораций у них не увеличи-
лись. У троих больных перфорации носовой пе-
регородки в костном отделе имели размер до 1 
см., и были выявлены через 2 года после опера-
ции. У двоих пациентов образовались перфора-
ции размером более 1 см. и затрагивали костный 
и хрящевой отделы носовой перегородки, и бы-
ли выявлены при эндоскопическом осмотре че-
рез 2,5 года после операции. При динамическом 
осмотре этих пациентов на протяжении трех лет 
размеры перфорации не изменились. 

Среди прооперированных транссепталь-
ным доступом под нашим наблюдением находи-
лось 17 (20.9%) пациентов с рецидивами опухоли 
селлярной локализации. Интерес этой группы 
заключается в том, что представляется возмож-
ность во время повторной операции изучить со-
стояние костных и хрящевых структур носовой 
перегородки, после проведенных ранее традици-
онных и модифицированных оперативных вме-
шательств. В ходе реоперации, у 5 пациентов, в 
группе Б нередко отмечался ряд трудностей: раз-
рывы слизистой оболочки носовой перегородки в 

ходе разделения листков слизистой в задних оте-
лах. Это вызывало чрезмерную кровоточивость 
тканей и затрудненную ориентацию в операци-
онной ране. При разрывах слизистой ощущение 
проваливания и пустоты имитировало вход в 
клиновидную пазуху или в хоан 

В ходе реопераций в группе А, у 12 паци-
ентов, на этапе создания тоннелей по дну полос-
ти носа и в хрящевом отделе носовой перего-
родки, особых трудностей не возникало. Это 
объяснялся тем, что при первой операции эти 
структуры повреждались минимально, и сохра-
нялась структура взаимоотношений кость – над-
костница, хрящ-надхрящница, а также произво-
дилась реимплантация костных фрагментов но-
совой перегородки. 

 Усовершенствованная методика хирур-
гического доступа к клиновидным пазухам че-
рез носовую перегородку, позволила уменьшить 
в 5.6 раз количество перфораций носовой пере-
городки в отдаленном послеоперационном пе-
риоде.  

Через год после операции удовлетвори-
тельное носовое дыхание и нормальные функ-
циональные показатели слизистой оболочки 
полости носа отмечены у 96.8% пациентов. 
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