
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКАРІВ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 
ДУ «ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ» 

 
 
 
 

      
             урнал 
вушних,  
носових 
і горлових 
хвороб 

 
 

 

 
Спеціальний випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» присвя-
чено роботі Щорічної традиційної весняної конференції Українського науко-
вого медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Новітні технології 
в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР-
органів» (16-17 травня 2016 р.). 

 

Відповідальна за випуск: Холоденко Т.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Адреса редакції: 01680, м. Київ-680, вул. Зоологічна, 3. Телефон: 483-12-82 
 

Підписано до друку 25.04.2016 р. 
Формат 60х84/8. Друк офсетний. Тираж 900 прим. Замовлення  

 
Виготовлено у ТОВ «Вістка». 

 
Виробничо-торговельна фірма “Просвіта”, Київ-32, б-р Т.Шевченка, 46 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 
ДВОМІСЯЧНИЙ 

ЖУРНАЛ 

Заснований у січні 
1924 року 

№ 3-c 
травень 

2016 
Київ – “Просвіта” 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 2 

МАТЕРІАЛИ 
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ  

«НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ 
ЗАПАЛЬНИХ ТА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

ЛОР-ОРГАНІВ» 
 
 

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

СТАН ІМУННОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТ. 
ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 

 
Хірургічні втручання з приводу Cr гортані 

привертають значну увагу дослідників в зв’язку 
з їх актуальністю, великою кількістю модифіка-
цій оперативних втручань та важливістю прове-
дення малотравматичних, ощадливих резекцій 
для збереження функціональної активності ор-
гана. При виконанні цих втручань гостро постає 
питання не тільки оцінки місцевих патологічних 
змін в гортані, їх розповсюдженості та можли-
вості технічного проведення органозберігаючо-
го втручання, а й стан загального імунного ста-
тусу хворого та місцевого імунітету. У вивченні 
імунного статусу хворих виділяються наступні 
направлення: дослідження стану базових пара-
метрів імунітету (загальна кількість лейкоцитів, 
Т та В лімфоцитів, великих гранулярних лімфо-
цитів (ВГЛ), імуноглобулінів різних класів); 
функціональної активності вроджених факторів 
(фагоцитів, природних цитотоксичних клітин 

(ПЦК), активність міграції клітин крові); рівнів 
онкомаркерів при раку гортані в сиворотці крові 
(КЕА, SCC); цитокінів онкологічної, про-, та 
протизапальної направленості (інтерлейкіни 1-
10, інтерлейкін 6, TNF-α); факторів імунопато-
логічної направленості (імунні комплекси різної 
величини).  

Кількість лейкоцитів в крові у хворих на 
рак гортані знижена, та не зазнає суттєвих змін 
в найближчому періоді після хордектомії, вміст 
лімфоцитів та ВГЛ в периферичній крові також 
не мало суттєвих змін. Але у хворих після хорд-
ктомії з використанням електротермоадгезії ма-
ла місце тенденція до відновлення кількості 
ВГЛ. Найбільш достовірні відхилення у вмісті 
клітин імунітету виявлено у хворих на рак гор-
тані по відношенню до Т та В-лімфоцитів, які у 
відносній кількості були нижче, ніж у здорових 
осіб. 

 
Таблиця 1 

Вміст Т-и В-лімфоцитів, клітин моноцитарного ряду у крові хворих на рак гортані в різних группах 

Групи Відносний вміст клітин, % 
Т-лімфоцити (CD3) В лімфоцити (CD (22)) Моноцити (CD14) 

Контроль 55,2 (42-61) 12,7 (10-17) 5,0 (4-7) 
Хворі на рак гортані до операції 23,5 (15-33) 7,2 (3-15) 7,1 (6-10) 
Електортермоадгезія 30,2 (20-38) 15,5 (12-18) 6,5 (6-10) 
Стандартна методика 29,2 (20-33) 9,6 (5-12) 9,1 (5-11) 

 
При дослідженні одного з базових пара-

метрів гуморального імунітету – вмісту імуног-
лобулінів різних класів, встановлено різницю в 
рівні концентрації крупно дисперсних білків 
IgM та IgA між групою контролю та хворими на 

рак гортані до операції. Через місяць рівень IgA 
наближався до показників здорових донорів 
тільки в групі з електротермоадгезією. Рівень 
IgM лишався підвищеним в обох групах після 
операції. 
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Таблиця 2 
Вміст імуноглобулінів різних класів у сироватці крові хворих на рак гортані  

до та після операції в різних групах 

Групи 
Концентрація в г/л МЕ/мл 

IgM IgA IgG IgE 
Контрольна група 1,4 (0,5-2) 1,5 (1-2,6) 11,9 (8-14) 33,3 (0-60) 
Хворі на рак гортані до операції 3,8 (1,2-9) 3,5 (2-6) 12,8 (7-15) 23,5 (0-58) 
Електротермоадгезія 2,9 (2-4) 2,2 (1-3,2) 9,5 (6-13) 45,6 (20-75) 
Стандартна методика 3,4 (3-5) 2,9 (2-4) 10,6 (8-14) 39,2 (15-60) 

  
Таблиця 3 

Деструктивна активність ПЦК крові хворих на рак гортані  
при різних видах хірургічного лікування (стандартна методика та електротермоадгезія). 

Групи Контроль РГ до Протокол ТА 
Hep-2 28,2 (18-33) 5,0 (0-12) 10,2 (5-14) 22,0 (16-27) 

ЭЦ 44,5 (19-49) 15,0 (12-17) 18,4 (13-22) 31,0 (20-40) 
 

Таблиця 4 
Фагоцитарна активність клітин крові різних груп хворих 

Показатели: Контроль Сr гортані до операції Стандартна методика Електротермоадгезія 
ФП 88,2 (78-93) 65,0 (50-72) 60,2(50-74) 82,0(66-87) 
ФИ 5,5 (4-6) 2,0(1-3,7) 2,4( 1,3-3,2) 4,0(2-7) 
 
 
Визначення активності ЕЦК крові хворих 

на рак гортані та у практично здорових осіб, 
було встановлено, що деструктивна активність 
даної групи клітин була знижена більше в від-
ношенні клітин рака гортані Нер-2, в порівнянні 
з клітинами мішенями – еритроцитами курчат. 
Використання електротермоадгезії нормалізува-
ло активність ЕЦК до обох видів клітин міше-
ней, тоді як після операції за стандартною мето-
дикою часткова нормалізація визначалась лише 
у відношенні ксеногенних еритроцитів. 

Дослідження фагоцитозу як вродженого 
фактору імунітету, що визначає високий рівень 
протипухлинного імунітету, виявило, активність 
фагоцитозу у хворих на рак гортані пригнічена я к 
по фагоцитарному показнику, так і по фагоцитар-
ному індексу, проведення оперативного лікування 
за стандартною методикою не сприяло активації 
фагоцитозу протягом місяця після оперативного 
лікування. Тоді як використання електротермоад-
гезії супроводжувалось достовірною активацією 
фагоцитозу на протязі місяця після операції. 

При вивченні міграції клітин «білої кро-
ві» (це відображення ступеню функціонального 
стану клітин до міграції, таксису та інтенсив-
ність міграції), встановлено, що у хворих на 
рак гортані суттєво страждає міграційна здат-
ність клітин білої крові в порівнянні зі здоро-
вими донорами (в 5 разів). Після проведення 
операції за стандартною методикою не відмі-
чалось відновлення цієї властивості, тоді як 
при використанні електротермоадгезії виявлена 
достовірна тенденція до нормалізації рівня міг-
рації, який, однак, не досягав рівня значень в 
контрольній групі. 

Тобто, наші дослідження доводять, що 
при проведенні оперативного втручання з вико-
ристанням електротермоадгезії відновлення клі-
тин до міграції, зміни активності ПЦК, фагоци-
тарна активність, були достовірно більш вира-
жені, ніж при використанні стандартної методи-
ки, а значить відбувається більш швидке та пов-
ноцінне відновлення базових параметрів імуні-
тету. 

 
 

© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, 2016 
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ ФОНОПЕДИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ ЛАРИНГІТ 

 
Серед запальних процесів гортані, найча-

стіше зустрічається хронічний катаральний ла-
рингіт. Особливо це захворювання притаманне 
особам голосових професій, в зв’язку з тим, що 
головною скаргою, яку пред’являють ці хворі, є 
дисфонія. Прогноз при цьому захворюванні при 
адекватному лікуванні сприятливий, але інколи 
виникають такі ускладнення, як перехід в гіпер-
пластичну форму, що в свою чергу призводить 
до затяжної дисфонії.  

Під нашим наглядом В ЛОР клініці 
НМАПО з 2014 по 20015 рр. знаходилось 16 
осіб голосових професій (педагоги, диктори, 
вихователі дитячих закладів), віком від 25 до 50 
років (11 жінок та 5 чоловіків). Хворі скаржи-
лись на порушення голосоутворення, у вигляді 
охриплості різного ступеню, кашлю, та швидкої 
втомлюваності голосу,зменшення сили голосу, 
порушення тембру. 

При обстеженні застосовувалась ларинго-
скопія, відеоларингоскопія, мікроларингоскопія. 
Під час обстеження виявляли застійну гіперемію 
та рівномірне потовщення слизової оболонки 
гортані, потовщення голосових складок. Останні 
часто були покриті слизовими виділеннями, під 
час фонації відмічалося не повне їх змикання. 

Під час загострення процесу хворим при-
значались лужні інгаляції; обмеження голосово-
го навантаження; відхаркуючи засоби та фізіо-
терапевтичні процедури. Внаслідок проведеного 
лікування загострення процесу минало протягом 
2-3 тижнів. 

Після зникнення запального процесу, з 
метою відновлення голосової функції, проводи-
лась фонопедична корекція голосу. 

Метою корекційно-реабілітаційної роботи 
було виявлення та включення компенсаторних 
можливостей організму, ліквідація патологічно-
го способу голосоведіння. Проводилися наступ-
ний комплекс вправ: 

- на активізацію нервово-м’язового апара-
ту гортані; 

- на розвиток мовленнєвого дихання; 
- на слухове сприймання; 
- функціональні тренування з розвитку 

сили, висоти, тембру голосу; 
- закріплення отриманих навиків вірного 

голосоведіння; 
- автоматизація отриманих навиків фона-

ції у спонтанному мовленні. 
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. Термін заняття складає 
від 20 до 40 хвилин. 

Спостереження за хворими протягом року 
показало, що у 11 відбулося повне відновлення 
голосової функції. Голос став модульований, 
голосова атака м’яка,динамічний діапазон ши-
рокий, хворі могли варіювати силу голосу, збі-
льшилась тривалість фонації. 

У 3 хворих – голос був глухий, закритий, 
модульований, голосова атака м’яка. 

У 2 хворих – спостерігалась легка охрип-
лість голосу, який був глухий, слабкий, не дзві-
нкий. 

Таким чином, у осіб голосових професій, 
одночасно з проведенням протизапального ліку-
вання хронічного ларингіту, важливо і необхід-
но проводити курс фонопедичної корекції, на-
правленої на відновлення якісних показників 
голосу, а саме – сили, висоти, тембру.  

Такий комплексний підхід в лікуванні є 
важливим для подальшої професійної діяльності 
цих хворих. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, 2016 
 

 
 

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Н.В. БОЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИДИ ЯТРОГЕННИХ УСКЛАДНЕНЬ В ПРАКТИЦІ ОНКООТОЛАРИНГОЛОГА 
 

Науково-технічний прогрес за останні де-
сятиріччя набрав неймовірних обертів, особливо 

це відчутно в медичній галузі. Разом зі збага-
ченням медичної практики новими діагностич-
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ними та лікувальними технологіями, з’явились і 
негативні її прояви і в першу чергу це стосуєть-
ся інвазивних, діагностичних методів дослі-
дження, лікарських маніпуляцій та хірургічними 
втручаннями (В.В. Серов, 1999; О.Е. Бобров, 
2003; G. Agnell, 1997). Навіть такі неінвазивні 
променеві діагностичні дослідження, як УЗД, 
РКТ та МРТ, особливо при чисельних повтор-
них дослідженнях, негативно впливають на іму-
нну систему, провокують розвиток запізнених 
генетичних та канцерогенних ефектів, пору-
шення обмінних процесів (В.В. Серов, 1999; 
D.F. Cahill, 1983; А.О. Martin, 1984; M. W. 
Miller, 1985). Треба зазначити, що кількість ят-
рогенних ускладнень (що виникли на тлі прове-
дених діагностичних та лікувальних втручань) 
складає досить велику частку від кількості зага-
льних лікарських ускладнень і це питання, на-
жаль, актуальне і на теперішній час. Так, згідно 
даних ООН, ще 1995 році, доходи світової інду-
стрії медичної допомоги перевищили 2 трлн. 
доларів (А.П. Радзиховський, Л.В. Кейсевич, 
2002).  

Ятрогенії або ятрогенні захворювання – 
це патологічні процеси, які виникають від нео-
бережних, помилкових, некваліфікованих дій 
лікаря, та охоплюють широке коло ускладнень: 
від психічної травми, до негативних наслідків 

діагностичного дослідження, анестезіологічного 
забезпечення, консервативного і хірургічного 
лікування (Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Шкорбо-
тун В.О., 2004). Всі види ятрогенних випадків 
умовно можна поділити на наступні групи: 

1. Ускладнення, що обумовлені помилка-
ми при обстеженні хворого (недостатній обсяг 
зібраного анамнезу, загальний огляд хворого, 
тощо), 

2. Ускладнення, що обумовлені проведен-
ням інструментальних (на сам перед інвазивних) 
методів обстеження, 

3. Ускладнення, що виникли на тлі прове-
дення консервативної терапії, 

4. Ускладнення, що виникли під час хіру-
ргічного лікування, 

5. Ускладнення, що обумовлені психоло-
гічною травмою. 

Ретельний аналіз кожного клінічного 
ускладнення згідно наведеної класифікації до-
зволить встановити недоліки обстеження та лі-
кування, грипи ризику і тим самим, мінімізувати 
їх розвиток. Таким чином, при системному під-
ході до вивчення кожного випадку ятрогенного 
ускладнення вдається встановити його етіопато-
генетичний чинник, призначити адекватну тера-
пію і, що головне, своєчасно попередити виник-
нення. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Н.В. Божко, 2016 
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АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ ДЕКАСАНОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАЙМОРОЭТМОИДИТАХ 
 

Лечение хронических риносинуситов 
должно строиться на основе ограниченного ис-
пользования антибиотиков с одновременным 
воздействием на основные звенья патогенеза 
воспалительного процесса в околоносовых па-
зухах (В.Т. Пальчун и соавт., 2011). Одной из 
составляющих такого подхода является созда-
ния высоких концентраций антибактериального 
препарата непосредственно в очаге воспаления. 
Практика показывает, что действие лекарствен-
ных средств проявляется как при их всасывании 
(резорбтивный эффект), так и за счёт воздейст-
вия на рефлексогенные зоны слизистой оболоч-
ки верхних дыхательных путей (В.Ф. Корсун и 
соавт., 2010). 

Целью исследования являлось изучение 
клинической эффективности ингаляций аэрозо-
ля антимикробного препарата Декасан в ком-

плексной терапии больных хроническим гаймо-
роэтмоидитом. 

Материалы и методы. Исследовали па-
циентов обоего пола в возрасте от 29 до 58 лет, 
лечившихся в ЛОР-клинике с хроническим 
гнойным гаймороэтмоидитом. В исследование 
было включено примерно равное количество 
мужчин и женщин (21 и 20). У всех поступив-
ших изучали анамнез, данные риноскопии, ри-
нопневмометрии, а также проводили клиниче-
ские стандартные обследования. Больные были 
распределены случайным методом на две груп-
пы, сопоставимые по полу, возрасту и выражен-
ности заболевания.  

Пациенты основной группы (n=20) кроме 
базисной терапии, включающей пероральный 
приём противовоспалительных препаратов, му-
колитиков, антигистаминных средств и носовых 
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солевых орошений, получали аэрозольтерапию. 
Для этого использовали небулайзер и водный 
раствор декаметоксина – Декасан. Процедура 
длилась 8 минут, повторялась дважды в день в 
течение 7-10 дней.  

Больные контрольной группы (n=21) по-
лучали только базисную терапию. Кроме того, 
всем пациентам ежедневно промывали околоно-
совые синусы фурасолом по методу Проетца.  

Об эффективности лечения судили по 
уменьшению болевого синдрома и нормализа-
ции результатов общеклинических исследова-
ний. Оценивали также динамику назальных по-
казателей: прекращение ринореи, восстановле-
ние носового дыхания, нормализация риноско-
пической картины и показателей мукоцилиарно-
го транспорта (по данным сахаринового теста). 
В конце лечения выполняли контрольное рент-
генологическое обследование ОНП. 

Результаты и их обсуждение. На фоне 
применения небулайзерной аэрозольтерапии 
Декасаном у 60,0 % пациентов основной группы 
отмечено быстрое регрессирование основных 
симптомов заболевания уже в первые четверо 

суток лечения. Восстановление обоняния, ис-
чезновение заложенности носа, прекращение 
насморка отмечены у пациентов основной груп-
пы соответственно на 5,2±0,2, 6,1±0,1 и 7,2±0,3 
день. У больных контрольной группы эти изме-
нения наблюдались на 6,4±0,3, 7,5±0,2 и 9,3±0,1 
сутки соответственно (р<0,05). 

Средние сроки нормализации температу-
ры тела у пациентов основной группы составили 
4,2±0,3 дня, в то время как у пациентов кон-
трольной – 6,3±0,2. Клиническое улучшение к 8-
у дню отмечено у 80,0 % больных основной 
группы и у 66,7% контрольной (р>0,05).У паци-
ентов, принимавших аэрозольную терапию, по-
казатели мукоцилиарного транспорта нормали-
зовались к 10-му дню (в контрольной группе – к 
12-14-му).  

Аллергических реакций и нежелательных 
побочных явлений у пациентов при применении 
аэрозоля Декасана мы не наблюдали. 

Вывод. Небулайзерная аэрозольтерапия 
Декасаном является весьма эффективным мето-
дом в комплексном лечении пациентов с хрони-
ческим гаймороэтмоидитом. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, П.В. Андреев, В.В. Гинькут, 2016 
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО СИНУСИТА 
 

В последнее время заболеваемость сину-
ситами увеличилась почти в 3 раза, а госпитали-
зация больных растет ежегодно на 1,5-2%. Дан-
ная проблема является одной из самых актуаль-
ных в отоларингологии (Д.И. Заболотный, 
2010). В Украине острым синуситом болеют 
15% населения (Ю.В. Митин и соавт., 2006; Р.А. 
Абызов и соавт., 2011). 

 Слизистая оболочка полости носа и око-
лоносовых пазух представляет единое целое. 
Слизистая покрыта многослойным реснитчатым 
эпителием, который играет важную роль в рабо-
те мукоцилиарного транспорта. Активное уча-
стие в элиминации патогенных ингредиентов 
отводится мукоцилиарной системы. Причины, 
которые способствуют нарушению транспорта, 
это нарушение аэродинамики в полости носа за 
счет искривления носовой перегородки (Г.З. 
Пискунов, 2008) и наличие отделяемого в по-
лости носа. 

В патогенезе заболевания лежит отек сли-
зистой оболочки полости носа и околоносовых 
пазух, вследствие чего возникает окклюзия ес-

тественных отверстий пазух, ухудшение дрена-
жа и аэрации. В пазухах создается отрицатель-
ное давление, появляется транссудат, который 
является питательной средой для инфекции 
(В.Р. Деменков и соавт., 2012). При воспали-
тельном процессе в полости носа происходит 
блокада соустья с гайморовой пазухой. 

Патогенетическая терапия, целью которой 
является уменьшение отека, воспаления слизи-
стой полости носа, нормализация реологии сек-
рета, эффективная элиминация патологического 
отделяемого, восстановление дренажной и вен-
тиляционной функции гайморовой пазухи. 
Только определенная последовательность при-
менения препаратов обеспечивает положитель-
ный эффект. 

Под нашим наблюдением находится 36 
больных с острым гнойным гайморитом. Воз-
растной аспект был от 19 до 57 лет. Пациенты 
были разделены на две группы – основная (18), 
односторонний гнойный гайморит диагностиро-
ван у 15, двусторонний – у 3. Для ирригацион-
ной терапии применялся гипертонический спрей 
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Доктор Марис 3-4 раза в сутки. Преимущество 
гипертонических растворов обоснованы меха-
низмом их действия: они способны облегчить 
носовое дыхание посредством осмотического 
эффекта, в то время, как изотонические солевые 
растворы просто очищают и увлажняют слизи-
стую оболочку. Для анемизации слизистой и 
снятия отека с соустья пазухи применялся нокс-
прей. С целью разжижения вязкого, густого сек-
рета и улучшения моторики мерцательного эпи-
телия слизистой носа использовался «Синус-
Лифт» Актив 2 раза в сутки. В состав данного 
препарата входит экстракт цикломена европей-
ского, сапонины с выраженным действием на 
тригеминальную активность, нормализуют 
функцию мерцательного эпителия. 

Среди пациентов контрольной группы 
(18), односторонний гнойный гайморит – у 16, 
двусторонний – у 2 больных.  

Традиционная схема лечения включала 
прием антибиотиков, деконгестантов, муколи-
тиков, антигистаминных препаратов, санация 
пазух по Проетцу. 

Анализируя полученные данные можно 
сделать вывод, что головная боль у больных в 
основной группе в течение 1 суток уменьшилась 
у 83,3% больных, в контрольной у 50%, на тре-
тьи сутки головная боль не беспокоила в основ-
ной группе, а в контрольной (слабой интенсив-

ности) – у 44,4%, полностью перестала беспоко-
ить на 4 сутки. Выделения из носа сократились 
в основной группе на 2 сутки у 95% больных, 
прекратились на 4-5-е сутки. В контрольной 
группе соответственно 45% и перестали беспо-
коить на 6-7-е сутки. 

При оценке температуры отмечено, что в 
1 группе в течение 1 суток температура 37,4о 
отмечена у 38,8%, на вторые сутки температура 
37,2о у 38,8%, третьи сутки 36,6о у 88,7%. В кон-
трольной группе в первые сутки 37,8о отмечена 
у 66,6%, вторые сутки 37,2о (86%) и третьи су-
тки 37,0о (у 34,2%). 

Риноскопическая картина в основной 
группе нормализовалась на 4-5 день у 89% па-
циентов, слизистая носа была розовая, отсутст-
вовали выделения. В контрольной группе выде-
ления из носа отмечались у 45,7% больных. В 
первой группе больных пункция гайморовой 
пазухи произведена у 1 больного, во второй у 
трех. 

Таким образом, предложенный патогене-
тический метод лечения острого гнойного гай-
морита с применением гипертонического соле-
вого раствора, деконгестанта и экстракта цик-
ломена, прост в применении и достаточно эф-
фективный при данной патологии. Метод дос-
тупен для широкого применения в практической 
отоларингологии. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2016 
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НАШ ДОСВІД ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ ІЗОЛЬОВАНОГО УРАЖЕННЯ  
ОСНОВНОЇ ПАЗУХИ НОСА 

 
Ізольоване ураження основної пазухи зу-

стрічається достатньо рідко, в дорослих він ста-
новить лише 2,7% від усіх риносинуситів, а в 
дітей та підлітків 0,4%. Клиноподібна пазуха ви-
стелена миготливим епітелієм з меншою кількіс-
тю слизисто секретуючих клітин в порівнянні з 
іншими приносовими пазухами. Це зумовлює 
менше проблем з дренажем і може пояснити від-
носну рідкість ізольованого ураження. Незважа-
ючи на це, останнім часом частота цього захво-
рювання зростає, що пояснюється більш ширшим 
використанням КТ та МРТ діагностики. 

3 2009 по 2015 рік на базі ЛОР-відділення 
Львівської обласної клінічної лікарні на науково 
медичного центру Святої Параскеви було хірур-
гічно проліковано 13оперативних втручань з 
приводу патології основної пазухи. Вік наших 
пацієнтів коливався від 28 до 52 років. У 8 опе-

рованих було піоцелє клиновидної пазухи, в 
одного пацієнта був двобічний процес. У 
5пацієнтів була киста клиновидної пазухи. Всі 
пацієнти скаржились на головний біль, у 8 сті-
кання гною по задній стінці глотки, в одного 
пацієнта – диплопія. 5 пацієнтів скаржились на 
тривалу субфебрильну температуру тіла. Трива-
лість скарг була від 2 місяців до 5 років. Всі па-
цієнти перед операцією проходили консервати-
вне лікування з короткотривалим позитивним 
або негативним ефектом. З метою встановлення 
поширення патологічних змін, вивчення особ-
ливостей анатомії носа, приносових пазух та 
навколоносових органів кожному пацієнту 
обов’язково проводилась передопераційна 
комп’ютерна томографія в трьох проекціях, що 
давало можливість уникати ускладнень під час 
операції та в післяопераційному періоді. 
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Обов’язково проводилась детальна передопера-
ційна ендоскопія під місцевою аплікаційною 
анестезією 10% розчином лідокаїну. Операції 
проводились під загальним знечуленням з коре-
гованою гіпотонією. Для забезпечення мініма-
льної крововтрати та чистоти оперативного поля 
безпосередньо перед початком оперативного 
втручання виконувалась анемізація носових хо-
дів 0.1% розчином адреналіну. У зв’язку з ізо-
льованим процесом, без патологічного процесу 
в інших приносових пазухах всі сфеноїдотомії 
виконувалися через загальний носовий хід. 10 
особам перед виконанням сфеноїдотомії в часі 
цієї самої операції спочатку було проведено ри-
носептопластику, у всіх випадках виконувалась 
резекція середньої носової раковини. Після опе-
рації пацієнт перебував в стаціонарі від 24 до 48 
годин. Всім пацієнтам на протязі 7 днів після 
операції отримували місцеві деконгестанти, ан-
тибіотики, в подальшому після загоєння слизо-

вої оболонки топічні кортикостероїди. Мініма-
льний термін використання топічних кортико-
стероїдів становив 30 днів. Всі оперовані прохо-
дили тривале амбулаторне спостереження, на 
протязі першого місяця щотижня, в подальшому 
один раз на місяць.  

Функціонально ендоскопічна хірургія є 
ощадливою по відношенню до слизової оболон-
ки носа і одночасно забезпечує адекватний дре-
наж і вентиляцію приносових пазух, що є важ-
ливим для швидкого відновлення функції носа. 
Основна пазуха достатньо глибоко знаходиться 
в порожнині носа, оточена різними важливими 
анатомічними структурами. Це слід враховувати 
при плануванні та виконанні операції. При ная-
вності ізольованого процесу в основній пазусі 
можливо виконувати операцію через загальний 
носовий хід. За рахунок малоінвазивності це 
легше переноситься пацієнтами, і скорочує тер-
мін перебування їх в стаціонарі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ ГОСТРОМУ МАСТОЇДИТІ 
 

Серед хворих на гострі захворювання се-
реднього вуха близько 30% припадає на гнійний 
перфоративний середній отит, і з них – близько 
8% – на мастоїдит. Частіше гострий мастоїдит 
(ГМ) ГМ є ускладненням гострого середнього 
отиту (ГСО), останній же є дуже поширеним 
захворюванням, особливо у дітей. ГСО має се-
зонність і, в основному, пов’язаний із підви-
щенням рівня вірусних захворювань.  

Більшість дослідників вважають віруси 
основною етіологічною причиною ГСО, що під-
тверджується імунофлюоресцентними та інши-
ми методами дослідження, які виявляють в ос-
новному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси. 
Інші надають вірусам роль пускового механізму 
із майбутнім приєднанням бактеріальної флори.  

Протягом останніх 4 років нами було 
проведено спостереження та лікування 24 хво-
рих на гострий мастоїдит, серед яких було 14 
чоловіків та 10 жінок. У всіх пацієнтів в анамне-
зі захворювання відмічався ГСО, який потім 
ускладнився ГМ. У 6 з цих хворих спостерігався 
парез лицьового нерва, у 3 – субперіостальний 
абсцес, у 6 – бульозний мірингіт, у 2 – зовніш-
ній герпетичний отит. Всім хворим проводилося 
консервативне лікування, яке включало станда-
ртну схему із загальних методів: антибактеріа-

льна (комбінація антибактеріальних препаратів 
широкого спектру дії), протизапальна, дегідра-
таційна, дезінтоксикаційна терапія. Місцеве лі-
кування включало: парацентез барабанної пере-
тинки, промивання барабанної порожнини анти-
септиками, анемізація слизової носа і т.п. У 
зв’язку із відсутністю позитивного ефекту від 
консервативного лікування, нами розроблено 
нову методику хірургічної санації соскоподіб-
ного паростка із дренуванням аттикоантрально-
го ходу смужкою силіконової резини та тефло-
новими трубками з одномоментним закриттям 
післяопераційної порожнини. Під час операції у 
18 хворих було виявлено блок адитуса за раху-
нок вираженого набряку та потовщення слизо-
вої оболонки антрума. Соскоподібний паросток 
був заповнений слизовим вмістом тягучої кон-
систенції.  

Зазначимо, що у 19 (79%) посівах з бара-
банної порожнини та вмісту соскоподібного па-
ростка не відмічалося росту ні аеробної, ні анае-
робної бактеріальної флори.  

Такі дані гістологічних досліджень слизо-
вої оболонки поряд із відсутністю бактеріальної 
флори, недостатньою ефективністю антибіотико-
терапії, дозволило нам допустити провідну роль 
вірусів у розвитку та перебігу гострого мастоїди-
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ту. Це було підставою для включення до компле-
ксного лікування антивірусних препаратів. Про-
водячи пошуки противірусного препарату ми 
зупинили всій вибір на вітчизняному препараті 
«Протефлазід», який має антивірусні та імуномо-
дулюючі властивості, та практично не має побіч-
ної дії. Призначали «Протефлазід» за стандарт-
ною базовою схемою прийому для дорослих 
(1тижд. по 5 кр. 3р. на день; 2 тижд. по 10 кр. 3 р. 
на день; 4 тижд. по 8 кр. 3 р. на день.  

14 прооперованим хворим додатково до 
стандартної схеми консервативної терапії бу-

ло включено протефлазід за вищевказаною 
методикою. У всіх випадках прооперованих 
нами хворих з ГМ післяопераційний період 
протікав без ускладнень, функція лицьового 
нерва та слухова функція відновились повніс-
тю.  

Проведене дослідження показало, що 
комплексне застосування противірусної терапії 
пацієнтам, що перенесли антромастоїдотомію за 
власною методикою, має позитивний клінічний 
результат і може бути рекомендовано до клініч-
ного застосування. 

 
© М.І. Безега, 2016 
 
 

 
 

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, О.Г. ПОДОВЖНІЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

МІКОТИЧНІ УРАЖЕННЯ ПАРАНАЗАЛЬНИХ СИНУСІВ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ 

 
Розповсюдженою формою мікозу навко-

лоносових пазух є міцетома. В більшості випад-
ків захворювання викликається грибами Asper-
gillus. Ці гриби поширені в природі, зустріча-
ються в ґрунті, сіні, зіпсованій їжі, плісенях, 
домашньому пилу.  

Метою проведеного дослідження було 
підвищення ефективності діагностики, лікуван-
ня і реабілітації хворих з хронічними мікотич-
ними захворюваннями носа і навколоносових 
пазух на основі даних функціональних та ендос-
копічних досліджень архітектоніки різних на-
вколоносових пазух і внутрішньоносових струк-
тур. 

Матеріал та методи дослідження. Для 
вирішення поставлених цілі, нами було прове-
дено обстеження і лікування 156 хворих у віці 
від 18 до 65 років з хронічними запальними за-
хворюваннями навколоносових пазух грибкової 
етіології та їх ускладненнями. За методами ліку-
вання хворі були розподілені на дві групи: 
1група – основна та 2 – група порівняння, 113 та 
43 пацієнти відповідно. За співвідношенням за 
віком, статтю та захворюваннями обидві дослі-
джувані групи були однорідними (Р>0,005). 

Контрольну групу склали 10 практично 
здорових осіб із числа студентів, на яких прове-
дено дослідження стану мукоциліарного клірен-
су (сахариновий тест) та дихальної функції носа 
– ринопневмометрія. Всім обстежуваним паціє-
нтам нами проводилося дослідження стану ае-
родинаміки порожнини носа.  

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. При проведенні клінічних та мікологічних 

досліджень встановлено, що у 134 (85,9%) паці-
єнтів діагностована хронічна неінвазивна форма 
грибкового синуситу – міцетома. При цьому 
найбільш розповсюдженою локалізацією вияв-
лено верхньощелепну пазуху – 84 пацієнта. Ін-
вазивна форма грибкового синуситу спостеріга-
лась у 18 випадках.  

Основними скаргами при одонтогенному 
запаленні максилярного синусу був біль або тя-
жкість у проекції пазухи (84,5%) і гнійні виді-
лення з носа (79,1%). Характерною відмінною 
ознакою для одонтогенних верхньощелепних 
синуситів можна назвати відчуття неприємного 
запаху в носі (85,5%).  

Утруднення носового дихання відзначали 
80% хворих на риногенну форму синуситу і 
тільки 40,9% пацієнтів – з одонтогенним. При 
одонтогенному синуситі набряк м'яких тканин в 
проекції максилярного синусу констатовано в 
2,5 рази частіше, ніж при риногенному (62,7% 
та 20% відповідно). 

У 2-й, групі порівняння, пацієнтів на 10 
добу нами спостерігалася позитивна динаміка зі 
статистично недостовірним відставанням від 
основної групи: утруднення носового дихання 
відзначалося у 73,9±5,1%, рідкі гнійні виділення 
з носа, виділення з носа у вигляді «рідкого си-
ру» з запахом «цвілі» і відчуття тиску в підглаз-
ничній області більше не спостерігалися. У 
4,3±4,2% зберігався біль в зубах верхньої щеле-
пи, головний біль зберігався у 58,7±7,4% з 
62,7±6,1%, зниження нюху зберігалося у всіх 
19,7±5,1%, сльозотеча не спостерігалося. У па-
цієнтів 1-ї групи в жодному випадку протягом  
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1 року післяопераційного спостереження реци-
диву поліпозного процесу ми не спостерігали. У 
3 пацієнтів групи порівняння (6,98%) спостері-
гався рецидив поліпозного процесу протягом 8 – 
12 місяців післяопераційного періоду. 

Висновки. У переважної більшості паціє-
нтів (78,6%) з мікотичним ураженням навколо-
носових пазух мають місце морфологічні пору-
шення внутрішньоносових структур, що пору-
шують нормальну аеродинаміку порожнини но-

са, та створюють умови для порушення дренажу 
та вентиляції навколоносових пазух. Порушення 
функції мукоциліарного кліренсу порожнини 
носа спостерігаються у 67,9% пацієнтів з міце-
томами навколоносових пазух ї корелюють з 
внутрішньоносовими аномаліями. Зміни в ості-
омеатальному комплексі при одонтогенному 
верхньощелепному синуситі носять вторинний 
характер і зустрічаються рідше (24,3%), ніж при 
риногенному грибковому синуситі (79,4%). 

 
© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець, О.Г. Подовжній, 2016 
 
 

 
 

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, А.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОНАННЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ФРОНТОТОМІЙ 
 

В структурі захворюваності на риносину-
ситі фронтит складає близько 25%, а його кліні-
чний перебіг, як правило, важчий, ніж запалення 
інших навколоносових пазух. Недостатні дрену-
вання та вентиляція лобної пазухи можуть бути 
обумовленими вузькістю природного отвору, 
наявністю додаткових ґратчастих клітин, викри-
вленням переділки носа що сприяє переходу 
гострого фронтиту в хронічний. Нерідко при 
фронтиті виникає необхідність надання екстре-
ної допомоги, тому що він може призводити до 
розвитку важких внутрішньочерепних або орбі-
тальних ускладнень.  

Традиційні хірургічні методи лікування 
не завжди приводять до задовільних функціона-
льних результатів. З впровадженням у клінічну 
практику ендоскопічних технологій, погляди на 
питання діагностики та лікування цих захворю-
вань істотно змінились. 

Усього нами було проведено лікування 45 
хворих на гострі та хронічні форми фронтиту. 
На діагностичному етапі крім загальноклінічних 
методів дослідження, усім хворим застосовува-
лася комп'ютерна томографія або МРТ навколо-
носових пазух, що дозволяє визначити наявність 
ексудату в пазусі, набряк тканин, кісткову де-
струкцію, мінімальні зміни остіомеатального 
комплексу, виявити наявність аномалій чи особ-
ливостей варіантів будови, що є істотним чин-
ником для передопераційної оцінки. 

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

Традиційно методи діагностики та ліку-
вання хворих на гострі та хронічні фронтити у 

більшості випадків включали застосування інва-
зивних методик: екстраназальної фронтотомії. 
При цьому пошкодження ділянки дренажного 
отвору з боку лобної пазухи в більшості випад-
ків призводило до його рубцювання.  

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

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

Серед досліджуваних хворих (45 пацієн-
тів) у 14 відмічався гострий фронтит, у 23 – 
хронічний, і у 8 – стан загострення після попе-
редньо проведених фронтотомій за традиційни-
ми методиками.  

В 4-х випадках паралельно з ендоназаль-
ним втручанням було проведено ощадливу екс-
траназальну фронтотомію (за В.В. Скоробога-
тим). В цих випадках природний отвір фронта-
льного синусу не дозволяв маніпулювати у від-
далених ділянках. 

Для запобігання розвитку запального 
процесу і для забезпечення м'якого судинозву-
жувального ефекту в порожнині носа в післяо-
пераційному періоді робили його зрошення де-
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конгестантами та сольовими розчинами. Серед 
додаткових методик застосовували дослідження 
мукоциліарного кліренсу порожнини носа та 
повітряного потоку. Середня тривалість перебу-
вання дренажної трубки регламентувалася від-
новленням дренажної функції вивідного отвору 
пазухи і складала близько 5 днів.  

Спостереження у динаміці показали висо-
ку ефективність дренування лобної пазухи через 
природний вивідний отвір. У хворих із проведе-
ною радикально фронтотомією завдяки застосу-
ванню ефективної медикаментозної терапії не 
спостерігалося вираженого рубцювання штуч-
ного співустя. 

 
© С.Б. Безшапочний, А.В. Лобурець, 2016 
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РИНОСИНУСИТЫ. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
 

Термин «риносинусит» (РС) объединяет 
группу воспалительных заболеваний полости 
носа и околоносовых пазух (ОНП), поскольку в 
настоящее время считается, что при развитии 
воспалительного процесса слизистой оболочки 
полости носа неизменно поражается также сли-
зистая оболочка ОНП. Острый риносинусит 
(ОР) является одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний, побуждающих пациентов 
обращаться за медицинской помощью, и пятым 
наиболее распространенным состоянием, при 
котором назначают антибиотики (Anon J.B. et 
al., 2004; Косяков С.Я. и соавт., 2007; Rosenfeld 
R.M. et al., 2007).  

К сожалению, в большинстве случаев на-
значение антибиотиков является неоправдан-
ным.  

Типичными возбудителями острого ин-
фекционного риносинусита являются респира-
торные вирусы (риновирусы, респираторно-
синцитиальные, аденовирусы, коронавирусы), 
следовательно, антибактериальная терапия в 
этом случае не показана. Так, 87-90% пациентов 
с острыми респираторными вирусными инфек-
циями, по данным компьютерной томографии, 
имеют катаральное воспаление околоносовых 
пазух. 

Под воздействием вируса развивается 
воспалительный процесс в слизистой оболочке, 
снижаются защитные функции, что способству-
ет бактериальному инфицированию. Назначение 
антибиотиков в первые 3 дня вирусной атаки, не 
только необоснованно, а и усугубляет воспали-
тельный процесс, т.к. антибиотики еще больше 
снижают защитные свойства слизистой оболоч-
ки и организма в целом. 

Только впоследствии, на фоне вирусного 
поражения слизистой оболочки полости носа 
может развиться бактериальная инфекция, час-
тота присоединения которой колеблется в пре-

делах 0,5-2%; в современных источниках такой 
риносинусит классифицируется как поствирус-
ный. 

Принципы лечения острого риносинуси-
тов предполагают назначение этиотропной и 
патогенетической терапии. Поэтому перспек-
тивным является применение местных комби-
нированных средств, сочетающих в себе проти-
вовирусные, антимикробные, противовоспали-
тельные, восстанавливающие свойства. В соста-
ве спрея ДефлюСильвер содержится коллоидное 
серебро, которое имеет широкий спектр анти-
бактериальной, противовирусной и противо-
грибковой активности; экстракт исландского 
мха с бактерицидными, вяжущими ипротиво-
воспалительными свойствами; Д-пантенол, ви-
тамин Е и витамин А – составляющие, способ-
ствующие регенерации слизистой оболочки. 
ДефлюСильвер спрей соответствует принципам 
лечения риносинуситов, и является пополнени-
ем в арсенале средств местного действия для 
лечения острого риносинусита с первого дня 
заболевания.  

Ведущие специалисты называют топиче-
ские кортикостероиды (ТКС) прорывом 21 века 
в оториноларингологии. Тому причина – ис-
ключительная эффективность этих препаратов, 
а также практически полное отсутствие побоч-
ных эффектов. Этой характеристике наиболее 
соответствует самая современная формула ТКС 
– мометазона фуроат. Для достижения желаемо-
го результата достаточно применение ТКС ко-
ротким курсом до 10 дней, что не вызывает при-
выкания. EPOS2012 (European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps, Европейский 
согласительный документ по риносинуситу и 
назальным полипам), рекомендациями которого 
руководствуются отоларингологи Европы и Ук-
раины в том числе, рекомендует применение 
ТКС. Уровень доказательств – Ia, сила рекомен-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 12 

даций – А, значимость – да, в основном при по-
ствирусном ОРС. 

На базе кафедры оториноларингологии 
УМСА широко применяется препарат Фликс в 
лечении острого и обострений хронического 
риносинусита, аллергического ринита, назаль-
ных полипов с момента появления его в Ук-
раине. Мы убедились в его высокой эффектив-
ности, безопасности и доступности для паци-
ентов. Фликс – самая современная формула 
ТКС мометазона фуроат; биодоступность пре-
парата менее 0,1%, а значит Фликс не оказыва-
ет системного воздействия на организм и мо-
жет применяться для лечения пациентов с 2-х 
летнего возраста. 

N.B. Осложнения при применении эндо-
назальных ТКС зачастую бывают вследствие 
неправильного их применения, поэтому очень 
важно обучить пациента правильно дозировать 
и наносить препарат. 

Очень важно отметить, что Фликс имеет 
стоимость значительно более доступную, чем 
аналоги, поэтому Фликс имеет лучшие фарма-
коэкономические показатели среди ТКС. 

Учитывая, проведенные на базе кафедры 
оториноларингологии УМСА клинические ис-
следования по применению препаратов Фликс и 
ДефлюСильвер в комплексной терапии РС, мы 
можем смело рекомендовать эти препараты 
практикующему отоларингологу. 

 
© С.Б. Безшапочный, Б.А Куценко, С.В. Минько, 2016 
 

 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Ю. ГАПОНЕНКО, И.В. БЕРЕЗНЮК (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ 

 
Хронический средний отит (ХСО) состав-

ляет значительную долю среди заболеваний 
ЛОР-органов. Для диагностики заболеваний уха 
используют преимущественно отоскопию с при-
менением ушной воронки и рефлектора, отоско-
па. Однако, при этом не всегда удается оценить 
состояние барабанной перепонки, ее передних 
отделов, барабанной полости, наличие и глубину 
ретракционных карманов (РК), участков атрофии 
и склероза, а также новообразований, холестеа-
томы в б\полости при целой перепонке и т.д.  

Больше информации дает отомикроско-
пия. Однако, метод также имеет ряд недостат-
ков. Остаются необозримыми участки барабан-
ной перепонки и б\полости, расположенные за 
изгибами, костными навесами слухового канала. 

Детальный осмотр барабанной перепонки, 
а также структур среднего уха можно дополнить 
отоэндоскопическим исследованием, которое 
все чаще используется не только в стационарах, 
но и в поликлиниках.  

Цель работы: повышение эффективности 
диагностики хронических заболеваний среднего уха. 

Нами проведено обследование детей с 
хроническими заболеваниями среднего уха в 
возрасте от 2 до 18 лет, а также анализ предва-
рительных диагнозов, установленных этим де-
тям в условиях поликлиники при отсутствии 
микроскопа, эндоскопа и импедансометра. Наи-
большее количество ошибочных диагнозов име-
ло место в диагностике ото- или тимпаноскле-

роза, перфорации б\перепонки, холестеатомы, 
экссудата в б\полости, ретракции б\перепонки. 

Обследовано 346 детей с различной уш-
ной патологией с использованием отомикроско-
пии, отоэндоскопии с оптикой 0° и 30° диамет-
ром 2,7 мм и аудиометрии. Импедансометрия 
проводилась на импедансометре Titan 3.2 
(Interacoustic) с расширенными возможностями 
диагностики. 

Наиболее частой патологией был экссуда-
тивный отит (ЭО) в сочетании с аденоидитами 
(n=256). При односторонних процессах и нор-
мальном слухе на здоровом ухе у детей до 5-
летнего возраста диагноз ЭО не был установлен 
у 28,1%, при двусторонних – у 14,1% пациентов. 
Эпитимпанальная перфорация (n=23) не диагно-
стирована у 26,1% детей с холестеатомной фор-
мой отита. Мезотимпанит (n=46) не диагности-
рован у 4,3% пациентов. При этом вростание 
эпидермиса в б\полость (n=6) недиагностирова-
но у 100% из них. Врожденная холестеатома 
(n=7) не диагностирована у 100%. 

Отосклероз у детей старшего возраста не 
был диагностирован у 5 из 6 чел. и проходил 
под диагнозом адгезивный отит, кохлеоневрит, 
евстахиит с курсами консервативного лечения. 

Глубокая неконтролируемая ретракция 
б\перепонки и ретракционная холестеатома 
(n=8) не была диагностирована у 3. 

Обращает на себя внимание ранняя диаг-
ностика холестеатомы б\полости без наличия 
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перфорации, ушного анамнеза и клиники в воз-
расте от 2 лет при использовании отоэндоско-
пии. А также высокая достоверная эффектив-
ность боковой оптики при диагностике заболе-
ваний среднего уха. 

Выводы: Анализ предварительных диаг-
нозов, установленных в условиях поликлиники 

при отсутствии современного оборудования, вы-
явил высокий процент ошибочных диагнозов 
прих ронических заболеваниях среднего уха. Т.о. 
показана необходимость использования отомик-
роскопии и отоэндоскопии, импедансо- и аудио-
метрии при обследовании у детей с хроническим 
отитом уже на поликлиническом этапе. 

 
© В.В. Березнюк, Я.Ю. Гапоненко, И.В. Березнюк, 2016 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЕВА, Л.А. ТЕРЕЩЕНКО  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С БАРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ 

 
Особенностью современных военных 

конфликтов и террористических актов является 
широкое использование минно-взрывного ору-
жия, что значительно увеличивает количество 
пациентов с тяжелыми комбинированными по-
ражениями многих органов и систем, в том чис-
ле органа слуха. Возникающая при взрыве баро-
акустическая травма (БАТ) приводит к серьез-
ным повреждениям структур среднего и внут-
реннего уха, которые зависят от расстояния до 
эпицентра взрыва и мощности заряда. В основе 
их лежит механизм мгновенного повышения 
атмосферного давления и внезапного действия 
звука большой интенсивности, что вызывает 
контузию структур внутреннего уха и головного 
мозга разной степени выраженности. 

В отделении микрохирургии уха Днепро-
петровской областной клинической больницы 
им. И.Мечникова за время проведения антитер-
рористической операции на востоке Украины 
находилось на лечении 176 пациентов, постра-
давших от минно-взрывных травм. В предыду-
щих публикациях мы освещали наш опыт об-
следования и лечения больных с БАТ в остром 
периоде при поступлении в стационар. В на-
стоящем сообщении мы представляем результа-
ты наблюдений за 43 пациентами в отдаленном 
периоде через 10-12 месяцев после БАТ. 

При первом поступлении средний порог 
слуха по кости у этой группы составлял 30-40 дБ, 
а также отмечался костно-воздушный интервал в 
пределах 10-30 дБ. Спустя год полное восстанов-
ление слуха в этой группе было отмечено у 12 
(27,9%) человек. У 26 сохранялись жалобы на 
снижение слуха и шум в ушах, причем большин-
ство из них связывали с последним нарушение 
сна, тревогу и беспокойство, что влияло на каче-
ство их жизни. Указанным пациентам проводи-

лось исследование слуха с использованием субъ-
ективных и объективных методов (аудиометрия, 
тимпано- и рефлексометрия, регистрация отоаку-
стической эмиссии и коротколатентных слухо-
вых вызванных потенциалов), а также анкетиро-
вание для определения характера шума и его 
влияние на качество жизни. У всех пациентов 
была выявлена дискантовая тугоухость и сохра-
нялось повышение порогов восприятия звуков по 
кости до 30-40 дБ. Однако костно-воздушный 
интервал отсутствовал. 

У большинства больных с БАТ, наряду с 
поражением среднего и внутреннего уха, отме-
чались симптомы со стороны центральной 
нервной системы, что требовало проведения 
неврологического обследования: электроэнце-
фалографии (ЭЭГ), ультразвуковой доплерогра-
фии магистральных артерий головы и транскра-
ниальной доплерографии. 

Учитывая, что нарушения слуха и ушной 
шум при БАТ обусловлены выраженной ткане-
вой гипоксией, мы считали обоснованным при-
менение препаратов, улучшающих реологиче-
ские свойства крови и воздействующих на эндо-
телиальную дисфункцию. Основу комплексной 
терапии составляли комбинированный анти-
ишемический препарат Капикор (мелдоний+ γ-
бутиробетаин), участвующий в регуляции сосу-
дистого тонуса, а также производные гамма-
аминомаслянной кислоты (Ноофен). Одновре-
менно пациентам предлагались занятия с психо-
терапевтом и ретренинг-терапия, которая вклю-
чала использование аудиомаскеров, лечебную 
физкультуру, дыхательную гимнастику, ауто-
тренинг. 

В результате проведенного лечения через 
месяц снижение интенсивности ушного шума и 
нормализация эмоционального фона были отме-
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чены у 19 из 26 пациентов (73%), Наряду с этим 
у большинства больных отмечалось улучшение 
сна, уменьшение проявлений астении и вазовеге-
тативных симптомов (головной боли, чувства 
тяжести в голове, неустойчивости артериального 
давления). Состояние слуха по данным аудио-
метрии не претерпевало заметных изменений. 

Таким образом, последствия БАТ в боль-
шинстве случаев носят тяжелый и продолжи-

тельный характер. Пострадавшие нуждаются в 
обязательном динамическом наблюдении у ото-
ларинголога и невропатолога и периодическом 
проведением противоневритической терапии. 
Благодаря использованию современных метабо-
лических и нейротропных препаратов удается 
значительно снизить негативные последствия 
БАТ, уменьшить субъективные шумы и улуч-
шить качество жизни пациентов. 

 
© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачева, Л.А. Терещенко, 2016 
 
 
 
 

В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Б. СОКОЛЕНКО, Е.В. САПРОНОВА, Л.А.ЧИГРИНА  
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ ППН 
НА ТРЕТИЧНОМ УРОВНЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В виду широкого внедрения компьютер-

ных исследований количество диагностирован-
ных заболеваний основной пазухи значительно 
выросло. Поданным наших исследований часто-
та патологии задней группы ППН не уступает 
по распространенности поражению передней 
группы пазух. Исследования ряда авторов сви-
детельствуют о том, что патология задней груп-
пы пазух может быть выявлена в 27,5% случаев 
синуситов и в 15,5% наблюдаются изолирован-
ные формы сфеноидитов. 

Любая эндоназальная операция на глубо-
ких околоносовых пазухах выполняется в непо-
средственной близи от таких жизненно важных 
структур, как основание головного мозга, глаз-
ницы, зрительные нервы и сонные артерии. Не-
смотря на применение эндоскопической и мик-
рохирургической техники при операциях на 
клиновидной пазухе, в литературе продолжают 
появляться сообщения о возникновении ослож-
нений, таких как назальная ликворея, менингит, 
профузные кровотечения и слепота. Поэтому 
медицинская помощь данной категории боль-
ных оказывается на третичном уровне. 

Цель работы – провести анализ заболе-
ваемости и выбора хирургического лечения при 
патологии задней группы ППН на третичному-
ровне оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы: В КУ «ДОКБМ» в 
ЛОР-отделении №1 за период с 2000 по 2015 
год было пролечено 2647 пациентов с обостре-
нием хронического риносинусита (полипозного, 
полипозно-гнойного, экссудативного, гиперпла-
стического). Оперативные вмешательства на 
околоносовых пазухах по поводу хронического 
риносинусита были выполнены 2226 (84,1%) из 

них. При этом 376 больным была произведена 
ревизия клиновидных пазух, что составило 
(16,9%) от всех синусотомий. Изолированные 
формы сфеноидитов диагностированы у 71 че-
ловека, что составило 2,7% из всех пролеченных 
в клинике хронических риносинуситов, из них 
было прооперировано 64 человека (90,1%), у 60 
(93,8%) процесс был односторонний, у 4 (6,2%) 
были поражены обе половины пазухи. 

При хирургическом лечении патологии 
задней группы ППН нами использовались два 
основных доступа. Выбор их основан на осо-
бенностях патологического процесса, который 
имеет место в этой области. Первый путь это 
трансэтмоидальный доступ, который выполнял-
ся посредством предварительного вскрытия кле-
ток решетчатого лабиринта и последующим 
вскрытием решетчатой части передней стенки 
клиновидной пазухи. Он использовался у 312 
пациентов с полипозными, полипозно-
гнойными, гиперпластическими процессами в 
клиновидных пазухах и клетках решетчатого 
лабиринта, что составило 68.3% от всех выпол-
ненных сфенотомий. Из них клиновидные пазу-
хи были поражены с двух сторон у 104 пациен-
тов (33.3%), односторонний процесс был у 208 
пациентов (66.7%). 

Трансназальный способ нами использо-
вался у больных с изолированным сфеноидитом. 
Данным доступом прооперировано 64 пациента, 
что составило 14.0% от всех сфенотомий. 

Выводы. Своевременное, выполненное в 
достаточном объеме хирургическое лечение 
данной патологии задней группы ППН – соот-
ветствует требованием третичного уровня ока-
зания медицинской помощи и приводит к хоро-
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шим функциональным результатам. При хирур-
гическом лечении пациентов трансэтмоидаль-
ным доступом, с хроническим риносинуситом, 
положительный результат выявлен у 87,34% 
пациентов в сроки наблюдения до 5 лет.  

При хирургическом лечении пациентов 
трансназальным доступом, с изолированным 
поражением клиновидной пазухи, у 95,43% па-
циентов не было выявлено рецидивов заболева-
ния в сроки наблюдения до 5 лет. 

 
© В.В. Березнюк, Я.Б. Соколенко, Е.В. Сапронова, Л.А.Чигрина, 2016 
 
 
 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
Актуальность: современная эндоларин-

геальная микрохирургия, в основе которой ле-
жит использование функционально-щадящих 
методов хирургического лечения с применением 
высокотехнологичного медицинского оборудо-
вания, позволяет улучшить качество хирургиче-
ского лечение доброкачественных образований 
гортани. 

Цель: оптимизация хирургического лече-
ния больных с доброкачественными образова-
ниями гортани. 

Материалы и методы: в течение 2011-14 
гг. под наблюдением в отделении отоларинголо-
гии областной клинической больницы находи-
лось 42 больных с доброкачественными образо-
ваниями гортани в возрасте от 18 до 67 лет. 
Длительность заболевания составляла от 1 мес 
до 3 лет. У 13 пациентов ранее проводилось эн-
доларингеальное механическое удаление обра-
зований. Основной жалобой у всех больных при 
поступлении было нарушение голоса, у 5 паци-
ентов (12%) в сочетании с одышкой разной сте-
пени выраженности. При видеоларингоскопии 
выявлена следующая локализация образований 
в гортани – складковый отдел – 35 больных, 
складковый и надскладковый отделы – 6 чело-
век. У одного пациента папилломы поражали 
все отделы гортани. 

Всем больным основной группы была 
проведена микроларингоскопия и контактная 
вапоризация образований гортани с применени-
ем полупроводникового лазера «Лика-хирург». 
В 5 случаях, из-за массивного роста образова-
ний (папилломы), больным предварительно вы-
полнялась трахеотомия. Осложнений после про-
ведения хирургического лечения не было. 

При гистологическом исследовании уда-
ленной опухоли в 23 случаях выявлена фибро-
ма, в 9 – папиллома, в 8 – ангиофиброма, в 2 – 

гиперплазия эпителия. У 35 больных процесс 
был односторонним, у 7 – двухсторонним.  

В группе сравнения находилось 40 боль-
ных с доброкачественными образованиями гор-
тани, которым проводилось эндоларингеальное 
хирургическое удаление образований с приме-
нением набора инструментария Kleinsasser 
фирмы Karl Storz. В 17 случаях была гистологи-
чески выявлена фиброма, в 11 – папиллома, в 10 
– ангиофиброма, в 2 – ангиома. 

В послеоперационном периоде больным 
проводились эндоларингеальные ингаляции с 
противоотечной смесью, фонопедические уп-
ражнения, пациентам с папилломатозом гортани 
для профилактики рецидива назначались индук-
торы интерферона. Декануляция пациентам 
проводилась на вторые сутки после операции, 
трахеостома во всех случаях закрывалась само-
стоятельно. 

Результаты: после проведенного хирур-
гического лечения у всех больных достигнуты 
положительные результаты: восстановлено ды-
хание через естественные дыхательные пути, 
сохранена удовлетворительная голосовая функ-
ция. Восстановление хорошей фонаторной 
функции было выше на 7,5% в основной группе 
наблюдения. 

Рецидивы образований гортани в основ-
ной группе были выявлены в 3 случаях (7%) по 
сравнению с 5 (12,5%) случаями в контрольной 
группе. 

Вывод: микроларингоскопия в сочетании 
с лазерной вапоризацией является эффективным 
способом лечения доброкачественных образо-
ваний гортани, позволяет сохранить хорошую 
голосовую функцию у пациентов, а также 
уменьшить количество рецидивов доброкачест-
венных образований на 5,5% по сравнению с 
контрольной группой. 

 
© В.В. Березнюк, А.А. Чернокур, 2016 
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В.В. БОГДАНОВ, Р.М. КАДЫРОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ) 

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ХРАПОМ И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНЫМ АПНОЭ СНА  

 
В последние годы проблема храпа сосре-

доточила на себе пристальное внимание специа-
листов разных специальностей. Проведенными 
клинико-экспериментальными исследованиями 
установлено, что причиной храпа служат анато-
мо-физиологические изменений верхних дыха-
тельных путей (ВДП). Храпение является одним 
из основных предвестников синдрома обструк-
тивного апноэ сна (СОАС), который является 
угрожающими, поэтому, неслучайно, его еще 
называют "синдромом критического состояния". 
Многогранность проблемы храпа и СОАС объ-
ясняет разнообразие тактических подходов к их 
лечению.  

Целью данной работы была разработка 
алгоритма обследования и лечения больных с 
храпом и подозрением на СОАС. На наш взгляд 
для достижения стойких функциональных ре-
зультатов при лечении больных храпом и СОАС 
является целесообразным соблюдение следую-
щих правил.  

1. Тщательный сбор жалоб и деталей 
анамнеза с обязательным опросом не только 
пациента, но и проживающих с ним лиц. Спектр 
задаваемых вопросов должен быть направлен на 
выявление возможных проблем прямо или кос-
венно связанных с СОАС (неконтролируемые 
увеличение массы тела и повышение артериаль-
ного давления крови, дневная сонливость, сни-
жение потенции, учащенное ночное мочеиспус-
кание, изжога, сухость и боли в горле и тд).  

2. Проведение оториноларингологическо-
го осмотра (включая эндоскопию) с выявлением 
уровней обструкции. 

3. Проведение мониторинговой компью-
терной пульсоксиметрии в течение ночного сна. 
При отсутствии нарушений состояние расцени-
вается как неосложненный храп. 

4. При получении сомнительных данных 
или выявлении нарушений (индекс десатурации 
>15 в час, и/или средняя сатурация <90% требу-
ется проведение дообследования в объеме рес-
пираторного мониторинга или полисомногра-
фии, для определения таких параметров как об-
щий индекс апноэ/гипопноэ, индекс десатура-
ции, общий индекс активаций, количество эпи-
зодов, общее время и интенсивность храпа, глу-
бина и стадийность сна, влияние положения те-
ла в постели на вышеуказанные параметры.  

По результатам исследования разрабаты-
вается индивидуальная программа комплексно-
го лечения пациента. 

  Под нашим наблюдением с 2014 по 2016 
год находилось 94 больных (58 мужчин и 36 
женщин) в возрасте от 24 до 64 лет с жалобами 
на постоянное храпение во время сна. Длитель-
ность заболевания: от 1 до 3-х лет было у 21 
пациентов, от 4 до 5 лет – у 21, от 6 до 10 лет – 
29 и от 11 до 15 лет – у 23 больных. Интенсив-
ность храпа оценивали по десятибалльной визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ) «соседа» по 
спальне. Показатель составил от 1 до 3-х у 11 
пациентов, от 4 до 6 – у 36 и от 7 до 10 – 47. По 
данным компьютерной пульсоксиметрии у 54 
(57,4 %) пациентов диагностирован СОАС. Им 
проведена полисомнография, в результате: у 12 
выявлен СОАС легкой степени (индекс ап-
ноэ/гипопноэ (ИАГ) – 8,3/час, индекс массы те-
ла (ИМТ) – 30,3), у 27 – средней (ИАГ – 
22,2/час, ИМТ – 32,0) и у 15 – тяжелой степени 
тяжести (ИАГ – 51,3/час, ИМТ – 34,2). У паци-
ентов без признаков СОАС выявлено в среднем 
2,1 уровней обструкции, с легкой степенью 
СОАС – 2,43 уровня, средней степенью СОАС – 
2,9 уровней, тяжелой степенью СОАС – 3,62 
уровней обструкции. 

Всем больным на первом этапе проводи-
лась беседа о необходимости отказа от курения, 
приема алкоголя, седативных веществ незадолго 
до сна, о необходимости и методах снижения 
массы тела, обучение кинезитерапии мышц 
глотки. Пациентам с выявленной средней и тя-
желой степенью СОАС проводилась СРАР 
(Continuous Positive Airway Pressure) терапия, 
после улучшения состояния (в среднем через 1 
месяц) на фоне СРАР терапии проводилась хи-
рургическая коррекция анатомических структур 
ВДП. Пациентам с легкой степенью СОАС и 
неосложненным храпом на первом этапе лече-
ния проводилась хирургическая коррекция ВДП 
в зависимости от уровней обструкции. 

Результаты комбинированного лечения 94 
больных храпом оценивали через 1, 3 и 6 меся-
цев. Через 1 месяц комплаентность к СРАР те-
рапии составила 100% у больных тяжелой сте-
пенью тяжести и 83% – средней степени тяже-
сти СОАС, ИАГ при этом составил в среднем 
3,8/час, храп был редким и низкой интенсивно-
сти, ИМТ в среднем снизился на 1,5%. У паци-
ентов с неосложненным храпом и легкой степе-
нью СОАС интенсивность храпа по ВАШ со-
ставила – от 1 до 3-х у – 49 пациентов, от 4 до 6 
– у 2 и от 7 до 10 – у 1 пациента. Через 3 месяца 
все пациенты с тяжелой степенью и 54% со 
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средней степенью СОАС продолжили СРАР 
терапию. У пациентов с неосложненным храпом 
и легкой степенью СОАС интенсивность храпа 
по ВАШ составила – от 1 до 3-х у – 43 пациен-
тов, от 4 до 6 – у 8 и от 7 до 10 – у 1 пациента. 
Через 6 месяцев приведенные ранее положи-

тельные результаты сохранялись в полном объ-
еме.  

Таким образом, полученные нами результа-
ты позволяют рекомендовать разработанный ал-
горитм диагностики и лечения больных с храпом 
и СОАС для широкого внедрения в практику. 

 
© В.В. Богданов, Р.М. Кадыров, 2016 
 
 
 

В.В. БОГДАНОВ, В.П. КАЛИНКИН, В.А. ПРИВАЛОВА, М.Г. ДРОБЯЗГО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ) 

ВОЗМОЖНОСТИ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ И ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Со времени открытия К.В. Рентгеном Х-
лучей, рентгенологический метод исследования, 
по мере его совершенствования, приобретает в 
диагностике заболеваний и травм верхнечелю-
стных пазух и зубочелюстной системы все 
большее значение. В последние годы для полу-
чения более точной информации методом выбо-
ра является конусно-лучевая компьютерная то-
мография (КЛКТ). 

Данный метод позволяет детально иссле-
довать околоносовые пазухи, выявить причины 
заболеваний, локализацию очагов деструкции 
костной ткани сообщающихся с верхнечелюст-
ными пазухами, установить связь процесса в 
пазухах с заболеваниями зубочелюстной систе-
мы, а также детально визуализировать характер 
повреждений при различных травмах лицевого 
отдела черепа. 

КЛКТ имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ перед спиральной КТ, в первую очередь 
благодаря низкой лучевой нагрузке (30-60 
мкЗв), что позволяет обследовать пациентов в 
динамике. На спиральном томографе пациент 
получает 400-500 мкЗв за одно исследование. 
Во-вторых, при мультиспиральной КТ за один 
оборот считывается 100% информации, попа-
дающей в зону, соответствующую общей шири-
не линий детекторов. При сканировании челю-
стно-лицевой области задается минимальное 
расстояние между витками спирали, однако раз-
решающая способность матрицы детектора не-
достаточно для получения качественной «кар-
тинки», например, корневых каналов или опре-
деления наличия сообщения очагов деструкций 
костной ткани верхнечелюстной пазухой. При 
КЛКТ 100% информацию получают уже за по-
ловину оборота, а за полный оборот вся инфор-
мация собирается два раза, что обеспечивает 
высокую точность реконструкции. Немаловаж-

ным преимуществом КЛКТ является оснащение 
программы для визуализации специализирован-
ными инструментами, которые, при наличии 
определенного навыка у специалиста (умение 
работать с программой, знание патологии ЛОР-
органов и зубочелюстной системы, умение рас-
познавать их на компьютерной томограмме) 
позволяют получить наиболее точную и досто-
верную информацию на этапе диагностики и 
определения путей и методов решения проблем 
конкретного пациента. 

Нами, начиная с 2012 года, проводится 
обследование пациентов на конусно-лучевом 
компьютерном томографе Planmeca ProMax 3D 
(Финляндия) с зоной захвата 80х80 мм, осна-
щенном программным обеспечением Romexic. 
Томограф позволяет исследовать одну и две 
верхних челюсти одновременно, включая зуб-
ной ряд, а также решетчатый лабиринт и клино-
видную пазуху (в случае необходимости).  

Было обследовано 2013 пациентов с раз-
личной патологией околоносовых пазух и зубо-
челюстной системы. Для определения связи за-
болеваний верхнечелюстных пазух с патологией 
зубочелюстной системы использовали разрабо-
танный нами алгоритм изучения компьютерных 
томограмм. Для верификации полученных дан-
ных исследования проводились до оперативного 
вмешательства и после него, а также в динамике 
до и после консервативного лечения. Сопостав-
ление интраоперационных находок с данными 
КЛКТ дало высокий процент совпадений (около 
98%). Основными причинами одонтогенного 
гайморита являлись периодонтиты, остеомиели-
ты верхней челюсти, нагноившиеся кисты верх-
ней челюсти, ятрогенные перфорации верхнече-
люстной пазухи, корни зубов, протолкнутые в 
верхнечелюстную пазуху в ходе экстракции, 
инородные тела (пломбировочный материал, 
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дентальные имплантанты), ретенированные и 
дистопированные зубы, мицетомы.  

Кроме того, использование КЛКТ позво-
ляет выявить особенности строения исследуе-

мых пазух и прилежащих к ним анатомических 
структур, что является залогом успешного вы-
полнения эндоскопических операций на около-
носовых пазухах. 

 
© В.В. Богданов, В.П. Калинкин, В.А. Привалова, М.Г. Дробязго, 2016 
 
 
 
 

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

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
МУКОПЕРИОСТА БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТРОГО СРЕДНЕГО ПЕРФОРАТИВНОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОТИТА  
 
Ранее разработанная и апробированная 

нами методика забора клеточного материала из 
барабанной полости с последующим определе-
нием изменения уровня экспрессии молекуляр-
ных маркеров активации лимфоцитов гистоим-
муноцитохимическим методом была применена 
для изучения динамики некоторых показателей 
клеточного иммунитета мукопериоста барабан-
ной полости в процессе консервативного лечения 
острого среднего перфоративного травматиче-
ского отита. Для иммунофенотипирования ис-
пользовали панель специфических одноименных 
моноклональных антител производства Украины 
(Киевский НИИ онкологии): СD7+ – маркер ак-
тивации лейкоцитов, CD5+–маркер аутоагрессии, 
СD45+ – рецептор протеинтирозинфосфатазы, 
который участвует в рецептор-опосредуемой ак-
тивации лимфоцитов и CD95+ – опосредующий 
сигналы, индуцирующие апоптоз. 

 Под нашим наблюдением находилось 18 
больных с острым средним перфоративным 
травматическим отитом, мужчин и женщин, в 
возрасте от 18 до 59 лет. 

Лечение заключалось в первичном туале-
те слухового канала и барабанной полости, уда-
лении инородных тел и сгустков крови, и мест-
ном применении антибактериальных капель, для 
предупреждения развития гнойно-воспалитель-
ного процесса в барабанной полости. Забор ма-
териала для исследования производился перед 
первичным туалетом слухового канала и бара-
банной полости, а также на 2-е, 3-и и 4-е сутки 
лечения. 

Несмотря на то, что при первом заборе 
материала исходные уровни CD 5+, СD 7+,  
СD 45+ и CD 95+ были у всех различны, уже на 
2-е сутки появилась возможность оценивать 
динамику и разделить больных на 2 группы, с 
учётом наметившихся тенденций в изменении 
количества иммунокомпетентных клеток. В 
первой группе отмечался рост СD 7+ и СD 45+ 
– при стабильных показателях CD5+и CD 95+. 
Во второй группе, напротив, возрастания  
СD 7+ и СD 45+не отмечалось, но отмечался 
увеличение количества CD5+и CD 95+  
(табл.).  

 

 

 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки 
Группа 1 

СD 7+ 19,1±3,1% 21,3±4,2% 23,4±3,2% 25,3±4,1% 
СD 45+ 21,1±5,1% 23,3±3,1% 24,7±4,2% 25,8±3,9% 
CD5+ 20,1±5,8% 21,6±5,1% 20,6±4,9% 21,8±4,7% 

CD 95+ 19,2±4,1% 20,5±3,8% 19,9±4,4% 20,7±3,9% 
Группа 2 

СD 7+ 19,9±4,7% 19,1±2,9% 20,2±2,1% 19,6±3,7% 
СD 45+ 22,3±3,7% 22,9±2,9% 21,2±2,6% 22,1±3,5% 
CD5+ 21,7±5,2% 24,6±2,1% 26,2±2,6% 27,3±3,1% 

CD 95+ 18,1±6,9 % 22,4±4,4% 25,3±7,1 % 29,6±8,9 % 
 
 
В первой группе произошло спонтанное 

заживление перфорации на 8-9 сутки от момен-
та травмы. Во второй группе больным на 6-7 

сутки ввиду отсутствия прогресса и тенденции к 
заживлению, было произведено пластическое 
закрытие дефекта барабанной перепонки.  
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На основании проведенного исследования 
сделан вывод о том, что уровни экспрессии изу-
ченных маркеров могут быть использованы в 

качестве одного из прогностических критериев 
спонтанного заживления перфорации при остром 
перфоративном травматическом среднем отите. 

 
© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2016 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ ХВОРИХ НА ФРОНТО-БАЗАЛЬНУ 
ТРАВМУ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ «СИНТЕКІСТКА» 

У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 
 

Метою досліджень було визначення 
впливу імплантації матеріалу «Синтекістки» на 
клініко-імунологічний стан хворих у віддалено-
му післяопераційному періоді. 

Матеріали та методи. За останні чотири 
роки під нашим спостереженням знаходилось 34 
хворих з ЧМТ фронто-базальної локалізації та 
багато уламковим переломом стінок лобних пазух, 
віком від 14 до 65 років, 27 чоловік та 17 жінок, 
яким проводилось хірургічне лікування в гостро-
му періоді травми. Після ревізії рани видаляли 
слизову оболонку пазухи. Розрив твердої мозкової 
оболонки ушивають з герметизацією шва губкою 
«тахакомб». Відновлювали мозкову стінку лобної 
пазухи усіма її кістковими уламками, які розміщу-
вали на твердій мозковій оболонці. Облітерували 
лобно-носове співустя м`язево-окістним клаптем. 
Виповнювали порожнину пазухи «Синтекісткою» 
з додаванням ауто кістки. Формували лицьову 
стінку лобної пазухи з використанням усіх кістко-
вих уламків, відтворюючи анатомічну форму лоба. 
Пошарово ушивали м’які тканини та шкіру і на-
кладали гіпсову пов'язку. 

Результати. При огляді хворих через 1-3 
роки після операції скарг вони не пред'являли. 

Стан їх був задовільний. При зовнішньому 
огляді ніжний післяопераційний рубець без втя-
гнень і деформацій м’яких тканин в ділянці над-
бровної дуги та лобної ділянки обличчя. На СКТ 
грамах приносових пазух визначалась повна 
заміна синтекістки аутокісткою. 

Стан гуморального імунітету визначали 
до та після імплантації за концентрацією імуно-
глобулінів класів М, G, А, Е (ІФА метод), тит-
рам антитіл до алогенних антигенів АБ (реакція 
гемаглютинації), до білкових антигенів типу 
Coleз алогенної сполучної тканини (реакція па-
сивної гемаглютинації за Boyden). Встановлено, 
що у частини пацієнтів (10%) до імплантації 
«Синтекістки» визначались у підвищеному тит-
рі антитіла до антигенів АБ та збільшена конце-
нтрація загального IgE (>120 Ме/мл) в крові.  

Висновки. Застосування матеріалу «Син-
текістка», як пластичного матеріалу, сприяє від-
новленню кісткових дефектів у даної категорії 
травмованих із задовільним клінічним результа-
том. Суттєвих змін при імплантації композицій-
ного матеріалу на рівень вказаних параметрів 
гуморального імунітету у віддаленому післяо-
пераційному періоді не відмічається. 
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О. БРЕДУН, С. ТИМЧЕНКО, О. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИННОГО СКЛАДУ ПОВЕРХНІ  
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЮ ПІДНЕБІННИХ 

МИГДАЛИКІВ І ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 
 

Патологія піднебінних мигдаликів нероз-
ривно пов’язана з їхньою головною функцією – 
антигенпрезентуючою. Саме ця функція підне-

бінних мигдаликів досліджується останнім ча-
сом дуже ретельно, адже розуміння процесів, 
що відбуваються в тканинах лімфоїдних органів 
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глотки дає нам ключ до розв’язання механізму 
виникнення різних патологічних станів в підне-
бінних мигдаликах, а саме – їхньої гіпертрофії 
та хронічного запалення. 

На кафедрі дитячої оториноларинголоії, 
аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шу-
пика та в лабораторії патофізіології та імуноло-
гії ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка” було проведено порівняльне до-
слідження складу клітин, що визначаються на 
поверхні піднебінних мигдаликів у пацієнтів 
дитячого віку із гіпертрофією піднебінних миг-
даликів (ГМ) і їхнім хронічним запалення — 
тонзилітом (ХТ). 

Одержані попередні результати дають 
нам підстави вважати, що до ротоглоткового 
секрету з поверхні лімфоїдної тканини підне-
бінних мигдаликів можуть надходити як сегме-
нтоядерні нейтрофільні гранулоцити так і лім-
фоцити. При цьому у пацієнтів хворих на ХТ 
кількість сегментоядерних нейтрофільних гра-

нулоцитів, що з’являються на поверхні підне-
бінних мигдаликів є достовірно більшою за таку 
в пацієнтів із ГМ. 

Таким чином, при ХТ на поверхні на по-
верхні піднебінних мигдаликів переважають 
сегментоядерні нейтрофільні гранулоцити, а при 
ГМ, відповідно, лімфоцити. Це може свідчити 
про різну природу процесів, що відбуваються в 
цьому органі при розглянутих патологічних ста-
нах. Звертає на себе увагу те, що ці хвороби не 
призводять до помітних зрушень у представни-
цтві на поверхні піднебінних мигдаликів таких 
клітин як моноцити при майже однаковій кіль-
кості епітеліоцитів. 

Таким чином, отримані результати дають 
підстави вважати, що при ХТ в тканині мигда-
ликів відбуваються зміни характерні для неспе-
цифічного запалення з посиленням трансепіте-
ліальної міграції лейкоцитів, а при ГМ доміну-
ють явища імунного запалення при якому клі-
тинами, що переважають є лімфоцити. 

 
© О. Бредун, С. Тимченко, О. Мельников, 2016 
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НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНТИСЕПТИКІВ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
З ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
Ранева інфекція, в тому числі і післяопера-

ційна, була і продовжує залишатися актуальною 
проблемою в отоларингології. Сучасна медика-
ментозна терапія раневої інфекції – це антибіоти-
котерапія. З введенням в медичну практику анти-
біотиків значно знизилася увага до антисептиків, 
сфера використання яких істотно звузилась. Ра-
зом з тим більш ніж 60-ти річний досвід застосу-
вання антибіотиків не зміг запобігти або стрима-
ти зростання питомої ваги місцевих інфекційних 
процесів і септикопіємії, не знизив летальність 
від сепсису, не скоротив терміни лікування гній-
них ран. Більш того, величезні масштаби засто-
сування антибіотиків призвели до виникнення в 
медицині ряду проблем, зокрема, появи збудни-
ків інфекцій з множинною антибіотикорезистен-
тністю. За минулі з тих пір десятиліття ця тенде-
нція і її наслідки набули таких масштабів, які 
вказують на необхідність перегляду думки про 
монопольне становище антибіотиків і переходу 
на більш обґрунтовану стратегію і тактику ліку-
вання гнійно-септичних інфекцій.  

Під антисептиками слід розуміти хімічні 
речовини з антибактеріальним ефектом, які ви-
користовуються для нанесення на пошкоджену і 

не пошкоджену шкіру, слизові оболонки, поро-
жнини і рани з метою лікування і попередження 
розвитку місцевих інфекційних уражень.  

Матеріали і методи. Нами проведено об-
стеження та лікування 15 хворих з гнійно-
некротичними процесами ЛОР-органів (10 хво-
рих з нагноєними ранами вушної раковини та 5 
хворих з гнійно-некротичними ранами в ділянці 
зовнішнього носа). З них чоловіків було 9 
(60%), жінок 6 (40%). Вік хворих складав від 28 
до 62 років. Тривалість наявності гнійного про-
цесу від однієї доби до 3 місяців. Всі пацієнти 
проходили лікування в умовах відділення мікро- 
та реконструктивної хірургії ЛОР-органів Івано-
Франківської обласної клінічної лікарні. Анти-
бактеріальна терапія включалася в обсяг лікува-
льних заходів відразу ж після надходження хво-
рого в стаціонар. Всі пацієнти отримували необ-
хідне хірургічне лікування гнійного осередку: 
первинна та вторинна хірургічна обробка ран з 
дренуванням, розтин гнійників, абсцесів, відк-
рите ведення ран при наявності інфекційного 
ускладнення. Всім хворим з гнійним процесом 
проводилися посіви на мікрофлору і чутливість 
до антибіотиків. Вірулентність обсіменіння 
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складала 106-109, найбільш часто висівали: S. 
aureus, S. pyogenes, ентеробактерії. Крім загаль-
ного лікування застосовувалося місцеве з вико-
ристанням антисептиків: хлоргексидин, декаме-
токсин, октенисепт, диоксидин, повідон-йод. 
Вивчався відсоток обсіменіння ран після засто-
сування антисептиків. 

Результати та їх обговорення. Динаміка 
перебігу раневого процесу контролювалася за 
результатами клінічних ознак і мікробіологічно-
го дослідження посівів з рани і промивних вод. 
У хворих, в лікуванні яких використовувалися 
антисептики повідон-йод, октенисепттаін. в 
більш короткі терміни вдалося купірувати гост-
рий гнійний процес, виконати етапні хірургічні 
втручання (вторинні шви, дермопластіка). Мік-
робіологічне дослідження підтвердило ефектив-
ність дії цих антисептиків. Висівання мікроор-
ганізмів після використання даних антисептиків 
склало близько 102-103 або дані дослідження 
були без зростання колоній мікроорганізмів. 

Стерильні посіви не давали рани, які обробля-
лися хлоргексидином, декаметоксином, діокси-
дином.  

Висновки 
1. Антисептика повинна проводитися з 

урахуванням ряду факторів і антисептики, які 
застосовуються для досягнення цієї мети, по-
винні володіти рядом додаткових властивостей: 

- локалізувати інфекцію в рані і гальмува-
ти її проникнення в кров і лімфу; 

- блокувати адгезію мікробів до тканин 
раневого ложа; 

- придушувати фактори патогенності, що 
сприяють проникненню, закріпленню і розмно-
женню бактерій в тканинах. 

2. Перевагу в застосуванні антисептичних 
засобів, надаємо препаратам з повідон-йодом і 
Октенісепту. 

3. Необхідно більш детально досліджува-
ти і широко впроваджувати нові антисептики, 
які з'явилися на ринку медичних препаратів. 

 
© В. Ванченко, Я. Геник, Н. Кудерська, Н. Ванченко, 2016 
 
 
 
 

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

РИНОГЕННІ ОРБІТАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ  
ТА ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ 

 
Риногенні орбітальні запальні процеси є 

одними з найважчих ускладнень, таких як гост-
рий так і хронічний синуїти, які займають про-
відне місце в сучасній ринології. Надання допо-
моги хворим з цією ургентною патологією пот-
ребує тісної взаємодії кваліфікованих лікарів 
різних спеціальностей: окулістів, невропатоло-
гів, нейрохірургів, анестезіологів. 

Клініка ЛОР-хвороб НМУ імені О.О. Бо-
гомольця, виконуючи обов’язки лікарні швидкої 
допомоги з оториноларингології протягом бага-
тьох років, має власні науково-практичні напра-
цювання відносно методики хірургічного і ме-
дикаментозного лікування хворих. 

За період з 2010 по 2014 рік під нашим 
наглядом знаходилось 12043 хворих з різною 
ургентною ЛОР-патологією. З їх числа 5640 па-
цієнтів (47%) мали захворювання носа та при-
носових пазух. 

Щорічно хворі з гострими синуїтами та 
загостреннями хронічних поліпозно-гнійних 
процесів складають в середньому 23-30% від 
числа госпіталізованих в ЛОР-клініку НМУ. У 
2010 році їх кількість складала – 683 (25,1%), у 
2011 р. – 606 (22,9%), у 2012 р. – 610 (24,6%), у 

2013 р. – 633 (24,8%), у 2014 р. – 662 (29,5%). 
Всього – 3256 пацієнтів. З числа цих хворих ор-
бітальні ускладнення були виявлені у 108 хво-
рих. 

Орбітальні риногенні ускладнення ми ро-
зподілили на такі різновиди: 

- набряк повік;  
- дифузне не гнійне запалення клітковини 

ока;  
- абсцес повік; 
- субперіостальний абсцес; 
- флегмона орбіти; 
- ретробульбарний абсцес; 
- тромбоз вен клітковини орбіти. 
Причинами виникнення орбітальних 

ускладнень у 82 хворих були гострі синуїти, що 
становить 76%, а у 26 (24%) загострення хроні-
чних синуїтів. 

Діагностика цих ускладнень показала такі 
результати. Набряк повік було виявлено у 41 
хворого (38%), дифузне негнійне запалення клі-
тковини ока у 34 (31%), абсцес повік у 15 (14%), 
субперіостальний абсцес був у 12 (11%). Значно 
рідше виявлялись такі важкі процеси, як флег-
мона орбіти – 3 хворих (3%), ретробульбарний 
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абсцес – 2 пацієнтів (2%) та тромбоз вен клітко-
вини орбіти – 1 хворого (1%). 

Особливостями нашої хірургічної тактики 
було те, що ми виявляли при лікуванні хворих ті 
патологічні процеси, які спонукали початкове 
виникнення синуїту та послідуючого орбіталь-
ного ускладнення. З 82 хворих з гострим синуї-
том у 67 пацієнтів мало місце викривлення но-
сової перегородки різного ступеня вираженості 
та явища хронічного риніту, патологія остіомеа-
тального комплексу. У всіх 26 хворих з загост-

ренням хронічного риніту в носовій порожнині 
були виявленні поліпозні розрощення, а у 15 
пацієнтів поряд з поліпами було наявне і викри-
влення носової переділки. При проведенні хіру-
ргічних втручань, у пацієнтів одночасно вико-
нувались як ургентні втручання, такі як розтин 
та дренування абсцесів, розтин флегмони орбі-
ти, так і корекція порушень архітектоніки внут-
рішньоносових структур. Ми вважаємо такий 
підхід обґрунтованим і необхідним для попере-
дження виникнення ускладнень в майбутньому. 

 
© В.М. Васильєв, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, 2016 
 
 
 
 

А.П. ВАХНИНА, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.Ю. ВАСИЛЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО  
(КИЕВ, ПОЛТАВА; УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТЕЙ  
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ НАЗОФАРИНГИТАМИ 

 
Обследование детей с рецидивирующими 

назофарингитами в остром периоде и в условиях 
ремиссии показало, что в 59% случаев (44 паци-
ента в возрасте от 3 до 9 лет) острое течение за-
болевания вызвано вирусной инфекцией (повы-
шенные титры антител в сыворотке крови к рес-
пираторно-синцитиальному вирусу, аденовиру-
сам, гриппу В), наличие в носовом отделяемом 
вирусных антигенов к гриппу А и В (экспресс-
тест DRG), повышенное содержание интерферо-
нов, изменение уровня провоспалительных цито-
кинов и индикаторов воспаления (MIP-1b). 

Применение в комплексной терапии со-
вместно с препаратами стандартной терапии 
препарата Имунорикс способствовало более 
быстрому купированию симптомов заболевания, 
чем использование только стандартной терапии, 

при этом более эффективным было применение 
препарата после использования антибактери-
альных и противовоспалительных средств (2-3-й 
день от начала заболевания). Использование 
препарата после отмены противовоспалитель-
ной терапии давало более длительный эффект в 
плане продления ремиссии заболевания. Сохра-
нение высокого уровня интерферонов и секре-
торного IgA в слюне и носовой слизи в периоде 
ремиссии свидетельствует о неполной элимина-
ции антигенов и «готовности» к обострению 
воспалительного процесса. Использование му-
козальных вакцин системного действия, осо-
бенно содержащих протеогликаны, существенно 
улучшает показатели локального иммунитета в 
носо- и ротоглотке и предупреждает развитие 
рецидивов заболевания. 

 
© А.П. Вахнина, О.Ф. Мельников, Т.Ю. Василенко, М.Д. Тимченко, 2016 
 
 
 

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, А.А. ЛАЙКО, І.Є. ВОЛГІНА, О.В. СТЕПАНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЦИТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ  

І ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 
 

Актуальність. Проведене нами раніше 
клінічне дослідження у дітей, хворих на цукро-
вий діабет 1 типу (ЦД-1), підтверджує, що хро-
нічні захворювання лімфоепітеліальних струк-
тур глотки (ХЗЛСГ) є поширеною патологією у 
дитячому віці. Часті загострення і наявність 
хронічного тонзиліту (ХТ) у хворих на ЦД-1 

сприяє підвищенню глікемічного профілю, по-
рушенню якості життя пацієнта та ефективності 
комплексної терапії основного захворювання. 
При наявності запалення, особливо хронічного, 
в лімфоепітеліальних органах, основними серед 
яких є піднебінні мигдалики (ПМ), відбувається 
порушення або зниження функціонування захи-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 23 

сних механізмів, що призводить до первісної 
поломки клітинного «бар'єру» і включенню ме-
ханізму ретикуляції епітелію.  

Мета роботи – дослідження функціона-
льного стану ПМ у дітей, хворих на ЦД-1 і ХТ 
на основі вивчення цитоморфологічних особли-
востей вмісту крипт ПМ. 

Матеріали і методи дослідження. За пе-
ріод 2014-2015 років було обстежено 51 пацієнт, 
віком від 6 до 18 років з ЦД-1, що перебував на 
лікуванні в ендокринологічному відділенні На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України. 

 В першу групу (основну) спостереження 
увійшли 40 (78,4%) хворих на ЦД-1, у яких діа-
гностовано ХЗЛСГ, а в другу групу (контроль-
ну) увійшли 11 (21,6%) хворих на ЦД-1 без 
ХЗЛСГ, з них 14 (27,5%) – дівчатка і 37 (72,5%) 
– хлопчики, середній вік – 11,5±4,6 років.  

Всім дітям було проведено клініко-
лабораторне обстеження відповідно до протоко-
лів, а також цитологічне дослідження вмісту 
крипт з лакун піднебінних мигдаликів.  

Результати досліджень. У дітей, хворих 
на ЦД-1, виділені цитоморфологічні особливос-
ті крипт ПМ, які характеризують різний функці-
ональний стан ПМ за наявності ХТ.  

1. Хороша функціональна здатність під-
небінних мигдаликів. У препараті переважають 
активні лімфоцити, частиною в стані баластної 
трансформації. Місцями плазмоцити, окремо і в 
скупченнях. Нейтрофільні лейкоцити в невели-
кій кількості. Клітини плоского епітелію, окре-
мо і в пластах в невеликій кількості. Змішана 
бактеріальна флора в невеликій кількості. 

2. Висока активність лімфоїдної тканини 
піднебінних мигдаликів. У препараті велика кі-
лькість активних лімфоцитів, окремо і в скуп-

ченнях, частиною в стані баластної трансфор-
мації, місцями мітотично поділені клітини. Ней-
трофільні лейкоцити в невеликій кількості. Пла-
змоцити місцями, окремо і в скупченнях, еози-
нофільні лейкоцити – зрідка. Помірна десквама-
ція плоского епітелію. Змішана бактеріальна 
флора в помірній кількості. 

3. Компенсована функціональна здатність 
піднебінних мигдаликів. Помірний ступінь дес-
квамації плоского епітелію. Нейтрофільні лей-
коцити в помірній кількості. Місцями макрофа-
ги. Лімфоцити, частиною в стані баластної тра-
нсформації, в невеликій або помірній кількості. 
Місцями плазмоцити, окремо і в скупченнях. 
Гістіоцити в невеликій кількості. Еозинофільні 
лейкоцити – зрідка. Бактеріальна флора змішана 
в помірній або великій кількості. 

4. Декомпенсація функцій піднебінних ми-
гдаликів. Помірний або високий ступінь десква-
мації плоского епітелію з ознаками, як проліфе-
рації клітин, так і дегенеративних змін. Зустріча-
ються гігантські багатоядерні клітини хронічного 
запалення. Нейтрофільні лейкоцити з незаверше-
ним фагоцитозом бактерій у великій кількості. 
Місцями макрофаги. Гістіоцити в невеликій кіль-
кості. Лімфоцити зрідка або відсутні. Бактеріаль-
на флора змішана, в тому числі спірохети, фузо-
бактерії, у великій кількості, місцями гриби.  

Висновок. Таким чином, цитоморфологі-
чне дослідження вмісту крипт ПМ у дітей, хво-
рих на ЦД-1 і ХТ може служити додатковим 
інформативним методом оцінки функціонально-
го стану ПМ. Визначення клітинного складу 
мазків з крипт, особливо у випадках з не яскраво 
вираженою симптоматикою, дозволяє точно 
встановити форму ХТ, оцінити можливості лім-
фоїдної тканини ПМ і ефективність проведеного 
консервативного лікування ХТ. 

 
© Ю.В. Гавриленко, А.А. Лайко, І.Є. Волгіна, О.В. Степанова, 2016 
 

 
О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КРОВОТЕЧІ З МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ШИЇ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ  
У ХВОРИХ НА РАК СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА І ГЛОТКИ  

 
Арозійні кровотечі з магістральних судин 

шиї у хворих з пухлинами голови та шиї в після-
операційному періоді виникають відносно рідко, 
але часто стають причиною смерті пацієнтів. 

Матеріали та методи. За період з 2003 
по 2015 р. роки у відділенні пухлин голови та 
шиї знаходилося 14 пацієнтів з місцево-
розповсюдженим раком слизової порожнини 
рота і глотки у яких в ранньому післяоперацій-

ному періоді виникли арозійні кровотечі з магі-
стральних судин шиї після комбінованих роз-
ширених операцій: у 7 – з загальної сонної арте-
рії, у 4 − з внутрішньої, у 2 пацієнтів − з зовніш-
ньої сонної артерій, а в 1 випадку − з внутріш-
ньої яремної вени. 

Результати та обговорення. В 2 випад-
ках хворим не встигли надати медичну допомогу 
і вони померли протягом 5 хвилин після виник-
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нення профузної кровотечі з внутрішньої сонної 
артерії та внутрішньої яремної вени відповідно. 
У 4 пацієнтів, яким проведена перев’язка загаль-
ної сонної артерії і у 1 з перев’язкою внутрішньої 
сонної артерії наступило гостре порушення моз-
кового кровообігу з повним геміпарезом і вони 
померли не дивлячись на проведену інтенсивну 
терапію. Четверо хворих залишилися живими 
після перев’язки загальної сонної артерії без 
будь-яких проявів неврологічної симптоматики. 
Ще в трьох випадках кровотечу вдалося зупини-
ти за рахунок прошивання загальної (n=1) і внут-
рішньої сонної артерії (n=2).  

Великий вплив на патогенез розриву ар-
теріальної стінки, мають місцеві фактори. До 
них відносяться зміни тканин, що виникають 
після променевої терапії. Внаслідок опромінен-
ня частіше спостерігаються некрози шкірних 
клаптів, розходження країв рани і оголення су-
дин. В такої групи пацієнтів різко зростає ризик 
виникнення кровотечі з магістральних судин 
шиї. Ступінь і прояв променевих пошкоджень 
тканин залежить від дози і ритму опромінення. 
Сучасні джерела променевої терапії, дозволяють 
підвести до пухлини необхідну вогнищеву дозу 
без значного ушкодження шкіри і прилягаючих 
здорових тканин. 

Велике значення у виникненні некрозу і 
розриві судинної стінки відіграє ранова інфек-
ція. Діабет, авітаміноз, виснаження організму, 
похилий вік, хронічні захворювання можна від-
нести до загальних факторів, на фоні яких час-
тіше розвиваються вторинні кровотечі.  

Найважливіші заходи для попередження 
оголення і розриву сонних артерій повинні бути 
проведені під час хірургічного втручання.  

З метою профілактики виникнення аро-
зійних кровотеч в ранньому післяопераційному 
періоді ми пропонуємо проведення наступних 
заходів: 

- розріз шкіри на шиї повинен лише один 
раз проходити над місцем проекції сонних арте-
рій;  

- при виборі типу лімфодисекції, найоп-
тимальнішою є радикальна модифікована лім-
фаденектомія зі збереженням кивального м′яза, 
який забезпечує прикриття магістральних судин 
шиї;  

- при проведенні операції Крайля, коли 
сонні артерії повністю оголюються, проводити 
їх закриття шляхом огортання превертебраль-
ною фасцією; 

- після ушивання операційної рани необ-
хідно встановлювати активний аспіраційний дре-
наж, з метою швидшої адгезії шкірних клаптів.  

В післяопераційному періоді основна ува-
га повинна бути скерована на профілактику ін-
фекційних ускладнень, своєчасне розпізнавання 
розходження швів на слизовій і розведення кра-
їв рани для адекватного відтоку слини. 

Висновки. На всіх етапах лікування хво-
рих з пухлинами голови та шиї особливу увагу 
необхідно приділяти профілактиці виникнення 
арозійних кровотеч, що сприятиме зменшенню 
кількості цих ускладнень, а відповідно і леталь-
ності. 

 
© О.О. Галай, 2016 
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(ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ ОТОЛАРИНГОЛОГА В КОМПЛЕКСНІЙ ПІДГОТОВЦІ ХВОРОГО  
ДО ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ 

 
На сьогодні процедура зубного протезу-

вання дуже поширена в стоматологічній прак-
тиці, та необхідна в першу чергу не з косметич-
них міркувань, а з міркувань відновлення жува-
льної функції та запобіганню розвитку розладів 
скронево-нижньощелепного суглоба. З практич-
ної точки зору, найбільший інтерес для отола-
ринголога представляють основні жувальні зуби 
– премоляри та моляри, які анатомічно тісно 
пов`язані із верхньощелепним синусом, та як 
варіант норми можуть верхівками коренів вихо-
дити в синус. Основна причина втрати таких 
зубів – це їх видалення за медичними показами, 

найчастіше з приводу хронічних періодонтитів, 
радикулярних кіст, періапікальних абсцесів. 
Дуже часто періапікальна інфекція відіграє 
ключову роль в розвитку верхньощелепного 
синуситу. Лікування таких синуситів окрім са-
нації синусу потребує видалення інфікованого 
зуба як хронічного осередку інфекції. При три-
валому перебігу захворювання спостерігаються 
поліморфні патологічні зміни в слизовій оболо-
нці, починаючи від гіперпластичних змін слизо-
вої, закінчуючи утворенням проліферативних 
поліпозно-кістозних змін. Тривала відсутність 
втрачених зубів веде то атрофії кісткового ма-
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сиву альвеолярного паростка верхньої щелепи. 
В такому випадку для вдалого протезування за 
допомогою імплантації потрібно проводити 
процедуру синуслифтінгу. Принципово проце-
дура синусліфтінгу потребує максимального 
збереження слизової оболонки дна синусу – так 
званої мембрани Шнайдера. У випадках, коли 
синусит має виключно одонтогенне походжен-
ня, за умови нормального функціювання остео-
меатального комплекса достатнім може бути 
санація вогнища хронічної інфекції – видаленя 
зуба і, за потреби, пластика ороантральної фіс-
тули. За умов нормального природнього дрена-
жу та вентиляції синусу і санації вогнища інфе-
кції у багатьох випадках спостерігається значне 
зменшення проліфиративних явищ (окрім спра-
вжніх кіст), що дозволяє уникнути радикального 
втручання на синусі. Але, якщо ми спостерігає-
мо поєднання одонтогенного синуситу із рино-
генними чинниками, що призводять до пору-
шення вентиляції та дренажу природним шля-
хом та блоку остеомеатального комплексу про-
гноз на одужання без оперативного втручання 
різко погіршується. Такі хворі потребують ком-
плексного підходу та найчастіше їм не уникнути 
хірургічного втручання. Для забезпечення в 
майбутньому умов для проведення синусліфти-
нгу треба якомога ощадливіше ставитися до 
слизової оболонки синусу. Обов`язково відбува-
ється санація вогнища інфекції – основна задача 

стоматологічної частини, окрім самого синуслі-
фтінгу та процедури імплантації. Відновлення 
функції остіомеатального комплекса, створення 
умов для гармонійної вентиляції та дренажу си-
нусу, мінімально інвазивне видалення кіст та 
поліпозних утворень порожнини синусу – осно-
вні задачі, що постають перед отоларингологом. 
Для втілення вищезазначених задач, особливого 
значення набуває всебічне якісне обстеження 
хворого (КПКТ для визначення кісткових змін, 
високопільна ЯМРТ для визначення характерис-
тик змін слизової оболонки, ринопневмометрія 
для оцінки функції носового дихання, консуль-
тації суміжних фахівців). Операції передує ана-
ліз отриманих даних та планування обсягу ви-
далення патологічно змінених тканин з синусу, 
обсяг заходів для відновлення гармонійної вен-
тиляції та дренажу синусу. 

Таким чином, процес підготовки хворих з 
супутнім риносинуситом до подальшого зубно-
го протезування носить комплексний та, іноді 
етапний характер. Отоларинголог в першу чергу 
забезпечує відновлення нормального функціо-
нування синусу, що створить сприятливі умови 
для подальших процедур синусліфтингу та ім-
плантації. В своїй роботі він спирається на 
знання аеродинамічних процесів відповідних за 
вентиляцію синуса, мукоциліарних процесів 
дренажу синуса, та принципи та техніки функ-
ціональної хірургії носа та синусів. 

 
© Г.І. Гарюк, В.М. Арнольді, В.В. Лисенко, Ю.В. Тимошенко, О.Є. Світличний, 2016 
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ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ГОРТАНІ В РАННІЙ 
ДІАГНОСТИЦІ АБСЦЕДУВАННЯ ГОСТРИХ ЕПІГЛОТИТІВ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий епіглотит, як тяжке запалення 

надгортанника, черпакувато-надгортанних скла-
док та навколишніх тканин в сучасних умовах 
зберігає свою медико-соціальну значимість, то-
му що швидко зростаюча інтоксикація та диха-
льна недостатність при несвоєчасній діагностиці 
і неадекватній терапії може стати безпосеред-
ньою причиною флегмони шиї, медіастиніту і 
навіть смерті пацієнта. Найбільш частим збуд-
ником епіглотиту є так звана банальна гноєрідна 
мікрофлора, що у певному відсотку випадків 
веде до нагноювання, тобто абсцедування над-
гортаннику, що одразу робить перебіг цього за-
хворювання більш важким. Тому абсцедуючі 

форми епіглотиту підлягають розтину. Таким 
чином, своєчасна діагностика абсцедування 
надгортанника при гострому епіглотиті – дуже 
актуальна. Клінічна діагностика гострого епіг-
лотиту, проте значні труднощі з'являються при 
визначенні його форми – інфільтративна або 
абсцедуюча) і, отже, показань для розтину абс-
цесу надгортанника. Це положення обумовлює 
необхідність подальшого розвитку неінвазив-
них, і, відповідно, безпечних методів діагности-
ки епіглотиту.  

Ми пропонуємо при захворюваннях гор-
тані, а саме при гострому епіглотиті застосову-
вати ультразвукове сканування шиї. Цей метод 
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неінвазивний, дозволяє в реальному часі отри-
мувати інформацію про стан тканин гортані, і, 
зокрема, надгортанника на рівні тканинної архі-
тектоніки.  

Нами був використаний метод тримірної 
ехографії в режимі з використанням кольорово-
го допплерівського картування. Дослідження 
проводили на апараті експертного класу 
ToshibaXario SSA-660 мультичастотним ліній-
ним датчиком з діапазоном частот 7-12 МГц, 
який дозволяє домогтися якісної візуалізації 
поверхнево розташованих тканин з максималь-
ним розрішенням. Дослідження надгортанника 
проводили в положенні хворого сидячи. Датчик 
встановлювали в підщелепній області, парале-
льно нижній щелепі, потім плавними рухами 
переміщали його по передній поверхні шиї вниз 
і трохи назад. Надгортанник в поперечному роз-
різі візуалізується через під'язиково-щитовидну 
мембрану, як гіпоехогенне утворення з хвиляс-
тими, чіткими контурами, овальне по краях і 
кілька увігнуте в центрі. Спереду від нього візу-
алізується гіперехогенний преепіглотитний про-
стір. При гострому епіглоттиті структура надго-
ртанника змінюється. Його розміри збільшу-
ються, знижується його щільність, краї стають 
менш чіткими. При абсцесі ми виявляємо в 
структурі надгортанника додаткове зображення 
у вигляді порожнинного утворення округлої 
форми з межею у вигляді біло-сірої лінії, з нечі-
ткими контурами і наявністю в порожнині не-
однорідного гіпоехогенного вмісту, без внутрі-
шнього кровотоку в режимі кольорового допп-

лерівського картування. Поставлене завдання 
вирішується за допомогою способу ранньої діа-
гностики абсцедування тканин надгортанника 
шляхом проведення інструментального дослі-
дження шиї.  

Запропонований спосіб апробовано у 
ХГКБ № 30 у 118 хворих і він показав позитив-
ний результат. Пацієнти перебували на стаціо-
нарному лікуванні за період з травня 2012 по 
грудень 2015 р. Всім хворим було зроблено уль-
тразвукове дослідження гортані, особлива увага 
приділялася надгортаннику. За даними УЗД, у 
46 хворих був діагностований абсцес надгор-
танника, у 72 – гострий епіглотит. Відзначається 
повний збіг діагнозів за даними ехосонографії 
гортані і клінічного огляду (у тому числі за да-
ними непрямої ларингоскопії).  

46 пацієнтам з підтвердженим абсцеду-
ванням надгортанника, було проведено розтин 
абсцесу надгортанника і його дренування. Після 
своєчасно проведеного хірургічного втручання, 
а також на тлі етіотропної і патогенетичної те-
рапії стан хворих покращився, і вони були ви-
писані з одужанням.  

Таким чином, запропонований спосіб 
ранньої діагностики за допомогою ультразвуко-
вого (ультрасонографічного) дослідження гор-
тані дозволяє виявити абсцедування надгортан-
нику на ранній стадії і своєчасно провести вида-
лення гнійного вмісту, що запобігає виникнен-
ню тяжких ускладнень епіглотиту, як гнійні па-
рафарингіти, глибокі флегмони шиї та медіасте-
ніти. 

 
© Г.І. Гарюк, Т.В. Почуєва, О.О. Кулікова, С.О. Самусенко, Н.А. Головко, В.Л. Давиденко,  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИПРОФЛОКСАЦИНУ ПРИ ЗОВНІШНІХ ОТИТАХ 
 
Запалення шкіри, а іноді періосту, що ви-

стилає зовнішній слуховий прохід, тобто зовні-
шній отит,в структурі загальної патології ЛОР-
органів складає близько 3%. Проте, періодичний 
свербіж у вусі, виділення із нього та інколи бо-
льові відчуття суттєво знижують рівень життя 
хворого. Найчастіше збудниками зовнішнього 
отиту є Staphylococcus aureus, Pseudomonas ae-
ruginosa, Streptococcus epidermidis, Enterococcus 
faecalis, Haemophilus influenzae. Застосування 
загальновідомих методів лікування не завжди 
дозволяє отримати позитивні результати. Це 
спонукає до пошуку нових підходів в лікуванні 
даної патології. 

Одним із найбільш ефективних медика-
ментозних засобів, що мають топічну антибак-
теріальну активність є препарат «Ципрофарм». 
До його складу входить протимікробний засіб 
широкого спектра дії з групи фторхінолонів – 
ципрофлоксацин.  

Метою нашого дослідження стало ви-
вчення клінічної ефективності застосування ву-
шних крапель «Ципрофарм» при лікуванні зов-
нішніх отитів. 

Оцінка клінічної ефективності проводи-
лась за 5-ти бальною шкалою, де 0 – відсутність 
ознаки, а 5 – її максимальна вираженість. До 
початку лікування, а також на третій і сьомий 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 27 

день від початку лікування проводились бакте-
ріологічні дослідження виділень із вуха, які до-
зволили оцінити вплив препарату на збудників 
зовнішнього отиту. 

Матеріалом для бактеріологічного дослі-
дження були виділення,отримані при проведенні 
туалету зовнішнього слухового проходу. Забір 
матеріалу для дослідження був здійснений, згід-
но існуючих правил. Бактеріологічне дослі-
дження патологічного матеріалу проводили за 
загальноприйнятими в медичній мікробіології 
методами в стандартних умовах бактеріологіч-
ної лабораторії. 

Бактеріологічні дослідження, проведені у 
32 хворих до лікування із запаленням зовніш-
нього слухового проходу, демонструють насту-
пні результати: Pseudomonas aeruginosa виділена 
у 7 пацієнтів, Staphylococcus aureus – у 10, Hae-
mophilus influenzae – у 6, а Streptococcus epider-
midis – у 9 осіб. 

При дослідженні чутливості виділених 
мікроорганізмів з’ясовано, що ципрофлоксацин 

проявляє досить високу топічну антимікробну 
активність. Вона проявляється затримкою зон 
росту основних збудників зовнішнього отиту 
діаметром до 25 мм: до Pseudomonas aeruginosa 
– у 7 випадках, до Staphylococcus aureus – у 7, до 
Streptococcus epidermidis – у 7 та до Haemophilus 
influenzae – у 8 випадках. 

Аналіз суб’єктивних та об’єктивних да-
них встановив, що вже у перші 3 доби застосу-
вання препарату у 24 хворих відмічалось значне 
зменшення свербежу, виділень із вуха та больо-
вих відчуттів. На третю добу від початку ліку-
вання бактеріологічні дослідження у патологіч-
ному матеріалі виявили збудників лише у 13 
осіб. Бактеріологічний контроль на 7-му добу 
від початку лікування визначив наявність збуд-
ників лише у 3 пацієнтів. 

Отже, висока топічна антимікробна акти-
вність ципрофлоксацину, підтверджена власни-
ми бактеріологічними дослідженнями, дозволя-
ють рекомендувати його для комплексного лі-
кування зовнішніх отитів. 

 
© Ю.А. Гасюк, С.В. Зачепило, 2016 
 
 
 
 

Ю.А. ГАСЮК, С.В. ЗАЧЕПИЛО (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ  
ПРИ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТАХ 

 
Хронічні гнійні середні отити є повсяк-

денною проблемою усіх практичних оторинола-
рингологів. При загостренні цього захворюван-
ня зазвичай призначають антибактеріальні пре-
парати, вибір яких є емпіричним. Проте, етіот-
ропне консервативне лікування більш ефектив-
не, коли ми знаємо збудників запалення та їх 
чутливість до антибіотиків. Поряд існує про-
блема резистентності мікроорганізмів до тради-
ційних протимікробних засобів різних груп. В 
зв’язку з цим, оптимізація етіотропної терапії 
хронічних гнійних середніх отитів дотепер за-
лишається достатньо складним завданням.  

Метою нашого дослідження стало визна-
чення етіологічно значимих мікроорганізмів за 
умов хронічного запалення середнього вуха та 
їх чутливості до антибактеріальних препаратів 
різних груп.  

Матеріалом для дослідження був ексудат 
із порожнин середнього вуха, який взяли у 22 
хворих із загостренням хронічного гнійного се-
реднього отиту до лікування. Бактеріологічні 
дослідження патологічного матеріалу проводи-
лись за загальноприйнятими в медичній мікро-

біології методами в стандартних умовах бакте-
ріологічної лабораторії. Для визначення чутли-
вості мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів застосовували диско-дифузійний 
метод. В ході бактеріологічних досліджень 
з’ясовано, що загострення хронічного гнійного 
середнього отиту у 10 пацієнтів було викликано 
S. aureus, у 6 – Pseudomonas aeruginosae, а у 6 
інших визначались різні мікробні асоціації ае-
робних та факультативно аеробних бактерій 
(Streptococcus pyogenes, Proteus mirabilis, 
Enterococcus). 

Дослідження чутливості виділених мікро-
організмів до антибактеріальних препаратів дало 
наступні результати: ципрофлоксацин проявив 
найбільш високу антимікробну активність (діа-
метр зони затримки росту бактерій – від 15 до 25 
мм) до S. aureus – у 6 випадках, до S. pyogenes – у 
4, до P. aeruginosa – у 4, до P. mirabilis – у 2 випа-
дках. Кларитроміцин та амоксицилін продемонс-
трували середню антибактеріальну активність, 
більш виражену до S. aureus і S. pyogenes та ни-
зьку – до P. аerugіnosa та Enterococcus (діаметр 
зони затримки росту до 10 мм.). 
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Отримані дані свідчать, що ефективність 
антибактеріальних препаратів із різних груп при 
загостренні хронічного середнього отиту «in 
vitro» дещо відрізняється. Це спонукає до пода-
льшого дослідження мікроценозів у порожнинах 

середнього вуха при загостренні хронічного за-
палення у них та пошуку більш ефективних ан-
тибактеріальних препаратів для загальної та мі-
сцевої етіотропної терапії. 
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Я. ГЕНИК, Н. ВАНЧЕНКО, С. ГЕНИК, І. САПІЖАК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЇ РУХІВ У ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ 
СЕРЕДНІМ ОТИТОМ, УСКЛАДНЕНИМ ЛАБІРИНТИТОМ 

 
Проблема лікування запальних захворю-

вань вуха і по сьогоднішній день залишається 
актуальною для сучасної оториноларингології. 
Це пояснюється насамперед високою поширені-
стю даних захворювань. Серед захворювань ву-
ха гострий та хронічний середній отит займає 
друге місце по розвитку таких важких усклад-
нень, як лабіринтит, менінгіт, абсцес мозку, 
тромбоз сигмовидного синуса, парез лицевого 
нерва, мастоїдит, сепсис.  

Лабіринтит – розлите або обмежене ура-
ження периферичних відділів слухового і вести-
булярного аналізаторів. Виникає при гострому 
або частіше хронічному запаленні середнього 
вуха (холестеатома та ін.), туберкульозі серед-
нього вуха, травмі. Залежно від шляхів розвитку 
запальні захворювання внутрішнього вуха мож-
на розділити на тимпаногенні, менінгогенні і 
гематогенні. Розрізняють також гнійне і негній-
не ураження лабіринту, а за розповсюдженістю 
процесу – дифузне й обмежене. 

Матеріали та методи дослідження. Об-
стежено 25 хворих серединним віком 41 (38; 44) 
роки з хронічним середнім отитом, ускладненим 
лабіринтитом, серед яких було 17 жінок (68%) 
віком 42 (38; 44) роки та 8 чоловіків (32%) віком 
41 (38; 44,5). У всіх хворих спостерігалась кла-
сична тріада Мен'єра: інтенсивне головокружін-
ня, шум вухах, односторонні напади зниження 
слуху. Також хворі скаржились на закладеність 
вуха та періодичні виділення з нього. При об-
стеженні у всіх пацієнтів виявляли горизонталь-
ний ністагм. При отоскопії спостерігались пер-
форація барабанної перетинки, в слуховому ході 
наявні серозно-гнійні виділення.  

Всім пацієнтам проводили експрес-
діагностику функції координації рухів за 20-
бальною шкалою, що включає в себе кількісну 
оцінку скарг (0-3 бали), виконання проби Уему-
ри (0-4 бали), крокової проби Фукуди (0-3 бали), 
письмової проби Фукуди, оцінку стеження (0-3 

бали) та вказівної проби (0-3 бали). Відповідно 
до результатів усіх проб стан присінка оцінюва-
ли від 0 до 20 балів, при чому 0-4 бали відпові-
дали нормі, 5-9 балів – легкій дисфункції, 10-14 
– середньому ступеню патології, 15-20 балів – 
грубому ураженню.  

При кількісній оцінці скарг значимим на-
пади запаморочення вважали тоді, коли їх три-
валість перевищувала одну хвилину, а частота – 
один напад на місяць. Серединний показник по 
даній шкалі становив 3 (2; 3) бали та в жінок був 
дещо вищим, ніж в чоловіків 3 (2; 3) та 2 (2; 3) 
бали відповідно).  

Пробу Уемури виконували в чотири ета-
пи: стояння на двох ногах з розплющеними та 
заплющеними очима, стояння на одній нозі із 
розплющеними та заплющеними очима. Сере-
динний показник по даній шкалі становив 3 (2; 
4) бали та майже не відрізнявся у групах жінок 
та чоловіків 3 (2; 4) та 3 (1; 3,5) бали відповідно. 

При оцінці крокової проби Фукуди оці-
нювали відстань та кут зміщення, кут повороту, 
враховували зріст хворого та ширину його кро-
ків. Серединний показник по даній шкалі стано-
вив 2 (1; 3) бали та був практично однаковим у 
групах жінок та чоловіків 2 (1; 3) та 2 (1; 2,5) 
бали відповідно. 

При виконанні письмової проби Фукуди 
наголошували, щоб при написанні цифр рука 
хворого не торкалася паперу, а очі залишалися 
заплющеними. Серединний показник по даній 
шкалі становив 2 (2; 3) бали та в жінок був дещо 
вищим, ніж в чоловіків 3 (2; 3) та 2 (1,5; 3) бали 
відповідно. 

Для оцінки стеження на рівні очей хворо-
го рухали відвісно та поземно невеликим блис-
кучим предметом (дзеркальцем), пропонуючи 
хворому стежити за ним. Попередньо опитували 
хворих на рахунок тривалого перебування перед 
монітором, що може впливати на результати 
проби. Серединний показник по даній шкалі 
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становив 2 (2; 3) бали та був практично однако-
вим у групах жінок та чоловіків (2 (2; 3) та 2 
(1,5; 3) бали відповідно). 

Для оцінки вказівної проби результати 
попадання фіксували на листі паперу. Середин-
ний показник по даній шкалі становив 2 (2; 2) 
бали та був практично однаковим у групах жі-
нок та чоловіків (2 (2; 2) та 2 (1; 2,5) бали відпо-
відно). 

Серединний показник функції координа-
ції рухів за 20-бальною шкалою становив14 (10; 
17), що відповідає середньому супеню патології 
присінка, та в жінок був дещо вищим, ніж в чо-

ловіків (15 (13; 17) та 14 (9; 16) бали відповід-
но). 

Висновки. Таким чином у більшості об-
стежених пацієнтів встановлено середній сту-
пінь тяжкості лабіринтиту (проба Уемури – 3 (2; 
4) бали та 20-бальна шкала оцінки координації 
рухів – 14 (10; 17) та відмічено тенденцію до 
більш тяжкого перебігу захворювання у пацієн-
тів жіночої статі. Найбільш виражені зміни спо-
стерігались при оцінці скарг хворих та проби 
Уемури, що ймовірно свідчить про найбільшу 
чутливість даних тестів у пацієнтів з хронічним 
отитом, ускладненим лабіринтитом. 

 
© Я. Геник, Н. Ванченко, С. Геник, І. Сапіжак, 2016 
 
 
 

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

ПРОФУЗНЫЕ РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  
ПОСЛЕ СЕПТОПЛАСТИКИ 

 
Травматические носовые кровотечения 

отличаются сложностью патогенетических ме-
ханизмов, склонностью к рецидивированию и 
профузным характером (В.Е. Рябухин, 2005; I. 
Rafique, T.A. Schmidt, 2013; K. Rainer et al., 
2015). Многие оториноларингологи отмечают 
особые трудности диагностики, лечения и про-
гнозирования таких кровотечений (С.Я. Косяков 
и соавт., 2012; А. Qureishi, M.J. Burton, 2012). В 
медицинской литературе имеются лишь еди-
ничные сообщения о выраженных кровотечени-
ях после операций на носовой перегородке (В.В. 
Петров, 2006).  

Приводим собственное наблюдение.  
Пациентка В., 27 лет, история болезни 

№14510, была госпитализирована в ЛОР-
отделение Клинической Рудничной больницы  
г. Макеевки 08.10.15 г. для проведения планово-
го оперативного лечения с диагнозом: Искрив-
ление носовой перегородки, хронический ги-
пертрофический ринит. Жалобы при поступле-
нии на затруднение носового дыхания, частые 
насморки, храп, быструю утомляемость, частые 
головные боли. Анамнез болезни: носовое ды-
хание нарушено давно, после перенесенной в 
детстве травмы носа. По поводу этого больная 
постоянно пользовалась сосудосуживающими 
каплями. Трижды она болела синуситом. При 
риноскопии: носовое дыхание резко затруднено, 
больше слева. Носовая перегородка в хрящевом 
отделе искривлена вправо. Слева по дну носа 
определяется массивный гребень, уходящий в 
задние отделы полости носа в виде острого ши-
па, который внедряется в левую нижнюю носо-

вую раковину. Правая нижняя носовая раковина 
гипертрофирована, после адренализации почти 
не сокращаются.  

09.10.15 г. под общей анестезией с ИВЛ 
больной были произведены операции: септопла-
стика с удалением костного гребня и правосто-
ронняя вазотомия нижней носовой раковины. 
Хирургическое вмешательство прошло без осо-
бенностей и осложнений. Тампоны из носа были 
удалены 10.10.15 г. Несмотря на это, в после-
операционном периоде у пациентки трижды – 
11.10, 13.10 и 17.10.15 г. – наблюдались про-
фузные кровотечения из левой половины носа, 
которые с трудом были остановлены тугой пе-
редней тампонадой с аминокапроновой кисло-
той. При этом источник кровотечения при этом 
чётко не визуализировался. После каждого эпи-
зода носового кровотечения больная получала 
гемостатики (гемаксам, аминокапроновая ки-
слота, дицинон) и солевые кристаллоидные кро-
везаменители.  

Кроме того, в связи с угрожающей крово-
потерей и рецидивирующим характером крово-
течений пациентке было перелито 500 мл эрит-
роцитарной массы и 500 мл свежезамороженной 
плазмы (по два гемакона). 26.10.15 г. больная 
была выписана из стационара на амбулаторное 
лечение. Имевшие место признаки постгеморра-
гической анемии (низкий уровень гемоглобина 
и эритроцитопения) практически прошли. Рет-
роспективный сбор анамнеза позволит выяс-
нить, что пациентка по собственной инициативе 
и бесконтрольно принимала перед ринологиче-
ской операцией в течение двух месяцев кардио-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafique%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafique%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafique%20I%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmidt%20TA%5Bauth%5D
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магнил, комбинированный препарат, содержа-
щий ацетилсалициловую кислоту.  

Анализируя данный клинический случай, 
следует отметить, что, несмотря на нормальные 
показатели коагулограммы при предоперацион-
ной подготовке пациента и технически гладко 

проведенной операции, хирурга могут ожидать 
грозные осложнения в послеоперационном пе-
риоде. Это ещё раз доказывает необходимость 
тщательного сбора анамнеза перед планируе-
мым хирургическим вмешательством. 

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2016 
 
 
 
 

В.Н. ГИНЬКУТ, И.О. ШАВЕЛЬКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЯТРОГЕННОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНОГЛОТКИ 
 

Ятрогенные инородные тела глотки 
встречаются исключительно редко и чаще бы-
вают у неопытных врачей (J. Hajiioannou et al., 
2011). Случаев длительного пребывания ятро-
генного инородного тела в гортаноглотке в дос-
тупной нам литературе мы не встретили.  

Приводим собственное наблюдение.  
Больная И., 1932 г.р., обратилась в ЛОР-

отделение Клинической Рудничной больницы г. 
Макеевки 06.10.15 г. в ургентном порядке с жа-
лобами на боли и дискомфорт в левой половине 
глотки, болезненное и затруднённое глотание. 

Со слов больной, дискомфорт в горле 
беспокоит её уже несколько лет. По этому пово-
ду она неоднократно обращалась к отоларинго-
логам и врачам других специальностей, однако 
патологии никто из них у пациентки не находил. 
В последние месяцы из-за усиления болей в 
горле и выраженной дисфагии больная постоян-
но принимала анальгетики и, предполагая нали-
чие у себя онкологического заболевания, думала 
о суициде. Согласно представленному в амбула-
торной карте выписному эпикризу, с 11.08.11 г. 
по 22.08.11 г. пациентка находилась на стацио-
нарном лечении в челюстно-лицевом отделении 
Клинической Рудничной больницы по поводу 
острого гнойного тонзиллогенного лимфаденита 
подподбородочной области. 12.08.11 г. в отде-
лении больной было произведено вскрытие абс-
цесса подподбородочной области. Затем выпол-
нялись ежедневные перевязки раны.  

Впоследствии пациентка с улучшением 
была выписана из стационара на амбулаторное 
лечение у хирурга-стоматолога по месту жи-
тельства. В поликлинике больная наблюдалась 
врачом до полной эпителизации раны, которая 
через две недели зажила вторичным натяжени-
ем. При гипофарингоскопии у пациентки в ле-
вом грушевидном синусе было обнаружено 
продолговатое инородное тело кремового цвета, 

которое упиралось в язычную поверхность над-
гортанника. Сам надгортанник был гиперемиро-
ванным и отёчным. 

Под местной аппликационной анестезией 
лидокаином 10% - 2 мл при непрямой ларинго-
скопии инородное тело было захвачено изогну-
тым кровоостанавливающим зажимом Пеана и с 
небольшим усилием удалено. В левой половине 
надгортанника, в месте его плотного контакта с 
дистальным концом инородного тела, опреде-
лялся округлый сквозной дефект до 5 мм в диа-
метре. Инородное тело представляло собой дре-
наж, изготовленный из поливинилхлоридной 
трубки от одноразовой системы для перелива-
ний инфузионных растворов длиной 6 см и диа-
метром 0,5 см. На свободный конец трубки был 
одет и прочно привязан к ней шёлковой лигату-
рой палец от хирургической перчатки. Сразу 
после удаления инородного тела больная почув-
ствовала себя лучше. Боли в горле сразу про-
шли.  От госпитализации в ЛОР-отделение па-
циентка отказалась. Она была осмотрена нами 
через неделю – жалоб нет, глотание безболез-
ненное, реактивные явления в гортаноглотке 
отсутствуют.  

Данное наблюдение, представляет инте-
рес для практических врачей в виду длительного 
пребывания, редкой локализации и ятрогенного 
характера инородного тела. В течение четырёх 
лет это инородное тело беспокоило пациентку, и 
никто из отоларингологов, к кому она обраща-
лась, не догадался провести непрямую ларинго-
скопию.  

Хирург челюстно-лицевого отделения, 
выписывая больную на амбулаторное лечение, 
не убедился в удалении из раны всех дренажей. 
С течением времени оставленный дренаж вы-
звал пролежни, мигрировал из подподбородоч-
ной области в глубокие пространства шеи и, в 
конце концов, провалился в гортаноглотку. 

 
© В.Н. Гинькут, И.О. Шавелько, 2016 
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В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

АДЕНОИДЫ У ВЗРОСЛЫХ  
 

Лимфоидная ткань носоглотки играет ис-
ключительно важную роль в развитии «иммуно-
логической памяти» у детей до пяти лет (S. 
Buscone et al., 2014). У детей в возрасте от 6 до 
10 лет происходит физиологическая гипертро-
фия аденоидов (М.Р. Богомильский, В.Р. Чистя-
кова, 2002). Она не сопровождается заметным 
нарушением носового дыхания. Патологическая 
гипертрофия глоточной миндалины обычно 
встречается в возрасте от 3 до 14 лет (В.Т. 
Пальчун и соавт., 2011). В возрасте до 16 лет 
миндалина постепенно атрофируется. У взрос-
лых аденоидные вегетации встречаются доволь-
но редко (В.И. Бабияк, 2005; I . Yuce et al., 2007; 
A.L. Hamdan et al., 2008).  

Наличие лимфоидной гиперплазии носо-
глотки у взрослых, как правило, связано с её 
хроническим воспалением (N. Yildrim et al., 
2008). Рост аденоидной ткани может быть свое-
образным ответом на вирусную или бактери-
альную инфекцию, респираторные раздражите-
ли и аллергены (M.R. Routet et al., 2012). 

Больных с данной патологией беспокоит 
затруднение носового дыхания, храп, неприят-
ный запах изо рта и частые головные боли. Не-
редко они отмечают стойкую заложенность 
ушей и ухудшение слуха. 

Приводим собственное наблюдение.  
Пациентка Л., 50 лет, история болезни 

№14946, поступила в ЛОР-клинику Клиниче-
ской Рудничной больницы г. Макеевки в плано-
вом порядке 16.10.15 г. на хирургическое лече-
ние по поводу хронического гипертрофического 
ринита. При поступлении больная жаловалась 
на затруднённое носовое дыхание, храп с эпизо-
дами апноэ сна, заложенность ушей, ухудшение 
слуха, периодическое гноетечение из правого 
уха. 

Анамнез болезни: носом плохо дышит с 
детства. По поводу этого неоднократно получа-
ла консервативную терапию, которая не давала 
положительного результата. Постоянно пользу-
ется деконгестантами. При риноскопии: носовое 

дыхание резко ослаблено, отделяемое в носовых 
ходах скудное. Нижние носовые раковины уме-
ренно гипертрофированы, после адренализации 
почти не сокращаются. Задние концы раковин 
не изменены. В носоглотке определяется гипер-
плазированная лимфоидная ткань ІІІ степени. 
Задняя риноскопия: разращения лимфоидной 
ткани прикрывают обе хоаны. При пальцевом 
исследовании носоглотки определяется округ-
лое образование мягко-эластической консистен-
ции.  

После отоскопии и акуметрии были уста-
новлены сопутствующие диагнозы: Правосто-
ронний хронический гнойный мезотимпанит, 
левосторонний тубоотит, двусторонняя кондук-
тивная тугоухость.  

16.10.15 г. под местной анестезией лидо-
каином больной были произведены операции: 
двусторонняя вазотомия нижних носовых рако-
вин и аденотомия. Хирургические вмешательст-
ва прошли без особенностей. Носовое дыхание 
восстановилось сразу. Послеоперационный пе-
риод у пациентки протекал гладко. Она получа-
ла лишь анальгетики и антигистаминные препа-
раты, а также орошала полость носа солевыми 
растворами.  

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

Контрольные осмотры пациентки через 2 
и 4 месяца констатировали отсутствие каких-
либо жалоб со стороны ЛОР-органов. Носовое 
дыхание свободное. Риноскопия без особенно-
стей. Воспалительные явления в ушах отсутст-
вуют. Со слов пациентки, храп исчез полно-
стью, слух стал значительно лучше, левое ухо 
перестало беспокоить вообще, а гноетечение из 
правого уха больше не повторялось. 

Этим клиническим наблюдением я хотел 
обратить внимание оториноларингологов на 
одну из возможных причин носовой обструкции 
у взрослых, которая к тому же может приводить 
к хроническому гнойному среднему отиту, ту-
боотиту и тугоухости. 

 
© В.Н. Гинькут, 2016 
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БИЛАСТИН: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АНТИГИСТАМИННУЮ ТЕРАПИЮ 
 

Биластин – новый Н1-антигистаминный 
препарат II поколения, одобренный для сим-
птоматического лечения аллергического ринита 
(АР) и хронической крапивницы у пациентов в 
возрасте 12 лет и старше. АР и крапивница яв-
ляются очень распространенными клинически-
ми состояниями и одними из наиболее частых 
причин обращения к врачу общей практики или 
аллергологу. В странах Европы 18% населения 
страдают АР; в США это заболевание отмечает-
ся у 10-30% взрослых и приблизительно у 40% 
детей. Острая крапивница на протяжении жизни 
встречается у 20% людей, хроническая – у 1,8%. 
Несмотря на то, что эти два клинических со-
стояния имеют различные характеристики, они 
оба оказывают значительное негативное влия-
ние на качество жизни и трудоспособность. Па-
циенты с АР и крапивницей хорошо отвечают 
на лечение антигистаминными препаратами 
(АГП), и современные руководства рекоменду-
ют неседативные АГП II поколения в качестве 
первой линии терапии обоих заболеваний. 

Роль гистамина в аллергическом воспале-
нии является доказанной. Гистамин реализует 
свои биологические эффекты путем воздействия 
на 4 типа рецепторов, однако при аллергических 
заболеваниях наибольшее значение имеют Н1-
рецепторы. Н1-гистаминоблокаторы могут кон-
тролировать аллергическое воспаление, непо-
средственно изменяя действие гистамина на Н1-
рецепторы.  

В зависимости от способности проникать 
через гематоэнцефалический барьер, АГП раз-
деляют на 2 группы: АГП I поколения, связы-
вающиеся с Н1-рецепторами нейронов цен-
тральной нервной системы, вызывающие седа-
цию и нарушающие ментальный статус, и АГП 
II поколения (к которым относится и биластин), 
практически не проникающие через гематоэн-
цефалический барьер и обладающие менее вы-
раженными седативными эффектами. Благодаря 
большой продолжительности действия, высокой 
эффективности, низкому седативному потен-
циалу и практическому отсутствию влияния на 
повседневное функционирование, АГП II поко-
ления, в частности биластин, являются мощным 
терапевтическим инструментом в арсенале ал-
лергологов. 

 
Фармакодинамические  
и фармакокинетические свойства 
С молекулярной точки зрения биластин 

представляет собой 2-[4-(2-(4-(1-(2-этоксиэтил)-

1H-бензимидазол-2-мл) пиперидин-1-ил) этил) 
фенил]-2-метилпропионовую кислоту. Препарат 
относится к классу пиперидина и не является 
производным ни одного существующего АГП. 
Биластин обладает мощной и специфической 
Н1-антигистаминной активностью.  

Как и другие современные АГП, биластин 
является обратным агонистом Н1-рецепторов. В 
доклинических исследованиях in vitro было ус-
тановлено, что биластин обладает высокой спе-
цифичностью к Н1-рецепторам при практически 
отсутствующей аффинности к 30 другим рецеп-
торам (в т.ч. к рецепторам серотонина, брадики-
нина, лейкотриена D4, брадикинина, М3-
мускариновым рецепторам, α1- и β2-адреноре-
цепторам, Н2- и Н3-гистаминовым рецепторам). 
Аффинность к Н1-рецепторам у биластина в 3 и 
6 раз выше по сравнению с соответствующим 
показателем цетиризина и фексофенадина. 

Результаты доклинических исследований 
in vivo подтвердили данные, полученные в экс-
периментах in vitro; в частности, у крыс била-
стин уменьшал гистаминстимулированное со-
кращение гладких мышц, бронхоспазм, прони-
цаемость эндотелия и микроваскулярную экст-
равазацию, продемонстрировав таким образом 
антиаллергические свойства, по своей силе ана-
логичные цетиризину и превосходящие фексо-
фенадин. 

Данные in vitro показали, что биластин 
также проявляет противовоспалительную ак-
тивность путем ингибирования высвобождения 
гистамина, интерлейкина-4 и фактора некроза 
опухоли тучными клетками и гранулоцитами 
человека. 

После перорального приема биластин бы-
стро всасывается, максимальная концентрация в 
плазме достигается приблизительно через 1 ч. 
Средняя биодоступность препарата составляет 
около 60%. Максимальная концентрация в 
плазме (220 нг/мл) наблюдается через 1,3 ч по-
сле приема биластина в дозе 20 мг, время полу-
жизни в плазме составляло 14,5 ч, связывание с 
белками плазмы – 84-90%. Биластин не подвер-
гается значимому метаболизму в печени, 95% 
препарата выводится в неизмененном виде с 
калом (67%) и мочой (33%). Биластин не явля-
ется субстратом для Р-гликопротеина, что огра-
ничивает его проникновение через гематоэнце-
фалический барьер, и не имеет клинически зна-
чимых лекарственных взаимодействий. Средний 
период полувыведения, рассчитанный у здоро-
вых добровольцев, составляет 14,5 ч, общий 
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плазменный клиренс – 18,1 л/ч. Биластин не яв-
ляется субстратом для изоферментов семейства 
CYP (Р450). 

Биластин на сегодняшний день представ-
ляет вершину эволюции АГП в отношении эф-
фективности и безопасности. Эффективность 
препарата в лечении АР доказана в многочис-
ленных крупных контролированных клиниче-
ских исследованиях. 

Bousquet и соавторы в 2012 г. выполнили 
обзор литературы и продемонстрировали, что 
биластин при назначении в дозе 20 мг 1 р/сут не 
только уменьшает все назальные и глазные сим-
птомы АР, но и значительно улучшает качество 
жизни пациентов, что очень важно в терапии 
аллергических заболеваний. На основании по-
лученных результатов авторы пришли к выводу 
о том, что биластин соответствует всем крите-
риям EAACI/ARIA, предъявляемым к препара-
там для лечения АР. В аналогичном обзоре ис-
следований по эффективности биластина при 
идиопатических или индуцированных уртикар-

ных синдромах Jauregui и соавторы сделали за-
ключение, что биластин 20 мг при однократном 
приеме в сутки является высокоэффективным в 
уменьшении симптомов и улучшении качества 
жизни пациентов с хронической крапивницей. 
По профилю безопасности и переносимости би-
ластин не отличался от плацебо во всех клини-
ческих исследованиях I, II и III фазы. 

В отличие от большинства АГП, биластин 
не повышает депрессивное влияние лоразепама 
на центральную нервную систему и в противо-
положность другим АГП II поколения, таким 
как цетиризин, не усиливает депрессивные эф-
фекты алкоголя. Баланс эффективности и безо-
пасности биластина является важным преиму-
ществом при использовании препарата в случа-
ях, когда для контроля симптомов стандартной 
дозы недостаточно. В особенности это относит-
ся к пациентам с крапивницей, которым зачас-
тую требуются дозы, в 4 раза превышающие 
стандартную, и на первый план при выборе кон-
кретного АГП выходит безопасность. 

 
© И.В. Гогунская, О.А. Наумова, И.С. Зарицкая, Т.Ю. Холоденко, 2016 
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БИЛАСТИН В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 
 

Аллергический ринит (АР) – широко рас-
пространенное заболевание, которое ежегодно 
поражает от 10 до 30% взрослых и до 40% де-
тей. АР не несет угрозы жизни, но существенно 
снижает ее качество и продуктивность. Более 
того, АР часто ассоциируется с коморбидной 
астмой и при отсутствии должного лечения мо-
жет повлечь за собой другие проблемы со здо-
ровьем, включая острый/хронический синусит, 
рецидивирующий назальный полипоз, средний 
отит, апноэ во сне, респираторные инфекции, а 
также может послужить усугубляющим или 
предрасполагающим фактором астмы. 

Симптомы АР обусловлены в первую 
очередь действием гистамина, который высво-
бождается из тучных клеток. Гистамин осуще-
ствляет свои биологические эффекты, действуя 
на рецепторы четырех подгрупп: H1-H4. Рецеп-
торы H1 играют самую важную роль при аллер-
гии. Они опосредуют образование аллергиче-
ских папул и гиперемию в ответ на поступление 
гистамина в кожу, а также сокращение гладких 
мышц и повышение секреции слизи в дыхатель-
ных путях. В полости носа гистамин стимули-
рует чувствительные нервные окончания, в ре-

зультате чего возникают зуд и чихание, повы-
шает проницаемость сосудистой стенки, что 
приводит к назальной обструкции, усиливает 
секрецию желез, вызывая ринорею. 

Поскольку большинство симптомов ал-
лергии обусловлены действием гистамина на H1-
рецепторы, для лечения аллергических заболе-
ваний, включая АР, в течение многих лет ус-
пешно применялись H1-антигистаминные пре-
параты. 

В зависимости от эффектов в отношении 
центральной нервной системы (ЦНС) все H1-
антигистаминные молекулы классифицируются 
на препараты первого и второго поколений. 
Препараты первого поколения (мебгидролин, 
дифенгидрамин, хлоропирамин и др.) подавля-
ют функцию ЦНС, что клинически отражается в 
седации, сонливости и нарушении психомотор-
ной деятельности. Препараты второго поколе-
ния (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин и др.) благодаря более низкой 
липофильности практически не проникают че-
рез гематоэнцефалический барьер и поэтому не 
приводят к клинически значимой седации. Не-
которые H1-антигистаминные препараты приме-
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няются как топические средства для лечения 
назальных и глазных симптомов. Более того, в 
отличие от препаратов первого поколения, H1-
антигистаминные препараты второго поколения 
медленно метаболизируются, поэтому могут 
применяться один раз в день. 

Биластин (Никсар) – новый антигиста-
минный препарат II поколения, разработанный 
для лечения аллергического ринита и крапивни-
цы. Он имеет некоторые отличия от других 
представителей своего класса, заслуживающие 
внимания клиницистов. Прежде всего следует 
отметить, что в исследованиях in vitro было по-
казана высокая специфическая аффинность би-
ластина к Н1-рецепторам при очень низкой аф-
финности к другим рецепторам. По данному 
показателю биластин в 3 раза превосходит це-
тиризин и в 5 раз – фексофенадин. 

Биластин не только обладает H1-
антигистаминной активностью, но оказывает и 
другие противоаллергические эффекты in vitro и 
in vivo. 

Биластин имеет отличные фармакокине-
тические характеристики, благодаря которым 
клинический эффект наступает уже через час 
после его перорального приема и длится не ме-
нее суток. Это позволяет принимать препарат 
всего один раз в день. 

Биластин быстро всасывается при приеме 
натощак, в то время как в случае поступления с 
пищей или фруктовым соком всасывание препа-
рата замедляется. Поэтому данный препарат 
желательно принимать за час до или через 2 ч 
после еды. 

Эффективность биластина была изучены 
у пациентов с сезонным (САР) и круглогодич-
ным (КАР) аллергическим ринитом. Терапевти-
ческие эффекты биластина при САР оценивали 
в двух больших международных двойных сле-
пых плацебо-контролируемых исследованиях с 
участием 1400 пациентов. В обоих исследовани-
ях применяли двойной контроль: плацебо и аль-
тернативный Н1-антигистаминный препарат 
второго поколения. 

В качестве первичного исхода оценивали 
площадь под кривой общего счета симптомов 
(TSS), в котором учитывали назальные и нена-
зальные симптомы. Пациенты отмечали сим-
птомы в дневнике с 1-го по 14-й день исследо-
вания. Назальные (заложенность, ринорея, чи-
хание и зуд) и неназальные симптомы (глазной 
зуд, жжение, покраснение, ощущение посторон-
него тела в глазу, слезотечение, зуд в ушах или 
области неба) ранжировали в баллах от 0 до 3, 
где 0 – отсутствие симптома, 1 – легкий сим-
птом, иногда возникающий, но не тревожащий; 
2 – умеренно выраженный симптом, который 

появляется часто и беспокоит; 3 – резко выра-
женный симптом, который присутствует посто-
янно и нарушает сон и работоспособность. Вто-
ричными исходами служили общая оценка дис-
комфорта, вызванного ринитом, и общее клини-
ческое впечатление исследователя (GCI). Дис-
комфорт измеряли по ВАШ, а общее впечатле-
ние врача основывалось на выраженности тера-
певтического эффекта и побочных явлений.  

Дополнительно в одном из исследований 
оценивали семь доменов качества жизни, свя-
занных с риноконъюнктивитом: ограничения 
активности, эмоциональный фон, глазные сим-
птомы, неполлинозные симптомы, назальные 
симптомы, влияние на трудоспособность, рас-
стройства сна. Каждый из аспектов пациенты 
оценивали по 7-балльной шкале, где 0 – не бес-
покоящие проявления, 7 – резко нарушающие 
жизнедеятельность проявления. 

В обоих исследованиях у пациентов с 
САР (n=1402) первичный критерий (площадь 
под кривой общего счета симптомов) достовер-
но уменьшился относительно исходного в груп-
пе биластина сопоставимо с группой активного 
препарата сравнения, и этот эффект достоверно 
превосходил эффект плацебо. Назальные и не-
назальные симптомы АР прогрессивно умень-
шались в группах активной терапии с достовер-
ными отличиями от группы плацебо. 

Оценка пациентами дискомфорта от ри-
нита и GCI исследователей на 14-й день также 
указывали на преимущества биластина и актив-
ных компараторов перед плацебо. В исследова-
нии с оценкой влияния на качество жизни паци-
ентов биластин и дезлоратадин достоверно пре-
восходили плацебо по этому критерию: оба 
препарата улучшали общую оценку на 1,6 бал-
ла, плацебо – на 1,3 балла (р<0,005). 

Достоверное преимущество активной те-
рапии перед плацебо отмечалось уже с первого 
дня согласно оценкам TSS, которые пациенты 
делали дважды в день. По сравнению с плацебо 
на фоне терапии биластином и цетиризином 
значительно уменьшились индивидуальные 
оценки назальных и неназальных симптомов 
через 7 дней и, за исключением покраснения 
глаз, через 14 дней лечения. Улучшение оценок 
назальных и неназальных симптомов по сравне-
нию с исходными было достоверно большим в 
группах биластина (42,4 и 49,8%, соответствен-
но) и цетиризина (48,2 и 51,0%, соответствен-
но), чем в группе плацебо (26,9 и 27,6%, соот-
ветственно) (р<0,001 для всех сравнений). По-
добным образом субъективные оценки диском-
форта, вызванного ринитом, а также GCI иссле-
дователей на 14-й день указывали на преимуще-
ства биластина и цетиризина перед плацебо. 
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Эффективность биластина при САР также 
была показана в исследовании с контролируемой 
экспозицией аллергена (Vienna Challenge Chamber 
– стандартизированный метод контролированного 
воздействия на пациентов определенных аллерге-
нов, позволяющий сравнивать различные АГП.). 
Показано, что биластин в дозе 20 мг не уступал по 
эффективности 10 мг цетиризина и 120 мг фексо-
фенадина в первые 4 ч после приема, достоверно 
уменьшая общий счет симптомов по сравнению с 
плацебо. Через 22-26 ч после приема последней 
дозы биластин и цетиризин были эффективнее 
фексофенадина и плацебо. 

В большом международном двойном сле-
пом плацебо-контролированном исследовании у 
пациентов с КАР биластин в дозе 20 мг один раз 
в сутки не уступал по эффективности 10 мг це-
тиризина. 

Частота побочных эффектов биластина в 
дозе 20 мг один раз в сутки, которая использо-
валась для лечения АР, была сравнима с таковой 
у дезлоратадина. Биластин не вызывал побоч-
ных эффектов со стороны сердечно-сосудистой 
системы, в том числе не изменял интервал QT в 
дозах до 100 мг/сут. 

Подводя итоги, следует отметить, что но-
вый неседативный антигистаминный препарат 
биластин (Никсар) является мощным и высоко-
селективным антигистаминным препаратом 
второго поколения с доказанной эффективно-
стью и безопасностью при лечении АР, полно-
стью отвечает рекомендациям ARIA/EAACI, 
поскольку он: 

• доказал высокую эффективность при 
АР; 

• характеризуется быстрым началом дей-
ствия (в течение 1 ч); 

• действует более 24 ч; 
• не оказывает седативного влияния и не 

ухудшает способность к управлению транс-
портным средством; 

• имеет хороший профиль безопасности 
(частота побочных эффектов сопоставима с та-
ковой плацебо); 

• не обладает кардиотоксичностью и 
безопасен у пожилых лиц и пациентов с сопут-
ствующей патологией печени, почек и сердечно-
сосудистой системы; 

• применяется 1 р/день, поэтому удобен 
для пациентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЛАСТИНА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНОКОНЪЮНКТИВИТЕ  
 

Блокаторы H1-гистаминовых рецепторов 
являются препаратами первого ряда для лечения 
аллергического риноконъюнктивита. Аллерги-
ческий ринит – это одно из наиболее распро-
страненных хронических заболеваний в мире, 
его распространенность, по оценкам различных 
авторов, составляет 10-25 %. В Украине распро-
страненность АР среди взрослых составляет 
примерно 25%, что соответствует показателям 
экономически развитых стран. 

Наиболее частыми симптомами аллерги-
ческого ринита являются назальный зуд, чиха-
ние, ринорея и заложенность носа. У пациентов 
с аллергическим ринитом снижено качество 
жизни по причине симптомов ринита и патофи-
зиологических факторов, которые могут привес-
ти к расстройству сна. 

Назальный ответ на стимуляцию аллерге-
ном провоцирует все симптомы, характерные 
для аллергического ринита. Этот ответ включа-
ет в себя два этапа. Реакция немедленного типа 
возникает спустя 20 минут после контакта с ал-

лергеном и может продолжаться несколько ча-
сов после его воздействия. Это прежде всего 
результат дегрануляции тучных клеток. Данная 
фаза характеризуется зудом, чиханием и рино-
реей. Тучные клетки выделяют хемотаксические 
вещества и цитокины, которые способны при-
влечь в очаг воспаления и другие клетки, в том 
числе эозинофилы. Это приводит к поздней фазе 
аллергической реакции (возникающей спустя 48 
часов), которая содержит клеточный ответ. Ос-
новным симптомом в этой фазе выступает зало-
женность носа. 

Гистамин является одной из субстанций, 
которые высвобождают тучные клетки и базо-
филы. Этот амин выделяется в течение несколь-
ких секунд в результате реакции гиперчувстви-
тельности, опосредованной иммуноглобулином 
E (IgE). Спустя минуту после стимуляции сли-
зистой носа аллергеном высвобожденный гис-
тамин достигает максимальной концентрации. 
Спустя десять минут после этого пика происхо-
дит резкое падение его концентрации. Гистамин 
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вызывает повышение хемотаксиса эозинофилов, 
увеличение высвобождения цитокинов (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-4 и ИЛ-5), повышение высвобожде-
ния молекул адгезии сосудистого эндотелия 1-
го типа (МАСЭ)-1 и активацию ядерного факто-
ра (ЯФ)-κВ. Гистамин вызывает характерную 
симптоматику аллергического ринита, включая 
заложенность носа. 

H1-гистаминоблокаторы могут иметь раз-
ные механизмы действия: они противодейству-
ют эффектам гистамина на H1-рецепторы, а 
также способны ингибировать его высвобожде-
ние из тучных клеток и базофилов, что является 
основным патогенетическим звеном развития 
поздней фазы аллергической реакции.  

Биластин – новый препарат на фарма-
цевтическом рынке, представляет собой анти-
гистаминный пероральный препарат для лече-
ния аллергического риноконъюнктивита и хро-
нической крапивницы у взрослых и подростков. 

Биластин является весьма избирательным 
антигистаминным препаратом, имеющим сред-
нее и высокое химическое сродство с H1-
рецепторами. Кроме того, исследования in vitro 
продемонстрировали противовоспалительную 
активность путем ингибирования высвобожде-
ния гистамина, ИЛ-4 и фактора некроза опухоли 
(ФНО) α, а также за счет индукции высвобож-
дения различных стимуляторов. 

Эффективность биластина при аллергиче-
ском риноконъюнктивите была подтверждена в 
ряде исследований, сравнивающих его с плаце-
бо или с другими антигистаминными препара-
тами. 

Bachert и соавторы (2011) провели много-
центровое исследование для анализа клиниче-
ской эффективности (посредством оценки на-
зальных и неназальных симптомов перед нача-
лом терапии и спустя 14 дней лечения), а также 
безопасности биластина в дозе 20 мг по сравне-
нию с дезлоратадином в дозе 5 мг и плацебо у 
пациентов с сезонным аллергическим ринитом 
(n = 721). При использовании обоих препаратов 
наблюдалось статистически значимое снижение 
назальных и неназальных симптомов у пациен-
тов по сравнению с плацебо. В то же время на-
блюдалось снижение степени дискомфорта, 
оцениваемой самими пациентами, и повышение 
оценки общего клинического наблюдения, про-
водимой исследователем. Тем не менее между 
биластином и дезлоратадином не было обнару-
жено никаких достоверных различий. 

В дальнейшем исследовании сравнивали 
эффективность биластина в дозе 20 мг, цетири-

зина в дозе 10 мг и плацебо у пациентов с се-
зонным ринитом. Были обнаружены статистиче-
ски значимые различия в улучшении назальных 
симптомов в группе пациентов, принимавших 
биластин (–43,8 % после 7 дней и –48,5 % после 
14 дней терапии) и цетиризин (–40,2 % после 7 
дней и –50,6 % после 14 дней терапии), по срав-
нению с группой, принимавшей плацебо (P < 
0,001). При этом не наблюдалось никаких дос-
товерных различий между терапевтическими 
группами. 

Ежедневный прием 2 мг биластина был 
эффективен для лечения круглогодичного ал-
лергического ринита, болезни, которая поражает 
значительную часть населения (10–15 %). Оцен-
ка выполнялась на основании назальных (рино-
рея, чихание, заложенность носа и назальный 
зуд) и глазных симптомов (гиперемия и слезо-
течение) в сравнении с эффектом от плацебо. 
Результаты показали, что биластин и цетиризин 
имеют аналогичный эффект среди пациентов в 
Европе и более выраженный эффект среди па-
циентов в Аргентине; спустя 28 дней терапии 
облегчение назальных симптомов отмечалось 
приблизительно в 34 % случаев. 

Bartra и соавторі (2011) провели обзор 
клинических исследований, посвященных изу-
чению биластина, с целью оценки его действия 
на глазные симптомы при аллергическом рино-
конъюнктивите (зуд, гиперемия и слезотечение). 

Результаты клинических исследований 
показали, что для купирования глазных сим-
птомов при сезонном аллергическом рините би-
ластин является столь же эффективным, как и 
препараты сравнения. 

Аналогичным образом была выполнена и 
оценка действия биластина на заложенность 
носа при аллергическом рините. Для купирова-
ния этого симптома была протестирована эф-
фективность 20 мг биластина. В результате бы-
ло установлено, что эффективность биластина 
аналогична эффективности его активных препа-
ратов сравнения (5 мг дезлоратадина и 10 мг 
цетиризина). 

В целом биластин хорошо переносился, и 
большинство описанных побочных эффектов 
имели легкую и среднюю степень выраженно-
сти. Частота возникновения побочных эффек-
тов, связанных с приемом препарата, составляла 
15–30 % и была аналогична наблюдаемой при 
приеме плацебо. Никаких серьезных побочных 
эффектов, связанных с приемом препарата, в 
каком-либо из клинических испытаний обнару-
жено не было. 

 
© И.В. Гогунская, О.А. Наумова, И.С. Зарицкая, Т.Ю. Холоденко, 2016 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТРАВМ ГОРТАНІ ПРИ ЕКСПЕРТИЗІ ТРУПІВ 
  

Гортань є важливим органом у людини, 
ушкодження якої нерідко приводить до розвит-
ку небезпечних для життя явищ. Наслідки її 
ушкоджень (стеноз, порушення фонації та ін.) 
приводять до стійкої втрати загальної працезда-
тності. Нерідко постраждалі з такою травмою 
стають об’єктом судово-медичної експертизи. 
При цьому необхідно визначити характер трав-
ми, давність її виникнення, механізм утворення 
та визначити ступінь тяжкості тілесних ушко-
джень відповідно до «Правил судово-медичного 
визначення ступеня тяжкості тілесних ушко-
джень», затверджених наказом МОЗ України 
№6 від 17 січня 1995р. Разом з тим основними 
критеріями «Правил…», відповідно до яких мо-
же здійснюватись судово-медична оцінка у та-
ких випадках є «небезпека для життя», та при її 
відсутності «тривалість розладу здоров’я», 
«стійка втрата працездатності». До небезпечних 
для життя можуть бути віднесені травми гортані 
з повним порушенням цілості всіх її стінок (усіх 
шарів) та ті, що супроводжуються розвитком 
гострої дихальної недостатності. Застосувати 
зазначені критерії «Правил…» при відсутності 
небезпеки для життя постраждалого в повній 
мірі можливо лише при експертизі живих осіб. 
При судово-медичній експертизі трупа особи із 
сукупною травмою, в тому числі і шиї, померлої 
від ускладнень травми іншого органу, при ви-
значенні ступеня тяжкості травми гортані, у ек-
сперта немає даних про «тривалість розладу 
здоров'я» у зв'язку з її ушкодженням. У цьому 
випадку відповідно до п.п. 4.8., 4.11 «Пра-
вил…», експерт повинен спрогнозувати кінце-
вий результат травми гортані. Якщо кінцевий 
результат ушкодження у експерта не викликає 
сумнівів, він може визначати ступінь тяжкості 
тілесних ушкоджень його не очікуючи. Але як 
показує аналіз сучасної судово-медичної літера-
тури, відсутні чіткі діагностичні критерії, щоб 
об’єктивно визначити кінцевий результат трав-
ми гортані при всіх можливих її варіантах, що 
становить певні труднощі для судово-медичної 
експертизи, недооцінку ступеня тяжкості, вини-
кнення помилок.  

 Враховуючи вище викладене становить 
інтерес спостереження з нашої практики судово-

медичної експертизи смертельної сукупної тупої 
травми голови, шиї, тулуба, кінцівок гр-на В., 
1975 р.н.. Потерпілий В. увечері 10.11.2015 р. в 
квартирі по місту мешкання на грунті ревнощів 
та раптово виниклих неприязних відносин, у ста-
ні алкогольного сп’яніння отримав численні уда-
ри руками та взутими ногами в ділянку голови, 
шиї, тулуба, кінцівок від громадянина К.. Каре-
тою швидкої медичної допомоги В. було достав-
лено у стаціонар районної ЦРЛ. Постраждалого 
було оглянуто лікарем отоларингологом, діагнос-
товано наявність носової кровотечі, перелому 
кісток носа, проведено передню тампонаду носа. 
Через 3 год. після перебування у стаціонарі В. 
помер від механічної асфіксії через аспірацію 
крові у дихальні шляхи. При дослідженні трупа 
В. поряд із травмою голови, носа, тулуба, кінці-
вок було встановлено наявність неповного розги-
нального перелому у місці з'єднання пластин щи-
топодібного хряща гортані, повного поперечного 
перелому дуги перснеподібного хряща гортані по 
серединній лінії, що не було діагностовано ліка-
рем отоларингологом в стаціонарі. Ознак небез-
пеки для життя від цих переломів для В. експерт-
ною комісією не встановлено. Комісією експертів 
опираючись лише на власний досвід та окремі 
наукові публікації було спрогнозовано кінцевий 
результат травми гортані. Враховуючи об’єм та 
тяжкість травми, звичайну тривалість відновлен-
ня цілості та функції гортані при такій травмі в 
умовах необхідності тривалого лікування у спе-
ціалізованому стаціонарі данні переломи, квалі-
фіковано, як ушкодження середнього ступеня 
тяжкості за критерієм «тривалого розладу здоро-
в'я» (більш, ніж 21 день) згідно п.п. 2.2.1 и 2.2.2 
«Правил…».  

Отже, проведенні дослідження дозволя-
ють підвести підсумок, що для якісної та об'єк-
тивної судово-медичної оцінки травм гортані 
при експертизі трупів необхідні чіткі діагности-
чні критерії для можливості прогнозування їх 
кінцевих результатів. Для цього потрібен ком-
плексний клінічний і судово-медичний аналіз з 
участю фахівців всіх можливих клінічних про-
явів та кінцевих результатів травм гортані, з на-
ступною систематизацією та розробкою алгори-
тму судово-медичної діагностики. 

 
© М.В. Губін, В.О. Ольховський, Г.І. Гарюк, В.М. Губін, А.В. Лупир, 2016 
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СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИПАДКІВ ТРАВМ ШИЇ  
З РОЗВИТКОМ ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 

 
Ушкодження органів шиї, гортані, трахеї, 

характеризуються виникненням досить великого 
спектра відкритих і закритих ушкоджень таких, 
як колоті, різані, колото-різані, вогнепальні по-
ранення, розриви стінок органів, переломи та 
вивихи хрящів гортані, хімічні та термічні опі-
ки, що не рідко супроводжуються небезпечними 
для життя явищами та вимагають ретельної су-
дово-медичної діагностики. 

При цьому у спеціалізованих літературних 
джерелах та нормативних документах на достат-
ньому рівні не обґрунтована сукупність ознакго-
строї дихальної недостатності (ГДН), яку необ-
хідно враховувати для її судово-медичної оцінки 
при встановленні тяжких тілесних ушкоджень у 
живих осіб. Не визначено при якому ступеню 
тяжкості ГДН судово-медичні експерти у випад-
ку травми шиї повинні цю травму відносити до 
небезпечних для життя згідно «Правил судово-
медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень», затверджених наказом МОЗ Украї-

ни №6 від 17 січня 1995р. Необхідно зазначити, 
що в різних літературних джерелах автори наво-
дять різні лабораторні та інструментальні показ-
ники, що характеризують ознаки та тяжкість 
ГДН. Крім того різниться і класифікація ГДН, що 
наводиться науковцями, тобто немає єдиного 
погляду. Також відсутня інформація відносно 
того, яка сукупність ознак повинна використову-
ватись для встановлення у постраждалого ГДН 
при експертизі. 

На основі аналізу архіву Харківського об-
ласного бюро судово-медичної експертизи за 
2006-2015 рр., сучасної спеціальної літератури, 
що присвячена діагностиці невідкладних станів, 
нами виділено критерії ГДН, які можуть бути 
використані для підвищення об’єктивізації та 
оцінки при судово-медичній експертизі. В зале-
жності від ступеня тяжкості ГДН, нами було 
виділено та згруповано 14 клінічних, інструмен-
тальних, лабораторних показників, що наведено 
у таблиці. 

 
Ознаки гострої дихальної недостатності (ГДН) 

№ 
п/п Ознаки ГДН Ступінь тяжкості ГДН 

I II III IV 
1. 

К
Л

ІН
ІЧ

Н
І 

Скарги На нестачу повітря На сильну задишку 

2. Шкіряні 
покриви 

Бліді, вологі, 
легкий акроціаноз 

Виражений акроціа-
ноз, гіперемія,  
профузний піт 

Дифузійний ціаноз 

3. Дихання Поверхневе, прискорене, задишка, зменшуються  
або відсутні дихальні шуми 

Рідке, носить  
патологічний  

характер 

4. 
Активність 
допоміжних  

м'язів 
Помітна активність м'язів черевного преса, тулуба, груді, шиї 

5. 
Симптоми 
порушення  

функції ЦНС 

Ейфорія, сонливість, занепокоєння, що 
зміняється загальмованістю, втратою сві-

домості, маренням, галюцинаціями 

Судоми, мимовіль-
не сечовипус- 

кання, дефекація 

Свідомість відсутня, 
арефлексія, мідріаз 

6. 

Л
А

Б
О

РА
Т

О
РН

І Т
А

 
ІН

С
Т

РУ
М

Е
Н

Т
А

Л
Ь

Н
І 

ЧД (дих. хв.) 20-25 25-35 35-40 Брадіпное (<10) 
7. ЧСС (уд. хв.) 100-110 110-140 140-180 Брадікардія (<70) 
8. АТ (мм.рт.ст.) У межах норми Сист. > 140 Сист. <80 
9. SaО2% <95 92-90% 90-85% 80-75% і менш 

10. PaО2, (мм рт.ст.) 80-70 70-50 <50 
11. PaСО2 (мм рт.ст.) 50-60 60-80 80-100 >100 
12. 

 
 

Відношення 
PaО2/FiО2  

(мм рт. ст.) 
300-350 250-300 100-250 80-100 

13. При диханні  
повітрям PaСО2>45 мм рт. ст., а РaО2< 80 мм рт. ст. 

14. рН крові <7,35 
 
Примітка: ЧД – частота дихання; ЧСС – частота серцевих скорочень, АТ – артеріальний тиск; Sa – 

сатурація, PaО2 – парціальний тиск кисню; PaСО2 парціальний тиск діоксиду вуглецю; FiО2 – концентра-
ція кисню у суміші, що вдихається. 
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Отримані результати і систематизація та-
кож можуть бути використані у клінічній прак-
тиці і для змістовного відображення клінічного 

перебігу, що використовується при проведенні 
судово-медичної експертизі. 

 
© М.В. Губін, В.О. Ольховський, Г.І. Гарюк, В.М. Губін, О.А. Нікітін, В.Л. Чуваков, 2016 
 
 
 
 

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

К ВОПРОСУ О ПЕТРОЗИТАХ 
 

Распознавание поражения каменистой 
части височной кости или пирамиды височной 
кости для оториноларинголога всегда затрудни-
тельно в виду глубины залегания анатомических 
структур. Парадоксально, но с другой стороны 
процессы, протекающие в pars petrosa, всегда 
являются манифестными. Обилие клинических 
симптомов, в основном неврологических, обу-
словлено окружением пирамиды височной кос-
ти большим количеством черепно-мозговых 
нервов. Не рассматривая в этой статье онколо-
гические случаи поражения каменистой части, а 
лишь воспалительные, следует отметить, что 
петрозит является осложнением в основном 
острого среднего отита. Ярким проявлением 
этой патологии по данным учебников наряду с 
отиатрическими симптомами является синдром 
Градениго. Однако, согласно многим авторам 
это не всегда так. Симптомокомплекс Градениго 
характеризуется поражением Гассерова узла и 
отводящего нерва, т.е передне-верхняя локали-
зация процесса. Распространение же воспали-
тельного процесса, к примеру, по нижней части 
пирамиды височной кости будет проявляться 
другой клинической картиной - поражением 
языкоглоточного, блуждающего, добавочного и 
подъязычного нервов, что укладывается в сим-
птомокомплекс «синдром яремного отверстия». 

Во многом диагностику этого опасного 
для жизни заболевания облегчает компьютерная 
томография височных костей. Однако даже при 
применении современных радиологических ме-
тодов исследования есть опасность недооценки 
тяжести больного.  

Учитывая вышеизложенные моменты ка-
сательно петрозита, как развившегося осложне-
ния острого отита, приводим описание клиниче-
ского случая закончившегося, к сожалению, ле-
тальным исходом. 

Больной Д., 1968 г.р. поступил в отори-
ноларингологическое отделение областной 
клинической больницы г. Запорожья с диагно-
зом: Острый левосторонний гнойный отит, 
мастоидит. Позже клинический диагноз был 
расширен: Острый левосторонний отит, мас-

тоидит. Сепсис. Вторичная нейропатия подъя-
зычного нерва слева, глоссопарез. Субдураль-
ная гигрома левой теменной области. Из сопут-
ствующих заболеваний ишемическая болезнь 
сердца, диффузный кардиосклероз, гипертони-
ческая болезнь ІІІ ст.  

Основное заболевание – острый отит раз-
вивалось в течение 20 дней, по поводу чего 
больной находился на стационарном лечении в 
районной больнице. Получал антибактериаль-
ную терапию с временным улучшением. После 
присоединения неврологической симптоматики, 
а именно парез мягкого неба, дисфагия, откло-
нение языка в сторону, косноязычие, а также 
явных признаков мастоидита было принято ре-
шение об ургентной операции на ухе. При по-
ступлении в ЛОР отделение областной больни-
цы объективно отмечались все признаки острого 
отита с обильной отореей, в заушной области 
выраженная припухлость с флюктуацией и бо-
лезненность тканей, воспалительные изменения 
в общем анализе крови. По данным КТ височ-
ных костей костно-деструктивный процесс в 
сосцевидном отростке слева, в области пирами-
ды височной кости и на основании черепа (за-
тылочной кости). По данным МРТ-признаки 
мастоидита, абсцесс мозга не обнаружен.  

На следующий день после поступления 
больному была выполнена расширенная антро-
мастоидотомия. Во время операции обнаружено 
гнойное расплавление костных структур, кари-
озные изменения и грануляции в области вер-
хушки сосцевидного отростка с обнажением 
сигмовидного синуса. Сигмовидный синус 
пунктирован, получена обильно венозная кровь. 
Средняя мозговая оболочка без изменений. 

После выполненной операции и проводи-
мой массивной антибиотикотерапии улучшения 
практически не наступило. Нарастали симптомы 
сепсиса и неврологические симптомы. Выпол-
нено повторное КТ исследование височных кос-
тей, где была обнаружена гигрома в левой заты-
лочно- теменной области, что привело к выпол-
нению нейрохирургами трепанации и дрениро-
ванию образования. 
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Пациент скончался на 15-е сутки пребыва-
ния в клинике. По нашему мнению были пред-
приняты все попытки устранения воспалительно-
го процесса. Патологоанатомическое исследова-
ние показало наличие гнойного расплавления 
костной ткани по нижней поверхности пирамиды 
височной кости с большим распространением на 
затылочную кость (основание черепа). Причиной 
смерти явился сепсис, серозный, преимущест-
венно базальный менингит, диффузно-очаговый 
тромбангиит вещества головного мозга с разви-
тием тромботического инфаркта головного мозга 
и непосредственная причина смерти легочно-

сердечная недостаточность в условиях отека ве-
щества головного мозга. 

В заключение к вышесказанному хоте-
лось акцентировать внимание оториноларинго-
логов на важности комплексного обследования 
пациента с острым отитом, выделение невроло-
гических симптомов в клиническом течении 
заболевания как манифестный знак неблагопо-
лучия в структурах основания мозга. Необходи-
мо помнить о так называемых атипичных мас-
тоидитах, когда распространение гнойного про-
цесса происходит не только кнаружи от средне-
го уха, но и вглубь черепа. 

 
© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, В.В. Скоробогатый, 2016 
 
 
 

А.Д. ГУСАКОВ, С.М. ЗАХАРЧУК, П.П. ШЕВЛЮК (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

СКРИНИНГ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

Врожденные слуховые расстройства про-
являются у 3 на 1000 новорожденных детей. 
Чаще нарушение слуха возникает у детей на 1-2-
м году жизни. У детей, рожденных преждевре-
менно, отмечается высокая частота развития 
нарушения слуха, которое обусловлено незрело-
стью рецепторного аппарата улитки. Основная 
проблема заключается в том, что запоздалая 
диагностика тугоухости у ребенка приводит к 
задержке формирования второй сигнальной сис-
темы, т.е. речи. Если развитие высших психиче-
ских функций не происходит в срок до трех лет, 
то человек, как правило, остается неполноцен-
ным в течение всей жизни, наступают необра-
тимые изменения со стороны слуха и речи, ко-
торые в более позднем периоде компенсировать 
не удается. Вот почему важно проводить скри-
нинг слуха в грудном периоде. 

На данный момент в качестве скрининго-
вого метода диагностики слуховой функции ис-
пользуется метод регистрации отоакустической 
эмиссии. Это акустический ответ, который яв-
ляется отражением нормального функциониро-
вания слухового рецептора. В ходе исследова-
ния в наружном слуховом проходе при помощи 
высокочувствительного микрофона регистри-
руются звуковые колебания, генерируемые на-
ружными волосковыми клетками. Неинвазив-
ность, простота, объективность, высокая чувст-
вительность, наличие частотно-специфической 
информации сделали метод регистрации вы-
званной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) наи-
более доступным методом при исследовании 
слуха у новорожденных. Обычно исследование 
проводится через несколько дней после рожде-

ния, занимает всего несколько минут и может 
проводиться во время сна ребенка. В конце ис-
следования врач получает объективную оценку 
состояния внутреннего уха.  

На протяжении 2014-2015 гг. на базе За-
порожской областной клинической детской 
больницы сурдологическим кабинетом обследо-
вано 1450 детей. Из этой группы 602 – дети до 1 
года, 330 – недоношенные дети. Исследования 
проводились скрининговой системой регистра-
ции вызванной отоакустической эмиссии 
OtoRead Interacoustics, Дания. В результате ис-
следования было выявлено 100 детей, что со-
ставляет 6,9%, которые в ходе исследования не 
прошли тест. Всем детям, не прошедшим тест, 
проводилась импедансометрия, в результате 
чего у 86 детей (5,9%) установлена кондуктив-
ная тугоухость, обусловленная, по-видимому, 
наличием выпота в барабанной полости. У 14 
детей (0,9%) – сенсоневральная тугоухость, ви-
димо, врожденного характера. Все дети с сенсо-
невральной тугоухостью подлежали тщательно-
му акустическому обследованию и проведению 
слуховой реабилитации. 

Таким образом, отоакустическая эмис-
сия на сегодняшний день является наиболее 
точным, безопасным и безболезненным скри-
нинговым тестом для выявления дефектов вос-
приятия звуковой информации. Раннее выявле-
ние нарушений слуха у детей первого года жиз-
ни позволяет своевременно принять меры по 
использованию остаточного слуха путем лече-
ния, слухопротезирования и реабилитации, а 
также уменьшит влияние этого дефекта на об-
щее состояние и развитие ребенка. 

 
© А.Д. Гусаков, С.М. Захарчук, П.П. Шевлюк, 2016 
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Ю.В. ДЄЄВА, С.В. ДИБКАЛЮК, С.Е. КОНОВАЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КРОВОТОКУ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ 
БАСЕЙНІ НА СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ПАЦІЄНТІВ З 
ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ 

 
Вступ. За даними багатьох аудіологів у 

всьому світі налічується близько 70 млн осіб із 
вадами слуху того чи іншого генезу, котрі ма-
ють не тільки певні медичні, але й соціальні 
проблеми. За даними ВООЗ (2011) кількість осіб 
у світі з порушеннями слуху більше ніж 40 дБ у 
вусі що краще чує становить близько 300 млн. В 
умовах, що створилися, однією з актуальних 
проблем для оториноларингології є проблема 
ранньої діагностики, профілактики та лікування 
сенсоневральної приглухуватості, яка уражує в 
основному осіб молодого віку, що призводить 
до зниження або втрати ними професійної пра-
цездатності.  

Таким чином, сенсоневральна приглуху-
ватість являє собою проблему, яка досі не 
розв’язана ні в хірургічній, ні в терапевтичній 
практиці. Втрата слуху, умовлена ураженням 
сприймальних рецепторних клітин зазвичай не 
піддається лікуванню і часто не компенсується 
навіть за допомогою слухового апарата. Для 
розв’язання питань, пов'язаних із судинною па-
тологією і впливом її на стан слухового аналіза-
тора, проведено наше клінічне дослідження. 

Мета – дослідити вплив хірургічного від-
новлення кровообігу у вертебральних артеріях 
на стан слухової системи у пацієнтів з екстрава-
зальною компресією судин вертебробазилярно-
го басейна. 

Матеріали і методи. Обстежено 44 хворих 
з екстравазальною компресією вертебральних 
артерій. Середній вік хворих становив 45,4±6,5 
років і був у межах від 26 до 50 років. Чоловіків 
було 24 (52 %), жінок – 20 (48 %). З аналізу були 
виключені особи, які перенесли черепно-мозкову 
травму, зазнали впливу іонізуючого випроміню-
вання, пацієнти з хворобою Меньєра, отосклеро-
тичними змінами та гострою патологією. Пацієн-
тів турбували потиличний головний біль, періо-
дичні запаморочення, шум у вухах, сенсоневра-
льна приглухуватість. За даними тональної поро-
гової аудіометрії, було виявлено, що у 29,8 % 
обстежених хворих не було виявлено порушень 
слухової функції на тони в конвенціональному 
діапазоні частот. Під час дослідження сулу у ро-
зширеному діапазоні частот було виявлено зни-
ження слуху до 65 дБ. У 25,9 % обстежених нами 
було виявлено значне зниження порогів слуху на 
тони як у конвенціальному, так і в розширеному 
діапазоні частот. 

ОАЕ була зареєстрована у 37 пацієнтів. 
КСВП було патологічним у 25 пацієнтів: відсу-
тність І хвилі спостерігалось у 15,5 % випадків, 
підвищення періоду латентності V хвилі у 62,2% 
випадках, подовження між пікових інтервалів І-
ІІІ у 17,8 %, подовження між пікових інтервалів 
І-V у 45 %. 

Середня об’ємна швидкість кровотоку в 
хребетних артеріях в статичному положенні у 
пацієнтів становила 25,4±3,2 мл/хв, сумарно 
перфузія вертебробазилярного басейна по осно-
вній артерії в статичному положенні – 63,1±3,3 
мл/хв. 

Результати. Хворі в післяопераційний 
період відзначали відсутність або зменшення 
вираженості головного болю, запаморочення, 
зменшення нападів дроп-атак, покращення 
пам’яті, нормалізацію загального самопочуття і 
сну. Така динаміка спостерігалася у 33 хворих. 
У 8 хворих стан у післяопераційний період був 
без позитивної динаміки і у 3 – спостерігалося 
погіршення стану. 

Після проведеного лікування у пацієнтів у 
хворих як у конвенціональному, так і в розши-
реному діапазонах частот зафіксовано вірогідне 
покращення порогів звукосприйняття порівняно 
з особами контрольної групи  

Реакція центральних відділів слухового 
аналізатора на курс лікування проявлялася нор-
малізацією амплітуди піків КСВП та покращан-
ня показників КСВП, а саме латентних періодів 
піків V хвилі. Так, до лікування він становив 
5,77±0,2 мс, після 5,50±0,1 мс. 

Спектральні показники гемодинаміки у 
звільнених артеріях мали вірогідну різницю по-
рівняно з доопераційними даними, приріст 
об’ємної швидкості кровотоку основної артерії 
становив 43±2,13 мл/хв. 

Висновки: 
Отримані результати проведених дослі-

джень можна розглядати як доказ ураження різ-
них відділів слухового аналізатора у хворих з 
екстравазальною компресією вертебральних 
артерій. Способом корекції проявів вертеброба-
зилярної недостатності, а також кохлеарних 
проявів цього захворювання є призначення хі-
рургічного лікування, спрямованого на усунен-
ня патологічного стиснення уражених вертебра-
льних артерій і відновлення нормального крово-
току в них. 

 
© Ю.В. Дєєва, С.В. Дибкалюк, С.Е. Коновалов, 2016 
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Е.В. ДЕМИНА, Т.В. КОЗАКОВА, В.В. ПИДГАЙНА, Н.О. ШУШЛЯПИНА, О.В. БОНДАРЕНКО 
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ  
НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ 

 
Внедрение в повседневную жизнь совре-

менных технологий, в частности, плееров, при-
водит в ряде случаев к неблагоприятным эффек-
там. Звуковоспроизводящие аппараты передают 
исходящую из них музыку к органу слуха через 
наушники. Существует большое количество мо-
делей наушников. Так, по стилю ношения разли-
чают открытые наушники, закрытые и наушни-
ки-вкладыши. Выбор тех, или иных видов науш-
ников (гарнитуры) обусловлен, прежде всего, 
личными предпочтениями меломанов, их мате-
риальными возможностями. Различные типы на-
ушников имеют свои особенности конструкции, 
что влияет на качество восприятия передаваемой 
музыки. Кроме того, существуют и другие аспек-
ты влияния внутриушной гарнитуры на состоя-
ние органа слуха. В частности, при длительной 
окклюзии наружных слуховых проходов созда-
ются благоприятные условия для возникновения 
воспалительных заболеваний их кожи. Ежеднев-
но повторяющиеся, длительные сеансы прослу-
шивания музыки с помощью внутриушных зву-
ковых излучателей могут провоцировать наруж-
ные отиты (в том числе, грибковые) или усугуб-
лять уже имеющиеся патологические процессы. 

Целью нашей работы было изучение со-
стояния кожи наружных слуховых проходов у 
пользователей наушников внутриушного типа. 

Для этого проведено анкетирование среди 
835 студентов Харьковского национального ме-
дицинского университета и выявлено, что 52% 
обследованных используют плееры. Из них 86% 
(373) пользуется внутриушными звуковыми из-
лучателями. Также в анкете 38% из этих студен-
тов указали на наличие жалоб следующего ха-
рактера: дискомфорт, периодическое отделяе-
мое, боль и зуд в наружных слуховых проходах 
после длительного прослушивания музыки. 12% 
отметили периодически возникающие воспали-
тельные процессы в одном или обоих ушных 
каналах после регулярного и длительного (3-5 
лет) использования внутриушных звуковых из-
лучателей. При осмотре ЛОР-органов у них бы-
ло отмечено покраснение кожи наружных слу-
ховых проходов, чувствительность при касании 
зондом. Исследование микробиологического 
пейзажа из наружных слуховых проходов у них 
показало, что в 25% имела место патогенная и 
условно патогенная микрофлора (изолированная 
и в различных комбинациях). У 8% обследован-
ных выявлена грибковая микрофлора. Таким 
образом, выявленные изменения в состоянии 
кожи наружных слуховых проходов обусловле-
ны длительным использованием внутриушных 
вкладышей и могут являться предвестниками 
развития наружных отитов. 

 
© Е.В. Демина, Т.В. Козакова, В.В. Пидгайна, Н.О. Шушляпина, О.В. Бондаренко, 2016 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛУХА И ИХ КОРРЕКЦИЯ 
  

Нарушение функции слухового анализа-
тора является распространенной и актуальной 
проблемой современной оториноларингологии. 
Количество лиц, страдающих той, или иной 
формой тугоухости непрерывно растет. Среди 
причин, вызывающих дисфункцию органа слуха 
выделяют инфекции, сосудистые заболевания, 
черепно-мозговые травмы, интоксикации, про-
изводственный и бытовой шум и др. Кроме то-
го, нельзя забывать о возрастных изменениях 
слуха. Орган слуха, как и весь организм челове-
ка, подвергается закономерному, физиологиче-
скому процессу – старению. В возрасте 75 лет 
снижение слуха отмечают от 40% до 66% лю-

дей. Время возникновения возрастных измене-
ний, степень их выраженности зависят от мно-
гих факторов, среди которых: наследственность, 
нарушение обмена веществ, сосудистая патоло-
гия и др. 

На сегодняшний день одной из основных 
и наиболее научно доказанных теорий старения 
является свободнорадикальная. Исходя из ее 
положений, основной причиной старения орга-
низма в целом, и слухового анализатора, в част-
ности, является избыточное накопление в орга-
низме свободных радикалов. Последние оказы-
вают повреждающее действие на различные 
структуры клетки: липиды биомембран, белки, 
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нуклеиновые кислоты, вследствие чего запуска-
ется каскад метаболических нарушений, приво-
дящий к дисфункции многих органов и систем. 
Как известно, для защиты организма от свобод-
ных радикалов (СР) существует антиоксидант-
ная система. Она включает в себя ферменты, 
нейтрализующие СР: каталаза, пероксидаза, 
глутатионредуктаза, супероксиддисмутаза. Од-
нако с возрастом их количество и активность 
снижается, что ведет к возникновению оксида-
тивного стресса с его последствиями. 

Поэтому, для лечения и профилактики 
возрастных изменений слуха, мы рекомендуем 
включать в комплекс стандартной схемы терапии 
еще и антиоксидантные препараты. Это витами-
ны Е, А, С, микроэлементы: селен, цинк, медь, 
которые нейтрализуют пагубное действие сво-
бодных радикалов, улучшают метаболизм, пре-
пятствуют возникновению сосудистой патоло-
гии, дегенеративных изменений нервной ткани и, 
как следствие, предупреждают преждевременное 
старение всего организма и органа слуха. 

 
© Е.В. Демина, О.И. Набока, О.В. Филипцова, И.С. Бурлака, 2016 
 
 
 
 

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

ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ  
З ХРОНІЧНИМ РИНОСИНУСИТОМ 

 
Запальні процеси носа і приносових пазух 

займають ведуче місце в структурі патології 
ЛОР-органів у дітей різних вікових груп. Щорі-
чна кількість синуситів збільшується на 1,5-2%, 
а перехід процесу в хронічні форми відбуваєть-
ся в 10-15% випадках (Д.І. Заболотний, 1999; 
Ю.В. Мітін, 2001; С.Б. Безшапочний, В.В. Ло-
бурец, 2002). Цьому сприяють часті ГРВІ у ді-
тей, порушення в імунологічному статусі, під-
вищення алергічного фону, вірулентність збуд-
ників захворювання, порушення дренажної фу-
нкції пазух, нераціональне використання анти-
біотиків, а також погіршення екологічних умов і 
ряду інших факторів. 

Недостатня ефективність існуючих мето-
дів лікування хронічних риносинуситів (ХРС) у 
дітей створює необхідність впровадження в 
практику нових сучасних ефективних медичних 
технологій. Одним з таких не медикаментозних 
методів лікування різних захворювань є озоно-
терапія, яка розроблена вже досить давно, але на 
практиці використовується не часто. 

Біологічна дія озону на організм людини 
проявляється бактерицидним, вірусоцидним, 
фунгіцидним, імуностимулюючим, знеболюю-
чим, дезінтоксикаційним впливом. Він подав-
лює ріст аеробної і анаеробної флори, а також 
сприяє покращенню мікроциркуляції крові, 
стимулює фагоцитоз. Добре переноситься орга-
нізмом і не має побічних явищ. Існують різні 
методики застосування озону в медичній прак-
тиці. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня ефективності використання озону в комплек-
сному лікуванні 22 хворих дітей з ХРС в стадії 

загострення, які знаходилися на стаціонарному 
лікуванні в ЛОР-відділенні ОДЛ в 2010-2015 
роках (основна група). Вік дітей був від 13 до 18 
років. Дівчат було 9, хлопців – 13. Тривалість 
захворювання складала від 3 до 5 років. Рециди-
ви ХРС виникали 3-4 рази на рік. В лікуванні 
використовувалися емпірично антибіотики, 
промивання порожнини носа по методу Проетц, 
муколітичні препарати, назальні деконгестанти, 
фізпроцедури та інші медикаменти, але повного 
одужання не наступало.  

Хворі були обстежені клінічно і лабора-
торно. Діагноз захворювання встановлювався на 
основі скарг хворих, даних анамнезу, рентгено-
логічного обстеження приносових пазух та 
об’єктивного ЛОР-огляду дитини.  

У всіх хворих було порушено носове ди-
хання, набряк нижніх носових раковин та слизо-
во-гнійні виділення. При рентгенографії прино-
сових пазух виявлено двостороннє затемнення 
верхньощелепних пазух у 18 хворих, односто-
роннє – у 4 та одночасне ураження етмоїдаль-
них – у 5 дітей. Всім пацієнтам основної групи 
проведена пункція верхньощелепних пазух, 
зроблено бактеріологічне дослідження гнійних 
виділень на флору і чутливість до антибіотиків. 
З пунктату гайморових пазух частіше було виді-
лено Staph. aureus, Str. epidermidis, Moraxella 
catarrhalis, рідше Ps. аeroginosa, Proteus vulgaris, 
грибки роду Candida. Асоціація мікрофлори бу-
ла у 12,6% випадках. 

В основній групі, одночасно з традицій-
ною схемою лікування ХРС, всім хворим про-
водилася пункція гайморової пазухи і локальна 
її аерація озоном через пункційну іглу з допомо-
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гою озонотерапевтичної установки Green Tech 
environmental USA Model No: GT-50. До озона-
тора підключали відвідну трубку, другий кінець 
якої при допомозі перевіднику з’єднувався з 
кінцем тонкої дренажної трубки, яка вставляла-
ся в пункційну іглу до пазухи на весь період 
лікування, а іглу видаляли. Сеанс озонотерапії 
тривав 8-10 хвилин, щоденно, на протязі 7 днів. 
Ускладнень, побічних дій, а також випадків не-
стерпності озонотерапії не відмічено. 

Контрольну групу склали 20 пацієнтів, та-
кого же віку і статі, які отримували традиційне 
консервативне лікування, без озонування пазух. 

Критеріями ефективності лікування дітей 
з ХРС була нормалізація риноскопічної картини, 
відсутність набряку слизової оболонки і лікві-
дація виділень, відновлення функції носа та 
зникнення загальних клінічних симптомів за-
хворювання. 

Аналіз ефективності лікування хворих із 
загостренням ХРС, в основній групі, виявлено 
більш швидку і виражену позитивну динаміку в 
порівнянні з контрольною. Вона проявлялася в 
більш ранні строки суб’єктивним покращенням 
стану хворих та об’єктивними даними ЛОР-

огляду. Вже через 3-4 дні з гайморових пазух не 
вимивалися гнійні виділення. Через 7 днів, при 
бактеріологічному дослідженні промивних вод з 
гайморових пазух, наступила повна ерадикація 
збудників захворювання, що дозволило відмо-
витися від подальшого вживання антибіотиків 
та інших медикаментів. 

Результати наших клінічних динамічних 
спостережень за хворими на протязі року не ви-
явило рецидиву захворювання в основній групі, 
в той же час в контрольній загострення ХРС 
відмічено в половини випадків. При контроль-
ному огляді пацієнтів через 2 і 3 роки загост-
рення ХРС в основній групі відбулося лишу в 
трьох випадках після перенесеного важкого 
грипу. 

Отже, використання проточної прямої мі-
сцевої аерації озоном верхньощелепних пазух в 
комплексному лікуванні загострень ХРС, при-
водить до значного прискорення одужання хво-
рих. Динамічне спостереження за хворими пока-
зали стійкість отриманих результатів. Метод 
простий, безпечний в користуванні, дає вираже-
ний клінічний ефект, економить кошти і може 
бути використаний в практичній діяльності. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2016 
 
 

 
 

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

РОЛЬ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ПРОКЛАДОК  
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ СИНЕХІЙ 

 
При травматичному ураженні тканин по-

рожнини носа виникає набряк слизової оболон-
ки, в окремих ділянках спостерігається її ушко-
дження, крововилив, порушення циркуляції 
крові, що сприяє розвитку спайок і утворення 
стійких назальних синехій, які порушують фун-
кцію носа. Вони можуть також утворюватися 
після проведення носових коригуючих хірургіч-
них втручань на носовій перегородці, при полі-
поетмоїдотомії та інших операціях із-за механі-
чного ушкодження слизової оболонки носа. Си-
нехії можуть виникати від хімічних і термічних 
уражень слизової оболонки порожнини носа. 

З метою недопущення розвитку ряду 
ускладнень із-за пошкодження слизової оболон-
ки порожнини носа при травмі чи хірургічному 
втручанні, нами вводяться в необхідну полови-
ну носа тонкі силіконові пластинки, відповідної 
величини і закріплюються швами до колюмели 
носа, після чого проводиться тампонада носа 
звичайним методом. Тампони видаляються че-

рез дві доби, а силіконові пластинки залиша-
ються ще на один тиждень. В післяопераційно-
му періоді проводиться належний догляд за по-
рожниною носа. Для цього виконується ірига-
ційна терапія порожнини носа сольовими роз-
чинами, антисептиками, для ліквідації кірок, 
ранового секрету, розрідження ексудату і зни-
ження мікробного засівання, що створює кращі 
репаративні процеси слизової оболонки в після-
операційному періоді чи внаслідок травми. 

Під нашим спостереження за 2005-2015 
роки було 202 дітей, із них 114 після підслизової 
резекції перегородки носа, в т.ч. у 36 при одно-
часній двосторонній УЗ-дезінтеграції нижніх 
носових раковин, 12 – після двосторонньої по-
ліпоетмоїдотомії, 86 – після травматичних пере-
ломів кісток носа і розривів слизової оболонки 
порожнини носа. У всіх хворих, котрим викори-
стовувалися силіконові прокладки і виконувала-
ся належна санація порожнини носа, назальні 
синехії не утворювалися.. В той же час у хво-
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рих, які поступали до відділення з ЦРЛ, після 
травм носа, на протязі 10 років, були виявлені у 
12,8% випадках назальні синехії. 

В результаті проведеного нами лікування 
швидко наступала нормалізація носового ди-
хання. При риноскопії зникали патологічні ви-
ділення з носа, носові ходи були вільні, слизова 
оболонка чиста. Нормалізація функції носа на-
ступала через 7 днів. Скарг хворих не було. 

Таким чином, використання внутрішньо-
носових силіконових прокладок при травмах 
тканин порожнини носа і хірургічних втручан-
нях на перегородці та інших ендоназальних 
операціях і проведення в післяопераційному 
періоді належної санації порожнини носа, дає 
високу клінічну ефективність і є надійною про-
філактикою по недопущенню розвитку назаль-
них синехій. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2016 
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ  
ХВОРИХ ЗІ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ СТРАВОХОДУ 

 
Сторонні тіла стравоходу займають важ-

ливе місце в структурі ургентної лікарської до-
помоги хворим. Діагноз захворювання встанов-
люється на основі скарг хворого, анамнезу і клі-
нічних даних. Важливим методом діагностики 
сторонніх тіл стравоходу є рентгенологічне дос-
лідження. Розвиток сучасних нових медичних 
технологій, запровадження в клінічну практику 
волоконних оптичних фіброезофагогастроскопів 
для ендоскопічної діагностики та видалення 
сторонніх тіл із стравоходу, значно розширює та 
покращує їх можливості і дозволяє отримати 
повноцінну візуальну картину уражених діля-
нок. По даних Малеєва О.В. і співавт. (2009), 
достовірність рентгенологічного методу діагно-
стики сторонніх тіл стравоходу складає 63,9%, а 
ендоскопічного – 99,8% випадках. 

Нами проаналізований досвід викорис-
тання ендоскопічної діагностики та лікування у 
28 хворих, які на протязі 2013-2015 років, зна-
ходилися на лікуванні в Закарпатській обласній 
клінічній лікарні ім. А. Новака з діагнозом сто-
ронні тіла стравоходу, віком від 32 до 73 років. 
Чоловіків було 18, жінок – 10. В першу добу 
захворювання звернулося 92,8% пацієнтів. Хво-
рі скаржилися на біль в шиї і за грудиною, не-
можливість приймання їжі і рідини, зригування. 
У всіх випадках була значна салівація, вимуше-
не положення голови, у декого покашлювання 
та неспокій. 

Видалення сторонніх тіл стравоходу, в 
переважної більшості хворих, проводилося під 
місцевим знеболенням з використанням седати-
вних препаратів, у 8 – під загальним. Для вида-
лення сторонніх тіл стравоходу нами викорис-
тано гнучкий фіброезофагогастроскоп фірми 

«Portex» (Японія) із спеціальною відеосисте-
мою, яка дозволила документально фіксувати 
результати дослідження. Використання віброс-
копа дозволило нам отримати об’єктивну інфо-
рмацію про стан стравоходу, безпосередньо 
спостерігати за стороннім тілом, що дало мож-
ливість вибрати оптимальну тактику хірургічно-
го втручання. 

Перевагою ендоскопічного дослідження 
стравоходу, перед звичайною жорсткою езофа-
госкопією, є простота, зручність та більш дета-
льний візуальний оптичний огляд стравоходу. 
Чітко визначалася локалізація, характер сторон-
нього тіла стравоходу, ступінь ураження слизо-
вої оболонки – гіперемія, набряк, інфільтрація, 
наявність ерозії тощо. Видалені сторонні тіла 
стравоходу були різноманітні: у 17 випадках 
м’ясний завал, у 8 – тваринні кісточки, у 1 – зу-
бний протез, у 1 – стоматологічний пульпоекст-
рактор і у 1 – комаха шершун. Сторонні тіла 
стравоходу знаходилися у верхній його третині 
(шийний відділ) у 14, середній частині – у 10 і 
нижній – у 4 випадках. Ускладнення, у вигляді 
езофагіту, виявлено у 5 хворих, що було 
пов’язано з характером стороннього тіла та три-
валістю його перебування в стравоході. 

Отже, використання ендоскопічного дос-
лідження сторонніх тіл стравоходу, значно під-
вищує якість діагностики, дозволяє візуально, 
більш детально оглянути та оцінити стан стра-
воходу, визначити характер стороннього тіла, 
його локалізацію і без ускладнення виконати 
хірургічне втручання та добитися швидкого і 
повного одужання хворого. На даний час основ-
ним є ендоскопічний метод діагностики та ви-
далення сторонніх тіл стравоходу. 

 
© В.В. Дячук, В.О. Сівач, І.І. Лемко, І.Б. Кравчук, 2016 
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ З РАННІМИ СТАДІЯМИ РАКУ ГОРТАНІ 

 
Актуальність теми: Відомо, що злоякісні 

захворювання є однією з найважливіших сучас-
них медико-біологічних і соціально-
економічних проблем в світі і зокрема в Україні. 
Рак є усесвітньою проблемою, близько 2,9 міль-
йонів нових випадків захворювань реєструється 
щорічно в розвинених країнах світу і ще понад 3 
мільйонів – в тих, що розвиваються.  

Загальна онкозахворюваність в Україні за 
останні 10 років склала близько 160 тисяч на 
рік. Щорічно вмирає від рака 100 тисяч чоловік. 
ЛОР-онкологічна захворюваність складає приб-
лизно 7000 випадків (4,4%) від всієї онкопато-
логії, що виявляється в популяції 50 млн. чоло-
вік.  

Проблема ефективної діагностики і ліку-
вання ускладняється тим, що хворі в 60% випа-
дків поступають на спеціалізоване лікування з 
III–IV стадіями розповсюдження пухлини, коли 
важко визначити не тільки межі ураження, але і 
провести лікування за радикальною програмою. 
Наведені дані свідчать про актуальність своєча-
сної діагностики ранніх стадій раку гортані та 
проведення ефективного лікування. Цей алго-
ритм міг би дозволити покращення результатів 
лікування, збільшити безрецидивний період та 
покращити якість життя хворих. 

Мета удосконалити інтраопераційну візу-
алізацію пухлинного ураження гортані з метою 
проведення органозберігаючих операцій. 

Тому було поставлено завдання визначи-
ти ефективність елементів інтраскопічної СКТ 
візуалізації пухлинного розповсюдження в гор-
тані у порівнянні з інтраопераційною візуаліза-
цією на основі використання методики фарбу-
вання зони пухлинного ураження 2% толуїдино-
вим синім. 

Матеріал та методи  
Під наглядом знаходилося 140 хворих на 

рак гортані, якім було проведено хірургічне 
лікування на першому етапі з 2005 по 2016 рр. 
Гістотип пухлини був G1 та G2. Використову-
вали фіброларингоскопію білим світлом і СКТ 
дослідження на доопераційному етапі як уста-

новочну діагностику та інтраопераційну діаг-
ностику 2% толуїдиновим синім, як остаточну 
візуалізацію. Всім пацієнтам проведена за да-
ним алгоритмом діагностика та органозберіга-
юче хірургічне лікування у вигляді резекції 
гортані. 

Результати та обговорення. 
Віддаленні результати хірургічного ліку-

вання оцінювалися через 24 місяця після ліку-
вання. Об’єм органозберігаючих хірургічних 
операції залежав від ступені та інтенсивності 
забарвлення тканин у синій колір. Зона неопро-
цесу була забарвлена у темно синій цвіт, здорові 
тканини окрашалися у світло синій колір. Тому 
межи резекції пухлинного ураження, проводи-
лося по нижньому краю світло синього коліру. 
Морфологічне дослідження обох зон показало 
відсутність неопластичних клітин в тканинах 
забарвлених у світло синій колір і підтвердило 
раковий процес в зоні забарвленої у темно синій 
колір.  

Спостереження за хворими протягом 5-ті 
років показав рецидив раку в гортані у 11 (7,9%) 
хворих, в лімфатичні вузли шиї у 22 хворих, що 
склало 15,7 %. Цим хворим була проведена ла-
рингектомія та шийна лімфаденектомія.  

Висновки.  
Впровадження і використання 2% толуї-

динового синього інтраопераційно дозволило 
точно візуалізувати межи пухлинного ракового 
ураження та елементи інвазії на основі ступені 
синього кольору і провести радикально органоз-
берігаюче хірургічне лікування у 100% хворих.  

Рецидив раку гортані 33 
(23,6%)діагностовано через 18 місяців після лі-
кування, тобто рецидив захворювання на друго-
му році після лікування. 

Діагностовані рецидиви у досліджених 
хворих не залежали від гістотипу пухлини. Ці 
хворі зловживали на протязі 30 років алкоголем 
та палінням до операції та продовжили після 
лікування. Звісно, ці фактори сприяли агресив-
ності неопластичного процесу в гортані, що 
призвело до рецидиву. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 
Актуальность. Острое воспаление – уни-

версальная защитная реакция организма на по-
вреждение тканей различными патогенами. Ост-
рое воспалением слизистой оболочки ЛОР-
органов чаще развивается на фоне вирусного или 
бактериального поражения. В период эпидемии 
гриппа превалирует вирусное. Основной сим-
птомокомплекс бактериального воспаления – это 
сохранение симптомов вирусной инфекции, ко-
торое может развиться на 6 день вирусной инток-
сикации и может проявиться в виде острого ла-
рингита, трахеита, тонзиллита, паратонзилярного 
абсцесса и др. Течение заболевания и осложне-
ния зависят от состояния иммунитета и симбиоза 
патогенной флоры. Под иммунитетом понимают 
те защитные процессы, которые реализуются с 
участием лимфоцитов. Известно, что при остром 
воспалении и септических состояниях страдает 
индивидуально в разной степени иммунитет. По-
этому задачи и стратегия терапии острого воспа-
ления должны быть направлены не только на по-
давление симптомов болезни и к полному завер-
шению острого воспаления, но и профилактике 
расстройств ЖКТ использую в комплекс пробио-
тик. При выраженном воспалении, при гипер- 
или ареактивных состояниях лечение следует 
начинать с антибиотиков, относящихся к препа-
ратам выбора. 

Учитывая, что в большинстве случаев ост-
рой патологии ЛОР-органов высевается микроб-
ная ассоциация, то для стартового лечения паци-
ентов следует назначать защищенные эмпириче-
ские антибиотики, которые бы снимали негатив-
ный процесс роста резистентности. К этим препа-
ратам относится Амоксициллин / клавуланат (Ко-
акт) и Ауроподокс. Амоксицилин клавулановая 
кислота (Коакт) и Ауроподокс, являются базовы-
ми средствами в лечении острой ЛОР-патологии. 
Это объясняется тем, что из всех доступных 
«оральных» пенициллинов и цефалоспоринов, 
включая препараты I-II поколения, Коакти Ауро-
подокс наиболее активны и эффективны в отно-
шении пенициллин-резистентных пневмококков, 
так как в 4 раза превосходит ампициллин. 

Материал и методы. Группа исследова-
ния составила 60 пациентов с острой патологией 
Лор органов. Из них 20 больных с острым гной-
ным синуситом, 20 пациентов с паратонзиляр-
ным абсцессом и 20 больных с острым ларин-
готрахеитом. Сформированы две группы по 30 
больных (по 10 с каждой нозологической фор-
мы). 

С целью контроля эффективности прово-
димого лечения мы исследовали микробиоло-
гию гнойно-воспалительных явлений слизистой 
носо- и ротоглотки до лечения и в динамике (1 
раз в пять дней) с определением чувствительно-
сти микрофлоры к широкому кругу антибиоти-
ков. 

1-я группа (n=30) получала Коакт 625 2 
раза в день, 2-я группа получала ауроподокс 200 
мг 2 раза в день во время еды. Курс лечения – 6 
дней. Для восстановления микрофлоры ЖКТ и 
профилактики кишечных расстройств всем 
больным назначали Био-Гаю в виде капель (по 5 
капель в сутки) или в таблетках (по 1 табл. в 
сутки) в течении 10 дней. 

Результаты. Все больные перенесли ле-
чение удовлетворительно. Через 24 ч отмеча-
лась стабилизация признаков острого воспале-
ния (уменьшалась боль и объективные признаки 
– гиперемия, отек). Через 3 суток больные отме-
чали значительное улучшение (завершался про-
цесс абсцедирования, снижалась температура до 
37,0). На 5-6-е сутки наступало выздоровление. 
Контрольные бактериальные посевы из слизи-
стых показали отсутствие патогенной флоры. 

Таким образом, антибиотики компании 
AUROBINDO оказали выраженный противо-
воспалительный эффект. Только сопровожде-
ние терапии с пробиотиком Био-гая позволило 
провести лечение без осложнений. Препараты 
эффективно подавляли агрессивность бактери-
альной флоры и выраженность воспалительной 
реакции в течение первых 3 суток. Антибиоти-
ки действуют на все основные патогены и об-
ладают высокой безопасностью при их приме-
нении. 

 
© Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев, 2016 
 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 48 

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, И.Е. ЧЕРНИШОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ИНТРАСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СТРУКТУРЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ,  

ПОДВЕРГШИХСЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
 

Лучевая терапия больных раком гортани 
как самостоятельный метод или как компонент 
комбинированного и комплексного способа ле-
чения получила широкое распространение. Лу-
чевая терапия является неотъемлемым компо-
нентом стандарта лечения. Непосредственная 
близость щитовидной железы, которая распола-
гается на первых четырех кольцах трахеи и при-
лежит к пластинкам щитовидного хряща, при-
водит к тому, что при лучевой терапии, в зави-
симости от размеров полей облучения, большая 
или меньшая ее часть попадает в зону воздейст-
вия ионизирующего излучения. Сегодня многие 
исследователи полагают, что щитовидная желе-
за довольно устойчива к воздействию радиации 
и лучевые повреждения не наблюдаются. При-
менение экранирования щитовидной железы во 
время лучевой терапии практически невозмож-
но, особенно при распространенных формах 
рака гортани.  

Цель – оценка влияния дистанционной γ-
терапии на структуру щитовидной железы у 
больных раком гортани на основании данных 
УЗИ и морфологии. 

Материал и методы. Обследовано 100 
больных раком гортани, которые были распреде-
лены на 2 группы. 1-ю составили 50 больных с 
Т1-Т2, 2-ю – 50 пациентов с Т3-Т4 при G1 и G2. 
Больные получали предоперационную дистанци-
онную γ-терапию на первом этапе комбиниро-
ванного лечения. На втором этапе в 1-й группе 
больных проводилась резекция гортани, во 2-й – 
расширенная экстирпация гортани. У пациентов 
1-й группы до и после лечения выполнялись УЗИ 
щитовидной железы, пункционная биопсия доли 
щитовидной железы на стороне поражения гор-
тани (цитологическое исследование). У пациен-
тов 2-й группы проводилось УЗИ и морфологи-
ческое исследование удаленной доли щитовид-
ной железы на стороне поражения. 

Результаты исследования.  
Результаты клинического исследования 

больных сразу после лучевого лечения и через 1 
мес после комбинированного лечения показали 
отсутствие жалоб. Морфологическое исследо-
вание ткани щитовидной железы (пункционная 
биопсия) и УЗИ, проведенные в эти сроки после 
лечения, выявили разнообразные нарушения: 
деструктивные и выраженные склеротические 
изменения ее паренхимы. Фолликулы железы 
были уменьшены в размерах, эпителий их 
утолщен. У двух женщин развился лучевой ги-
потиреодизм. Разрастание склеротической ткани 
приводит к нарушению нормальной архитекто-
ники щитовидной железы, деформации и сдав-
лению фолликулов. В некоторых случаях на-
блюдалась гиперплазия эпителия, а в ряде слу-
чаев отмечалась плоскоклеточная метаплазия 
фолликулов. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что щитовидная железа обладает опреде-
ленной радиочувствительностью. Так, приТ1 и 
Т2 стадиях рака гортани, когда используются 
небольшие поля облучения щитовидная железа 
попадает в зону облучения частично, ее функ-
циональная активность страдает незначительно, 
даже при СОД-66 Гр. При раке гортани Т3 и Т4, 
когда используются большие поля облучения и 
в зону облучения включена вся щитовидная же-
леза, то структура щитовидной железы наруша-
ется и активность ее резко снижается. 

Выше изложенное свидетельствует о не-
обходимости динамического наблюдения не 
только за неопластическим процессом гортани, 
но и за возможными нарушениями щитовидной 
железы с целью оценки ее функциональной 
активности и проведения заместительной ти-
реоидной терапии при необходимости. Иссле-
дования в этом направлении нами продолжа-
ются. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОМИКРОХИРУРГИИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ  
НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
В детской практике оториноларинголога 

хирургические вмешательства на лимфоглоточ-
ном кольце при экссудативных отитах являются 
самыми распространенными. Анализируя лите-
ратурные данные отдаленных результатов хи-
рургического лечения гипертрофии глоточной 
миндалины у детей, страдающих экссудативным 
отитом, нельзя их считать утешительными. По 
данным разных авторов, рецидив аденоидов или 
хронического воспаления глоточной миндалины 
наблюдается от 9,5% до 75% случаев (В.Х. Гер-
бер, 1986; Л.M. Ковалёва, А.А. Ланцов, 1995; 
П.М. Дорошенко, 1996). 

В прошлое уходят операции, выполняе-
мые практически «вслепую» под местной ане-
стезией или без неё, которые не всегда приводят 
к полному восстановлению носового дыхания, и 
нередко к послеоперационным осложнениям и 
рецидивам (В.А. Карпов и соавт., 2005). 

Широкое внедрение эндоскопических ос-
мотров в детскую оториноларингологическую 
практику позволило качественно улучшить ди-
агностику и индивидуально подходить к опре-
делению объема хирургического вмешательства 
и выбору нужного инструментария. 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 дифферен-
цированные, органосохраняющие операции на 
глоточной миндалине при экссудативных отитах 
в отдаленном периоде. 

Проанализированы результаты 2-летнего 
наблюдения после хирургического лечения но-
соглотки у117 детей, болевших экссудативным 

отитом. Этим пациентам операции проводились 
с использованием шейвера и(или) коблатора под 
общим обезболиванием с ИВЛ. Удаляются час-
ти глоточной миндалины, распространяющиеся 
в полость носа, особенно в розенмюллеровскую 
ямку и прилежащие к слуховым трубам. В слу-
чае хронического аденоидита с постоянным 
гнойным содержимым удалялась максимальная 
часть глоточной миндалины. Критериями доста-
точного удаления центральной части является 
визуализация гортанным зеркалом границ хоан 
и задних концов средних и нижних носовых ра-
ковин. В результате сохраняется лимфоидная 
ткань в области свода и задней стенки носоглот-
ки. Гемостаз осуществлялся в единичных случа-
ях с помощью коблатара. 

Клинический эффект оценивали по субъ-
ективным жалобам больных (заложенность в 
ухе, снижение слуха); данным клинического 
осмотра (отоскопическая и риноскопическая 
картина); результатам аудиологического иссле-
дования и тимпанометрии. 

Рецидив секреторного отита у 2 (1,7%) 
пациентов развился на фоне аллергического ри-
носинусита; у 3 (2,5%) при гипертрофии труб-
ных и небных миндалин, после перенесенной в 
первый год острой формы торч-инфекции. У 
112 (95,8%) отмечалось восстановление слуха, 
подвижности барабанной перепонки и регист-
рировалась нормальная тимпанограмма, что 
свидетельствовало об эвакуации секрета из ба-
рабанной полости. Рецидива экссудативного 
среднего отита при рубцовых изменениях в но-
соглотке в нашем случае не выявлено. 

Таким образом, оценив на предопераци-
онном этапе объем хирургического вмешатель-
ства и выбрав максимально щадящий подход, 
используя современные технические возможно-
сти можно сохранить функцию оперируемого 
органа, и способствовать регрессии экссудатив-
ного отита у большинства пациентов. 

 
© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, 2016 
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ЛУПИР, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА РОЗВИТОК ЦІЛОРІЧНОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ  
З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО ГРИБКОВИХ АЛЕРГЕНІВ 

 
Нами було розроблено анкету, за допомо-

гою якої здійснювалося поглиблене вивчення 
патогномонічності ознак цілорічного алергічно-
го риніту (ЦАР) з поєднаною сенсибілізацією 
(ЦАР з ПС) до побутових (ПА) та грибкових 
алергенів (ГА). Анкета дозволяє, на нашу дум-
ку, з хорошою точністю припустити у даної 
особи наявність факторів ПАР з ПС. 

40 питань анкети згруповані таким чином: 
1) питання, що дозволяють виявити загальні 
провокуючі фактори ЦАР; 2) питання, що до-
зволяють припустити у хворих наявність факто-
рів зниження загальної резистентності організ-
му; 3) питання, що виявляють у обстеженого 
симптоми алергічного захворювання; 4) питан-
ня, що дозволяють припустити наявність факто-
рів сенсибілізації до грибкових алергенів.  

Після проведення анкетування розрахову-
вали індекс ризику, що є часткою позитивних 
відповідей на питання, по кожній групі окремо 
(ІР1, ІР2, ІР3, ІР4) та всіх груп у цілому (ІРΣ – 
інтегральний індекс ризику).  

Значимість того чи іншого фактора, наяв-
ність сенсибілізації серед обстежених та її стру-
ктуру вивчали за допомогою алергологічних 
проб: прик-тестів на побутові алергени (ПТПА) 
різних серій та внутрішньошкірних проб на гри-
бкові алергени (ВШГА) різних серій. 

За допомогою анкети було опитано 1420 
хворих на ЦАР. На всі 40 питань анкети дани 
відповіді кожним опитаним – всього 56 800 від-
повідей. У 402 респондентів індекси ризику за 
кожною з груп становив відповідно – 
ІР1 ≥ 33 %, ІР2 ≥ 25 %, ІР3 ≥ 33 %, ІР4 ≥ 33 %. У 
цих респондентів ми припустили наявність сен-
сибілізації до ПА та ГА та провели аналіз ре-
зультатів їх анкетування за кожною групою 
окремо у зіставленні з оцінкою шкірних проб. 

Результати анкетування за четвертою 
групою. Найчастіше позитивна відповідь у ан-
кетованих виявилась на питання стосовно дав-
ності ремонту в оселі (84 % випадків), далі, у 
напрямку зниження частоти розташувалися 
такі фактори: зв'язок загострення захворювання 
з підвищеною вологістю у довкіллі та опадами 
(71 %), зміна ознак захворювання у відряджен-
ні або відпустці (68 %), загострення стану у 
транспорті, особливо у час-пік (65 %), загост-
рення у 1-й половині ночі (60 %), наявність у 
помешканні великої кількості горщиків з кві-
тами (54 %), наявність кондиціонерів у помеш-
канні (49 %), зв'язок погіршення дихання через 
ніс з прибиранням приміщень, контактом з м'я-
кими іграшками або відвідуванням цирку чи 
зоопарку (45 %), сире приміщення, де ремонт 
проводився більше ніж 5 років тому, де працює 
опитуваний (31 %). Коефіцієнт кореляції між 
ІР4 і діаметром папули після ПТПА склав 0,62, 
між ІР4 і діаметром папули після внутрішньо-
шкірної проби – 0,86. Ці результати свідчать 
про те, що фактори 4 групи достатньо точно 
відображають ступінь ризику розвитку ЦАР з 
сенсибілізацією до ГА. 

Таким чином, питання 4 групи анкети до-
зволяють визначати наявність у хворих факто-
рів, що сприяють розвитку сенсибілізації до 
грибкових алергенів, а це є важливим для своє-
часної діагностики. Безумовно, дана анкета не 
може претендувати на вичерпну точність про-
гнозу ймовірності у хворих ЦАР з поєднаною 
сенсибілізацією до побутових та грибкових але-
ргенів, оскільки анкетування – метод, що спира-
ється на суб'єктивні фактори, однак результати 
нашого дослідження дозволяють запропонувати 
її використання у випадках відсутності можли-
вості проведення алергологічних проб. 

 
© А.С. Журавльов, Н.О. Юревич, А.В. Лупир, Ю.М. Калашник, 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ МОЧЕК УШНЫХ РАКОВИН  
 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТРАДЕРМАЛЬНОГО ШВА 

  
В практике оториноларинголога часто 

приходится сталкиваться с деформациями мочек 
ушных раковин возникающими после пирсинга, 

ношения тоннелей. И у женщин и у мужчин это 
является довольно значительным косметиче-
ским дефектом. Учитывая широкое распростра-
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нение пирсинга ушных раковин, и, как следст-
вие, таких дефектов постоянно возникает во-
прос о выборе метода коррекции деформации 
мочки ушной раковины, который бы позволял 
добиться оптимального косметического резуль-
тата. 

На базе ЛОР-клиники ХНМУ наблюда-
лись 15 больных с дефектами мочек ушных ра-
ковин. Возраст от 18 до 30 лет (женщин 10, 
мужчин 5). У всех пациентов образованию де-
фектов предшествовала травма, прокол мочки и 
длительное ношение тоннелей. 9 больных отме-
чали болевые ощущения, кровотечения, дли-
тельные воспалительные реакции мочек ушных 
раковин вокруг тоннелей, с последующим на-
гноением (2 пациента). У 1 пациента имело ме-
сто разрыв мочки ушной раковины. 

Для устранения дефектов мочек пациен-
там производилось хирургическое лечение – 
иссечение с дальнейшим наложением интра-
дермального шва на края раны атравматической 
иглой, что предотвращает травмирование здо-
ровой кожи и способствует формированию ма-
лозаметного рубца (приоритетная справка № u 
2015 13002; № а 20151300). 

В основе изобретения находится задача 
усовершенствования способа наложения хирур-

гического шва путем оригинального подхода до 
начала и завершения интрадермального шва с 
формированием узлов- «замков». 

 Поставленная задача решается тем, что, 
фиксацию основной лигатуры выполняют с по-
мощью отрезанного конца основной лигатуры, 
который завязывают возле края раны, получая 
таким образом три конца лигатуры: один – ос-
новной, два конца – вспомогательные. После 
чего, поочередно, попеременно завязывают 
вспомогательные концы с основной лигатурой, 
формируя крепкий фиксирущий узел-«замок». 
После завершения наложения интрадермального 
шва создается аналогичный узел-«замок» на 
другом конце операционной раны. 

Таким образом, в сравнении с прототи-
пом, заявленное техническое решение за счет 
легко выполнимого подхода до наложения ин-
традермального шва позволяет избежать допол-
нительного прошивания кожи при завершении 
хирургического шва, чем достигается макси-
мальный косметический эффект. Кроме того, 
это дает возможность избежать использования 
дополнительных протекторов для фиксации ли-
гатуры и регулирования натяжения шва для 
предупреждения дополнительных трофических 
нарушений. 

 
© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, О.В. Бондаренко, Е.А. Анохина, 2016 
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СТАН ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ 

 
Головною складовою частиною комплек-

сного лікування поліпозних риносинуїтів є фун-
кціональна ендоназально ринохірургія. Викори-
стання ендоскопічної техніки дозволяє досягти 
максимальної ощадливості хірургічних втру-
чань, забезпечує більш стійкий позитивний 
ефект операції. Зважаючи на малоінвазивність 
оперативного втручання, ендоскопічна хірургія 
достатньо складна і вимагає крім високої майс-
терності хірурга певних умов її проведення, зо-
крема «сухого» операційного поля. Однак, як 
відомо, хірургічні втручання з приводу поліпо-
зу, особливо аспіринасоційованого, характери-
зуються значною кровоточивістю як під час 
операції, так і в післяопераційному періоді, що 
значно ускладнює умови їх проведення, особли-
во при використанні ендоскопічних технологій. 
Тому основною вимогою до передопераційної 
підготовки хворих на назальний поліпоз, в т.ч. і 

аспіринасоційований, є профілактика можливих 
операційних і післяопераційних ризиків, до яких 
безумовно відносяться кровотечі. Профілактика 
інтраопераційної кровоточивості, особливо при 
виконанні ендоскопічних втручань, є актуаль-
ним завданням, оскільки навіть незначна крово-
теча значно погіршує умови їх виконання. 

Мета роботи – вивчення анамнестичних 
даних на предмет «малих форм кровоточивос-
ті», а також кількісних та якісних характеристик 
тромбоцитів для з’ясування можливих причин 
операційних кровотеч у пацієнтів з назальним 
поліпозом. 

Матеріал та методи: в дослідження 
включено 150 хворих з діагнозом «хронічний 
поліпозний риносинусит», яких було розділено 
на три групи: І група – поліпоз асоційований з 
непереносимістю аспірину, 50 пацієнтів 
(33,3%); ІІ група – поліпоз пов’язаний з пору-
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шенням аеродинаміки носового дихання, 50 па-
цієнтів (33,3%); ІІІ – Ig-E-залежний (алергічний) 
поліпоз, 50 пацієнтів (33,3%). 

Використовували наступні методи дослі-
дження судинно-тромбоцитарного гемостазу: 
визначення кількості тромбоцитів в мазку 
крові,дослідження тривалості капілярної 
кровотечі за методикою Дюке, дослідження 
агрегаційної функції тромбоцитів фотометрич-
ним методом з графічною реєстрацією за до-
помогою агрегометра.  

Результати:у пацієнтів з аспірин асоці-
йованим поліпозом знайдені анамнестичні дані 
«малих» форм кровоточивості (петехіальна ви-
сипка, незначні кровотечі і носа і ясен, гіперме-

трорагії), достовірне збільшення тривалості ка-
пілярної кровотечі і порушення агрегації тром-
боцитів на тлі їх нормального вмісту, в порів-
нянні з хворими інших груп.  

Висновки 
На основі нової «метаболічної» концепції 

етіопатогенезу запропоноване трактування тро-
мбоцитопатичного характеру операційних кро-
вотеч при аспіриновій гіперчутливості у пацієн-
тів з хронічним поліпозним риносинуїтом, суть 
якого полягає в зниженні вмісту кінцевих про-
дуктів (агрегантитромбоксан А2 іпростациклін) 
метаболічного каскаду арахідонової кислоти 
внаслідок «генетичного блоку» конститутивної 
циклооксигенази. 

 
© Д.Д. Заболотная, И.В. Кошель, 2016 
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СИФІЛІТИЧНИЙ АОРТИТ З ТРОМБОЗОМ ВНУТРІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ ЗЛІВА. 
ВИПАДОК З ПРАКТИКИ 

 
В практиці лікаря отоларинголога пацієн-

ти з сифілісом зустрічаються доволі рідко. Це 
можуть бути пацієнти як з первинним сифілі-
сом, так і з вторинним – виникає одночасно з 
висипом на шкірі і вражається глотка і гортань. 
Третинний сифіліс ЛОР – органів може локалі-
зуватися в будь якій ділянці верхніх дихальних 
шляхів (ніс, глотка, піднебіння, гортань) і про-
являється обмеженою гумозною пухлиною. 

Згідно класифікації ВООЗ розрізняють 
вроджений, ранній (первинний та вторинний) та 
пізній сифіліс (третинний – кардіоваскулярний, 
нейросифіліс та ураження інших органів). За 
останній час відбувся перерозподіл хворих си-
філісом нервової системи всередині самої групи. 
Зниження частоти паренхіматозних форм та по-
м'якшення їх клінічного протікання і збільшен-
ня числа хворих мезенхімальними формами від-
бувається в основному за рахунок менінговас-
кулярного і васкулярного сифілісу головного і 
спинного мозку. 

Метою опису даного випадку стало підк-
реслити можливість розвитку сифілітичного 
артеріїту внутрішньої сонної артерії. 

В ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка НАМН України» звернувся 
пацієнт зі скаргами на наявність різкого періо-
дичного болю в ділянці обличчя зліва та зни-
ження слуху на ліве вухо протягом останніх 2-х 
місяців. За місцем проживання було обстежено 
пацієнта та встановлено діагноз: Об'ємне утво-

рення носоглотки. Вторинна невралгія трійчас-
того нерва зліва І-ІІ гілок із вираженим больо-
вим синдромом. Цукровий діабет, ст. 2, інсулі-
нонезалежний, середньої важкості, стан субко-
мпенсації. 

При проведенні ендоскопії в носоглотці 
відмічалося вип'ячення слизової, здебільшого 
зліва. Слизова блідо-рожева, без патологічних 
включень чи нальотів, по структурі нагадувала 
аденоїдні вегетації. Після проведення комп'юте-
рної томографії з контрастуванням – картина 
об'ємного утворення носоглотки зліва з дестру-
кцією кісток основи черепа – клиновидної і по-
тиличної, інвазією внутрішньої сонної артерії і 
внутрішньої яремної вени зліва. 

Оскільки в товщі новоутворення обрива-
лася внутрішня сонна артерія та внутрішня яре-
мна вена прийнято рішення про проведення па-
цієнту прямої селективної ангіографії даної ді-
лянки. 

Згідно заключення: Відмічається тромбоз 
внутрішньої сонної артерії sinistra, заповнення 
лівого каротидного басейна за рахунок перед-
ньої мозкової артерії/передньої сполучної арте-
рії, зовнішня сонна артерія без особливостей. 
Об'ємне утворення контрастом не заповнюється. 

Прийнято рішення про взяття біопсії. Під 
контролем ендоскопа серпоподібним ножем 
здійснено дугоподібний розріз в ділянці найбі-
льшого вип'ячення. З місця розрізу спостеріга-
лося виділення гнійних виділень. При санації 
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гнійних виділень відсмоктувачем було помічено 
білісуватий конгломерат в товщі новоутворення. 
Даний конгломерат вилучено та відправлено на 
патогістологічне дослідження. 

Згідно результатів патогістології: Поєд-
нання хронічного і гострого запалення з вели-
кою кількістю плазматичних клітин, ділянками 
некрозу і фіброзуванням сполучної тканини, 
тромбуванням судин. Слід виключити lues і сис-
темне враження судин. У пацієнта повторно де-
тально вияснено anamnes vitae. Пацієнт «згадав» 
що дійсно, 15 років тому перехворів сифілісом 
та лікувався за місцем проживання. Досліджено 
серологічні реакції: реакція Васермана, РІБТ – 
негативні, РІФ-200 та ІФА слабо позитивні, РІФ 
– позитивна. 

Пацієнта проконсультовано дерматовене-
рологом та встановлено діагноз: Третинний си-

філіс, гуммозна форма (гумма носоглотки) з 
поширенням на верхівку піраміди з деструкцією 
кісток основи черепа (клиновидної та потилич-
ної) з залученням в процес та тромбозом внут-
рішньої сонної артерії та яремної вени зліва.  

Згідно рекомендаціям дерматовенеролога 
призначено лікування пеніциліном G по 2млн 
ОД тричі на день впродовж 16 днів 3 курси з 
інтервалом між ними 1 місяць. Після прохо-
дження першого курсу пацієнт почувається доб-
ре, головний біль зник, слух на ліве вухо пок-
ращився, дихання через ніс вільне. 

В підсумку, слід зазначити, що васкуляр-
ний сифіліс надзвичайно складно діагностувати, 
тому що у більшості пацієнтів має місце асимп-
томний перебіг і нерідко поєднується з атеро-
склеротичним ураженням судин у пацієнтів ста-
ршого віку. 
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СТВОРЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 
НАНОСТРУКТУРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ ПРИ ПЛАСТИЧНИХ 

ОПЕРАЦІЯХ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  
 

Значні досягнення в галузі створення та 
використанням нових біосумісних і біоактивних 
матеріалів сприяли їх широкому визнанню і 
впровадженню. На сьогодні дослідники підкре-
слюють особливу потребу покращення власти-
востей матеріалів та підвищення їх клінічної 
ефективності при впровадженні в отоларинголо-
гії та інших областях медицини. Особливі перс-
пективи відкриває розробка нових модифікацій 
наноструктурованих композиційних матеріалів 
на основі біоміметичного підходу, що передба-
чає створення композицій наближених за своїм 
складом та фізичними параметрами до структур 
живих організмів, які можуть з успіхом викори-
стовуватись як імплантати для відновлення 
структури та функції відповідних тканин і орга-
нів. Разом з тим, визначення біогенних власти-
востей створених композитних матеріалів для 
імплантації в кісткову та хрящову тканини пот-
ребує проведення широких комплексних дослі-
джень по визначенню їх можливого ефекту. 

Метою даної роботи було визначення 
особливостей дії різних біоактивних чинників, 
відібраних на основі біоміметичного підходу, на 
структуру та біогенні властивості композитних 

матеріалів для імплантації в кісткову та хрящо-
ву тканини. Матеріал і методи дослідження. 
Робота була проведена на 58 щурах після вве-
дення композиційних матеріалів у дефект вели-
кої гомілкової кістки та хряща зовнішнього вуха 
експериментальних тварин В роботі були вико-
ристані методи культури тканин, хірургічні, 
морфологічні, гістохімічні, світлової та люміне-
сцентної мікроскопії. 

В результаті роботи на основі біоміме-
тичного підходу проведено дослідження щляхів 
регулювання морфології, структури і властивос-
тей наночастинок порошків і спеченої кераміки 
та запропоновано методи створення нових біо-
композитів, запропоновано синтез фосфатів ка-
льцію в розчинах полімерів, а також створення 
нових композицій гідроксиапатиту з біополіме-
рами. В експериментах in vitro виявлена гарна 
адгезія хондроцитів із хрящів черепа ембріонів 
щурів до хітозану та його біосумісність, показа-
на стимулююча дія на ріст та проліферацію хо-
ндроцитів таких фізіологічно важливих для фу-
нкціонування хрящової тканини біополімерів, 
як: колаген (желатин), хондроїтин, глюкозоамін, 
гіалуронова кислота, та їх сумісного застосу-
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вання з нанодисперсним хітозаном. Суміш вка-
заних біополімерів для композитного матеріалу 
готувалась шляхом змішування в рівних пропо-
рціях 1:1:1:1 розведень, які були визначені як 
нетоксичні та стимулюючі проліферацію пере-
щеплюваних клітин в умовах культури та скла-
дали для 4% сукцинованого желатину – розве-
дення від 1:4 до 1;812: для гіалуронової кислоти 
-1:128 -1:812; для глюкозамін сульфату-– 1:512-
1:812; для хондроїтину сульфату – 1:204-1:812.  

 Проведені цитологічні дослідження клі-
тин після введення суміші біополімерів в куль-
туральне середовище разом з пористим ГАП і 
ТКФ у вигляді пористих гранул стимулює ріст 
хондроцитів та збільшує їх кількість, а також 
супроводжується високою функціональною ак-
тивністю їх нуклеїнових кислот та клітин в ці-
лому, що підтверджується результатами дослі-
дження індексу проліферації клітин. При кліні-
чному спостереженні перебігу репаративних 
процесів в кістковій тканині щурів після ім-
плантації композитних матеріалів на основі хі-
тозан-ГАП (50:50) з додаванням біополімерів та 
без них виявлені ознаки посилення запальних 
процесів з нагноюванням ран та затримкою за-
гоєння при використанні, що свідчить про його 
шкідливість. Разом з тим, при використанні 
композитів на основі ГАП і ТКФ у вигляді по-
ристих гранул після модифікації сумішшю біо-
полімерів з додаванням порошку хітозану та 
використанні як каркасу фрагментів хірургічної 
сітки встановлено ефективний розвиток репара-
тивних процесів.  При клінічному спосте-
реженні перебігу репаративних процесів в хря-
щовій тканині щурів виявлено ефективний їх 
розвиток після використання композиційного 

матеріалу на основі, нанодисперсного порошку 
хітозану, фрагментів хірургічної сітки та ТКФ. 
При морфологічному дослідженні репаративних 
процесів в кістковій та хрящовій тканинах екс-
периментальних тварин після імплантації ком-
позитних матеріалів створених на основі ГАП-
хітозан 50х50 спостерігається посилений розви-
ток запалення, затримка процесів резорбції вве-
дених матеріалів та загоєння дефектів тканин, 
що свідчить про виявлення їх токсичного впли-
ву. Дослідження активності КФ та ферментів 
енергетичного обміну – СДГ та ЛДГ в хрящовій 
тканині експериментальних тварин після ім-
плантації використаних композитних матеріалів 
відповідають характеру морфологічних даних і 
відображають особливості перебігу біоенерге-
тичних та резорбційних процесів в хрящовій 
тканин. При цьому при використанні композитів 
на основі ГАП-хітозану(50;50) відмічається пре-
валювання в післяопераційному періоді резорб-
ційних процесів з високою активністю КФ, а 
при використанні матеріалів на основі ТКФ з 
додаванням біополімерів, хітозану, та викорис-
тання як каркасного засобу фрагментів хірургі-
чної сітки спостерігається превалювання актив-
ного хондрогенезу та фібрилогенезу з високим 
рівнем активності СДГ та ЛДГ в цитоплазмі мо-
лодих хондроцитів та активних фібробластах, 
кількість яких суттєво переважає їх наявність в 
контролі.  

 Таким чином отримані дані свідчать про 
те, що найбільш ефективною в стимуляції репа-
ративних процесів є композиція ТКФ з додаван-
ням біополімерів і нанодисперсного хітозану з 
використанням як каркасного засобу фрагментів 
хірургічної сітки.  
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТОВ И АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 
На основе анализа данных литературы по-

следнего десятилетия и собственных исследова-
ний (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2006, 
2013; Р.В. Гофман и соавт., 2009; О.Ф. Мельников, 
Д.Д. Заболотная, 2012; А.А. Лайко, А.Ю. Бредун, 
2011; Brandtzaeg, 2011; Ogasawa, 2013) можно по-
лагать, что ведущим патогенетическим фактором 
в генезе воспалительных заболеваний лимфадено-

идного глоточного кольца является иммунная не-
достаточность (ИН), которая проявляется сниже-
нием количества и активности клеток врожденно-
го иммунитета (фагоцитов и ЕЦК), 
CD4+CD25+FoxP3-Treg лимфоцитов, неспецифи-
ческих факторов иммунитета в клетках миндалин 
и эпителия слизистой оболочки (элафины, дефен-
зины), что в конечном счете приводит к выражен-
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ным дефектам в формировании специфического 
как гуморального, так и клеточного иммунитета 
локального и системного характера. Как правило, 
пусковым моментом в формировании ИН являют-
ся факторы с выраженным иммунодепрессивным 
действием ( вирусы, особенно гриппа, химиопре-
параты, включая антибиотики, некоторые виды 
микробов, сенсибилизация к различным аллерге-
нам,неправильное питание и пр.). 

Снижение уровня локального секреторно-
го IgA в слюне и носовой слизи, является одним 
из проявлений гуморальной недостаточности и 
встречается у ~60% обследованных больных ХТ 
и ХА детей и взрослых и по нашим данным не 
может отражать полностью функциональный 
резерв миндалин даже в условиях дополнитель-
ной стимуляции физическими факторами и ло-
кально вводимыми иммуномодуляторами (по-
следние не рекомендованы педиатрами иммуно-
логами в детском возрасте, Е.Н. Охотникова, 
2009). Опуская клиническую диагностику этих 
заболеваний, имеющую также свои спорные 
позиции, следует сказать на сегодняшний день 
иммунодиагностика хронических заболеваний 

миндалин глоточного кольца в значительной 
степени определяется состоянием локальных и 
врожденных факторов иммунитета, уровнем 
локального α-интерферона. Так называемые 
«нагрузочные тесты» для определения функ-
ционального резерва миндалин (как небных, так 
и других) по уровню sIgA несут сегодня допол-
нительную информацию при условии прямого 
контакта стимулирующих и микробных факто-
ров с поверхностью миндалин. 

Основой патогенетической терапии хро-
нических воспалительных заболеваний минда-
лин лимфаденоидного глоточного кольца явля-
ется устранение влияния иммунодепрессивных 
факторов, эффективная противовоспалительная 
и иммунореабилитационная терапия с включе-
нием современных локальных и системных им-
мунокорректоров интегрального и селективного 
действия, мероприятия по улучшению дренаж-
ной функции лакун. При достижении позитив-
ного клинико-иммунологического эффекта при 
лечении целесообразно применение мукозаль-
ных вакцин, причем желательно комбинировать 
локальные и системные вакцины. 

 
© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, А.Л. Косаковский, Д.Д. Заболотная, А.Ю. Бредун, 2016 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  
ТА СЕНСОРОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ  
У ДИНАМІЦІ 30 ПІСЛЯАВАРІЙНИХ РОКІВ 

 
Одним із важливих направлень обстежень 

медичних наслідків дії іонізуючого опромінення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи є вивчен-
ня її впливу на сенсорні системи, зокрема, на 
вестибулярний та слуховий аналізатори. 

 Мета – вивчення функціонування вести-
булярного та слухового аналізаторів в учасників 
ліквідації наслідків аваріі на Чорнобильській 
атомній електростанції (УЛНА на ЧАЕС) у ди-
наміці 30 післяаварійних років, що отримали 
різні дози іонізуючого опромінення (ІО) різної 
тривалості. 

Матеріали та методи дослідження. Для 
визначення функціонального стану вестибуляр-
ного аналізатора (ВА) та слухового аналізатора 
(СА) застосовано наступні методи клінічного 
дослідження: а) комплекс вестибулометричного 
обстеження включає реєстрацію стану статико-
кінетичної рівноваги, електроністагмографію 

спонтанного, позиційного та експериментально-
го ністагму, викликаного калоричною і оберто-
вою стимуляціями; б) комплекс обстежень слу-
хової функції – аудіометрія, отоакустична емісія 
продуктів спотворення, динамічна імпедансоме-
трія, коротколатентні слухові викликані потен-
ціали або стовбуромозкові й довголатентні, або 
коркові. 

За 1986-2015 роки нами обстежено та 
проліковано 7812 УЛНА на ЧАЕС чоловічої 
статі. Із первинно обстежених 1200 УЛНА на 
ЧАЕС у 1986 році відібрано 325 осіб для проло-
нгованих досліджень.  

У І групу увійшли 57 УЛНА на ЧАЕС, які 
перенесли гостру променеву хворобу (ГПХ) І , ІІ 
ступеня та отримали при короткочасному опро-
міненні 1,3-3,5 Гр. До І-А групи увійшли 31 
особа, які перенесли ГПХ І ст., а у І-Б – 26, що 
перенесли ГПХ ІІ ст. Дози встановлені за біоло-
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гічною дозиметрією (за хромосомними абераці-
ями лімфоцитів периферичної крові). 

У ІІ групу включено 120 осіб, віднесених 
нами до відносно короткочасно опромінених 
осіб, які працювали у перші два місяці після 
аварії у зоні відчуження. Вони розділені умовно 
на ІІ-А групу із 64 осіб з дозою опромінення 
0,20-0,25 Гр та ІІ-Б групу із 56 осіб, доза яких 
була в межах 0,26-0,50 Гр. Дози були встанов-
лені ретроспективно маршрутним професійним 
листом.  

У ІІІ групу включено 148 УЛНА на 
ЧАЕС, які були тривало опромінені впродовж 6-
8 років роботи вахтовим методом у зоні відчу-
ження. Їх обстежували до роботи в 1986 році, а 
потім після роботи у динаміці післяаварійного 
періоду. Сумарна доза опромінення у 79 осіб ІІ-
А групи була аналогічна І-А групи та становила 
0,20-0,25 Гр, а у 69 осіб ІІ-Б групи – 0,26- 0,50 
Гр. Дози визначені за даними індивідуальної 
фізичної дозиметрії.  

Результати.  
Вивчені доклінічні зміни функціонально-

го стану центрального відділу ВА та СА (стов-
буромозкових та коркових) в усіх УЛНА на 
ЧАЕС з нормальним слухом. Виявлені детермі-
новані електрофізіологічні радіаційні ефекти 
при дозах 0,20 Гр. Визначені у динаміці (1986-
2015) післяаварійних років закономірності фор-
мування, прогресування та особливості клініч-
ного перебігу вестибулярної дисфункції (ВД) та 
сенсороневральної приглухуватості (СНП) у 
вищеназваних трьох групах УЛНА на ЧАЕС. Ці 

зміни дозозалежні, швидше та більше прогре-
сують у часі після тривалого опромінення. 
Зв’ясована спільність механізмів розвитку ВД та 
СНП в УЛНА на ЧАЕС у динаміці післяаварій-
них років. 

Висновки: 
1. Встановлено, що вестибулярна дисфу-

нція та сенсороневральна приглухуватість у 
УЛНА на ЧАЕС проявляються електрофізіоло-
гічними порушеннями у стовбуро-мозкових й 
підкорково- коркових структурах обох аналіза-
торів, що вказує на спільний механізм їх розви-
тку від дією іонізуючого опромінення. 

2.Досліджені особливості клінічного пе-
ребігу змін у центральних відділах вестибуляр-
ного та слухового аналізаторів, які поглиблю-
ються у динаміці післяаварійних років при ко-
роткочасному у великих дозах ІО, а при анало-
гічних малих дозах прояв цих змін при трива-
лому опроміненні прискорений та більший у 
часі , ніж при відносно короткочасному. 

3. Визначено зростання кількості УЛНА 
на ЧАЕС вікових категорій до 59 років із перед-
часним зниженням слуху за типом presbyacusis 
praecox, яке можна розглядати як один із симп-
томів передчасного старіння організму. 

4. Виявлено у динаміці 30 післяаварійних 
років прогресування прояву вестибулярної дис-
функції та сенсороневральної приглухуватості із 
сповільненням розбірливості мови порівняно з 
тональним слухом, що узгоджується з програді-
єнтним розвитком церебро-васкулярної патоло-
гії. 

 
© Д.І. Заболотний, Н.С. Міщанчук, 2016 
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СПОРОТРИХОЗ ГОРТАНОГЛОТКИ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

Грибковые заболевания глотки встреча-
ются значительно чаще, чем диагностируются, а 
этиологическая роль грибов в воспалительных 
заболеваниях ЛОР-органов оценивается недос-
таточно, что приводит к нерациональному лече-
нию. 

Основными причинами развития микозов 
является: широкое, нередко неконтролируемое 
применение антибактериальных препаратов 
(место бактерий в экосистеме занимают микро-
мицеты); рост числа заболеваний, сопровож-
дающихся иммунодефицитными состояниями; 
длительное использование глюкокортикоидных 
и иммуносупрессивных препаратов при онколо-

гических заболеваниях, болезнях крови, СПИДе, 
трансплантации органов. В настоящее время 
идентифицировано около 100 000 видов возбу-
дителей микозов, ежегодно описывают более 
1500 новых видов.  

Споротрихоз – относительно редкое забо-
левание человека, относящееся к группе глубо-
ких микозов, поражающее главным образом ко-
жу и подкожную клетчатку, ногти, глаза, мышцы, 
сухожилия, суставы, кости и внутренние органы. 
В редких случаях поражение распространяется 
на слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей, в частности полости носа, глотки, гортани. 
Возбудителем споротрихоза является диморф-
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ный, нитевидный спороносный гриб семейства 
Sporotrichum. Заражение происходит путем попа-
дания спор микромицет на слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей. 

Микологическая диагностика проводит-
ся путем микроскопического исследования и 
посева патологического отделяемого на различ-
ные элективные питательные среды для выделе-
ния культур грибов и их родовой и видовой 
идентификации. Отсутствие специфических жа-
лоб и ларингоскопических проявлений затруд-
няет диагностику редких форм микозов гортани. 

Клиническое наблюдение: 04.01.2016 В 
ГУ “Институт отоларингологии им. проф. А.И. 
Коломийченко НАМН Украины” обратилась 
женщина К. 46 лет с жалобами на боль, «жже-
ние» в глотке слева, преимущественно при гло-
тании. Считает себя больной около 6-ти меся-
цев. Лечилась амбулаторно, проведення проти-
вовоспалительная, антибактериальная и сим-
птоматическая терапия – без эффекта, симпто-
мы заболевания только усиливались. Больной 
произведены общеклинические, вирусологиче-
ские, серологические обследования, которые не 
выявили патологии. В амбулаторных условиях 
неоднократно производилась биопсия из места 
поражения глотки в области язычно-
надгортанной складки слева. При патоморфоло-
гическом исследовании биоптатов: элементов 
опухолевого роста и специфического воспале-
ния выявлено не было.  

На момент поступления в клинику при 
фарингоскопии: слизистая оболочка бледно-
розовая, небные миндалины в пределах дужек, 

патологического отделяемого нет. Гипофарин-
госкопия – в области язычно-надгортанной 
складки слева определяется «кратерообразная» 
язва с подрытыми краями, слизистая вокруг нее 
несколько отечна. Остальные ЛОР-органы без 
особенностей. 05.01.2016 под контролем видео-
эндоскопической техники выполнена биопсия 
новообразования глотки. При патоморфологи-
ческом исследовании биопсийного материала 
(№ 3к от 13.01.16): хронический неспецифиче-
ский процесс, вероятно, обусловленный поверх-
ностной грибковой инвазией (грибы типа спо-
ротрихоза). При микологическом исследовании 
мазка из области очага поражения (от 21.01.16): 
определяются грибы рода Sporothrix schenkii, 
чувствительные к итраконазолу и амфотерици-
ну. Пациентке был назначен итраконазол 
внутрь, в дозе 100 мг/сутки. При динамическом 
наблюдении через один месяц после начала ле-
чения жалобы больной значительно регрессиро-
вали, при гипофарингоскопии отмечается 
уменьшение в размере язвенного инфильтрата 
более чем на 50%. При осмотре через два меся-
ца жалобы практически отсутствуют, при гипо-
фарингоскопии – инфильтрат уменьшился в 
размере более чем на 70%.  

Приведенное наблюдение иллюстрирует 
малозаметное начало заболевания, и его хрони-
ческое течение. Диагностика данной патологии 
зачастую затруднена, а ее эффективное лечение 
требует идентификации культуры грибов, их 
родовой и видовой принадлежности, назначения 
противогрибковых препаратов с учетом чувст-
вительности к возбудителю. 

 
© Д.И. Заболотный, Н.А. Пелешенко, И.Р. Цвиринько, Я.В. Кизим, 2016 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 
В настоящее время мы сталкиваемся с воз-

росшим количеством грибковых заболеваний. 
Рост грибковой патологии связывают со многими 
факторами, а именно: иммунодефицитные со-
стояния, развивающиеся вследствие массивной 
антибиотикотерапии, длительное использование 
глюкокортикоидных и иммуносупрессивных 
препаратов, при онкозаболеваниях, болезнях 
крови, СПИДе, трансплантации органов, а также 
при тяжелой соматической патологии (например, 
при сахарном диабете), недостаточная осведом-
ленность об источниках и путях распростране-

ния, клинических проявлениях и мерах профи-
лактики инфекции, а также позднее обращение к 
врачу, что впоследствии приводит к росту и хро-
низации грибковой патологии. В мире выявлено 
более 1,5 миллионов грибов. Патогенными для 
человека являются более 700 видов, из них хо-
рошо изучены только 150 видов грибов. Именно 
поэтому изучение грибковых заболеваний верх-
них дыхательных путей становится все более 
актуальным. Микозы это инфекционное заболе-
вание, поскольку патологический процесс возни-
кает вследствие патогенного воздействия гриба. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 58 

Существует множество классификаций грибко-
вых заболеваний. Микозы разделяют на поверх-
ностные (кератомикозы и дерматофитии (дерма-
томикозы), при которых поражаются кожа, сли-
зистая оболочка и придатки кожи – ногти, воло-
сы) и глубокие микозы (поражения естественных 
полостей организма, внутренних органов и тка-
ней). Поражения верхних дыхательных путей 
относят как к поверхностным так и глубоким 
микозам (инвазивные и неинвазивные формы 
грибкового процесса). В свою очередь грибковые 
заболевания ЛОР-органов или верхних дыха-
тельных путей делят на отомикозы, фарингоми-
козы, микозы носа и околоносовых пазух, ларин-
гомикоз. Чаще всего встречается отомикоз (50% 
от всех диагностированных больных с микозами 
ЛОР-органов), затем следуют фарингомикозы 
(24%), микозы носа и околоносовых пазух (14%) 
и ларингомикоз (12%). И по нашим данным вы-
является такое же количество заболеваний ЛОР-
органов, которые возникли вследствие патоген-
ного воздействия грибковых агентов. В лабора-
тории микробиологии ГУ «Институт отоларин-
гологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН 
Украины» за последние 3 года было обследовано 
более 3 тыс. пациентов, у которых подозревали 
грибковый процесс.  

При грибковых заболеваниях уха проис-
ходит поражение не только наружного уха, но и 
среднего, а также грибковый процесс может 
развиваться в послеоперационных полостях. На 
основании этого и различают наружный грибко-
вый отит и грибковый мирингит, грибковый 
средний отит и грибковый средний послеопера-
ционный отит. Среди всех отитов грибковой 
этиологии лидирует наружный отит (60–62,8,%), 
на втором месте – микоз послеоперационной 
полости (18–22%) и на третьем месте – микоти-
ческие средние отиты. Основным фактором, 
который способствует развитию отомикоза, в 
оториноларингологии, является травма. При 
повреждении кожи и слизистой оболочки от-
крываются пути для внедрения гриба, облегча-
ется проникновение инфекции в глубь тканей, 
ослабляются защитные реакции на месте по-
вреждения, что способствует развитию и раз-
множению грибов. Кроме того, выделяемый 
секрет травмированного покровного эпителия 
является хорошей питательной средой для раз-
множения грибов.  

Фарингомикозы находятся на втором мес-
те среде микозов верхних дыхательных путей. 
Чаще всего поражаются небные миндалины. 
Обычно кандидоз миндалин классифицируется 
как грибковая ангина (при этом обусловленные 
микозом особенности течения заболевания не 
рассматриваются). В последнее время участи-
лись случаи развития фарингомикозов при по-

вреждении слизистой оболочки полости рта не-
удачно подобранными зубными протезами, по-
сле травмирования инородным телом. Очень 
часто развитие кандидоза верхних дыхательных 
путей связывают с проведенным интубацион-
ным наркозом при инструментальной травмати-
зации слизистой оболочки.  

Поражение придаточных пазух носа на-
ходится на третьем месте среди грибковых за-
болеваний верхних дыхательных путей. Грибко-
вая флора имеет существенное значение при 
хронических воспалительных процессах прида-
точных пазух носа. Чаще встречаются заболева-
ния верхнечелюстных пазух.  

Среди всех больных с микотическими по-
ражениями верхних дыхательных путей боль-
ные микозом гортани составляют 12%. У муж-
чин ларингомикоз встречается в 2 раза чаще, 
чем у женщин. Очевидно, это можно объяснить 
большей распространенностью хронических 
неспецифических заболеваний гортани у муж-
чин, влиянием различного рода раздражителей 
(курение, алкоголь). 

 Среди возбудителей грибковых заболе-
ваний верхних дыхательных путей наиболее 
часто встречаются дрожжеподобные грибы ро-
дов Candida, Geotrichum и плесневые грибы ро-
дов Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis, 
Mucor, Cephalosporium, Alternaria и др. Среди 
возбудителей микозов ЛОР-органов могут 
встречаться и особо патогенные грибы, (кокци-
диоидоз, гистоплазмоз, бластомикоз, крипто-
коккоз, споротрихоз). 

 Для диагностики грибковых заболеваний 
верхних дыхательных путей выделяют ряд кри-
териев. Прежде всего, это сбор анамнеза (дли-
тельность заболевания, неэффективность прове-
денной антибактериальной терапии, спецефиче-
ские симптомы микозов, которые выявляются 
при различной локализации), специальные ми-
кологические исследования (кожная проба и 
реакция лейкоцитолиза к грибковым алергенам, 
имунологические реакции клеточного типа 
(РБТЛ, РТМЛ), метод полимеразной цепной 
реакции, микологическое исследование), КТ и 
МРТ диагностика. После правильной постанов-
ки диагноза пациентам с грибковой патологией 
верхних дыхательных путей, в зависимости от 
локализации патологического процесса прово-
дится местная или системная противогрибковая 
терапия, а также хирургическое дечение. В на-
стоящее время для системной терапии наиболее 
эффективными являются препараты из группы 
азолов (вориконазол, интроконазол, кетоконазол 
и т.д.). В связи с возросшим количеством гриб-
ковых заболеваний следует вовремя провести 
диагностику и подобрать правильный путь ле-
чения для данной категории пациентов. 

 
© Д.И. Заболотный, Н.А. Пелешенко, Д.А. Зинченко, В.Д. Гайдук, Н.Н. Могилевская, 2016 
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, Т.В. ШЕВЦОВА  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

РАННІ ПРОЯВИ СЕНСОНЕВРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ  
СУДИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Виникнення сенсоневральної приглухува-

тості (СНП) часто пов’язують з судинними фак-
торами. Не простою є її діагностика, особливо 
рання. Не завжди достатньо ефективним є і її 
лікування особливо при вираженій СНП, на що 
вказували багато авторів. Відомо, що СНП ви-
никає як результат дії шуму, чи радіації, інфек-
ційних захворювань, прийому ототоксичних 
препаратів, тощо. Особливо поширеною є СНП 
при дії судинних та психогенних факторів. 
 В багатьох роботах описані скарги хво-
рих при вираженій чи помірно вираженій СНП. 

 Щодо скарг при СНП на початкових 
стадіях її розвитку, коли порушення слухової 
функції стосується лише розширеного (9-16) 
кГц діапазону частот при нормальному сприй-
нятті конвенціонального (0,125-8) кГц діапазону 
частот, то вони поодинокі. 

В плані ранньої діагностики СНП важли-
вим є застосування методу дослідження слухо-
вої функції в розширеному (9-16) кГц діапазоні 
частот (Б.М. Сагалович, В.Т. Пальчун, 1999; Д.І. 
Заболотний та співав., 2000, 2001; Т.А. Шидлов-
ська, 2002, 2011; Т.В. Шидловська та співавт., 
2006, 2008; А.І. Розкладка і співав., 2010 та ін.). 

Мета роботи – дослідити та виявити хво-
рих з СНП судинного ґенезу на ранніх стадіях її 
розвитку, коли у них слух на тони в конвенціо-
нальному (0,125-8) кГц діапазоні частот знахо-
дився в межах норми, а в розширеному (9-16) 
кГц – був порушений і дати характеристику їх 
скарг, за якими можна було б передбачити ная-
вність ранніх змін в периферійному відділі слу-
хового аналізатора по типу звукосприйняття та 
своєчасно провести обстеження і лікувально-
профілактичні заходи. 

Для досягнення поставленої мети нами 
було обстежено 272 хворих у віці від 18 до 50 
років за допомогою тональної аудіометрії, як в 
конвенціональному (0,125-8) кГц, так і в розши-
реному (9-16) кГц діапазонах частот, а також 
проведено детальний збір анамнезу. Аналізуючи 
скарги у досліджуваних хворих, де порушення 
слуху стосувалося лише розширеного (9-16) кГц 
діапазону частот при нормальному сприйнятті 
конвенціонального виявлено наступне. Із 272 
досліджених хворих з СНП судинного ґенезу 
майже у половини 127 (45,0 %) порушення слу-
хової функції по типу звукосприйняття стосува-
лися лише розширеного (9-16) кГц діапазону 
частот (група 1). У 55,0 % (2 група) порушення 

слуху стосувалося і конвенціонального (0,125-8) 
кГц діапазону частот, часто починаючи з 2-3 
кГц, тобто де є деякі порушення і вобласті час-
тот мовного діапазону (група 2). 

Збираючи анамнез у хворих (1 група) з 
початковою СНП судинного походження вияв-
лено, що із 127 таких хворих погано чують лише 
трохи більш третини (34,6 %) і вони скаржилися 
на порушення слуху, а (65,4 %) не мали скарг на 
слухові розлади. Однак, 62,2 % із них мали 
суб’єктивний вушний шум, який часто хвилю-
вав хворих більше ніж порушення слуху. До 
того ж такі хворі з початковою СНП судинного 
ґенезу в 48,0 % випадків мали нестійкий артері-
альний тиск із схильністю до його підвищення, 
а у 25,2 % була схильність до його зниження. У 
26,8 % хворих виявлена початкова вертебраль-
но-базилярна судинна недостатність (ВБСН) за 
даними реоенцефалографії (РЕГ) та підтвердже-
на ультразвуковою доплерографією судин голо-
ви і шиї. У зазначених хворих з ВБСН спостері-
галися: підвищення тонусу мозкових судин та 
утруднення венозного відтоку і зниження пуль-
сового кровонаповнення в вертебрально-
базилярній системі, про що свідчило достовірне 
зниження реографічного індексу до 0,83±0,04 
при нормі – 1,2±0,02; t=8,28; P<0,01. Хворі з по-
чатковою гіпертонічною хворобою та вегето-
судинною дистонією (ВСД) були виключені із 
аналізу, тому що детальну характеристику їх 
скарг, результатів електроакустичних і електро-
фізіологічних досліджень уже раніше дали Т.А. 
Шидловська і С.І. Герасименко (2010). 

78,7 % обстежених хворих скаржилися на 
головний біль, 26,8 % – запаморочення. До того 
ж такі хворі часто (60,6 %) мали і поганий сон 
(тяжко засинали, був поверхневий сон, не відчу-
вали бадьорості ранком, тощо), їх часто хвилю-
вали підвищена дратівливість (61,2 %), тяжкість 
в області потилиці (31,5 %). У хворих з почат-
ковою СНП сполучно з вертебрально-
базилярною судинною недостатністю мали міс-
це і явища ангіоспазму мозкових судин в 78,7 % 
випадків в каротидній системі та у 26,8 % в вер-
тебрально-базилярній. Таких хворих слід відне-
сти до групи «ризику» і своєчасно проводити їм 
лікування. Це буде сприяти попередженню роз-
витку СНП та її прогресуванню.  

Таким чином, при обстеженні отологіч-
них хворих, особливо для виявлення початкової 
СНП судинного ґенезу, коли порушення слуху 
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стосується лише розширеного (9-16) кГц діапа-
зону частот при нормальному сприйнятті тонів 
конвенціонального (0,125-80 кГц діапазону час-
тот, доцільно прискіпливо відноситися до збору 
анамнезу. При цьому, слід звертати увагу не 
тільки на отологічні скарги (порушення слуху, 
вушний суб’єктивний шум), але і нестійкість 
артеріального тиску із схильністю як до його 
підвищення (часто), так і зниження (рідко), а 

також підвищену дратівливість, тяжкість в об-
ласті потилиці, порушення сну, головний біль, 
запаморочення, тощо і проводити дослідження 
слухової функції не тільки в конвенціональному 
(0,125-8) кГц, але і в розширеному (9-16) кГц 
діапазонах частот, що буде сприяти виявленню 
ранніх проявів СНП судинного ґенезу та своєча-
сному проведенню лікувально-профілактичних 
заходів. 

 
© Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський, Т.Ю. Холоденко, Т.В. Шевцова, 2016 
 
 
 
 

В.С. ЗАЙЦЕВ, С.М. НОСИВЕЦ, О.М. МОРГУН, С.М. ЗОТОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК) 

ЯТРОГЕННЫЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫЕ СИНУСИТЫ:  
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 

 
В практической деятельности оторинола-

ринголога нередко встречаются ятрогенные си-
нуситы (ЯС), вызванные различными медицин-
скими манипуляциями. По данным литературы 
ЯС можно классифицировать следующим обра-
зом: 1) одонтогенные или дентарные синуситы, 
связанные с постановкой импланта или попада-
нием в верхнечелюстную пазуху инородного 
тела; 2) нозокомиальные (внутрибольничные) 
синуситы; 3) микотические синуситы: а) инва-
зивные; б) неинвазивные; 4) лучевые синуситы; 
5) эозинофильные синуситы (аллергическая ре-
акция на лекарства). 

Согласно данным большинства авторов 
лидирующее место в группе ЯС занимают одон-
тогенные верхнечелюстные синуситы (ОВС) 
(М.С. Плужников, 2005; К.Л. Мигманова, 2010; 
Е.К. Гевлич, 2013). Это объясняется возросшим 
спросом населения на различные стоматологи-
ческие услуги, что потребовало внедрения более 
инвазивных, технологических подходов лече-
ния. 

Предпосылкой к развитию ОВС являются 
анатомо-топографические взаимоотношения 
верхушек корней малых и больших коренных 
зубов верхней челюсти с верхнечелюстной па-
зухой, особенно при пневматическом типе её 
строения, когда толщина костной стенки между 
корнями зубов и пазухой может составлять до 
0,1 мм. Собственно ятрогенным фактором мо-
жет явиться грубая эндодонтическая техника, 
отсутствие рентгенологического контроля до, - 
во время и после пломбирования корневых ка-
налов причинного зуба. Это может приводить к 
перфорации костной стенки в области альвео-
лярной бухты дна верхнечелюстной пазухи с 
одновременным проникновением в её просвет 

пломбировочного материала. Всё изложенное 
подчеркивает актуальность рассматриваемой 
проблемы и требует дальнейшего совершенст-
вования методов диагностики и лечения ОВС. 

Целью нашего исследования явилось по-
вышение эффективности диагностики ОВС и 
разработка оптимальной лечебной тактики при 
этом заболевании. Основу нашей работы соста-
вили данные обследования 18 пациентов с ОВС, 
находившихся на амбулаторном лечении в ЛОР 
кабинете Медицинского центра «Клиника се-
мейной медицины». Возраст пациентов коле-
бался от 24 до 47 лет, а длительность заболева-
ния составляла от 4 месяцев до 3 лет. Верифи-
кация диагноза ОВС производилась на основа-
нии жалоб больного, анамнеза, риноскопии с 
использованием оптических эндоскопов фирмы 
Karl Storz и осмотра зубов верхней челюсти. 
Следует отметить, что перечисленные клиниче-
ские методы, несмотря на свою важность, не 
дают четкого представления о характере воспа-
лительного процесса в околоносовых пазухах 
(ОНП), поэтому основная тяжесть диагностиче-
ской нагрузки возлагалась нами на рентгеноло-
гические методы. 

Первым этапом такого исследования яв-
лялась рентгенография ОНП в носоподбородоч-
ной проекции на цифровом рентгенаппарате 
«Winscope plessart vivo» фирмы Toshiba, выпол-
ненная у 13 пациентов. В 8 случаях были выяв-
лены находки, расцененные нами как достовер-
ные признаки ОВС: наличие в пазухе инородно-
го тела высокой плотности (пломбировочный 
материал) – у четырех больных, присутствие в 
альвеолярном отростке верхней челюсти метал-
лических штифтов – у трех, и ретинированный 
зуб – у одного пациента. У пяти больных убеди-
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тельных данных о природе синусита не было 
получено. Однако характерный «стоматологи-
ческий анамнез» и отсутствие нарушений в 
структурах остиомеатального комплекса указы-
вали на его одонтогенное происхождение, что в 
последующем было подтверждено при компью-
терной томографии (КТ). 

У трех пациентов исследование ограни-
чивалось только КТ, выполненной в коронарной 
и аксиальной проекциях и выявившей гранулё-
му в области корня второго премоляра, около-
верхушечную кисту в области первого моляра и 
очаги деструкции костной ткани в области вер-
хушек корней моляров (по одному случаю). У 
всех пациентов воспалительные изменения в 
верхнечелюстной пазухе локализовались пре-
имущественно в области её дна. Одновременно 
КТ-картина четко отражала аномалию архитек-
тоники полости носа: выраженную деформацию 
носовой перегородки (1), конхобулёзу средней 
носовой раковины (2). На фоне сочетанной 
внутриносовой аномалии воспалительный про-
цесс у этих больных был более выражен и рас-
пространялся на другие ОНП (решетчатый ла-
биринт). 

Еще у двух пациентов изменения в верх-
нечелюстных пазухах, при наличии металличе-
ских штифтов в альвеолярном отростке, явились 
«случайной находкой» при выполнении магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) головы. Од-
нако при этом исследовании интерпретация из-
менений в мягких тканях была затруднена, что 
могло быть причиной ложноположительного 
ответа. Вместе с тем отсутствие сигнала от кос-

ти при МРТ не позволяло с уверенностью су-
дить о вовлечении в воспалительный процесс 
костных стенок ОНП. В силу таких особенно-
стей МРТ мы не использовали ее целенаправ-
ленно для диагностики синуситов. 

Таким образом, рентгенография ОНП в 
стандартных проекциях, с учетом её простоты и 
доступности, остается наиболее распространен-
ным методом лучевой диагностики заболеваний 
пазух носа. В отличие от последней, КТ-
исследование при ОВС позволяет оценить как 
состояние слизистой оболочки, так и наличие 
костного дефекта в области дна пазухи, размеры 
и локализацию инородного тела в её просвете. 

Полученная при КТ информация позволя-
ет уточнить характер и распространенность вос-
палительного процесса, индивидуальные осо-
бенности строения полости носа и ОНП у паци-
ента. Это имеет важное значение при планиро-
вании объема и характера оперативного вмеша-
тельства, которому на сегодняшний день отво-
дится ведущая роль в лечении ОВС. Консерва-
тивная тактика используется только для купи-
рования рецидивов этого заболевания. 

До настоящего времени остается дискута-
бельным вопрос о том, кто должен оперировать 
больных с ОВС: оториноларингологи или челю-
стно-лицевые хирурги? В случаях сочетания у 
больного риногенных и одонтогенных факторов 
развития синусита предпочтение должно быть 
отдано оториноларингологам, поскольку в ходе 
операции потребуется коррекция внутриносо-
вых структур. Во всех остальных случаях опе-
рируют челюстно-лицевые хирурги. 

 
© В.С. Зайцев, С.М. Носивец, О.М. Моргун, С.М. Зотов, 2016 
 
 

 
 

П.О. ЗАПОРОЖЧЕНКО, І.В. ДЄДИКОВА (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ СТІЙКИХ ПЕРФОРАЦІЙ  
БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ 

 
Стійка перфорація (СП) барабанної пере-

тинки (БП) є однією з найбільш частих причин 
кондуктивного порушення слуху. Така патологія 
характеризується ще й утворенням вхідних воріт 
для інфекції в порожнинах середнього вуха. Для 
усунення дефекту найбільш ефективно викорис-
товуються аутотрансплантати – темпоральна фа-
сція або перихондрій з хряща вушної мушлі. Од-
нак, необхідність у додаткових розрізах у завуш-
ної або скроневої ділянках, можливість відторг-
нення трансплантату внаслідок порушення кро-
вообігу та особливостей місцевого імунітету або 

порушення операційної техніки, можливість 
надмірного розвитку сполучної тканини і склеро-
зування трансплантата можна враховувати недо-
ліками. Для закриття невеликих перфорацій (до 2 
мм у діаметрі) може застосовуватися біологічно 
інертний матеріал (наприклад силіконова плівка), 
який виконує функцію матриці.  

Також відома методика, коли у перфора-
ційний отвір після скарифікації країв установ-
люється аутотрансплантат жирової тканини 
(АЖТ), що з часом призводить до загоєння пер-
форації. Ця методика здається нам дуже ціка-
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вою, адже за останніми науковими даними, 
АЖТ є джерелом стовбурових клітин (СК). Роз-
виток регенераційної медицини та клітинних 
технологій у світі роблять цей напрямок у від-
новленні дефектів тканини дуже актуальним. 
Наявність клітин, що можуть контрольовано 
розмножуватись та відповідають по будові та 
функціям клітинам оточуючої тканини, наяв-
ність матриці, в межах якої відбувається зріст 
клітин та наявність стимулюючих факторів є 
основними умовами успішної регенерації тка-
нини. Тромбоцити – це природне джерело фак-
торів росту, які залучають до місця пошкоджен-
ня інші клітини, головним чином стовбурові. 
Плазма, що збагачена тромбоцитами (PRP) – 
безпечний стимулюючий фактор. 

Метою дослідження було покращення 
морфологічних та функціональних результатів 
відновлення цілісності БП АЖТ з використання 
PRP-терапії.   

Групу №1 склали 24 пацієнта, групу №2 
склали 32 пацієнта. Всі хворі були репрезентати-
вні за статтю і віком та мали дефект натягнутої 
частини БП розмірами від 2 до 5 мм без будь-
яких інших ознак реструктуризації барабаної по-
рожнини у стані «сухої» перфорації з функціона-
льно повноцінною слуховою трубою. Всім паціє-
нтам було виконано стандартне загальноклінічне 
обстеження, ендоскопічне дослідження ЛОР-
органів, а також тональну аудіометрію.  

При хірургічному лікуванні в якості дже-
рела СК и водночас матрицею у пацієнтів групи 

№1 використовувався АЖТ з мочки вуха стиму-
льований PRP-терапією, а у пацієнтів групи №2 
– перихондр вушної мушлі (ПВМ). 

Відновлена цілісність БП через 1 міс. піс-
ля лікування спостерігалася у 23 (95,8%) та у 21 
(63,6%) пацієнтів групи №1 і групи №2 відпові-
дно. Збережена цілісність БП через 6 міс. після 
вдалого лікування спостерігалася у 23 (100%) та 
у 16 (72,7%) пацієнтів групи №1 і групи №2 від-
повідно. Відновлення слуху на 20 дБ і більше 
спостерігалося у 21 (91,3%) та у 13 (61,9%) па-
цієнтів групи №1 і групи №2, відповідно. Погі-
ршення слуху через 1 міс після лікування спо-
стерігалося у 4 (12,5%) пацієнтів групи №2, а у 
пацієнтів групи №1 таких випадків не зафіксо-
вано. Середня тривалість операції в групі №1 та 
в групі №2 – 20 і 50 хв, відповідно. 

Висновки:  
1. Використання АЖТ стимульованого 

PRP-терапією для лікування хворих із СП є 
більш ефективним (95,8% ) методом закриття 
дефекту БП ніж пластика ПВМ (63,6%) при 
(Р<0,05).  

2. Збережена цілісність БП через 6 міс. пі-
сля вдалого використання АЖТ стимульованого 
PRP-терапією для лікування СП вища (100%), 
ніж при вдалій пластиці ПВМ (72,7%) (Р<0,05).  

3. Використання АЖТ стимульованого 
PRP-терапією для лікування СП дозволяє суттє-
во поліпшити слухову функцію у більшої кіль-
кості пацієнтів порівняно з пластикою БП ПВМ 
(91,3% і 61,9%, відповідно). 

 
© П.О. Запорожченко, І.В. Дєдикова, 2016 
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СИНДРОМ ШИЛОВИДНОГО ОТРОСТКА: ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
 

Особенности архитектоники шиловидно-
го отростка (ШО) сопровождаются возникнове-
нием ряда патологических симптомокомплек-
сов, которые выделены в т.н. шилоподъязычный 
синдром (синдром Игла-Стерлинга). Воздейст-
вие на прилегающие сосудисто-нервные струк-
туры (шейные симпатические ганглии, сосуди-
сто-нервный пучок, языкоглоточный нерв) при-
водят к формированию чувствительных и двига-
тельных расстройств в глотке, верхних отделах 
шеи и голове. Как следствие, возникают нару-
шения глотания, подвижности шеи, меняется 
характер саливации, формируется устойчивый, 
постоянный, тревожный болевой синдром. В 

конечном итоге нарушается качество жизни па-
циента. 

В этой связи нами обследовано 11 чело-
век (7 мужчин (63,6%) и 4 женщины (36,4%)), 
страдающих шилоподъязычным синдромом, а 
также проведена оценка вариантов хирургиче-
ского лечения. Окончательная верификация ди-
агноза проводилась после проведения СКТ ис-
следования лицевого скелета в 3Д формате. Вы-
явлено значительное увеличение длины шило-
видного отростка, при котором установлено, что 
колебания средней его величины варьировали в 
пределах 4,2+ 0,6 см. При анализе анатомо-
физиологического положения выделены два ос-
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новных вида бокового смещения отростка – па-
рамедиальное у 55,5% (6 пациентов) и паралате-
ральное – у 44,5% (5 пациентов). Данные осо-
бенности дислокации послужили основанием 
при выборе характера хирургического подхода – 
внутриглоточный (орофарингеальный), прове-
денный у 6 больных с парамедиальным смеще-
нием и наружный – у 5 пациентов с паралате-
ральным отклонением отростка.  

У 2 больных для сокращения объема хи-
рургического вмешательства произведена фраг-
ментация отростка без его удаления с после-
дующим смещением в сторону. Однако, при 
наблюдении в катамнезе, отмечено возобновле-
ние болевого синдрома, что явилось основанием 
для проведения повторного хирургического 
вмешательства. 

При внутриглоточном подходе идентифи-
кация шиловидного отростка проводилась паль-
паторным определением места его залегания с 
последующим рассечением слизистой оболочки 
боковой стенки глотки в области передней неб-
ной дужки, тупым раздвижением мышечных 
структур, выделением ШО и отсечением его 
дистального отдела костными щипцами. Осо-
бенностью данного вида хирургического вме-
шательства явилось ограничение обзора опера-
ционного поля , что приводило к укорочению 
удаляемого фрагмента отростка. 

При использовании наружного доступа 
пальпация не позволяла достаточно точно опре-
делить расположение отростка. Поэтому ориен-
тирами являлись угол нижней челюсти и апи-
кальный отдел мочки уха. Длина разреза состав-
ляла 5-6 см. Послойно рассекались фасции шеи, 
мобилизовывалась и отводилась кверху нижняя 
доля околоушной слюнной железы, смещались в 
сторону наружная сонная артерия и подъязыч-
ный нерв, а также шиловидная и шилоподъязыч-
ная мышцы. Шиловидный отросток выделялся, с 
помощью иглы Дешана брался на держалку, по-
сле чего дистальный его отдел свободно мобили-
зовывался до необходимой длины в пределах 2,5-
3 см. и скусывался костными щипцами. Послой-
но рана ушивалась. У всех больных отмечалось 
купирование имевших ранее место симптомов. 

Таким образом, анатомо-физиологические 
особенности архитектоники шиловидного отро-
стка - его парамедиальное или паралатеральное 
расположение, являлись критерием выбора ха-
рактера оперативного подхода. При медиальном 
расположении использовался орофарингеаль-
ный доступ, при латеральном – наружный под-
ход. Также установлено, что отдаленные ре-
зультаты лечения при удалении костного фраг-
мента ШО более стабильны и выражены, неже-
ли при проведении фрагментации дистальной 
его части с последующей латеропозицией. 

 
© М.В. Калашник, А.С. Журавлев, В.М. Василенко, 2016 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГІТ ПРИ НАЯВНОСТІ СУПУТНЬОГО  

ШЛУНКОВО- СТРАВОХІДНОГО РЕФЛЮКСУ 
 

Розповсюдженість хронічного фарингіту, 
малоефективні засоби лікування цього захворю-
вання, тривалість перебігу і висока частота зве-
рнень обумовлюють соціальну значимість ліку-
вання даного захворювання та впливають на 
якість життя хворих. У той самий час, важливе 
значення у розвитку і прогресуванні запальних 
процесів ротоглотки грають захворювання шлу-
нково-кишкового тракту з патологічним рефлю-
ксом. Порушення рівноваги між факторами за-
хисту слизової оболонки глотки та стравоходу і 
агресивними факторами рефлюктату призводять 
до дисфункції, що сприяє підтримці та поглиб-
ленню ушкодження запального процесу. 

Було проведено клініко-цитологічне дос-
лідження слизової оболонки задньої стінки гло-

тки у 15 осіб з запальними процесами ротоглот-
ки та супутніми шлунково-стравохідними реф-
люксами (ШСР). Для верифікації останніх про-
водився внутрішньо стравохідний рН-
моніторинг. Друга група була сформована із 23 
хворих на хронічний фарингіт (ХФ).  

За даними рН-моніторингу, порушення 
внутрішьостравохідної рН мало місце у 93,3% 
хворих 1-ї групи. У 53,3 % переважали ознаки 
ШСР с закидом кислого вмісту. Рефлюкс лужним 
вмістом спостерігався у 33,3% хворих. Рефлюкс с 
закидом як кислого, так і некислого вмісту вияв-
лений у 13,3% обстежених 2-ї групи. При аналізі 
характеру патологічного рефлюксу було встано-
влено, що у хворих на ХФ при супутній наявнос-
ті ШСР домінував час кислого закиду рН<4,0 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 64 

(р<0,05) та кількість кислих епізодів (р<0,01). 
Шлункова секреція була зміненою у 60%.  

У той же час, проведене порівняльне ци-
томорфологічне дослідження виявило певні змі-
ни, які свідчили про те, що у пацієнтів 1-ї групи 
була наявна картина ХФ, яка в частині спосте-
режень характеризувалася загостренням. Вияв-
лено виражену ексфоліацію клітин плоского 
епітелію (поверхневого і проміжного шарів), 
включаючи клітини базального шару і клітини 
циліндричного епітелію. Вираженість ексфоліа-
тивних процесів була обумовлена, з одного бо-
ку, тривалим хронічним запаленням, з другого – 
подразнювальною дією шлункового вмісту. По-
єднання двох даних чинників спричинило зме-
ншення міжклітинної адгезії і втрати зв'язку епі-
теліоцитів з базальною мембраною, що призво-
дило до ослаблення місцевих імунологічних 
чинників слизової оболонки глотки і сприяло 
схильності ХФ до частих загострень. У відпо-
відь на тривале запальне і хімічне ушкодження 
слизової оболонки розвивалася, як віддзерка-
лення репаративних процесів, осередкова про-
ліферація епітелію, яка при тривалому характері 
була причиною розвитку його гіперплазії, дисп-
лазії та метаплазії. 

У 2-й групі, де був відсутній чинник под-
разнюючої дії шлункового вмісту, у обмежено-
му полі зору реєструвалася менша кількість 
проміжних та базальних шарів плоского епіте-
лію в порівнянні з хворими 1-ї групи. Ці дані 
також свідчать про тенденцію до субатрофічних 
процесів у хворих 1-ї групи. Одночасно клітинні 
елементи плоского епітелію пацієнтів з ХФ і 
ШСР були представлені значними скупченнями 
і пластами з більш вираженою їх питомою ва-
гою в порівнянні з другою групою, де відміча-
лося лише зрідка «пласти-відшарування». Це, у 
свою чергу, супроводжувалося розвитком екс-
фоліативних процесів з формуванням менш 
стійких зв'язків між шарами багатошарового 
плоского епітелію у пацієнтів з супутнім ШСР.  

Таким чином, було виявлено, що у паціє-
нтів при наявності ШСР переважає гіперсекре-
торний тип, а також за типом кислоутворення – 
гіперацидний стан. При постійних кислотно-
лужних закидах відбувається підвищене злущу-
вання всіх шарів плоского епітелію слизової 
оболонки глотки з тенденцією до гіперкератозу 
та розвитком диспластичних і метапластичних 
змін у хворих при супутньому шлунково-
стравохідному рефлюксі. 

 
© Ю.М. Калашник, Н.О. Юревич, 2016 
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 РОЛЬ ИНТЕРФЕРОНОВ В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА 
 

Респираторный папилломатоз (РП) вызы-
вается неонкогенными типами ДНК-
содержащего папилломавируса (HPV-6/-11) и 
характеризуется длительным, рецидивирующим 
течением, формированием рубцовых мембран, 
возможностью малигнизации. Наиболее часто 
папилломы локализуются в области передней 
комиссуры. Наряду с этим могут поражаться 
слизистая оболочка полости носа, мягкое небо, 
гортанная поверхность надгортанника, трахея.  

Для удаления папиллом используются 
различные инструменты (щипцы, выкусыватели, 
микродебридер), ультразвуковая техника, крио-
воздействие, хирургический лазер и аргоновая 
плазма. Вместе с тем, многократное удаление 
папиллом потенциально опасно развитием руб-
цовых мембран, суживающих просвет голосо-
вой щели, нарушающих фонаторную и дыха-
тельную функции. Помимо традиционного хи-

рургического лечения, широко используются 
противовирусные и иммуномодулирующие пре-
параты.  

Целью нашего исследования явилась раз-
работка схемы комбинированной терапии рес-
пираторного папилломатоза. 

Материалы и методы. В течение 2005-
2014 гг. под нашим наблюдением находилось 63 
пациента (29 мужчин и 34 женщин) с РП в воз-
расте от 18 до 75 лет. 27 больным этой группы 
ранее неоднократно производилось удаление 
папиллом различными способами, включая и 
лазерную деструкцию.  

Из наблюдавшихся пациентов 36 (57,1%) 
обратились за помощью впервые. После предва-
рительного обследования и гистологической 
верификации диагноза папилломатоза всем 
больным производилось инструментальное уда-
ление папиллом с помощью микро дебридера 
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Karl Storz (Германия). В раннем послеопераци-
онном периоде ежедневно производились 2-х 
кратные инстилляции в гортань раствора поли-
декса с фенилэфрином (комбинированный пре-
парат содержащий неомицина сульфат, декса-
метазона метасульфобензоат натрия, полимик-
син В сульфат, фенилэфрина гидрохлорид).  

Начиная с 7-го дня после удаления па-
пиллом назначали лаферон в нарастающей дозе 
100-150 тыс. МЕ/кг массы тела ежедневно внут-
римышечно (у взрослых до 6 млн. МЕ в сутки). 
Курс лечения составлял 24 дня. В качестве ин-
дуктор синтеза эндогенного ά- и γ-интерферона 
применяли препарат растительного происхож-
дения протефлазид (по 10 капель 3 раза в день 
внутрь в течении месяца). Одновременно ис-
пользовались топические кортикостероиды (ин-
галяции «фликсотид» 50 мкг 3 раза в сутки), 
проводили антиоксидантную терапию, при не-
обходимости антибиотики и антимикотические 
препараты. При необходимости (стойкая дисфо-
ния) проводили фонопедические занятия. Курс 
лечения лафероном и протефлазидом повторяли 
после 4-х недельного перерыва. 

Результаты и обсуждение. После прове-
дения I-го курса лечения клиническое улучше-
ние отмечено у всех больных, 7 пациентов с ге-
нерализованной формой заболевания, ранее пе-
ренесших трахеостомию, удалось деканюлиро-
вать. Сроки наблюдения составили от 12 меся-
цев до 10-ти лет. Рецидив заболевания был от-
мечен у 17 (26,9%) пациентов в сроки от 6 меся-
цев до 2-х лет после проведенного лечения, в 
связи с чем потребовались повторные курсы 
лечения. У остальных больных была получена 
стойкая ремиссия. 9-ти (14,2%) пациентам со 
стойкой дисфонией потребовалась фонопедиче-
ская помощь 

Выводы. Использование α-интерферонов 
в большинстве случаев ведет к элиминации па-
пилломавируса. Иммуномодуляторы, антибио-
тики и топические кортикостероиды при ком-
плексном применении повышают эффектив-
ность лечения РП, снижают вероятность реци-
дива заболевания. Хирургическое лечение РП 
должно быть максимально щадящим, в после-
операционном периоде показана фонопедиче-
ская помощь. 

 
© В.В. Кизим, В.В. Толчинский, Е.А. Юренко, Н.Г. Мироненко, 2016 
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ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛАРИНГЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ  
З РІЗНИМИ МЕТОДАМИ ГОЛОСОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

 
Традиційними показниками перебігу он-

кологічного захворювання і ефективності ліку-
вання вважають результати виживаності і без-
рецидивного перебігу хвороби. Метою раціона-
льного лікування будь-якого онкологічного за-
хворювання є відновлення або збереження здо-
ров’я. Разом з тим вказані показники мають сут-
тєвий недолік – залишається нез’ясованим 
сприйняття хворим власного стану, що відобра-
жається на його життєдіяльності, тобто на якос-
ті життя (ЯЖ) (H.J. Aarstad et al., 2005; W. 
Raymond, I. William, 2006; S. Yount et al., 2007).  

Метою дослідження було вивчення 
сприйняття хвороби пацієнтом і параметрів яко-
сті життя ларингектомованих хворих з різними 
способами голосової реабілітації. 

Матеріали і методи. В анкетуванні взяли 
участь 86 пацієнтів (82 чоловіків (95,3%) і 4 жі-
нки (4,7%)) у віці від 34 до 78 років (средній вік 
63,5), що перенесли ларингектомію, як один 
етапів комбінованого лікування раку гортані III-
IY стадії. Термін спостереження становив від 

одного року до трьох років, після оперативного 
втручання з різними методами відновлення го-
лосу. Всі пацієнти були розподілені на три гру-
пи: хворі, що перенесли ларингектомію з насту-
пним навчанням стравохідному голосу (n=32); 
хворі, яким було виконано ларингектомію з од-
номоментним трахеостравохідним шунтуванням 
(n=29); пацієнти з встановленими голосовими 
протезами (n=25). Слід зазначити, що у чоти-
рьох хворих останньої групи трахео-стравохідне 
протезування було виконано одночасно з плас-
тикою фарингостоми після розширеної ларинго-
томії.  

Для анкетування пацієнтів було викорис-
тано тест оцінки якості життя Європейського 
товариства дослідження і лікування раку 
(EORCT) QLQ- 30 з модулем H&N 35. Спеціа-
льно адаптований модуль анкети включав у себе 
наступні показники: больові відчуття, функція 
ковтання, чутливість, мову, вживання їжі в гро-
мадському місці, соціальний контакт, сексуаль-
на функція. Анкетування здійснювалось через 3 
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місяці після закінчення комбінованого лікуван-
ня (ларингектомія, післяопераційний курс про-
меневої терапії) Оцінка здійснювалась по шкалі 
від «0» до «100».  

Результати і обговорення: за результа-
тами анкетування онкологічні показники в усіх 
групах спостереження достовірної різниці не 
мали. Разом з тим у пацієнтів після ларингекто-
мії з наступним навчанням стравохідному голо-
су сумарна оцінка ЯЖ була достовірно нижче (p 
<0,05), ніж в групах у хворих з одним з видів 
голосоутворюючої операції за рахунок знижен-
ня показників в модулі «H&N 35». Проведене 
дослідження продемонструвало зниження ЯЖ (p 
<0,05) у хворих з стравохідним голосом за раху-
нок зниження голосової функції, соціальних 
контактів і наявності сексуальних проблем. Ра-
зом з тим у пацієнтів з трахеоглотковим шунту-
ванням відмічено статистично достовірне (p 

<0,05) зниження якості життя порівняно з гру-
пою голосового протезування за рахунок пору-
шення функції ковтання і вживання їжі в гро-
мадському місці, внаслідок затікання слини в 
шунт. 

Висновки. Використання сучасних голо-
соутворюючих методик, в тому числі трахеост-
равохідного протезування, дозволяє значно під-
вищити якість життя хворих на рак гортані. Го-
лосове протезування можливе при поширених 
пухлинах гортані. 

Лікування хворих на рак гортані є багато-
компонентним завданням і повинно проводи-
тись з урахуванням індивідуальних особливос-
тей пацієнта і його психоемоційного статусу.  

Використання анкетування QLQ-30 з мо-
дулем H&N 35 дозволяє достовірно оцінити 
якість життя пацієнтів, що перенесли ларингек-
томію. 

 
© В.В. Кізім, В.В. Толчинський, Є.М. Цимбалюк, 2016 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА СЕДАЦІЯ ФОТОТРИГЕРУВАННЯМ БІОРИТМІВ МОЗКУ  
В ЛІКУВАННІ ВУШНОГО ШУМУ 

 
В оториноларингології, як і в інших галу-

зях медицини нерідко постає питання седатив-
ної терапії, особливо – при неефективності ме-
дикаментозного лікування. Це актуальне, зок-
рема, при психосоматичних станах, пов’язаних з 
вушними шумами, лабіринтопатіями тощо. 

Відомо, що ритмічні, пульсуючі світлові 
подразники здатні вносити певні зміни в поведі-
нку людини, її настрій, працездатність, стиму-
лювати її діяльність чи призводити до стану за-
спокоєння, відпруження. Нині відомо, що рит-
мічна візуальна стимуляція і, ще більшою мі-
рою, авдіовізуальна стимуляція здатна спричи-
нити позитивні і тривалі фізіологічні ефекти від 
стану відпруження до стану активації і підви-
щеної уважності, позитивно впливаючи на акти-
вність мозкових структур мозку, передусім лім-
бічних структур. Це, в свою чергу, здатне під-
вищувати осягнення спортсменів, сприяти за-
своєнню навчального матеріалу, покращення 
пам’яті у літніх осіб.  

Займаючись проблемою вушних шумів, 
ми зустрілись з випадками, коли традиційне лі-
кування, в тому числі, седативні препарати, не 
давали бажаного ефекту. Здебільшого це були 
пацієнти зі значною тривалістю хвороби і зумо-
вленим нею станом слухового стресу. 

Матеріал і методи. Методика, що її ми 
вибрали, як прототип, передбачає частотно-
оптичне тригерування мозкових хвиль в напрямі 
низькочастотних τ і δ-хвиль, чим досягається 
стан глибокого відпруження і, відповідно, зме-
ншення шумового навантаження.  

Застосовано метод немедикаментозної се-
дації шляхом частотного фототригерування біо-
хвиль мозку світлогенеруючим приладом, роз-
робленим кафедрою електронних приладів На-
ціонального університету “Львівська політехні-
ка”. Прилад відрізняється тою особливістю, що 
створюваний за допомогою запропонованої ви-
промінювальної оптико-електронної системи 
програмований світловий подразник локалізу-
ється на ділянку органа зору гнучкими світло-
водами.  

ФС розпочинається стимуляцією в часто-
тах α-ритму (10 гц) і впродовж 10 хв. частота 
знижується до 4 Гц (τ-хвилі), а за наступні 5 хв. 
– до 2 Гц (δ-хвилі). Після цього частота впро-
довж 5 хв. знову підвищується до 7 Гц і впро-
довж 1 хв. зростає до 10 Гц і аж до 99 Гц.  

Прилад застосовувався як допоміжний 
метод лікування при хронічних вушних шу-
мах. Проведено комплексне лікування з засто-
суванням цієї методики у 25 хворих, у яких 
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консервативне лікування не дало бажаного 
ефекту. 

Результати. У цих хворих, в порівнянні з 
групою хворих, яких лікували консервативно, 
проте без застосування цієї методики, відзначе-
но суб’єктивне зменшення шумів та покращення 
аудіометричних показників, а також – психосо-
матичну стабілізацію. 

Ефективність цього методу була позитив-
ною у 52,2% пацієнтів. Негативного впливу цьо-
го методу на стан пацієнта не виявлено. У хво-

рих, що лікувались за представленою схемою, 
шуми істотно зменшились або припинились. 

Висновки.  
Шляхом фототригерування біоритмів мо-

зку світловими подразниками за певною про-
грамою можливо досягнути ефекту седації у 
лікуванні вушних шумів. Можна сподіватися, 
що застосування методики фототригерування 
буде перспективним також в лікуванні посттра-
вматичного стресового синдрому, в спортивній 
медицині тощо. 

 
© Ол.Ом. Кіцера, Ол.Ол. Кіцера, О.Т. Кожухар, 2016 
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ПОСТКІНЕТОЗ АБО MAL DE DÉBARQUEMENT (MDD) 
 

Посткінетоз – відносно рідка нозологічна 
одиниця. Це – вестибулопатія, що, на відміну 
від кінетозу, виникає не під час подорожі, а піс-
ля неї. MdD може виникати після тривалої мор-
ської подорожі, тривалого лету літаком, стриб-
ків з парашутом, підводного плавання, тривало-
го перебування космонавтів на орбіті. Жінки 
хворіють частіше ніж чоловіки, причому – най-
частіше в віці 35-50 років. Тривалість хвороби – 
від 4 місяців до 6 років. 

Симптомами посткінетозу є: відчуття по-
стійного руху, нестійкості, гойдання, «плаван-
ня» (але ніколи не буває відчуття колового пе-
реміщення довколишніх предметів чи самого 
пацієнта), порушення рівноваги, надмірна враз-
ливість на світло, гіперакузис, вушні шуми, 
«стертість» та «розпливчастість» зорового зо-
браження, стрибкоподібний «покадровий» зір, 
біль голови, нудота, надмірна втомлюваність, 
порушення здатності концентруватися, уважно-
сті, страх, депресивні стани. 

При дослідженнях системи рівноваги зде-
більшого не встановлюється жодних патологіч-
них змін, щонайбільше – «живіші» реакції на ку-
тові прискорення. При МРТ та ЕЕГ відзначається 
гіперреактивність сірої речовини гіпокампа з пе-
реважанням в цьому ареалі кори бета-ритмів. 

В більшості випадків ремісія симптомів 
посткінетозу (MdD) настає спонтанно, не вима-
гаючи спеціального лікування. Препарати, що 
застосовуються при запамороченнях лабіринт-
ного походження – antivertiginosa, при посткіне-
тозі здебільшого не ефективні. Різні автори вка-
зують на ефективність трициклічних антидепре-
сантів, бензодіазепінів, інгібіторів зворотнього 

вилучення серотоніну. В декяких випадках по-
зитивно впливали протиепілептичні ліки. 

Власні спостереження 
За останні п’ять років ми спостерігали три 

випадки, які тепер, ретроспективно, можуть бу-
ти розцінені як посткінетоз (MdD): 

Випадок 1: К.Т.М., жінка у віці 31 років, 
після подорожі в літаку почувала себе невпев-
нено, похитувалася при ході, відзначала, що хо-
дить, наче по надувному матрацу. Через декіль-
ка днів ці явища минули, але після лету додому 
знову виникли в значно більш вираженій формі. 
До вказаних симптомів приєдналася майже пос-
тійна нудота, зниження здатності проводити 
точні розрахунки. Жінку постійно тривожила 
думка про «якусь хворобу мозку». Після прове-
дення досліджень статокінетичної функції, ЕЕГ, 
МРТ, консультацій невропатолога та нейрохіру-
рга, при яких не виявлено жодної патології, жі-
нка заспокоїлася. Приймала седативні фітопре-
парати. Вказані явища минули через 3 місяці. 

Випадок 2: С.О.С., жінка у віці 56 років 
захворіла після тривалої туристської поїздки 
автобусом. В часі подорожі ознак хвороби пере-
сування (кінетозу) не відзначала. По поверненні 
додому відчувала надмірну втому, вразливість 
на зорові подразники (не могла оглядати теле-
бачення), невпевненість ходи, біль голови. При 
обстеженні кардіологом, невропатологом, офта-
льмологом патологічних змін не виявлено. При 
калоричній пробі реакція симетрична, жива. Ле-
гке похитування в позі Ромберга. Після обсте-
ження жінка заспокоїлася. Явища, що тривожи-
ли пацієнтку, минули через 2 міс без медикаме-
нтозного лікування. 
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Випадок 3: Р.О.В., чоловік у віці 44 років 
звернувся після тривалої подорожі автомобілем 
зі скаргами на невпевненість при ході (вражен-
ня, що ходить батутом або товстим шаром вати). 
Запаморочення, ілюзії обертового руху не від-
значає. Не може оглядати телебачення, відзна-
чає шум у вухах, майже постійну нудоту. При 
обстеженні статокінетичної функції порушень 
не виявлено. МРТ голови, консультація невро-
патолога теж не виявили будь-якої патології. 

Хворого скеровано для консультації в Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка. 
Встановлено діагноз «Центральна вестибулярна 
дисфункція». Тривалий відпочинок в гірській 
місцевості призвів до повного одужання. 

Висновок. Незаслужено забуту нозологі-
чну одиницю посткінетоз необхідно повернути 
до підручників та інших навчальних матеріалів і 
враховувати в диференційній діагностиці пато-
логії вестибулярного апарату. 

 
© Ол.Ом. Кіцера, Ол.Ол. Кіцера, 2016 
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СПОСІБ МАТЕМАТИЧНОГО ОБЧИСЛЕННЯ СТУПЕНЮ СТЕНОЗУ ХОАН  
ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИКИ ФРАК ТАЛУ ТА ПРОГРАМ ТРИВИМІРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ В СВІТЛІ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Згідно наказу МОЗ України № 181 від 
24.03.2009 протокол діагностичної програми 
надання медичної допомоги хворим з аденоїд-
ними вегетаціями включає загальний огляд 
ЛОР-органів, пальцеве дослідження носової ча-
стини глотки; лабораторні (загальний аналіз 
крові; цукор крові; загальний аналіз сечі; тощо), 
що ніяким чином не може верифікувати ступінь 
гіпертрофії носоглоткового мигдалика. І тільки 
в «сумнівних чи складних» випадках рекомен-
дується використання відеоендоскопічного об-
стеження носової порожнини і носоглотки, фіб-
роскопія, МРТ або КТ дослідження. 

З метою створення і обґрунтування ма-
тематичної моделі диференціації ступенів гіпе-
ртрофії носоглоткового мигдалика (або її зміни 
на протязі лікування аденоїдиту) в практиці 
доказової медицини було виконано відеоендос-
копічне обстеження 33 хворих з постназальною 
обструкцією. Створені відеофільми avi-
формату конвертовано у послідовність ендос-
копічних малюнків jpeg-кадрового формату та 
контуровано їх у в програмі растрової графіки. 
Контуровані ендоскопічні малюнки носоглот-
кового мигдалика, який обтурує хоану, викори-
стовувалися в подальшому з метою вирахуван-
ня площі вільної частини хоани. З цією метою 
контури хоани та мигдалика зафарбовувалися 
фрактованими геометричними прямокутника-
ми з точністю 1 см, 0,5 см і 0,1 см. Надалі пло-
щина вільної та обтурованої частини хоани пі-

драховувалася і вираховувалось їх співвідно-
шення. Порівняння результатів дослідження зі 
зміною точності на 1 порядок (10 разів) проде-
монструвало, що при збільшенні точності до 
0,1 см абсолютна зміна площин склала 29,7 % 
(100-2700*100/3843), а відносна – всього 3,1 % 
(61,4 % - 58,3 %). 

З метою автоматизації досліджень вико-
ристано комп’ютерну математичну программу 
тривимірного моделювання (Kompas-3D V12), в 
яку було імпортовано контурну структуру хоа-
ни, яка була обтурована гіпертрофованим носо-
глотковим мигдаликом. Порівняння результатів 
дослідження, які виконані за допомогою 
комп’ютерного моделювання показало найтіс-
нішу кореляцію з методом фрактальних квадра-
тів при точності досліджень у 0,1 см найближче 
(3843 мм² –58,3 %; 3975 pixel – 57,8 %). 

Таким чином, відеоендоскопічне обсте-
ження носоглотки хворих з постназальною об-
струкцією є об’єктивним методом оцінки ступе-
ню порушення носового дихання внаслідок об-
турації хоан. Конвертовані відеофільми у ендос-
копічні малюнки дозволяють задокументувати 
ступінь гіпертрофії носоглоткового мигдалика 
(або його зміну) та відповідно ступінь порушен-
ня носового дихання. Створена математична 
модель обчислення оконтурованих площин є 
об’єктивним методом визначення ступеню гіпе-
ртрофії носоглоткового мигдалика в практиці 
доказової медицини. 

 
© В.В. Кіщук, А.І. Барціховський, І.В. Дмитренко, К.А. Лобко, О.Д. Бондарчук, П.А. Рауцкіс, С.В. Скічко,  
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ СКЛЕРОМИ У ХВОРИХ МОЛОДОГО ВІКУ  
 

Актуальність теми: Склерома – своєрідне 
хронічне інфекційне захворювання верхніх і ни-
жніх дихальних шляхів, яке викликається клебсі-
єлою склероми (паличкою Фріша-Волковича). 
Захворювання проявляється утворенням специ-
фічних склеромних інфільтратів, що локалізу-
ються переважно в місцях фізіологічних звужень 
дихальних шляхів. Інкубаційний період склероми 
невідомий. Захворювання розвивається поступо-
во, тягнеться роками, іноді десятиліттями. Скле-
рома часто починається тривалим наполегливим 
нежитем з густими тягучими виділеннями. Осно-
вні скарги хворих пов'язані з осиплістю голосу, 
утрудненням дихання, задишкою, сухістю в носі і 
горлі, насиханням кірок. Часто при диханні хво-
рих може відзначатися своєрідний солодкуватий 
неприємний запах. Склеромне питання залиша-
ється актуальним і на сьогодні, оскільки чітких 
діагностичних критеріїв ранньої діагностики 
хвороби не існує. 

Мета дослідження: Покращити діагнос-
тично-лікувальну тактику при склеромі, врахо-
вуючи клінічні особливості склеромного проце-
су у людей молодого віку (до 30 років). 

Завдання дослідження: Визначити осно-
вні клінічні прояви склероми у людей молодого 
віку та порівняти їх з більш старшим континге-
нтом хворих. Виявити діагностичні критерії які 
б давали змогу ранньої діагностики склеромних 
хворих. 

Матеріали і методи: За період з 2010 по 
2015 рр. під нашим наглядом знаходилось 18 
хворих на склерому віком від 16 до 30 років. З 
них 11 жінок (60%) та 7 осіб чоловічої статі 
(40%). Серед них переважно рубцева форма зу-
стрічалась у 7 хворих (40%), переважно інфільт-
ративна – у 3 пацієнтів (5%) та у 2 молодих лю-
дей (5%) – переважно атрофічна форми склеро-
ми. Контролем слугували 40 хворих старше 30 
років. 

Результати: У більшості пацієнтів - 14 
людей (78%) анамнестично вдалось виявити, що 
початок хвороби був гострий. Молоді люди від-
мічали симптоми, які схожі на ГРЗ та ГРВІ - сла-
бкість, нездужання, підвищення температури 
тіла, осиплість голосу, кашель, біль та утруднен-
ня при ковтанні, порушення носового дихання за 
рахунок утворення в порожнині носа густого се-
крету та кірок. Але тривале лікування, що засто-
совували пацієнти, самостійно чи під наглядом 

сімейного лікаря (або терапевта), а це як правило 
симптоматичне та місцеве, очікуваного результа-
ту не давало. У 4-х пацієнтів початок хвороби 
чітко встановити не вдалося, оскільки симптоми 
– осиплість голосу, кашель, сухість слизових 
оболонок, утруднення дихання, у цих хворих ро-
звивались поволі, протягом року і більше. 

Як у однієї так і у другої групи пацієнтів 
встановити діагноз вдалося у 2-х пацієнтів 
(12%) протягом 6 місяців від початку захворю-
вання, у решти 16 молодих людей (88%) в про-
міжку від 1 року до 6-ти років. До встановлення 
діагнозу пацієнти лікувались з приводу хроніч-
ного бронхіту – 7 чоловік (38%), хронічного ри-
нусинуситу – 6 (33%), ларингіту – 2 (11%), бро-
нхіальної астми – 3 (18%). 

Незважаючи на протирецидивне етіопато-
генетичне комплексне лікування хворих на 
склерому, яке проводилось на базі нашої кліні-
ки, у 7 молодих людей двічі на рік фіксувалось 
загострення склеромного процесу, яке було 
спровоковане ГРЗ чи ГРВІ. Так у 4 пацієнтів 
(22%) (1 – чоловічої статі, 3 – жіночої) ГРВІ 
спровокувало загострення склеромного процесу 
в підскладковому просторі, що призвело до сте-
нозу гортані III ступеня та трахеотомії. В конти-
нгенті хворих старшого віку (від 30 років та 
старше), за період спостереження таких випад-
ків не було зафіксовано. 

Звертає на себе увагу в діагностичному 
плані різниця в об’єктивній картині склеромно-
го процесу у молодих пацієнтів та людей стар-
шого віку. А саме більш виражені проліферати-
вні зміни слизової оболонки дихального тракту 
у молодих людей: інфільтрати, рубці, сполучно-
тканинні мембрани, а у старших хворих регре-
сивні зміни: атрофія, щільні рубці. 

Висновки:  
1) У хворих молодого віку маніфестація 

склероми відбувається більш гостро не відміну 
від старших людей. 

2) Початок склеромного процесу може 
бути спровокованим ГРЗ чи ГРВІ, тому велике 
діагностичне значення має анамнез та доступні 
специфічні методи діагностики склероми. 

3) Розробка та впровадження в практику 
сімейного лікаря чіткого алгоритму постановки 
діагнозу склероми дасть змогу своєчасно адек-
ватно лікувати хворобу та профілактувати 
ускладнення. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Болезни органов дыхания и органов 

чувств, к которым относится ЛОР-патология, 
занимают одно из ведущих мест в структуре 
детской заболеваемости и имеют тенденцию к 
росту. Согласно имеющимся статистическим 
данным, ребенок с нормальным иммунитетом 
переносит в течение года от 3 до 5 эпизодов 
ОРЗ, причем заболеваемость выше у детей 
раннего возраста, дошкольников и младших 
школьников. Дети в возрасте 10 лет и старше 
болеют ОРЗ в 2-2,5 раза реже, чем дети первых 
3 лет жизни. Это обусловливает важное меди-
ко-социальное значение данной патологии. 
Одним из самых распространенных проявле-
ний ОРЗ у детей является острый фаринго-
ларинго-трахеит, которые могут вызвать серь-
езные осложнения, опасные для жизни детей, 
особенно младшего возраста: ложный круп, 
хондроперихондрит, стеноз гортани разной 
степени и т.д. 

К развитию патологии гортани у детей 
имеются анатомо-физиологические предраспо-
лагающие факторы: строение гортани и трахеи; 
для детей характерна гипервозбудимость мышц, 
которые замыкают голосовую щель, функцио-
нально незрелые рефлексогенные зоны и выра-
женная симпатикотония; в области слизистой 
оболочки и подслизистого слоя выявляется оби-
лие лимфатической ткани в которой имеется 
большое количество тучных клеток, дающих 
отечность. 

Этиология острого фаринго-ларинго-
трахеита преимущественно вирусная, что со-
ставляет 80-90% (наиболее часто вызывают за-
болевания вирусы гриппа, парагриппа, аденови-
русы, риновирусы); реже – бактериальная и ви-
русно-бактериальная, грибы рода Candida. Со-
гласно данным отечественных и зарубежных 
исследований, основным возбудителем заболе-
вания является H. Influenzae. Диагностика дан-
ной патологии может быть утруднена, что свя-
зано с особенностями возраста: данной катего-
рии пациентов достаточно трудно провести не-

прямую ларингоскопию. Поэтому постановка 
диагноза основывается больше на жалобах ро-
дителей и при необходимости проведении пря-
мой ларингоскопии или эндоскопического ис-
следования гортани. Возникает вопрос о тактике 
и подходах лечения острых фаринго-ларинго-
трахеитов. 

Проведено наблюдение результатов лече-
ния 85 детей, из них 46 девочек и 39 мальчиков, 
в возрасте от 4-х до 8-ми лет (средний возраст 
составил 5,9±0,8 лет) с применением препаратов 
на основе исландского мха. Исла Минт и Исла 
Моос – пастилки на основе исландского мха 
(Cetraria Islandica), содержат около 50 % слизе-
образных глюканов, преимущественно лихенина 
и изолехинина, которые защищают слизистую 
оболочку от раздражения. Имеют также бронхо-
литический и противовоспалительный эффекты, 
которые объясняются ингибированием активно-
сти 5 – липооксигеназы и в свою очередь – лей-
котриенов. Полисахариды, которые входят в 
состав, обладают иммуностимулирующими эф-
фектами (увеличивается образование секретор-
ного иммуноглобулина А (SIgA). Благодаря пе-
речисленным свойствам пастилки Исла Минт и 
Исла Моос при рассасывании обволакивают и 
увлажняют слизистую дыхательных путей, сни-
мают воспаление, устраняют сухость, першение 
и жжение, помогают восстановить осипший, 
охрипший или утраченный голос. 

 В отличие от леденцов, пастилки не со-
держат сахар и не могут поранить слизистую 
дёсен и нёба. Исла Минт и Исла Моос разреше-
ны к применению взрослым и детям с 4-х лет: 
при ларингите, осиплости/охриплости голоса, 
при сухом раздражающем кашле и т. д. После 
проведенного лечения данными препаратами 
сроки регресса заболевания ускорились на 3 
дня, в сравнении со схемой без применения 
данных лекарственных средств. Исходя из это-
го, рекомендуем назначать детям от 4 лет дан-
ные растительные препараты с учетом безопас-
ности и эффективности. 

 
© В.В. Кищук, Е.А. Лобко, Я.П. Грицун, А.Д. Бондарчук, А.Д. Лобко, И.В. Дмитренко,  
А.И. Барциховский, 2016 
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Є.І. КЛОЧКОВ, Ю.О. СЕРЕЖКО, Е.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОРФОЛОГІЧНА ОСНОВА ЕНДОСКОПІЧНОГО ЕФЕКТУ  
ЛОКАЛЬНОЇ ВТРАТИ АУТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ  

ПРИ ПЛОСКОКЛІТИННІЙ КАРЦИНОМІ ГОРТАНІ 
 

Діагностика раку гортані, незважаючи на 
відносну доступність цієї локалізації для візуа-
льного спостереження, є однією з найскладні-
ших проблем сучасної онкології. Складність 
визначення раку при місцево-поширених фор-
мах нерідко призводить до пізнього виявлення 
захворювання та несприятливого прогнозу. Од-
ним з напрямків ранньої діагностики передрако-
вих та ракових змін епітелію є сучасна аутолю-
мінесцентна ендоскопія, яка дозволяє досліджу-
вати стан слизових оболонок in vivo. 

Аутолюмінесценція (АЛ) здорових тка-
нин голосової складки спостерігається в зеленій 
частині оптичного спектру і є сумарною люмі-
несценцією її окремих структур. Цитоплазма 
епітеліоцитів базального і парабазального шарів 
епітелію слизової оболонки випромінює зелене 
світло меншої інтенсивності, ніж клітини зов-
нішнього шару і базальна мембрана епітелію. В 
зоні ядра епітеліальних клітин люмінесценція 
відсутня. Волокнисті структури сполучнотка-
нинної основи слизової оболонки демонструють 
досить інтенсивну зелену АЛ. 

 При люмінесцентному морфологічному 
дослідженні тканин раку гортані було встанов-
лено, що мала місце зелена АЛ волокнистих 
структур строми пухлини і відсутність свічення 
клітин ракової паренхіми. Сполучнотканинна 
строма ракової пухлини демонструє той же ха-
рактер та рівні АЛ, які притаманні волокнистим 
структурам нормальної слизової оболонки голо-
сової складки. Відмінності спостерігаються в 
характері люмінесценції клітин ракового епіте-
лію, точніше у її повній або майже повній відсу-
тності. Відсутність АЛ цитоплазми клітин рако-
вої пухлини на рівні тканини спричиняє ефект 

локальної втрати АЛ поверхні голосової склад-
ки при аутолюмінесцентній ендоскопії.  

При екзофітній формі ракові пухлини рос-
туть в просвіт голосової щілини та поширюються 
поверхнево в напрямку передньої і задньої комі-
сури. Глибина залягання комплексів ракових клі-
тин досягає рівня слизових залоз, без поширення 
на більш глибокі ділянки підслизового шару. При 
ендоскопії у таких випадках спостерігається но-
воутворення голосової складки з дрібногорбис-
тою поверхнею, що виступає над поверхнею сли-
зової оболонки. Люмінесцентна ендоскопія гор-
тані виявляє негативну АЛ, яка чітко обмежує 
ділянку раку голосової складки. Спостерігається 
ендоскопічний ефект локальної втрати АЛ ушко-
дженої пухлиною ділянки на тлі позитивної АЛ 
оточуючої слизової оболонки. 

При змішаному екзоендофітному уражен-
ні ракова пухлина, поряд з поширенням по по-
верхні слизової оболонки, яке пов’язане з руй-
нуванням та заміщенням нею епітеліального 
покрову, інфільтрує підепітеліальну ділянку та 
глибші шари тканини аж до внутрішньої повер-
хні щитоподібного хряща. Ендоскопічна карти-
на, що спостерігається у таких випадках при 
нативній та аутолюмінесцентній ендоскопії, бу-
де відповідати проявам наявного екзофітного 
компоненту злоякісної пухлини.  

Таким чином, відсутність аутолюмінесце-
нції клітин ракової пухлини, яка заміщує собою 
нормальний епітелій, спричиняє ефект локальної 
втрати АЛ слизової оболонки голосової складки 
при екзофітних і змішаних формах раку гортані. 
Використання ауто люмінесценції підвищує ін-
формативність ендоскопічного дослідження, до-
зволяє більш чітко візуалізувати рак гортані. 

 
© Є.І. Клочков, Ю.О. Сережко, Е.В. Лукач, 2016 
 
 
 

 
Е.И. КЛОЧКОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФИБРОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ КОСТИ 
 

Фиброзная дисплазия кости (ФДК, остео-
дисплазия фиброзная, фиброз кости локальный, 
болезнь Лихтенштейна-Брайцева, Jaffe-
Lichtenstein dysplasia) – это заболевание, сопро-
вождающееся нарушением развития (дисплазия) 

скелета, при котором нормальная кость замеща-
ется фиброзной тканью с элементами диспласти-
ческой кости. Оно относится к опухолеподобным 
процессам, вероятно имеющим наследственную 
природу, по биологической сущности близким к 
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истинным опухолям. Патологические очаги ха-
рактеризуются автономностью роста и возмож-
ностью рецидива при неполном удалении.  

В основе патогенеза ФДК лежит аномаль-
ное развитие мезенхимы, которая утрачивает 
способность формировать нормальные хрящ и 
кость, а трансформируется в фиброзную волок-
нистую ткань, содержащую примитивные кост-
ные структуры (Trueb R.M., 1995; Cardeliere 
G.A., 1997; Ruminucci M., 1997). Особенностью 
диспластической ткани является ее способность 
развиваться параллельно со здоровой костью. 
Для нее не характерен непрерывный равномер-
ный опухолевидный рост. На определенном 
этапе развития (7-8, 12-14, 17-20 лет) может на-
блюдаться резкое, по сравнению со здоровой 
костью, ускорение роста патологической ткани 
с увеличением ее объема.  

ФДК составляет приблизительно 2,5 % от 
всех заболеваний костной ткани в детском воз-
расте и около 7,5 % от доброкачественных кост-
ных опухолей. По различным данным в 35-50 % 
случаев ФДК поражаются кости свода и основа-
ния черепа. При краниофациальных поражениях 
очаги дисплазии локализуются в костях, кото-
рые рано закладываются в процессе онтогенеза 
– верхнечелюстной, лобной, клиновидной, ре-
шетчатой и височной. ФДК может служить при-
чиной развития различных черепно-лицевых 
деформаций. Разрастание патологической ткани 
может быть причиной сужения естественных 
отверстий черепа и компрессии черепных нер-
вов (ЧН). Наиболее часто при этом страдают II, 
V и VII ЧН, о чем будут свидетельствовать ха-
рактерные неврологические синдромы.  

Принято выделять 3 клинических формы 
ФДК: монооссальную, мономелическую (пора-
жено несколько соседних костей) и полиоссаль-
ную. Монооссальная ФДК может развиваться в 
любом возрасте, полиоссальная – в детском воз-
расте, поэтому у таких больных выражена диф-
фузная деформация скелета, отмечается пред-
расположенность к множественным переломам. 
ФДК как аномалия развития иногда сочетается с 
внескелетными расстройствами. Полиоссальная 
форма ФДК при этом может сочетаться с преж-
девременным половым созреванием и наруше-
нием пигментации кожи над зоной поражения 
кости в виде кофейных пятен (Albright`S 
syndrome). ФДК может также сочетаться с мик-
сомами мягких тканей (Mazabraund`s syndrome). 

Морфологическая картина при ОДФ зави-
сит от давности заболевания и возраста пациен-
та. В ранней стадии заболевания соединитель-
нотканный компонент очага поражения содер-
жит большое количество клеток низкой степени 
зрелости, иногда с митозами. Костеобразование 

не выражено или выражено слабо. При даль-
нейшем развитии в очаге ФДК количество со-
единительнотканных клеток уменьшается, по-
вышается степень их зрелости, увеличивается 
содержание коллагеновых волокон. Запускается 
процесс костеобразования, появляются костные 
балки. В более поздних стадиях количество 
фибробластов становится еще меньшим, строма 
фиброзируется, иногда гиалинизируется, интен-
сивность костеобразования снижается. Могут 
наблюдаться явления остеокластической ре-
зорбции костного компонента.  

Микроскопические изменения при фиб-
розной дисплазии лицевых костей могут отли-
чаться некоторыми особенностями гистологиче-
ской структуры. Основной из них является 
своеобразный характер костных компонентов. 
Они могут иметь вид не обычных костных ба-
лок, пусть даже примитивного строения, а ткани 
типа зубного цемента с множеством цементик-
леподобных структур. Такие локальные образо-
вания формально морфологически могли бы 
быть названы цементомами, не являясь ими по 
своей сути. Вместе с тем, в смежных участках 
патологически измененной ткани морфологиче-
ская картина может быть иной и соответство-
вать чистому варианту ФДК или быть подобной 
остеобластокластоме. С этими вариантами гис-
тологического строения морфологу нередко 
приходится сталкиваться при исследовании об-
разцов ткани из первичного или рецидивного 
очага.  

Такое разнообразие морфологического 
строения очагов ФДК обусловлено тем, что при 
патологии костеобразование может идти по аль-
тернативным путям. В том числе в направлении 
формирования зубного цемента вне его связи с 
процессами образования зубов, определяя тем 
самым особенности гистоструктуры очага по-
ражения. Может также наблюдаться морфоло-
гическое сходство патологической ткани с ос-
теобластокластомой, что указывает на некото-
рую общность ФДК с этой опухолью и сближает 
фиброзную дисплазию с опухолевыми процес-
сами (Виноградова Т.П., 1973). 

М. Смит (Лі К.Дж., 1995) дал описание 
трех гистологических типов фиброзной диспла-
зии челюстных костей. Первый – активная фор-
ма, содержит соединительную ткань с множест-
вом больших веретеновидных или звездчатых 
клеток. Среди этой стромы встречаются островки 
костной ткани, расположенной в виде мозаики. 
Такой тип дисплазии встречается преимущест-
венно у пациентов младшего детского возраста и 
иногда у подростков. У детей старшего возраста 
и подростков выявляется второй тип дисплазии – 
спокойная стадия болезни, при которой соедини-
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тельнотканный матрикс имеет более зрелый вид. 
Отмечается увеличение доли костного компонен-
та. Третий тип дисплазии встречается достаточно 
редко и является неактивной стадией болезни, 
которая характеризуется редуцированием соеди-
нительной ткани в очаге поражения. Учитывая 
описанную динамику морфологических измене-
ний в кости при ФДК, эти формы дисплазии 
можно рассматривать как стадии развития едино-
го патологического процесса. 

В отоларингологической практике имеют 
дело преимущественно с монооссальными по-
ражениями. По локализации очага в костной 
ткани монооссальную ФДК подразделяют на 
монолокальную (изолированный очаг) и распро-
страненную форму. По стадии развития пора-
жения кости – активную и стабилизировавшую-
ся дисплазию. С учетом морфологических осо-
бенностей очага выделяют пролиферативную, 
склеротическую и цементообразующую формы 
фиброзной дисплазии. Такое разделение имеет 
смысл и с клинической точки зрения, поскольку 
при пролиферативной форме дисплазии, выяв-
ленной в раннем детском возрасте, отмечается 
склонность к прогрессированию заболевания со 
стабилизацией процесса в пубертатном периоде. 
Для склеротического типа ФДК и смешанного 
типа поражения с преобладанием склеротиче-
ского компонента характерен благоприятный 
прогноз после хирургического лечения и отсут-
ствие выраженного прогрессирования с возрас-
том. Наибольшие сложности в процессе лечения 
вызывает цементообразующая форма ФДК, ко-
торая в детском возрасте более других склонна 
к рецидивированию.  

Методом выбора при лечении ФДК явля-
ется краевая резекция кости с последующей 
пластикой дефекта. Есть данные о случаях зло-
качественного перерождения ФДК, связанного с 

лучевой терапией. Поэтому при лечении заболе-
вания лучевой метод не используется. 

Фиброзную дисплазию кости (остеодис-
плазию фиброзную) не следует смешивать с ос-
теофиброзной дисплазией (ОФД), являющейся 
отдельной нозологической единицей, впервые 
выделенной в гистологической классификации 
ВОЗ в 1993 г. (Schajowicz F. Et al., 1995). Сам 
термин ОФД был предложен M. Campanacci 
(1976), который при анализе собственных на-
блюдений и данных литературы отметил при-
знаки, отличающие ОФД от монооссальной 
формы ФДК. Им подчеркивался диспластиче-
ский врожденный характер заболевания, имею-
щего сходство с бластоматозным процессом. 
ОФД является редким и малоизученным заболе-
ванием, поражающим преимущественно боль-
шую берцовую кость у детей первого десятиле-
тия жизни. Клинически наблюдается саблевид-
ная деформация пораженного сегмента конеч-
ности, сопровождающаяся ее болезненностью. 
Ведущим в диагностике ОФД является морфо-
логический метод. При гистологическом иссле-
довании отмечается “зональность” архитекто-
ники патологического очага, который представ-
лен фиброзной тканью с включением костных 
трабекул (в том числе пластинчатого строения), 
в большинстве случаев окруженных активными 
остеобластами (Снетков А.И. и др., 1998). По-
следний морфологический признак отличает 
ОФД от ФДК. 

 Таким образом, если для определения 
поражения лицевых костей или основания чере-
па используется диагноз остеофиброзной дис-
плазии (ОФД), то вероятнее всего имеет место 
терминологическая путаница, а речь идет о 
фиброзной остеодисплазии (ФДК). В таком слу-
чае ясность может внести проведение квалифи-
цированного морфологического исследования. 

 
© Е.И. Клочков, 2016 
 
 
 
 

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯРЕГІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ  
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
За 2013 рік в Україні було виявлено 2389 

хворих на рак гортані, при цьому показник за-
хворюваності серед жінок різко зріс, залишаю-
чись стабільно високим у чоловіків. Основним 
прогностичним фактором що впливає на вижи-
ваність є реґіонарні метастази. Це обґрунтовує 
актуальність дискусії щодо вибору об’єму хіру-

ргічного втручання на реґіонарних лімфатичних 
шляхах у хворих на рак гортані.  

Мета нашої роботи дослідити інформати-
вність сучасних методів дослідження для визна-
чення оптимального об’єму оперативного втру-
чання на реґіонарних лімфатичних вузлах шиї в 
доопераційному періоді. 
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Для виконання завдань дослідження під 
спостереженням знаходилось 117 хворих на рак 
гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ клінічної 
групи, які проходили обстеження, лікування та 
спостереження в ЛОР-онкологічному відділенні 
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечникова в період з 2011 по 2014 рр. З них 39 
(33,3%) хворих були з реґіонарними метастазами. 
Хворим проводилось спеціальне комплексне об-
стеження:ультразвукове дослідження шиї, ультра-
звукову доплерорафію судин шиї, тонкоголкову 
аспіраційну біопсію з цитологічним та імуноцито-
хімічним дослідженням, інтраопераційне гістоло-
гічне дослідження заморожених зрізів. 

У всіх хворих гістологічно верифікований 
плоскоклітинний рак. Розподіл хворих з метас-
тазами за ступенем диференціювання: G1 – 6 
(15,4%), G2 – 29 (66,7%), G3 – 7 (17,9%) G4 – не 
виявлено. Проте зв’язку диференційовки з ви-
бором об’єму хірургічного втручання не вияв-
лено.  

У хворих визначався рівень метастазу-
вання за T.K. Robbins. З ізольованим ураження 
однієї групи лімфатичних вузлів було 22 пацієн-
ти (56,4%), II рівень – 7 (31,1%), III рівень – 12 
(54,6%), VI рівень – 3 (7,7%). В інших рівнях 
ізольованих метастазів не виявлено. У 17 
(43,6%) хворих метастази виявлялись в декіль-
кох рівнях лімфатичних вузлів. У 8 (20,5%) ви-
падках це поєднання рівнів II та III. Три і більше 
рівнів були виявлені у 9 (25,0%) пацієнтів це 
різні варіанти комбінацій по зонах ураження. 

Всім хворим з виявленими реґіонарними 
метастазами проведене хірургічне втручання. 
На основі вищевказаних досліджень нами пла-
нувався об’єм хірургічного втручання на лімфа-
тичних вузлах шиї. Селективна лімфодисекція 

виконана 19 хворим (48,7%), модифікована – 12 
(30,8%), радикальна (в тому числі розширена 
радикальна) – 8 (20,5%). 

В одному випадку ми відмічали розхо-
дження даних обстеження в зв’язку з пророс-
танням ураженого конгломерату лімфатичних 
вузлів до гілок зовнішньої сонної артерії та пле-
чового сплетіння, що обумовило виконання ро-
зширеної радикальної лімфодисекції. Це свід-
чить про інформативність комплексного дослі-
дження.  

Вагомий внесок у вибір об’єму втручання 
вносило іммуноцитохімічне дослідження. Про-
вівши аналіз даних, виявлено зв'язок об'єму хі-
рургічного втручання з експресією молекуляр-
них маркерів при імуноцитохімічному дослі-
дженні. Так, при низьких показниках матрикс-
них металопротеїназ ми не відмічали гістологі-
чно високого рівня інвазії метастатичного лім-
фатичного вузла. Це обумовлювало можливість 
проведення селективних та модифікованих хі-
рургічних втручань. При доплерографічному 
дослідженні судин шиї інформативнми були 
гемодинамічні зміни у яремній вені внаслідок 
проростання метастазу, порушення ламінарнос-
тікровотоку у 20 пацієнтів (50,3%). При інтрао-
пераційному гістологічному дослідженні замо-
рожених зрізів ми не виявили розходжень з доо-
пераційними даними цитологічного досліджен-
ня. 

За отриманими даними комплекс дослі-
дження є високоінформативним для діагностики 
метастатичного ураження реґіонарних лімфати-
чних вузлів шиї у хворих на рак гортані та ви-
значення вибору оптимального об’єму операти-
вного втручання на реґіонарних лімфатичних 
вузлах при лікуванні метастазів. 

 
© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2016 
 
 
 
 

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОСТНОЙ ИНВАЗИИ И ЭКСПРЕСИИ ММР-9 И TIMP-1 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ  

 
Среди злокачественных опухолей прида-

точных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи 
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализа-
ций рака. Большинство 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. В последнее десятилетие поя-
вились публикации о значимой экспрессии 
ММР и TIMP при плоскоклеточном раке отно-
шении тканевой инвазии. 

Цель исследования: Определение коре-
ляции уровней экспрессии ММР- 9 и TIMP- 1 
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костной инвазии опухоли при плоскоклеточном 
раке верхнечелюстной пазухи.  

Материалы и методы: Для выполнения 
поставленной задачи исследования под наблю-
дение находилось 48 больных раком верхнече-
люстной пазухи II – IV cт. (T3-4N0-3M0) клини-
ческой группы, которые проходили обследова-
ния, лечение и наблюдение в ЛОР-
онкологическом отделении Днепропетровской 
областной клинической больницы им. И.И. 
Мечникова в период с 2011 по 2016гг. лично 
соискателем. Проведено комплексное патоги-
стологическое, гистохимическое и иммуноги-
стохимическое исследование (ММР-9 и TIMP-
1) биоптатов плоскоклеточного рака верхнече-
люстной пазухи. В группе 48 пациентов в воз-
расте от 37 до 71 года (средний возраст М±SD 
55,5±2,43 года, медиана 56,5 лет) с гистологи-
чески подтвержденным диагнозом плоскокле-
точного рака верхнечелюстной пазухи мужчин 
было 40 (83,3%), женщин – 8 (16,7%). По сте-
пени гистологической дифференциации: высо-
ко дифференцированный (G1) – 6 (12,5%), уме-
ренно дифференцированный (G2) – 24 (50,0%), 
низко диффернцированный (G3) – 18 (37,5%). 
При этом по морфологическому варианту ти-
пичный плоскоклеточный рак составил 36 
(75,0%) ороговевающий – 16 (33,3%), неорого-
вевающий – 20 (41,7%), верукозная карцинома 
– 2 (4,2%), базалоидный плоскоклеточный рак 
– 4 (8,3%), веретеноклеточный рак – 2 (4,2%), 
аденосквамозный рак – 4 (8,3%). Уровень экс-
прессии иммуногистохимических маркеров 
опухолевыми клетками и глубину инвазии 
опухолевых клеток определяли фотоцифровой 
морфометрией. Для количественной оценки 
уровня экспрессии ММР-9 и TIMP-1 в каждом 
наблюдении плоскоклеточного рака верхнече-
люстной пазухи микропрепараты с соответст-
вующей иммунопозитивной реакцией фото-
графировали. 

Результаты: По данным топических ме-
тодов (СКТ, МРТ), данных эндоскопии, интрао-
перационных данных, данных патогистологиче-
ского исследования установлено наличие кост-
ной инвазии с деструкцией ткани у 40 пациен-
тов составляло (83,3%). При исследовании экс-
прессии ММР- 9 низкий уровень экспрессии 
ММР- 9 установлено в 6 (12,5%) случаев, уме-
ренный уровень экспрессии этого фермента – у 
32 (66,7%) больных, высокий уровень экспрес-
сии ММР-9 – у 10 (20,8%) больных. У пациен-
тов с деструкцией преобладал умеренный уро-
вень экспрессии ММР-9, он установлен у 30 
(75,0%) больных, у 4 (10,0%) пациентов уровень 
экспрессии был низким, а у 6 (15,0%) больных 
отмечен высокий уровень экспрессии ММР-9.  

При исследовании экспрессии TIMP-1 мы 
установили, что экспрессия этого тканевого ин-
гибитора матриксных металлопротеиназ в клет-
ках отмечена у 80% больных. Отсутствие экс-
прессии TIMP-1 установлено в 12 (25%) случа-
ев, умеренный уровень экспрессии этого фер-
мента – у 5 (10,4%) больных, низкий уровень 
экспрессии TIMP-1 – у 31 (64,6%) больных. В 
группе пациентов с деструкцией определялся 
низкий уровень экспрессии TIMP-1 низкий уро-
вень экспрессии TIMP-1 – у 31 (86,1%) больных, 
у 9 (22,5%) умеренный уровень экспрессии. 

Выводы: У больных с наличием костной 
инвазии и деструкцией костной ткани отмечался 
умеренный уровень экспрессии ММР-9 и со-
ставлял (75,0%) наблюдался у (83,3%) больных, 
при этом уровень экспрессии TIMP-1 был низ-
ким и составлял (86,1%) у (80%). 

 При плоскоклеточном раке установлена 
прямая сильная кореляционная связь между вы-
соким уровнем экспрессии опухолевыми клет-
ками ММР-9 и низким TIMP-1 (коэффициент 
Пирсона – r=+0,67 и r=+0,85 соответственно), 
что свидетельствует о высоком инвазивном по-
тенциале этих опухолей. 

 
© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2016 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ  
ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ У ДІТЕЙ  

 
Вступ. Метод електротермоадгезії біоло-

гічних тканин в Україні використовується в різ-
них галузях хірургії понад 10 років. Досвід ви-
користання електрозварювання біологічних тка-
нин свідчить про високу ефективність даного 

методу, в першу чергу пов’язану зі зменшенням 
кровотечі під час хірургічних втручань. Впрова-
дженню високочастотної біполярної електроте-
рмоадгезії біологічних тканин в оториноларин-
гології заважали відсутність відповідних біпо-
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лярних електроінструментів та необхідність ро-
зробки методик хірургічного втручання при за-
хворюваннях ЛОР-органів з науковим обґрунту-
ванням необхідних режимів високочастотного 
струму при кожному оперативному втручанні.  

Мета. Підвищення ефективності хірургі-
чного лікування захворювань ЛОР-органів у 
дітей. 

Матеріал і методи. Запропоновані мето-
дики тонзилектомії, тонзилотомії, тонзилоплас-
тики, аденотомії, септопластики, тимпаноплас-
тику, хірургічних втручань на носових ракови-
нах, в гортані, при трахеостомії та видаленні 
кіст і нориць з використанням біполярних елек-
троінструментів власної конструкції. Під нашим 
спостереженням в клініці перебувало 169 паціє-
нтів із захворюваннями лімфаденоїдного глот-
кового кільця у віці від 2 до 17 років. Вибір ре-
жимів високочастотного струму при електроте-
рмоадгезії під час хірургічних втручань прово-
дили з урахуванням експериментальних дослі-
джень апоптозу. 

Результати.  
Використання електротермоадгезії при 

запропонованих оперативних втручаннях із за-
стосуванням розроблених біполярних електроі-
нструментів дозволило зменшити крововтрату 

при аденотомії в 4,5, при тонзилектомії – у 5,3 
рази та скоротити час аденотомії і тонзилектомії 
більш ніж у 2, а тонзилотомії – в 1,6 рази. Тон-
зилопластика супроводжувалася значно мен-
шою інтраопераційною кровотечею та відсутні-
стю кровотечі в післяопераційний період. Піс-
ляопераційні рани заживали первинним натягом 
за більш короткий час в порівнянні з тонзило-
томією. Лікування хронічного гіпертрофічного 
та вазомоторного риніту проводилось без вико-
ристання тампонади носа. 

Висновки.  
1. Використання електротермоадгезії при 

хірургічних втручаннях на ЛОР-органах підви-
щує їх якість, зменшує крововтрату та трива-
лість операцій.  

2. Тонзилопластика супроводжується зна-
чно меншою інтраопераційною кровотечею та 
відсутністю кровотечі в післяопераційний пері-
од, а післяопераційні рани заживають первин-
ним натягом за більш короткий час в порівнянні 
з тонзилотомією. 

3. При електротермоадгезії в експеримен-
ті найбільшого впливу суспензія клітин зазнає 
під дією високочастотного струму (66 кГц) в 
режимі «різання», а найменшого, в режимі «зва-
рювання». 

 
© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, 2016 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ 
 

Воспаление слезного мешка – дакриоци-
стит развивается, как правило, вследствие не-
проходимости носослезного канала. Данная па-
тология достаточно распространена среди 
взрослого населения и занимает около 10% всей 
патологии слезных органов. При возникновении 
органического стеноза или рубцевания слезоот-
водящих путей застой жидкости в слезном меш-
ке приводит к периодическому присоединению 
инфекции и развитию хронического дакриоци-
стита. В таком случае консервативное лечение 
способно лишь временно устранить симптомы 
заболевания, что значительно снижает качество 
жизни пациентов, обрекая их на постоянное сле-
зотечение. Основным методом лечения при этом 
остается лишь хирургическое восстановление 
оттока жидкости из слезного мешка – дакриоци-
сториностомия.  

Традиционно патологией слезных органов 
занимаются офтальмологи. Но дакриоцистори-

ностомия наружными доступами достаточно 
инвазивна и сопровождается косметическим 
дефектом. Проведение кожных разрезов повы-
шает активность рубцевания в послеоперацион-
ном периоде и способствует тем самым увели-
чению количества рецидивов непроходимости в 
отдаленные сроки. С внедрением эндоскопиче-
ской техники в ринологии стали возможны ма-
лоинвазивные вмешательства в полости носа и 
хирургия непроходимости носослезного канала 
все чаще становится прерогативой ЛОР-врачей. 

В ЛОР-клинике ЗГМУ дакриоцисторино-
стомии, совместно с офтальмологами, прово-
дятся с 2015 года. На данный момент проопери-
рованно 5 пациентов с рубцовой облитерацией 
носослезного канала методом эндоскопической 
дакриоцисториностомии. Все пациенты были 
женского пола, возрастом от 28 до 57 лет. Опе-
ративное вмешательство проводилось по сле-
дующей методике: в проекции слезного мешка 
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(в области agernasi) после выкраивания лоскута 
слизистой и удаления кости обнажалась его на-
ружная стенка. Далее производилось зондиро-
вание слезного мешка через верхнюю и ниж-
нюю слезные точки и вскрытие его в полости 
носа под эндоскопическим контролем. В сфор-
мированные пути оттока устанавливался, через 
обе слезные точки, силиконовый зонд для лак-
римальных интубаций, концы которого свобод-
но завязывались в полости носа. Уложенный на 
место лоскут слизистой тампонировался гемо-
статической губкой. В раннем послеоперацион-
ном периоде применялись нестероидные проти-
вовоспалительные препараты системно, а так же 
инстилляции в конъюнктивальную полость 
комбинации стероидных противовоспалитель-
ных и антибиотиков.  

Ареактивный послеоперационный период 
отмечался у всех прооперированных. Диском-
форт в полости носа пациенты отмечали на про-
тяжении 2-5 дней после оперативного вмеша-

тельства. Так же в этот период, до отхождения 
губки, сохранялось слезостояние. Далее у всех 
пациентов восстанавливался отток слезы по ус-
тановленным зондам в полость носа. Силиконо-
вый зонд убирали через 3-4 месяца, после окон-
чания репаративных процессов в зоне хирурги-
ческого вмешательства. Эффект от операции 
сохранялся на протяжении всего периода на-
блюдения. 

Таким образом, эндоскопическая дакрио-
цисториностомия является малоинвазивным 
оперативным вмешательством, которое может 
проводиться под местной анестезий, позволяет в 
быстрые сроки восстановить отток слезной 
жидкости в полость носа и, тем самым, значи-
тельно повысить качество жизни пациентов с 
непроходимостью носослезного канала. Ведение 
подобных пациентов совместно с офтальмоло-
гами позволяет оптимально подготовить паци-
ента к операции, а так же избежать травматиза-
ции глазных структур. 

 
© А.Н. Костровский, Е.О. Костровская, 2016 
 
 
 
 

И.А. КОТОВА, О.В. ДАВОЯН (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА) 

АНАЛИЗ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
В РАБОТЕ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КРИВОГО РОГА 

 
Число лиц, нуждающихся в фониатриче-

ской помощи увеличивается с каждым годом. 
Большое значение, для возникновения и разви-
тия нарушений патологии голосового аппарата, 
имеют стрессы и конфликтные ситуации, общее 
переутомление, воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей, повышенная голо-
совая нагрузка при неправильной технике речи 
и др. Частота функциональных голосовых на-
рушений по данным разных авторов варьирует 
от 13,7% до 70% от общего количества лиц, об-
ратившихся с жалобами на нарушение голоса 
(Т.А. Шидловская, 2011). Длительное течение 
функциональных заболеваний гортани приводит 
к возникновению как органической патологии 
голосового аппарата, так и к развитию общих 
психоневрологических расстройств (Василенко 
Ю.С., 2002). 

Цель исследования: провести анализ ра-
боты фониатрической службы за 10 лет, оценить 
преимущества нових методов обследования и 
лечения больных. 

Материалы и методы: Фониатрический 
центр в Кривом Роге был организован в 1983 
году, согласно приказа МОЗ Украины №330 от 

14.04.1977 года «Про заходи щодо поліпшення 
фоніатричної допомоги населенню».На кон-
сультацию врачами отоларингологами и семей-
ными врачами направляются больные с нару-
шением голоса. Согласно приказа №672 от 1986 
г, фониатрический центр обслуживает 650 ты-
сяч детского и взрослого населения г. Кривой 
Рог и 215 тысяч жителей прилегающих сельских 
районов. В городе находятся 8 высших учебных 
заведений, музыкальное училище, 2 академиче-
ских и кукольный театры, 15 музыкальных 
школ, 147 общеобразовательных школ и т.д. 
Структура центра: консультативный кабинет, 
смотровой-операционный кабинет; 2 лого-
фонопедических кабинета. Гортань осматрива-
лась традиционным методом непрямой ларинго-
скопии. С 2013 г. внедрена эндоскопия ЛОР-
органов. Осмотр гортани проводился при по-
мощи жесткого эндоскопа, с 70° оптикой. С 
2015 г. внедрены операции на гортани под эн-
дотрахеальным обезболиванием при помощи 
подвесной микроларингоскопии под контролем 
эндоскопа. В центре проводились следующие 
манипуляции: внутригортанные вливания ле-
карственных препаратов, туширование истин-
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ных голосовых складок, взятие мазков из горта-
ни на микрофлору и чувствительность к анти-
биотикам, катетеризация слуховых труб, крио-
деструкция и промывание небных миндалин, 
радиоволновая дезинтеграция нижних носовых 
раковин и т.д. 

В центре проводились фонопедические 
занятия, в том числе у детей до 18 лет. Для вос-
становления голоса использовались методики и 
разработки Киевского института отоларинголо-
гии им. проф. А.И. Коломийченко; Санкт-
Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи; 
Московского НИИ уха, горла, носа. При восста-
новлении звучной речи у ларингэктомирован-
ных больных использовали методику С.Л. Тап-
таповой. 

Результаты. За последние 10 лет в центр 
за помощью обратились 35452 пациента, из них 
2450 детей. В структуре заболеваний ЛОР-
органов распространенность болезней гортани 
составила 74,0% (n=26235). Выявленные изме-
нения в гортани у пациентов голосовых профес-
сий при профилактических осмотрах или при 
обращении не всегда сопровождались жалоба-
ми. Подобные находки позволили более деталь-
но подходить к вопросам диагностики и лече-
ния, переосмыслить устоявшиеся представления 
о некоторых формах фониатрической патоло-
гии. Эндоскопическая демонстрация пациентам 
выявленной патологии способствует тщатель-
ному соблюдению правил гигиены голоса, пра-
вильному выполнению фонопедических упраж-
нений, ответственному отношению к лечению 
патологии голосового аппарата. Архивирование 
эндоскопических данных имеет неоценимое 
значение при спорных и экспертных вопросах, а 
также позволяет отслеживать динамику течения 
при хронических заболеваниях гортани.  

Нами выявлены: хронические ларингиты 
– у 8785 пациентов, что составило 33,5% от об-
щей патологи гортани, функциональные нару-
шения голоса – у 7873 (30,0%), хронические фа-
рингиты – у 1487 (5,7%), острый ларингит – у 
1237 (4,7%), предузелковое состояние – у 1012 
(3,9%), монохордиты – у 873 (3,3%), послеопе-
рационные парезы и параличи гортани – у 783 

(3,0%), отслойка слизистой ИГС – у 767 (2,9%), 
доброкачественные опухоли гортаноглотки – у 
680 (2,6%), узлы крика – у 575 (2,2%), злокаче-
ственные образования гортаноглотки – у 548 
(2,1%), отек Рейнке-Гайека – у 411 (1,6%), кро-
воизлияния в ИГС – у 395 (1,5%), мутационные 
дисфонии – у 345 (1,3%), идиопатический парез 
гортанных нервов – у 245 (0,9%), ларингэктоми-
рованные больные – 73 (0,3%), состояние после 
хордэктомии – 68 больных (0,3%), частичная 
резекция гортани – 59 больных (0,2%), рубцо-
вый стеноз гортани – 18 (0,1%). 

Нами выполнено 6911 операций под ме-
стной анестезией. Из них: биопсия гортани – 
1769, эндоларингеальное удаление доброкачест-
венных опухолей гортани – 886, папиллома 
язычка – 34, папиллома небной дужки – 42, кис-
та небной миндалины – 39, эпиляция гортани – 
47, криодеструкция небных миндалин – 289, 
радиоволновая дезинтеграция нижних носовых 
раковин – 187, пункции придаточных пазух носа 
– 657, вскрытие пара тонзиллярного абсцесса – 
64, срочная трахеотомия – 45, удаление инород-
ных тел из гортаноглотки – 2852.  

С 2015 г. по сегодняшний день выполнено 
25 операций на гортани под эндотрахеальным 
обезболиванием при помощи подвесной ларин-
госкопии под контролем эндоскопа (ангиофиб-
ромы – 8, полипы гортани – 7, папилломатоз 
гортани – 5, гранулемы – 5). Выполнены сле-
дующие манипуляции: внутригортанные влива-
ния лекарственных препаратов – 21586, туши-
рование ИГС – 3785, взятие мазков из гортани 
на микрофлору и чувствительность к антибио-
тикам – 564, катетеризация слуховых труб – 654, 
промывание небных миндалин – 3959.  

По фонопедической помощи: за послед-
ние 10 лет было проведено 29630 фонопедиче-
ских занятий, в том числе 1257 – у детей до 18 
лет. Полная реабилитация наступила у 18360 
пациентов, что составило 78,0 %. Улучшение – 
у 560 больных (20, 2%), без изменений – у 23 
(1,8 %). За 10 лет пищеводный голос освоили 73 
ларингэктомированных больных. Таких резуль-
татов удалось добиться благодаря совместной 
работе врача фониатра и фонопеда. 

 
© И.А. Котова, О.В. Давоян, 2016 
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М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ ТУБАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  
ПРИ АЛЕРГІЧНОМУ РИНІТІ 

 
В останні роки ХХ ст. та на початку ХХІ 

відмічається зростання захворюваності на алер-
гію. За даними міжнародної асоціації алерголо-
гів і імунологів передбачається, що до 2020р. в 
Європі захворіє половина населення. При алер-
гічному риніті (АР) слухова труба (СТ), як не-
від’ємна частина ВДШ, реагує в першу чергу і з 
важкими розладами трьох її функцій, наступає 
тубарна дисфункція (ТД). При дослідженні ек-
віпресорно-вентиляційної функції (ЕВФ) слухо-
вої труби під час загострення інтермітуючого 
АР (ІАР), нами встановлено ТД різного ступеню 
у 84% обстежених СТ, а при персистуючому АР 
(ПАР) – 100% ТД (Д.І.Заболотний і співавт., 
2015; М.Б. Крук і співавт., 2015). 

 Мета роботи: розробити алгоритм ме-
тодик лікування тубарної дисфункції у хворих 
на АР в поєднанні з проти алергічною терапією. 

 Матеріал та методики. ЕВФ слухової 
труби обстежували за допомогою імпедансної 
тимпанометрії в динаміці (з записом 6 тимпано-
грам: в спокої, ковтанні, тесті Тойнбі, ковтанні, 
тест Вальсальва, ковтанні) та вушною оптичною 
відеосальпінгоскопією в динаміці до і після лі-
кування у 56 хворих (112 СТ) на ІАР у і 86 хво-
рих на ПАР. Методики лікування складалися з 
протиалергічного (згідно протоколу) та компле-
ксу направлених на лікування ТД СТ, які розді-
лили на дві групи: 1-а – для всіх форм АР під 
час загострення та 2-а – індивідуально підібрані 
під час ремісії. 

В період загострення процесу при обох 
типах АР в поєднані з антиалергічним лікуван-
ням (згідно з протоколом) проводили наступні 
методики: очищення носової порожнини що-
денно (двічі на день) – ендоназально іригаційна 
терапія (0,9% розчином морської солі)з допомо-
гою відомих пристроїв, з поєднанням через 10 
хв. ендоназальних гіпертонічних спреїв морсь-
кої води (4-6 разів на добу на весь період загос-
трення; антигістамінного спрею, одночасно ен-
доназальних ГКС; лікувальна гімнастика на ту-
барні м’язи, доповнена вправами на м’язи глот-

ки та шиї (кінезитерапія), окремими йогівськи-
ми вправами на відновлення носового дихання, 
комбінована рефлексотерапія (вібро-, аку-, лазе-
ропунктура); антилейкотрієнові препарати, про-
біотики.  

В період ремісії (при ІАР у 21 СТ з ТД ІІ 
ст., при ПАР ІІ-ІVcт. – 79 СТ.) щоденна ірига-
ційна терапія з фізіологічними розчинами мор-
ської солі в поєднані зі ендоназальним ізотоніч-
ними спреями морських вод протягом всього 
періоду, кінезитерапія, пробіотики, сеанси реф-
лексотерапії, вібраційний масаж носоглотки і 
глоткового вічка СТ. При ПАР (58СТ зІІ ст. ТД, 
3 СТ з ІІІ ст. і 18 СТ-ІVст.), окрім вище вказаних 
методик проводили сеанси гіпербаричної окси-
генації (ГБО) з наступною ендауральною ваку-
ум-терапією набором Зігля. 

 Результати. При ІАР відновлення ЕВФ 
слухової труби наступило в70,54%, приПАРу 
20,79% СТ. Ефект лікування в стадії ремісії при 
ТД ІІІ-ІVcт. не виявлено, що підтверджує факт 
багатофакторних причин розвитку ТД при ПАР 
і необхідність тривалого (курсами) комплексно-
го лікування 

Висновки. При обох типах АР відміча-
ється ту барна дисфункція: в стадії загострення 
викликана порушенням носового дихання (по 
типу «феномену Тойнбі»), алергічним набряком 
в ділянці глоткового вічка слухової труби, зато-
плення його постназальним затіканням слизу 
(особливо при ІАР), запальним алергічним про-
цесом стінок СТ, знижуючим процес відкриття. 
Запропонований і апробований комплекс ліку-
вальних методик в поєднанні з антиалергічним 
виявився ефективним: відновлення ЕВФ слухо-
вої труби при ІАР наступило у 70,54%, а при 
ПАР у 20,79%. 

При тубарній дисфункції ІІІ-ІV cт. ПАР 
результат встановлено малоефективним, що 
вказує на необхідність своєчасної діагностики 
як функції слухової труби, так і стану середньо-
го вуха з тривалими курсами лікування в стадії 
ремісії. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2016 
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А.А. ЛАЙКО, Л.М. РУДЕНКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ І ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 
Актуальність. Проблема цукрового діа-

бету 1 типу (ЦД-1) у дітей є і залишається акту-
альною як в Україні, так і в усьому світі. Протя-
гом останніх років відмічається тенденція до 
маніфестації захворювання у ранньому дитячо-
му віці, що в подальшому впливає на розвиток 
тяжких ускладнень, ранньої інвалідизації дити-
ни та інколи смертності. Серед ускладнень, які 
зустрічаються при ЦД-1 науково-практичний 
інтерес представляють також виявлення пору-
шень в психічній сфері дитини.  

Враховуючи, що у дитячому віці діабети-
чна енцефалопатія не має явних клінічних про-
явів, тому її діагностика є пізньою і здійснюєть-
ся на стадії формування більш тяжких усклад-
нень, таких як неврологічні та психічні пору-
шення. Відсутність ранніх діагностичних крите-
ріїв та адекватного лікування сприяє погіршен-
ню загального стану дитини та труднощам для її 
соціальної та психічної адаптації.  

Мета роботи – дослідити емоційно-
вольові порушення у дітей, хворих на ЦД-1 і 
хронічний тонзиліт (ХТ).  

Матеріали і методи. За період 2013-2014 
років було обстежено 21 дитину, хвора на ЦД-1 
і ХТ, віком від 7 до 12 років, які перебували на 
лікуванні в ендокринологічному відділенні На-
ціональної дитячої спеціалізованої лікарні 
«ОХМАТДИТ» МОЗ України. Тривалість за-
хворювання на ЦД-1 становила від 1 до 10 ро-
ків. Всім дітям було проведено клініко-
лабораторне обстеження відповідно до протоко-
лів, а також дослідження особливостей пору-
шень з боку емоційно-вольової сфери.  

Серед низки існуючих психодіагностич-
них методик для обстеження особливостей емо-
ційно-вольової сфери пацієнтів були обрані 

графічна методика “Кактус” М. А. Панфілової 
та кольоровий тест Люшера. Дані психодіагнос-
тичні методики можливо використовувати у за-
значеної вікової категорії дітей, вони не складні 
у використанні, тому їх можливо застосовувати 
у лікувальних закладах. Тривалість проведення 
методики 15-20 хвилин.  

Результати. Інтерпретуючи отримані дані 
після проведеної методики «Кактус» у дітей, 
хворих на ЦД-1 і ХТ виявлено, що більшість 
пацієнтів мали агресію переважно на дорослих, 
що становило 76,2%. У 14,3% дітей спостеріга-
лась помірна агресія на однолітків. Відсутність 
чи низький рівень агресії – у 9,5% дітей, який 
необхідний для психологічного захисту. Зани-
жену самооцінку відмічено у 66,7% дітей. За-
вищення самооцінки, наявність ознак егоцент-
ричності та прагнення бути лідером виявлено у 
33,3% дітей. Внутрішній спокій та гармонію 
відмічено у 28,6%, а почуття тривоги, страху та 
певного дискомфорту – у 71,4%. 

За результатами проведеного теста Лю-
шера у 42,8% дітей відмічено задовільний емо-
ційний стан, а незадовільний – у 57,2%. 

Висновки. Проведені нами психодіагнос-
тичні методики обстеження у дітей, хворих на 
ЦД-1 і ХТ свідчать, що у досліджуваної катего-
рії пацієнтів є наявні емоційно-вольові пору-
шення: агресія, тривога, страх та ін. Таким чи-
ном, що до командної роботи з даним континге-
нтом пацієнтів крім лікарів (окуліста, невролога, 
отоларинголога та ін.) доцільно включити меди-
чного психолога, допомога якого буде знижува-
ти ризик розвитку у дітей, хворих на ЦД-1 вто-
ринних психічних порушень, а це насамперед є 
запорукою швидкого одужання та кращої реабі-
літації. 
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ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ У ПІДЛІТКІВ 
 

Алергічний (алергійний) риніт – це хроні-
чне алергічне запалення слизової оболонки по-
рожнини носа, в основі якого лежить ІqE-
опосередкована реакція внаслідок контакту з 
алергенами. На сьогодні це захворювання виді-

лено в окрему нозологічну одиницю. Цією про-
блемою займаються в основному дитячі алерго-
логи та дитячі отоларингологи переважно в яко-
сті консультанта. В Україні поширеність алергі-
чного риніту досягає 40%, яка свідчить про те, 
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що для лікування пацієнтів з цією патологією 
доцільно залучати педіатрів та лікарів загальної 
практики – сімейної медицини з попереднью їх 
підготовкою. 

Відповідно до сучасних міжнародних 
угод та вітчизняного протоколу надання медич-
ної допомоги хворим на алергічний риніт тера-
певтичний компонент включає наступні напря-
мки: освіту пацієнта та його батьків; елімінацію 
алергенів, фармакотерапію; алерген-специфічну 
імунотерапію. 

Проте у дітей з наявністю супутньої (ко-
морбідної) ЛОР-патології тільки спільна праця 
дитячих отоларингологів та дитячих алергологів 
дасть позитивні результати. Таким пацієнтам 
спочатку необхідна санація ЛОР-органів, а по-
тім комплексне терапевтичне лікування.  

Під нашим спостереженням знаходилося 
16 хворих на алергічний риніт, які мали викрив-
лення перегородки носа. Інших коморбідних 
хвороб не було. Консервативне комплексне лі-
кування алергічного риніту до септопластики 
перегородки носа полегшувало перебіг захво-
рювання, зменшувалися або проходили клінічні 
ознаки, але закладеність носа, порушення носо-
вого дихання зберігалося. 

Лікування 16 хворих на алергічний риніт 
у поєднанні з викривленням перегородки носа 
починали з ощадливої септопластики перегоро-

дки носа. У післяопераційному періоді призна-
чали ендоназально глюкокортикостероїдні пре-
парати, Н1-блокатори другого покоління та елі-
мінаційні заходи тривалістю до одного або двох 
місяців. Лікування виявилося ефективним і без-
печним у 15 хворих. В одного хворого спостері-
галося зменшення запальної реакції, свербіння у 
порожнині носа, але назальна обструкція продо-
вжувалася у зв’язку з повторним викривленням 
перегородки носа. Через один рік виконана 
ощадлива реоперація на перегородці носа, про-
ведена протизапальна терапія топічними глюко-
кортикоїдами та антигістамінними препаратами 
другого покоління, що призвело до ліквідації 
симптомів алергічного риніту, хоча за даними 
літератури антигістамінні препарати другого 
покоління не мають вираженого впливу на наза-
льну обструкцію. Вони добре переносяться ді-
тьми та не впливають на психомоторну функ-
цію, не викликаючи сонливості. На сьогодні 
антигістамінні препарати першого покоління 
практично не застосовуються для лікування 
хворих на алергічний риніт. 

Таким чином, лікування пацієнтів з алер-
гічним ринітом у поєднанні з викривленням пе-
регородки носа доцільно починати з ощадливої 
септопластики перегородки носа, а далі прово-
дити комплексну терапію для усунення назаль-
них симптомів хвороби. 

 
© А.А. Лайко, Л.А. Шух, Ю.В. Гавриленко, В.В. Сегал, Н.Ю. Павловська, Т.М. Осадча, 2016 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, В.В. СИНЯЧЕНКО, В.В. СЕГАЛ,  
Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ  
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Алергічний риніт нерідко починається у 

дітей з шестилітнього віку і досягає частоти 8-
12% у підлітків. В останніх основними ознаками 
алергічного риніту є ринорея, чхання, утруд-
нення носового дихання та свербіж носа, а та-
кож загальні прояви за рахунок судинного, сек-
реторного та набрякового факторів запального 
процесу в порожнині носа, викликаних дією різ-
них алергенів на слизову оболонку порожнини 
носа, тобто насамперед збільшується проник-
ність судинної сітки слизової оболонки, яка 
проявляється транссудацією. 

За даними Консультативно-діагностичної 
поліклініки НДСЛ «Охматдит» протягом одного 
року у дітей перших шести років життя ізольо-
ваний алергічний риніт діагностовано у 91 паці-

єнта (19,9%), а у 547 хворих (50,8%) діагносто-
вано алергічний риніт з коморбідною алергіч-
ною патологією (потенціальна та явна бронхіа-
льна астма та атопічний дерматит). Приведені 
дані свідчать про те, що частота алергічного 
риніту у дітей дошкільного віку збільшується, 
особливо високий рівень їх коморбідності. 

В діагностиці алергічного риніту у дітей 
велике значення має збір алергологічного анам-
незу. Детально зібраний алергологічний анамнез 
відповідно до спеціально розроблених схем 
опитування дозволяє правильно встановити діа-
гноз та запідозрити причинний алерген, пору-
шення когнітивних функцій, поверхневий сон, 
апное/гіпопное уві сні, безсоння або надмірну 
денну сонливість. 
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При клінічному обстеженні звертають 
увагу на так званий «алергічний салют» (дитина 
постійно чухає ніс, морщить його), сині і темні 
кола навколо очей («алергічне сяйво»), навність 
алергічного кон’юнктивіту. При передній рино-
скопії відмічається водянистий прозорий або 
слизовий секрет, блідо-сірий або ціанотичний 
колір слизової оболонки, наявність плямистості 
(симптом Воячека), значний набряк носових 
раковин, які майже не зменшуються під дією 
судинозвужуючих крапель (негативна адреналі-
нова проба). Слід зазначити, що ендориноскопі-
чне дослідження за допомогою різних констру-
кцій риноендоскопів діаметром 1,9, 2,7, 4 мм не 
проводиться. Воно показане для діагностики вад 
розвитку внутрішньоносових структур, підозрі 
на пухлини, риноенцефалоцеле та інколи для 
діагностики стану носоглотки, визначення вели-
чини аденоїдних вегетацій та аденоїдиту. Проте 
з нашої точки зору достатньо провести пальцеве 
дослідження носової частини глотки. За пока-
занням ліпше провести комп’ютерну томогра-
фію порожнини носа і при носових пазух, аніж 
рентгенографію. Спірометрія не показана, але за 
наявності ринопневмометра можна провести 
ринопневмометрію. Проте для дослідження ди-
хання достатньо провести пробу Воячека.  

Серед лабораторних методів дослідження 
достатньо зробити риноцитограму для виявлен-
ня еозинофільного типу запалення. Вірогідність 
діагнозу підтверджується підвищенням рівнів 
загального Ig E та алерген-специфічних Ig E-
антитіл у сироватці крові та дослідженням крові 
на еозинофіли (еозинофілія).  

У дітей дошкільного віку складності діаг-
ностики алергічного риніту пов’язані з наявніс-
тю аденоїдних вегетацій та аденоїдиту. При на-
явності останнього спочатку проводиться кон-
сервативне лікування, а аденоїдні вегетації ІІ та 
ІІІ ступеня лікуються хірургічним методом – 
аденектомія різними технологіями. 

Клінічна диференційна діагностика інте-
рмітуючого та персистуючого алергічного рині-
ту є досить складною і ґрунтується на таких 
ознаках: при інтермітуючому алергічному риніті 
закладення носа є непостійним, виділення часто 

водянисті, гіпосмія непостійна, завжди є чхання, 
нерідко є кон’юнктивальні симптоми, рідко 
бронхіальна астма та хронічний синусит. Для 
персистуючого алергічного риніту вищеописані 
ознаки нерідко протилежні. Важливо оцінити 
ступінь тяжкості алергічного риніту у дітей до-
шкільного віку для обґрунтування обсягу ліку-
вання.  

У комплексному лікуванні алергічного 
риніту у дітей дошкільного віку необхідно за-
стосовувати іригацію слизової оболонки порож-
нини носа зволожуючими засобами, які очища-
ють слизову оболонку механічним шляхом і за 
рахунок стимуляції діяльності миготливого епі-
телію, - сольовими розчинами на основі фізіоло-
гічного розчину або морської води (спрей Аква 
Маріс – спреї морської води мають слабку іму-
ностимулюючу дію за рахунок натуральних мі-
кроелементів), топічні глюкокортикостероїдні 
препарати протизапальної дії (мометазон фуро-
ат, флутиказон фуроат і пропіонат) та Н1-
антигістамінні препарати другого покоління 
відповідно до інструкцій, які мають патогенети-
чну дію. Ендоназальні кромони (кромоглікат 
натрію) менш ефективні порівняно з ендоназа-
льними глюкокортикоїдами. Антилейкотрієнові 
засоби (монтелукаст натрію) часто застосову-
ються у дітей, хворих на алергічний риніт у по-
єднанні з коморбідними алергічними хвороба-
ми. Хворим на алергічний риніт у поєднанні з 
алергічним кон’юнктивітом застосовують лек-
ролін згідно з інструкцією. Застосування систе-
мних глюкокортикоїдних препаратів у дітей об-
межене, необхідна консультація дитячого алер-
голога. Тривалість комплексного лікування про-
довжується до зникнення клінічних ознак алер-
гічного риніту. 

Таким чином, ефективність лікування ді-
тей дошкільного віку, хворих на алергічний 
риніт, забезпечується спільною працею дитя-
чих оториноларингологів та дитячих алерголо-
гів. Запропонований алгоритм діагностики але-
ргічного риніту забезпечує оптимальну ефек-
тивну терапію. Варто пам`ятати, що алергічний 
риніт нерідко зустрічається у дітей дошкільно-
го віку. 

 
© А.А. Лайко, Л.А. Шух, Ю.В. Гавриленко, В.В. Синяченко, В.В. Сегал, Н.Ю. Павловська, Т.М. Осадча, 
2016 
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, І.Ф. ГЛАДКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

КОНТРОЛЬ БОЛЮ ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ У ДІТЕЙ 
 

Тонзилектомія – це хірургічне втручання, 
котре асоціює з найбільш інтенсивним болем в 
післяопераційному періоді. Головним у веденні 
дитини після тонзилектомії було й залишається 
призначення анальгетиків, зокрема парацетамо-
лу. Тривалість лікування і сумарна доза параце-
тамолу залежать не тільки від віку і ваги дити-
ни, але й від індивідуальної чутливості до болю, 
психологічних особливостей як дитини, так і її 
батьків. 

Визначена ефективність і безпека приз-
начення парацетамолу для знеболення 49 ді-
тей після тонзилектомії. Критеріями дослі-
дження були: інтенсивність болі, виміряна за 
10-бальною FLACC-шкалою, терміни віднов-
лення фізичної активності, якість сну і часто-
ту пробуджень з приводу болів в горлі; зага-
льна доза парацетамолу за 5 днів спостере-
ження; трансамінази крові для визначення 
можливої гепатотоксичної дії парацетамолу; 
частота виникнення ранніх і пізніх вторинних 

післяопераційних кровотеч та їх важкість за 
Austrian Tonsil Study. 

У 24 дітей парацетамол призначався пе-
рорально в дозі 10-15 мг/кг в режимі «за вимо-
гою». У 25 пацієнтів парацетамол призначався в 
максимальних добових дозах регулярно кожні 8 
годин, першу добу – у вигляді внутрішньовен-
них інфузій.  

Встановлено, що регулярний прийом ди-
тиною парацетамолу після тонзилектомії пок-
ращував контрольованість болю, дозволяв поле-
гшити перебіг післяопераційного періоду. За 
інтенсивністю больових відчуттів, порушенням 
режиму пиття і харчування, якістю сну регуляр-
ний прийом парацетамолу після тонзилектомії у 
дітей мав переваги в порівнянні із вживанням 
«за вимогою». Регулярне знеболення після тон-
зилектомії у дітей не призводило до зростання 
частоти небажаних і побічних ефектів параце-
тамолу, не збільшувало ризик виникнення піс-
ляопераційних кровотеч. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Понич, І.Ф. Гладкий, 2016 
 
 
 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА, Д.В. САЙДАКОВ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ  
ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ  

 
Розвиток стійкої кондуктивної приглуху-

ватості в дітей із гіпертрофією глоткового миг-
далика і тривалою обструкцією слухових труб 
має місце у 8,3-10% пацієнтів із аденоїдними 
вегетаціями. Стійке порушення вентиляції сере-
днього вуха здатне призвести до розвитку в ди-
тини ексудативного отиту (ЕО) із накопиченням 
в’язкого секрету в барабанній порожнині. До-
поміжним методом у діагностиці ЕО є тимпано-
метрія, котра дозволяє оцінити акустичний ім-
педанс.  

У 48-ми дітей із аденоїдними вегетаціями 
ІІ-ІІІ ступенів і зниженням слуху проведено ви-
значення чутливості, специфічності, відношення 
правдоподібності, прогностичної цінності осно-
вних симптомів ексудативного отиту. За резуль-
татами тимпанотомії ексудативний отит підтве-
рджений у 26 дітей, спростований – у 22. Біль-

шість клінічних діагностичних ознак мали висо-
ку чутливість, але малу специфічність. Отоско-
пічні і тимпанометричні ознаки ексудативного 
отиту виявили найбільшу чутливість (92%). Діа-
гностична специфічність тимпанометрії стано-
вила 18%, що не дає можливості діагностувати 
ексудативний отит тільки на підставі визначен-
ня акустичного імпедансу. Встановлена висока 
прогностична цінність негативного результату 
діагностичних тестів. Відсутність характерних 
отоскопічних ознак дозволяє спростувати діаг-
ноз ексудативного отиту з ймовірністю 80%. 
Ефективність діагностики зростала при аналізі 
комбінацій клінічних критеріїв і діагностичних 
тестів. Так, чутливість комбінації приглухувато-
сті, отоскопічних ознак ексудативного отиту і 
характерних змін тимпанометричної кривої ста-
новила 63%, специфічність – 88%. 

 
© С.А. Левицька, Д.В. Сайдаков, 2016 
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. СОЛДАТ, О.І. МАКСИМЮК, О.Л. ГЕРУШ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ  
І ГІПЕРТРОФІЄЮ МИГДАЛИКІВ ГЛОТКИ 

 
Видалення піднебінних мигдаликів є од-

ним з найбільш давніх і найбільш розповсю-
джених хірургічних втручань. Водночас, прове-
дення тонзилектомії (ТЕ) дитині все ще залиша-
ється важким і неоднозначним рішенням, а з 
огляду на можливі ускладнення – не завжди 
безпечним. 

Визначена ефективність часткового вида-
лення піднебінних мигдаликів при лікуванні 
хронічного тонзиліту у дітей. Оцінені результа-
ти лікування 73 дітей, хворих на хронічний тон-
зиліт і гіпертрофію мигдаликів глотки. З них в 
27 випадках виконали аденотонзилотомію 
(АТТ), 24 – аденотонзилектомію (АТЕ), 22 – 
аденотомію (АТ).  

Критерії дослідження: інтенсивність болів 
за 10-бальними шкалами FLACC і FAS; трива-
лість терапії анальгетиками і термін відновлен-
ня звичайної фізичної активності дитини; кіль-
кість епізодів гострого бактеріального тонзило-
фарингіту протягом року спостереження, іден-
тифікація β-гемолітичного стрептокока, рих-
лість стулок клапанів серця при ехокардіографії, 
результати ревмопроб через три і шість місяців 
після операції. Статистичним критерієм був об-
раний непараметричний χ2 . 

Через одну і три доби після операцій болі 
в горлі значно сильніше турбували дітей після 
АТТ і АТЕ. Але вже на п’яту добу інтенсивність 
болі була однаковою у дітей після АТ (1,8±0,03 
бали) і АТТ (2,0±0,02 бали; р>0,05). Натомість 
тонзилектомія характеризувалася найбільш ін-
тенсивними болями в горлі (7,6±0,04 бали, 
р<0,05). 

Найдовше анальгетики приймали діти піс-
ля АТЕ (6,4±0,11 днів проти 2,6±0,04 днів і 
2,3±0,08 днів у дітей після АТТ і АТ відповідно). 
У дітей цієї ж групи спостерігали найдовший 
період відновлення звичайної фізичної активнос-
ті (7,8±0,04 днів проти 3,1±0,02 днів і 2,9±0,03 
днів у дітей після АТТ і АТ відповідно). 

Не доведено переваг АТЕ перед АТТ. Не 
виявлено різниці між частотою гострих бактері-
альних фарингітів (більше двох епізодів за рік у 
29,6% і 25%), частотою ідентифікації β-
гемолітичного стрептококу в ротоглотці (11,1% 
і 12,5%), показників ревмопроб після АТТ та 
АТЕ відповідно. Водночас за результатами ви-
значення інтенсивності болю, тривалості терапії 
анальгетиками, терміну відновлення фізичної 
активності тонзилотомія суттєво легше перено-
силася пацієнтами. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Солдат, О.І. Максимюк, О.Л. Геруш, 2016 
 
 

 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. СОЛДАТ, О.І. МАКСИМ’ЮК, О.Л. ГЕРУШ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ТИМПАНОТОМІЯ І АДЕНОТОМІЯ VERSUS АДЕНОТОМІЯ  
ПРИ ЛІКУВАННІ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ  

 
Існує декілька лікувальних тактик при 

веденні дитини з ексудативним отитом (ЕО) і 
аденоїдними вегетаціями (АВ): призначення 
топічних стероїдів (ТС) для ліквідації запаль-
ного процесу в глотковому мигдалику і віднов-
лення вентиляційної функції слухових труб, 
відкриття отворів слухових труб шляхом вида-
лення АВ, виконання тимпанотомії (ТТ) чи ти-
мпаностомії для евакуації вмісту барабанної 
порожнини. 

У 48 дітей із АВ ІІ-ІІІ ступенів і ЕО про-
ведено визначення ефективності ТТ і терапії ТС 
в доповнення до аденотомії (АТ). Пацієнтам 
першої (12 дітей) і другої (12 дітей) груп одно-
часно з АТ проводили двобічну ТТ, пацієнти 

третьої (12 дітей) і четвертої (12 дітей) груп за-
знали лише АТ. У післяопераційному періоді 
діти першої і третьої груп отримували ТС про-
тягом 10 днів. 

Отоскопічні (66,7% проти 8,3%; р<0,05) і 
тимпанометричні ознаки ЕО (75% проти 16,7%; 
р<0,05) через 10 днів після хірургічних втручань 
статистично значимо частіше зустрічалися в 
дітей після АТ порівняно з пацієнтами після 
симультантних операцій на вусі і глотці. Одно-
часне проведення ТТ і АТ сприяло більш швид-
кому відновленню функцій середнього вуха по-
рівняно з АТ, водночас призначення ТС не 
впливало на швидкість відновлення функцій 
слухової труби.  
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Через 30 днів зниження слуху діагносто-
вано в 35,4% дітей, накопичення ексудату в ба-
рабанній порожнині - у 12,5%. При цьому міс-
цеве вживання ТС і ТТ виявилися однаково 
ефективними щодо відновлення слухової функ-

ції (в 66,7% і 75% відповідно, р>0,05). Виконан-
ня лише АТ виявилося недостатнім для повно-
цінного відновлення слухової функції. Частота 
виявлення ексудату в середньому вусі в цій гру-
пі склала 25%. 

 
© С.А. Левицька, О.М. Солдат, О.І. Максим’юк, О.Л. Геруш, 2016 
 
 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА, І.С. СТЕФАНЮК, Р.С. КУРУЛЮК (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 
ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ГЛОТКИ  

У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

Синдром Дауна (СД) – одна з найбільш 
розповсюджених спадкових патологій. Когніти-
вні, фізичні і фізіологічні порушення, властиві 
пацієнтам із СД, впливають не тільки на трива-
лість та якість життя хворих, але й зумовлюють 
особливості діагностики і лікування різноманіт-
них соматичних захворювань. Особливістю ве-
дення людей із СМ є обмеження в спілкуванні і 
отриманні інформації внаслідок особливостей 
когнітивного розвитку. Це здатне привести до 
того, що частина захворювань без яскравої клі-
нічної маніфестації, зокрема ексудативний отит, 
можуть вчасно не діагностуватися і робити мов-
но-інформаційний бар’єр між пацієнтом і на-
вколишнім світом ще глибшим 

Хірургічні втручання на мигдаликах глот-
ки (аденотомія, аденотонзилотомія) проведені 
12 дітям із синдромом Дауна і 25 дітям без спа-
дкової патології (контрольна група). Рівні скла-
дності хірургічного маніпулювання і анестезіо-
логічного супроводу визначали з використанням 
візуальних аналогових шкал, індексу Маллам-
паті, ступеню висування нижньої щелепи, рух-
ливості шийного відділу хребта. Для прогнозу-

вання параметрів глотки використовували пока-
зники кефалометрії. Oтоскопія і тимпанометрія 
дали змогу характеризувати стан середнього 
вуха. 

Встановлено, що складність анестезіоло-
гічного супроводу у дітей із синдромом Дауна 
зумовлена анатомічними особливостями: III-IV 
клас по Маллампаті виявлений у 58,3% проти 
12% в контрольній групі (OR-10,3; 95%CI-1,9-
54,3), класи В і С висування нижньої щелепи – у 
33,3% проти 12% (OR-3,7; 95% CI-0,7-20,1); об-
меження рухливості атланто-окципітального 
з’єднання – у 83,3% проти 12% (OR-36,7; 95% 
CI-5,3-254,9). Недостатня ефективність віднов-
лення носового дихання, що виявлена в 41,7% 
випадків, може бути зумовлена особливостями 
анатомічних взаємовідношень між органами 
обличчя і шиї при синдромі Дауна. Серед дітей 
із синдромом Дауна переважали особи із ортог-
рантним обличчям (75% проти 44% в групі кон-
тролю), що повинно бути враховано при прове-
денні аденотомії. Ознаки кондуктивної приглу-
хуватості виявлені у третини (33,3%) дітей із 
синдромом Дауна (OR-5,8; 95% CI-0,9-37,6). 

 
© С.А. Левицька, І.С. Стефанюк, Р.С. Курулюк, 2016 
 
 

 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ МАРШАЛА  
 

В 1987 році група французьких дослідни-
ків опублікувала аналіз 12 клінічних випадків, 
котрі характеризувалися комбінацією 4 симпто-
мів: періодичної лихоманки (periodic fever), аф-
тозного стоматиту (aphthous stomatitis), запален-
ня глотки (pharingitis) і шийних лімфатичних 
вузлів (cervical adenitis). Автори назвали нове 
захворювання PFAPA-синдром, розповсюдже-

ною є й назва на честь науковця, що вперше йо-
го описав – синдром Маршала (СМ). 

Не дивлячись на майже тридцятилітню іс-
торію вивчення захворювання, етіологія СМ все 
ще залишається невідомою, а самий СМ є діагно-
зом виключення. Розробленого алгоритму ліку-
вання пацієнтів із СМ також досі не існує, описа-
ні випадки успішного лікування шляхом прове-
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дення тонзилектомії, проте, отримані дані пооди-
нокі, несистематизовані і потребують деталізації 

Встановлено, що частота зустрічання СМ 
серед дітей, що зазнали тонзилектомії, складала 
0,8% із переважанням осіб чоловічої статі. Се-
редній вік дітей із СМ склав 4,25 років, період 
між епізодами загострення – 28,0 днів, трива-
лість гіпертермії – 4,0 дні. Захворювання прояв-
лялося гострим тонзилофарингітом із нашару-
ваннями на мигдаликах, шийним лімфаденітом, 
фебрильною температурою, котра погано реагу-

вала на вживання антипіретиків і добре піддава-
лася лікуванню стероїдами. Ознаки афтозного 
стоматиту виявляли у 2 пацієнтів, болі в животі 
– у одного. 

Видалення піднебінних мигдаликів ви-
явилося ефективним методом лікування, котрий 
дозволив повністю позбавити пацієнта від ви-
снажливих епізодів гіпертермії і тонзилофарин-
гітів. В розвитку епізодів тонзилофарингітів, 
властивих СМ, β-гемолітичний стрептокок не 
мав суттєвого значення. 

 
© С.А. Левицька, 2016 
 

 
 
 

А.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ  
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ФРОНТОТОМІЇ 

 
В Україні серед пацієнтів, які перебува-

ють на лікуванні в ЛОР стаціонарах, до 40% 
складають синусити, причому щороку їх кіль-
кість збільшується на 1,5-2%, а хронічні форми 
синуситів зустрічаються у 10% населення. 

Незважаючи на широке розповсюдження 
ендоскопічної техніки та впровадження малоін-
вазивних хірургічних методик, до теперішнього 
часу в лікуванні хронічної запальної патології 
фронтального синусудомінуючими лишаються 
екстраназальні інвазивні хірургічні доступи. В 
більшості випадків їх застосування не є виправ-
даним і досить часто, беручи до уваги травмати-
чність, має небажані клінічні наслідки. 

Частота рецидивів захворювання на фро-
нтит після ендоскопічної функціональної сину-
сотомії знаходиться теж на відносно високому 
рівні (становить більше 20%), при цьому поло-
вина з них вимагає реоперації. Таким чином, 
розробка і впровадження більш ефективних ме-
тодів лікування та ведення післяопераційного 
періоду хворих на хронічний фронтит є одним з 
пріоритетних напрямків сучасної ринології. 

Протягом останніх двох десятиріч ендос-
копічна синусохірургія була прийнята як «золо-
тий» стандарт лікування хронічних синуситів, в 
разі неефективності консервативного лікування. 
Проте,хірургія лобної пазухи має багато техніч-
но-важливих, складних аспектів. Фронтальний 
синус є найбільш варіабельним за розміром та 
конфігурацією, має гострий назофронтальний 
кут, близьке розташування до важливих анато-
мічних утворень, таких як нюхова зона, передня 
черепна ямка та орбіта. Вузько розташовані 
структури лобної кишені обумовлюють можли-

вість формування післяопераційних рубців з 
наступним стенозом співустя сформованого ло-
бно-носового каналу. 

Метою нашого дослідження бу-
ло:підвищити клінічну ефективність перебігу 
післяопераційного періоду пацієнтів, що пере-
несли ендоскопічну ендоназальну фронтотомію 
із застосуванням у комплексній терапії гелю 
гіалуронат натрію. 

На базі ЛОР-відділення Полтавської об-
ласної клінічної лікарні та кафедри оторинола-
рингології з офтальмологією Вищого державно-
го навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія» було обсте-
жено та прооперовано 36 осіб в період з лютого 
2015 по лютий 2016 р., госпіталізованих на пла-
нове оперативне втручання з приводу хронічно-
го рецидивуючого фронтиту.  

Усі пацієнти були розділені на 2 групи – 
досліджувана – 1-а група (n=23) та контрольна – 
2-а група (n=13). Статистично групи були одно-
рідні. Всім пацієнтам виконано оперативне 
втручання на лобній пазусі за методикою Draf 2. 

В післяопераційному періоді пацієнтам 
обох клінічних груп була призначена терапія, що 
складена згідно сучасних протоколів та стандар-
тів лікування даної нозології. Хворим контроль-
ної групи призначалось традиційне післяопера-
ційне лікування, досліджуваної – 1-ї групи, було 
застосовано нову методику лікування. В ході хі-
рургічного втручання після завершення форму-
вання співустя та корекції внутрішньоносових 
структур у фронтальний синус через лобно-
носову канюлю власної конструкції ендоназально 
водили гель гіалуронат натрію об’ємом 5 мл. Згі-
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дно регламенту, на 5 добу дослідження уведення 
препарату в лобний синус повторюють.  

Ефективність запропонованого комплекс-
ного методу лікування визначали на основі ана-
лізу суб’єктивних та об’єктивних критеріїв, кот-
рі досліджувались до операції, на 3, 5, 7 та 10 
добу після ендоназального хірургічного втру-
чання. 

В результаті дослідження було доведено, 
що хронічні форми фронтитів в більшості випа-

дків (80,56 %) зустрічаються у вигляді поліси-
нуситів і поєднуються з різними порушеннями 
внутрішньоносових структур (77,78%), що ви-
магає від ринохірурга симультантного хірургіч-
ного підходу. Застосування гелю гіалуронат на-
трію у комплексному лікування пацієнтів з хро-
нічною формою фронтиту дозволяє досягти 
більш вираженої позитивної динаміки основних 
симптомів хронічного запалення слизової обо-
лонки навколоносових пазух. 

 
© А.В. Лобурець, 2016 
 
 
 
 

А.В. ЛУПЫРЬ, Н.А. ЮРЕВИЧ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУИТОМ 

 
Одной из сложных проблем современной 

оториноларингологии является полипозный ри-
носинуит (ПРС). Учитывая то, что в патогенезе 
ПРС существует теория воспаления, которая 
базируется на том, что данное заболевание яв-
ляется проявлением иммунного воспаления, в 
развитии которого ведущую роль играют мик-
роорганизмы, представляет интерес использова-
ние в противорецидивном лечении этой патоло-
гии бактериальной аутовакцины. 

С целью определения эффективности 
противорецидивного лечения больных ПРС 
проведена сравнительная оценка применения 
бактериальной аутовакцины, топического кор-
тикостероида и антибактериальной терапии. 

Под нашим наблюдением находилось 180 
пациентов с ПРС в возрасте от 18 до 65 лет. Все 
больные были разделены на три группы по 60 
человек (30 пациентов впервые выявленных и 
30 – с рецидивирующим течением заболевания). 
В первой группе наряду с хирургическим вме-
шательством проводили стимуляцию иммуните-
та подкожным введением бактериальной ауто-
вакцины. Во второй группе после полипоэтмои-
дотомии проводили курс антибактериальной 
терапии. В третьей группе комплексная терапия 
включала оперативное лечение с последующим 
применением топического кортикостероида 
(ТКС). Эффективность проведенного лечения 
нами определялась по продолжительности без-
рецидивного периода. 

Определено, что в группе впервые выяв-
ленных больных рецидив заболевания в период 
до одного года при использовании аутовакцины 
наступил у 26,7% обследованных; тогда как при 
использовании антибактериальной терапии он 

отмечался у 63,3% пациентов, а при лечении 
ТКС – 60,0%.  

В период от одного года до трех в группе 
впервые выявленных больных наблюдалось 
следующее: после аутовакцинации возникнове-
ние рецидива в период один-три года отмеча-
лось у 53,3% больных, а при лечении антибио-
тиками и ТКС – у 33,3% пациентов в обеих 
группах. Что касается больных, у которых насту-
пил рецидив в период три года и более, то их бы-
ло 20,0% (аутовакцинация), 3,4% (антибактери-
альная терапия) и 6,7% (ТКС). 

Лучшее действие аутовакцины в сравнении 
с антибактериальной методикой и ТКС наблюда-
лось и в группе повторно пролеченных больных. 
Так, у повторно пролеченных пациентов безреци-
дивный период до одного года длился у 66,7% 
больных при использовании аутовакцины, тогда 
как антибактериальное лечение констатировало 
рецидивирование полипоза до года у 83,3% об-
следованных, а лечение ТКС – у 73,3%. 

Распределение рецидивирующих больных, 
что имели возвращение полипоза за период один-
три года по группам было следующим: при ауто-
вакцинации наряду с хирургическим вмешатель-
ством начало рецидива наблюдалось у 16,7% об-
следованных, как и при антибактериальном лече-
нии, а при действии ТКС – на уровне 23,3%.  

Среди повторно-леченых больных, у ко-
торых констатировано безрецидивный период 
более трех лет, наилучший эффект нами опре-
делено также при аутовакцинации. После ис-
пользования аутовакцины у 16,6% обследован-
ных не отмечалось рецидива полипоза более 
трех лет. При этом, в группе пациентов, после 
антибактериальной терапии, не было ни одного 
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случая с ремиссией три года и более, а среди 
повторно-леченых ТКС их насчитывалось всего 
3,4%.  

Таким образом, предложенная нами мето-
дика применения бактериальной аутовакцины в 
противорецидивном лечении ПРС по сравнению 
с использованием топического кортикостероида 

и антибактериальной терапии, более эффектив-
на на что указывает большее количество паци-
ентов с безрецидивным периодом более чем 3 
года. После использования аутовакцинации без-
рецидивный период более продолжительный у 
впервые выявленных больных нежели у боль-
ных с рецидивирующим течением заболевания. 

 
© А.В. Лупырь, Н.А. Юревич, 2016 
 

 
 
 

О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.Л. ГЕРУШ, І.Б. КВАСНИЦЬКИЙ  
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

КОРЕКЦІЯ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ  
ГНІЙНИЙ ГАЙМОРИТ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ 

 
Синдром метаболічної інтоксикації поля-

гає в тому, що при патологічних процесах у біо-
логічних рідинах організму накопичується ве-
лика кількість продуктів метаболізму, більшість 
з яких входить до речовин середньої молекуля-
рної маси від 500 до 5000 Да, які чинять токсич-
ний вплив на клітини тканин і органів (печінка, 
нирки, головний мозок). Прояви біологічної ак-
тивності МСМ (молекул середньої маси) чис-
ленні, вони порушують тканинне дихання, мем-
бранний транспорт і володіють імунодепресив-
ною дією. Накопичення МСМ є не тільки мар-
кером ендоінтоксикації, а також причиною по-
дальшого поглиблення патологічного процесу.  

 Для визначення рівня МСМ використо-
вується такі методи, як спектрофотометрія, ви-
соковольтний електрофорез, іонообмінна та 
гель-хроматографія. Визначення рівня середніх 
молекул (СМ) у сироватці крові проводиться за 
скринінг-методикою Н.І. Габріеляна (1985), за 
методикою В.В. Ніколайчика та співавторів 
(1991) та іншими методиками. 

Нами було використано визначення сере-
дньомолекулярних пептидів за скринінг-
методикою Н.І. Габріеляна (1985). 1 мл сироват-
ки венозної крові обробляють 0,5 мл 10% роз-
чину трихлороцтової кислоти, потім центрифу-
гують 30 хв при швидкості 3000 об/хв. Суперна-
тант розчиняють дистильованою водою у спів-
відношенні 1:10 і при довжині хвилі 254 нм на 
спектрофотометрі СФ – визначають вміст МСМ 
в умовних одиницях.  

Було проведено обстеження та лікування 
70 хворих віком від 18 до 46 років. Усі хворі 
розділено на основну і контрольну групи. Осно-
вну групу склали 2 репрезентативні підгрупи: 
основна 30 хворих на хронічний гнійний синуїт 
з цукровим діабетом 1типу, які в комплексній 

терапії отримували пробіотик симбітер та підг-
рупа співставлення 20 хворих на хронічний 
гнійний синуїт з цукровим діабетом 1 типу, які 
отримували аналогічну комплексну терапію без 
пробіотика. В усіх 50 хворих верифіковано ен-
докринологом цукровий діабет 1 типу середньої 
ступені важкості, які отримують адекватну ін-
сулінотерапію. Контрольну групу склали 20 
хворих на хронічний гнійний синуїт без супут-
ньої патології. Для визначення референтної но-
рми рівня МСМ були обстежені 10 практично 
здорових осіб. 

Референтна норма рівня МСМ склала 
(0,31±0,02 ум.од). Рівень МСМ у хворих конт-
рольної групи склав (0,33±0,02 ум.од). В основ-
ній підгрупі та підгрупі співставлення хворих на 
хронічний гнійний синуїт з цукровим діабетом 
1типу рівень МСМ становив (0,57±0,04 ум.од) і 
(0,55±0,04 ум.од) відповідно та був достовірно 
вищим порівняно з контролем (р<0,001). 

Істотної різниці між рівнем МСМ у хво-
рих обох груп не було (p>0,05). У основній під-
групі хворих,які отримували пробіотик відзна-
чалось достовірне зниження МСМ в кінці ліку-
вання (0,39±0,03 ум.од.) через 12-14 днів, хоча 
він залишався вищим, ніж в контрольній групі 
(р<0,05). У підгрупі співставлення хворі якої 
отримували стандартне лікування на 12-14 день 
відмічалось незначне зниження рівня МСМ 
(0,51±0,06 ум.од.), проте вірогідної різниці з I 
днем початку лікування не було (р>0,05). Від-
значалася суттєва різниця у вмісті СМ між дос-
ліджуваними підгрупами (р<0,05) по закінчен-
ню курсу лікування на 12-14-й день. 

Включення в лікування пробіотика по-
ряд з прискоренням досягнення клінічної ре-
місії захворювання сприяє зниження рівню 
СМ до (0,39±0,03), тобто до верхньої межі но-
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рми, що свідчить про зниження синдрому ен-
догенної (метаболічної) інтоксикації у даних 
хворих. 

Отримані дані свідчать, що використання 
пробіотика симбітер в комплексному лікуванні 
хронічного гнійного синуїту у хворих на цукро-

вий діабет 1типу є патогенетично доцільним та 
клінічно ефективним, що підтверджує, насампе-
ред, прискорене одужання та наявність тривалої 
стійкої ремісії ХГВС з ЦД 1 типу, а в лаборато-
рних аналізах – нормалізація вмісту МСМ у си-
роватці крові. 

 
© О.О.Мазур, О.Г.Плаксивий, І.В.Калуцький, О.Л.Геруш, І.Б.Квасницький 2016 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, О.Г. РИЛЬСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОНЦЕПЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЧНО АДЕКВАТНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ 
АНТИГЕНАМИ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСІВ ТА ГРИПУ 

 
На сьогоднішній день існуючі підходи до 

проведення парентеральної вакцинації проти 
вірусів грипу та інших респіраторних вірусів 
недостатньо ефективні для створення протекти-
вного імунітету. Автори припускають на основі 
власних даних, що при парентеральній (особли-
во однократній) вакцинації гемаглютинінами, 
нейрамінідазою та білковими структурами в 
слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів 
реакції імунітету виражені слабко. 

В роботі обстежували 18 пацієнтів до ва-
кцинації стандартною вірусною вакциною грипу 
та половину пацієнтів після неї. Рівень антитіл 
визначали в тесті гемаглютинації з використан-
ням набору DRG в ІФА методі для визначення 
IgM-антитіл до вірусу грипу А. В умовах експе-
рименту на щурах Wistar досліджували вплив 
інтраназальної, підшкірної, внутрішньо черевної 
та пероральної імунізації вакциною грипу А на 
формування антитіл в трахеї та їх рівень у сиро-
ватці. Для статистики отриманих даних викори-
стовували критерій «U» Вілкоксона. 

Дані досліджень показали, що однора-
зова підшкірна імунізація пацієнтів істотно не 
змінювала рівень антитіл до антигенів віруса 
грипу А в порівнянні до вихідного рівня., а 
також у невакцинованих людей. В умовах ек-
сперименту найбільш високий вміст антивіру-
сних антитіл виявлено в трахеї при інтраназа-
льній та пероральній імунізації, а також в 
умовах комбінованого введення вакцини – 
інтраназально або перорально, а потім внут-
рішньочеревно. 

В рамках запропонованої концепції пос-
тулюється: 1) вакцинація проти респіраторних 
інфекцій та грипу більш ефективна при інтрана-
зальному (оральному) надходженні вірусних 
антигенів, ніж при парентеральному введенні; 2) 
вакцинування потрібно проводити тим же шля-
хом, яким і відбувається інфікування; 3) опти-
мальним варіантом противірусної вакцинації 
може бути дворазове вакцинування з 
обов’язковим локальним приміюванням вірус-
ними антигенами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ФИТОПРЕПАРАТА BNO 10.30 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ 

 
Одним из распространенных препаратов, 

применяющихся в отоларингологии, является 
фитопрепарат Имупрет (BNO 10.30), обладаю-
щий выраженным противовоспалительным дей-
ствием. Отдельные исследования иммунологи-
ческого плана свидетельствуют о том, что после 
приема препарата у больных с респираторными 

инфекциями, хроническими заболеваниями 
глотки существенно улучшаются некоторые по-
казатели системного иммунитета, восстанавли-
вается иммуногенез у иммунодефицитных жи-
вотных. В исследованиях in vitro показана его 
способность активировать цитотоксические 
клетки небных миндалин человека и усиливать 
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продукцию интерферонов (Ю.А. Дидиченко, 
2011) . 

 Вместе с тем, известно, что прием боль-
шинства антибиотиков может сопровождаться 
угнетением защитных реакций иммунной сис-
темы (А.П. Белобородова, 2009; О.Ф. Мельни-
ков, 2011). В связи с изложенным, представля-
лось целесообразным провести исследования по 
определению иммунореабилитационных 
свойств препарата в отношении специфического 
гуморального иммунитета и факторов неспеци-
фической резистентности у животных, полу-
чавших различные антибиотические препараты. 

Исследования проведены на 50 крысах 
Wistar 200-220 г массой, разводки вивария Ин-
ститута отоларингологии НАМН Украины. Жи-
вотным, разделенным на несколько групп, вво-
дили следующие антибиотики – ципринол, 
амоксил, суммамед (азитромицин), гентамицин 
в дозировках, рекомендованных фирмой-
изготовителем, и рассчитанных по массе тела.  

По окончании приема антибиотиков жи-
вотным в течение 5 дней вводили per os имупрет 
– опытная группа, контрольным животным вво-
дили физиологический раствор. После оконча-
ния приема препарата крыс иммунизировали 
внутрибрюшинно введением эритроцитов бара-
на (ЭБ). На 5-е сутки после иммунизации в селе-
зенке животных всех групп определяли число 
антителообразующих клеток (АОК) методом 

локального гемолиза в геле по Ерне в нашей 
микромодификации (О.Ф. Мельников, 1981). 

 Кроме того, из крови животных выделяли 
мононуклеары путем центрифугирования в гра-
диенте плотности фиколл-верографина 
(d=1.077). Приготавливали клеточные взвести 
на среде Игла-МЭМ и исследовали естествен-
ную цитолитическую активность клеток крови в 
отношении метаболически малоактивных эрит-
роцитов кур, определяя степень их разрушения 
по выходу гемоглобина. Проведенные экспери-
ментальные исследования свидетельствуют о 
том, что фитопрепарат BNO 10.30 обладает им-
мунореабилитационными свойствами при де-
прессии иммунных реакций, вызванных приме-
нением антибиотиков. Важно отметить, что 
свойство восстанавливать иммунологический 
потенциал организма в равной степени относит-
ся как к специфическим, так и врожденным 
факторам иммунитета, что косвенно было пока-
зано ранее при клинико-иммунологических ис-
следованиях (О.Ф. Мельников и соавт., 2013). С 
учетом того, что вектор изменений как в специ-
фическом иммунном ответе, так и в активности 
факторов врожденного иммунитета при приме-
нении антибиотиков носит негативную направ-
ленность представляется целесообразной реко-
мендация – использовать фитопрепарат 
BNO10.30 при назначениях антибактериальных 
средств. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СЛЮНЫ  
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ 

 
В слюне 27 детей, больных хроническим 

фарингитом (ХФ), и 5 здоровых доноров опре-
деляли содержание белков, являющихся важ-
ными элементами противоинфекционной защи-
ты слизистых оболочек полости рта и глотки, - 
sIgA, высоко-, средне-, и низкомолекулярных 
иммунных комплексов (ИК), γ-интерферона. 

Было показано, что у больных ХФ детей 
концентрация sIgA в слюне достоверно ниже 
таковой у практически здоровых (236 мкг/мл по 
сравнению с 527 мкг/мл), и это соответствует 
ранее полученным данным (Мельников О.Ф. и 
соавт., 2002, 2012). 

Параллельно с этим в ротоглоточном сек-
рете детей с ХФ в два раза снижено содержание 

средне- и низкомолекулярных ИК (с 44 
ед.опт.пл. до 20,9 ед.опт.пл. – среднемолекуляр-
ные и с 44,0 ед.опт.пл. до 24,8 ед.опт.пл. – низ-
комолекулярные), что может быть связано и с 
недостаточной продукцией иммуноглобулинов. 

Корреляционный анализ содержания sIgA 
и ИК разного размера в слюне детей с ХФ вы-
явил наличие корреляционной связи между кон-
центрациями sIgA и высокомолекулярными ИК, 
а также между sIgA и среднемолекулярными 
ИК, что может говорить о связи этих двух пока-
зателей. 

Также в слюне детей, больных ХФ, выяв-
лена сниженная продукция γ-интерферона (75 
пг/мл в норме и 22,1 пг/мл при ХФ). 
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Полученные данные свидетельствуют о 
том, что у детей с ХФ воспаление слизистых 

оболочек ротоглотки сопровождается недоста-
точностью местного гуморального иммунитета. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО И СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МУКОЗАЛЬНОЙ ВАКЦИНЫ ОМ- 85 У БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 
Широкое распространение так называе-

мых бактериальных иммуномодуляторов, а бо-
лее точно – мукозальных вакцин локального и 
системного действия, настоятельно нуждается в 
более детальных показаниях к их применению и 
оценке их эффективности для профилактики и 
даже лечения больных с воспалительной пато-
логией дыхательных путей. 

 Обследование более 200 больных с хро-
нической патологией инфекционно-
воспалительного характера до и после примене-
ния стандартных схем лечения больных с хро-
ническими гайморитами, тонзиллитом и фарин-
гитом по клиническим и лабораторным призна-
кам показало, что мукозальные вакцины ло-
кального действия не следует применять в ост-
ром периоде заболевания, поскольку они созда-
ют дополнительный градиент антигенной на-
грузки, в подавляющем большинстве случаев 
это приводит к отсутствию стимуляции как спе-
цифических компонентов иммунной системы 
(sIgA, Т- киллеры), так и факторов врожденного 
иммунитета (NK, фагоцитоз, продукция цито-
кинов). Значительно большая эффективность 
применения мукозальных вакцин достигается 

при профилактике воспалительных заболеваний 
в периоде клинической ремиссии за счет стиму-
ляции факторов локального и системного имму-
нитета, особенно мукозальными вакцинами при 
их пероральном приеме.  

Одним из самых эффективных препара-
тов пероральной вакцинации является ОМ-85; 
его применение способствовало существенной 
стимуляции уровня sIgA в ротоглоточном сек-
рете, носовой слизи и слезе, повышению ак-
тивности локального фагоцитоза, стабилизации 
резидентной микрофлоры и снижению транзи-
сторной микрофлоры. В отличие от локально 
применяемых мукозальных вакцин, препарат 
ОМ-85 не вызывал формирования аллергиче-
ских реакций и не вызывал повышения в сыво-
ротке крови больных концентрации общего 
IgE. Важно отметить, что стимулирующий эф-
фект от применения ОМ-85 был более дли-
тельным, нежели при использовании локаль-
ных мукозальных вакцин. Одним из главных 
условий успешного применения мукозальных 
вакцин всех типов является детоксикация орга-
низма и нормализация «иммунологической 
платформы». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ СВОЙСТВ 
ПРЕПАРАТА РИНИТАЛ И ЕГО СОСТАВНЫХ 

 
В настоящее время интенсивно изучаются 

иммуномодулирующие свойства различных 
препаратов, в том числе и гомеопатических, и 
показано, что многие из них оказывают разно-
направленные влияния на реакции клеточного и 

гуморального иммунитета и течение аллергиче-
ских процессов (Т.П. Гарник, 2008, 2012; О.Ф. 
Мельников и соавт., 2013, 2015; Maune et al., 
2011; Glatthaar-Saalmuller et all., 2011). Вместе с 
тем, многие стороны влияния гомеопатических 
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препаратов, особенно комплексных, на регуля-
торные клетки системы иммунитета исследова-
ны недостаточно. Для понимания механизмов 
действия препаратов, получения новых данных 
о действии составных компонентов комплекс-
ных препаратов, нами были проведены исследо-
вания по определению действия препарата Ри-
нитал (DHU, Германия) на продукцию Th1 и 
Th2 цитокинов - γ-интерферона (IFN) и интер-
лейкина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-1 (ИЛ-1), опре-
деляющих направления в развитии ответа им-
мунной системы на различные аллергены и раз-
витие воспалительного процесса.  

Использовали кратковременную культуру 
клеток глоточной миндалины при их гипертро-
фии, как это рекомендовано О.Ф. Мельниковым 
и соавторами (2005), и клеток крови больных 
аллергическим сезонным ринитом с выражен-
ной сенсибилизацией к пыльце амброзии. После 
суточного культивирования клеток миндалин с 
различными концентрациями целого препарата 
и его составных в надосадочной культуральной 
жидкости определяли содержание IFN и ИЛ-4 с 

использованием реактивов ООО «Цитокин» 
(РФ) и иммуноферментного анализатора Stat-
Fax-2100 (США). Всего поставлено 120 проб с 
использованием трех концентраций составных 
(Cardiospermium, Luffa, Galphimia) и комплекс-
ного препарата Ринитал, статистическая обра-
ботка проведена с применением параметриче-
ского критерия «t» (Стъюдента). 

Было установлено, что все составные час-
ти и сам препарат Ринитал стимулировали про-
дукцию γ-интерферона при использовании од-
ной из концентраций, продукция ИЛ-4 имела 
тенденцию к снижению, а уровень провоспали-
тельного цитокина ИЛ-1 снижался при исполь-
зовании всех концентраций составных частей 
комплексного препарата. Наибольшей активно-
стью в отношении стимуляции продукции γ-
интерферона обладали экстракт Luffa opeculata 
и комплексный препарат. Именно увеличением 
продукции γ-интерферона можно быть обуслов-
лено преобладание Th1 клеток в продукции ре-
гуляторных цитокинов и антиаллергическом 
действии препарата Ринитал. 
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР В ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ  
З ГОСТРИМ РИНОСИНУСИТОМ ТА АДЕНОЇДИТОМ 

 
Гострий риносинусит і гострий аденоїдит 

є найбільш частим захворюванням у дитячому 
віці. Лікування та його діагностика прості і ши-
рокодоступні. Але рецидивуючи риносинусити, 
які традиційно лікуються отоларингологами, 
належать до групи гострих респіраторних за-
хворювань куди у свою чергу, входять гострі 
респіраторні вірусні інфекції якими займаються 
більшість терапевти, сімейні лікарі, педіатри. 
Тому відсутність серед спеціалістів єдиних, з 
точку зору сучасних знань, поглядів на етіопа-
тогенез гострого риносинуситу в дитячому віці, 
привела до різних підходів лікування. Хибне 
переконання, що основним етіологічним чинни-
ком гострого риносинуситу є бактеріальна фло-
ра, призводить до частого необґрунтованого 
призначення антибіотиків, що є найбільш типо-
вою помилкою. Те саме стосується і призначен-
ня антигістамінних препаратів, топічних препа-
ратів, антибактеріальних, антисептичних, суди-
но-звужуючих. В результаті такого підходу лі-
кування частих риносинуситів, ми маємо зрос-
тання в кількості хронічних процесів, медика-

ментозних ринітів і ускладнень з боку інших 
органів і систем. 

Проведенні дослідження переконливо до-
вели, що в лікуванні гострого риносинуситу у 
дітей показана, в більшості випадків, неінвазив-
на тактика. Побоювання лікаря за хвору дитину, 
бажання «підстрахуватись», приводить до приз-
начення великої кількості препаратів, часто аб-
солютно необґрунтовано, що позначається на 
ефективності і безпечності лікування, яке не 
відповідає вимогам доказової медицини.  

Тому з перших днів захворювання пока-
зана комплексна терапія, спрямована на його 
основні патогенні ланки. Для забезпечення ви-
сокої ефективності і безпеки лікування, а також 
призначення політерапії у дітей доцільно вико-
ристовувати комплексні препарати, ефектив-
ність яких доведена за вимогами доказової ме-
дицини. Цим вимогам відповідають комплексні 
фітопрепарати, які насамперед мають противі-
русну, протизапальну, імунно-стимулюючу дію.  

Отже, лікування має бути спрямоване на 
подолання запалення та набряку слизової носогло-
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тки, покращення відтоку вмісту із синусів, поси-
ленні місцевого імунітету. Вимогам такого ліку-
вання відповідають, як ми вже говорили комплек-
сні препарати, які забезпечують вплив на основні 
ланки патогенезу і підвищують клінічну та бакте-
ріальну ефективність антибактеріальної терапії.  

Одним із таких препаратів широкого спе-
ктру дії, є препарат швейцарського виробництва 
Дефлю Сільвер лосьйон-спрей фірми «Дельта-
Медікел», який містить колоїдний розчин сріб-
ла, екстракт ісландського моху, Д-пантенол, ві-
тамін Е, вітамін А і має антибактеріальну, про-
тимікозну, противірусну, протизапальну та 
в’яжучу дію, а також має властивість загоєння 
та відновлення слизових оболонок. Ми застосо-
вували препарат Дефлю Сільвер у вигляді наза-
льного спрею в комплексному лікуванні гостро-
го риносинуситу та гострого аденоїдиту у дітей 
в МДКЛ, денного ЛОР-стаціонару. Під нашим 
спостереженням знаходилось 32 дітей хворих на 
гострий риносинусит і гострий аденоїдит, віком 
від 3 до 16 років, 18 хлопчиків і 14 дівчат. Діти 
були розподілені на дві групи: основну (17), в 
схему лікування яких входив препарат Дефлю 
Сільвер назальний спрей, та контрольна група 
(15), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. Дефлю Сільвер призначався по 
1-2 вприскування в порожнину носа 3 рази на 
день на протязі 10 днів. Критеріями оцінки ефе-
ктивності лікування були: загальний стан, 
об’єктивна оцінка терапії дітьми (вплив на виді-
лення з носа, вплив на носове дихання), рино-
скопічна картина: (колір, вологість, виділення із 
середніх і верхніх носових ходів, консистенція 

слизової оболонки порожнини носа а також па-
льцеве обстеження носоглоткового мигдалика.  

При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів рині-
ту у дітей основної групи. Діти цієї групи уже 
на 4-5-й день відмічали значне покращення са-
мопочуття: зменшились виділення з носа, пок-
ращення носового дихання, стікання слизу по 
задній стінці глотки, зменшення шуму у вухах, 
головного болю. Повне зникнення симптомів 
гострого риносинуситу та аденоїдиту спостері-
галось на 4-5-й день від початку лікування. У 
дітей контрольної групи ці показники були зна-
чно нижчими. Покращення у них відмічалось на 
7-8-й день. Риноскопічна картина нормалізува-
лась на 6-й день лікування усіх дітей основної 
групи, слизова оболонка порожнини носа була 
рожевою, нормальної вологості, носові ракови-
ни зменшилися у розмірах. В контрольній групі 
риноскопічна картина нормалізувалась на 7-8-й 
день. 

Таким чином, застосування комплексного 
препарату Дефлю сільвер у вигляді назального 
спрею в лікуванні дітей, хворих на гострий ри-
носинусит та гострий аденоїдит, підвищує ефек-
тивність терапії дітей з цією патологією. Всіма 
дітьми переносився добре, алергічних реакцій та 
інших побічних ефектів не було у жодної дити-
ни. Використовується з 3 років.  

Отримані результати дають підставу ре-
комендувати препарат Дефлю Сільвер у вигляді 
назального спрею для лікування дітей на гост-
рий риносинусит та гострий аденоїдит, як анти-
катаральний, противірусний, протизапальний та 
в’яжучий засіб. 
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КЛІНІЧНЕ ТА МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ 
ДЕФЕКТУ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ХОНДРОЦИТІВ, 

КУЛЬТИВОВАНИХ З ММСК 
 

Розробка напрямку сучасних біотехно-
логій для лікування дегенеративних ушко-
джень хрящової тканини має на меті мініма-
льне інвазивне втручання з максимальним лі-
кувальним ефектом і базується на викорис-
танні проліферативної активності та хондро-
генних потенцій мультипотентних мезенхіма-
льних стромальних клітин (ММСК), виділених 
із пуповини людини, кісткового мозку, або 
жирової тканини. 

Ефективність регенерації хрящової тка-
нини може забезпечуватись застосуванням не-
диференційованих клітин, або хондроцитів, 
отриманих з них на різних стадіях диференціа-
ції. Результат позитивного впливу недиференці-
йованих ММСК на регенерацію уражених тка-
нин, певним чином, пов'язаний з паракринними 
ефектами, а саме, виділенням клітинами в на-
вколишнє середовище великої кількості пожив-
них речовин і ростових факторів.  
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З метою адаптації можливостей регенера-
тивної медицини до потреб відновлювального 
лікування осіб з дегенеративними захворюван-
нями хрящової тканини ВДШ, а також вивчення 
клітинної взаємодії оточуючих використаний 
біоімплантат тканин в експерименті, була вико-
нана НДР, яка на першому етапі розробки 
включала використання ММСК пуповини лю-
дини.  

Культивування ММСК проводилось у 
формі мікромас (пелетів)– клітинних осадів, 
утворених при короткотривалому центрифугу-
ванні при частоті обертання 1000 об/хв. Клітини 
(800 тис. – 1 млн.) утворювали осад, культиву-
вання проходило у 15 мл пластикових пробір-
ках. Заміна середовища проводилась кожні 3 
дні. В результаті роботи були створені умови 
для диференціації ММСК пуповини людини та 
отримані скупчення хондроцитів сферичної фо-
рми розміром (0,5-1) мм в діаметри для заплано-
ваної імплантації. 

При проведенні клінічних досліджень ві-
дпрацьована методика отримання дефекту хря-
щової пластинки зовнішнього вуха щурів та у 25 
дослідних тварин виконані операції по введен-
ню в ділянку ушкодження попередньо культи-
вованих хондроцитів. 

Клінічними спостереженнями виявлено 
позитивний вплив на загоєння дефектів хряща 
вушних раковин прооперованих щурів після 
імплантації культивованих хондроцитів, отри-
маних з ММСК пуповини людини.  

Морфологічними дослідженнями виявле-
но, що в перші 2-3 доби після операції введенні 
хондроцити зберігаються у вигляді згустку, в 
якому виявляються базофільні ядра з високим 

рівнем люмінесценції. У навколишніх ділянках, 
на відміну від контрольних препаратів, спосте-
рігаються явища активації клітин охрястя з ви-
соким вмістом ДНК і РНК, наявність клітин з 
високим рівнем червоно-помаранчової люміне-
сценції в численних клітинах, які інфільтрують 
навколишні ділянки біля дефекту хряща.  

Через 14 діб та 1 місяць після введення 
культивованих хондроцитів спостерігаються 
ознаки активного хондрогенезу з відновленням 
як клітин, так і структур хрящового матриксу, 
при цьому не відмічено повного відновлення 
цілісності хрящової пластинки.  

Тенденція відновлення цілісності ушко-
дженого хряща прослідковувалася і на 3 місяці 
проведення досліджень, що свідчило на користь 
позитивної динаміки розвитку репаративних 
процесів.  

Результати першого етапу виконання НДР 
свідчать про доцільність отримання та перспек-
тивність використання культивованих комплек-
сів хондроцитів з ММСК з пуповини людини. 

Таким чином, підвищенню ефективності 
лікування патологічних та деструктивних станів 
хрящової тканини у практиці ЛОР-захворювань 
може сприяти імплантація диференційованих в 
хондроцити ММСК, техніка та результат якої 
залежить від біологічної активності та джерела 
отримання клітин, особливостей їх виділення та 
мультиплікації, якості імплантатів з комплексів 
хондроцитів, характеру, терміну та розповсю-
дження патологічного процесу, що на доклініч-
ному етапі дослідження потребує подальшого 
вивчення в експерименті, морфо-
функціонального обґрунтування та узагальнен-
ня. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ РОЗЛАДИ ГОЛОСУ У ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ, 
ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНОСИНУСИТ 

 
За останні два тисячоліття частота алерго-

логічних захворювань значно зросла. За прогноза-
ми деяких вчених ХХІ століття стане століттям 
алергічних захворювань. Одним із проявів алергі-
чних захворювань є алергічний риніт. Слід відмі-
тити збільшення поширеності різних форм цього 
захворювання в усьому світі, основною причиною 
якого вважається забруднення навколишнього се-
редовища (А. Ройт, 1991; Г.Н. Дранник, 1999). 

Порожнини носа та його додаткові пазухи 
виконують роль резонації, тобто посилювачів 
звуків у складному механізмі голосоутворення, 
тому хвороби цих органів значно порушують як 
голосоутворення, так і резонаторну функцію і 
можуть сприяти втраті працездатності у людей 
голосомовних професій на тривалий час (Л.А. 
Зарицкий и соавт., 1984; Д.І. Заболотний Д.І. та 
співавт., 2004). 
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Мета роботи: Провести дослідження фу-
нкціонального стану голосових складок у осіб 
голосомовних професій, хворих на цілорічний 
алергічний риніт. 

Матеріали та методи дослідження: Про-
ведено дослідження функціонального стану го-
лосових складок у 42 хворих – осіб голосомов-
них професій, віком від 18 до 60 років. Серед 
них жінок – 24 особа, та чоловіків – 18 осіб. 
Стаж роботи від 1-го до 42-х років. У комплекс 
обстеження пацієнтів входило: детальний збір 
анамнезу, риноскопія з використанням 300 жорс-
ткого ендоскопа фірми Carl Storz; непрямої ла-
рингоскопії з використанням 700 жорсткого ен-
доскопа фірми Carl Storz, стробоскопії, при якій 
враховувалася синхронність коливання голосо-
вих складок та визначався час максимальної фо-
нації. Також хворим визначався рівень еозино-
філів та IgE в крові.  

Результати дослідження. Усі 42 пацієн-
тів скаржилися на періодичну закладеність та 
слизові виділення із носа; 18 хворих відмічали 
порушення нюху. 33 особи вказували на хропін-
ня та ротове дихання під час сну, ранішнє від-
кашлювання. Всі пацієнти проходили детальне 
обстеження лікарем алергологом і підтверджено 
цілорічний алергічний риніт. У всіх було вияв-
лено причинний алерген, причому у більшості 
(40 осіб) був присутній інгаляційний алерген. 
При детальному вивчені анамнезу, виявилося, 
що 29 пацієнтів відмічали швидку втомлюва-
ність голосу, зменшення його діапазону та 

«польотності». Також ці 29 пацієнтів відмічали 
болі, першіння в ділянці гортані та бажання від-
кашляти незначну кількість мокроти під час го-
лосового навантаження.  

У всіх носові ходи були завужені за раху-
нок набряку носових раковин, слизова болонка 
носа - ціанотичного забарвлення. В 35 були ви-
явлені слизові виділення, у 28 з них було діагно-
стовано стікання по задній стінці глотки. 

При непрямій ларингоскопії слизова обо-
лонка гортані та трахеї без запальних змін. Го-
лосові склади були рухомі у всіх випадках. У 29 
пацієнтів, які мали скарги на розлади голосу 
спостерігалися наступні зміни: при непрямій 
ларингоскопії – зниження тонусу голосових 
складок у всіх випадках, при фонації спостеріга-
лося неповне змикання складок у 22 пацієнтів, 
яке зникало при вимові високих, або гучних зву-
ків на «стакато»; у 7-ми був вкорочений час ма-
ксимальної фонації. При стробоскопії у цих хво-
рих відмічалася асинхронність роботи голосових 
складок. 

Висновки: При обстеженні та лікуванні 
пацієнтів з розладами голосу завжди слід врахо-
вувати стан носової порожнини та можливий 
алергічний риніт. При дослідження функціона-
льного стану голосових складок у 42 осіб голо-
сомовних професій хворих на алергічний рино-
синусит виявили функціональні розлади голосу 
у 29 (69%) пацієнтів. Зміни в гортані було прямо 
пропорційні до важкості перебігу алергічного 
риніту. 
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О.Є. МОСКАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ САНАЦІЇ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ  
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ГОЛОСУ 

 
Відомо, що існує залежність між виник-

нення патології гортані та хронічним запальним 
процесом у піднебінних мигдаликах. Одні авто-
ри вважають, що запальний процес в ділянці 
слизової оболонки глотки порушує функціону-
вання рецепторних елементів n. trigeminus (V), 
n. glossopharyngeus (IX) таn. vagus (X), внаслідок 
чого виникають зміни в режимі вібрації голосо-
вих складок та тембру голосу (тонзилоларингіа-
льний рефлекс). Інші вважають, що біль при 
тонзилофарингіті, не дозволяє здійснювати гло-
ткою дихальний акт повноцінно і в динаміці. 
Також, існують різні дослідження впливу тон-
зилектомії на голос людини. Одні автори вказу-

ють на те, що після тонзилектомії звужується 
діапазон голосу у професіоналів голосу, інші 
доказують, що тонзилектомія, виконана ощадно 
і без погрішностей не впливає на якість голосу  

Мета дослідження: дослідити ефектив-
ність консервативного лікування патології під-
небінних мигдаликів у осіб голосомовних про-
фесій із функціональними розладами голосу, в 
яких діагностовано хронічний тонзиліт.  

Матеріали та методи досліджен-
ня:Обстежено та проліковано 19 пацієнтів, ві-
ком від 18 до 35-ти років, осіб голосомовних 
професій із функціональними розладами голосу 
в яких діагностовано хронічний компенсований 
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тонзиліт. Дослідження включало: скарги хво-
рих, детальний збір анамнезу хвороби та життя 
пацієнтів; ендоскопічне дослідження ЛОР орга-
нів, ларингостробоскопічне дослідження горта-
ні, бактеріологічне дослідження мазка із слизо-
вої оболонки глотки, мигдаликів на флору та 
визначення чутливості до антисептиків. Хворі 
проходили курс промивання піднебінних мигда-
ликів розчинами антисептиків (5-ть процедур), 
які доповнювалися сеансами УЗД – терапії на 
підщелепні ділянки. Проводилася оцінка змін 
голосу та ларингостробоскопічної картини на 
наступний день після першого промивання та 
після закінчення процедур.  

Результати дослідження. 
Усі 19 досліджених пацієнтів відносилися 

до осіб голосомовних професій (вчителі, свя-
щенники, вокалісти, тощо). Вони скаржилися на 
швидку втому та осиплість голосу, що посилю-
валася після голосового навантаження, та змен-
шення його витривалості; відчуття сухості, под-
разнення або «комка» у ділянці глотки; 15 паці-
єнтів скаржилися на сухий незначний періодич-
ний кашель, та 8 на болі, відчуття першіння в 
ділянці гортані після голосового навантаження. 
При об’єктивному обстежені органічних ура-
жень гортані не виявленоу жодної особи. Голо-
сові складки у всіх пацієнтів були рухомі, але 
змикалися не на всьому протязі, утворюючи 

продовгувату щілину на всьому протязі у 9 па-
цієнтів; трикутну у задніх відділах – у 5 пацієн-
тів, та у 5 – змикалися на всьому протязі. Слід 
відмітити, що у останніх 5 пацієнтів був скоро-
чений час максимальної фонації. При стробос-
копічному обстежені відмічалася асинхронність 
роботи голосових складок. Крім цього, при 
об’єктивному обстежені у даних пацієнтів вияв-
лено ознаки хронічного тонзиліту. Усі хворі 
проходили курс промивання піднебінних мигда-
ликів антисептиком, підібраним, згідно даних 
бактеріологічного дослідження.  

На 2-й день після першого промивання 
збільшення сили та витривалості голосу відмі-
тили 7 (37%) пацієнтів. При об’єктивному дос-
лідженні зменшення величини щілини між го-
лосовими складками при фонації спостерігалося 
у 11 (58%) хворих. У 5 збільшився час максима-
льної фонації. Після закінчення курсу проми-
вання мигдаликів покращення якості голосу, 
ларингоскопічної та стробоскопічної картини 
відмічене у 17 (89%) хворих. 

Висновки. Таким чином, після проми-
вання піднебінних мигдаликів розчином антисе-
птика у 19 пацієнтів, осіб голосомовних профе-
сій із функціональними розладами голосу в яких 
діагностовано хронічний тонзиліт, покращення 
якості голосу, ларингоскопічної та стробоскопі-
чної картини відмічене у 17 (89%) хворих. 
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О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, С.В. ДИБКАЛЮК, С.Е. КОНОВАЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КРОВОТОКУ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ 
БАСЕЙНІ НА СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ПАЦІЄНТІВ  

З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ 
 

Вступ. За даними багатьох аудіологів, у 
всьому світі налічується близько 70 млн осіб із 
вадами слуху того чи іншого ґенезу, котрі ма-
ють не тільки певні медичні, але й соціальні 
проблеми. За даними ВООЗ (2011), кількість 
осіб у світі з порушеннями слуху більше ніж 40 
дБ у вусі, що краще чує, становить близько 300 
млн. В умовах, що створилися, однією з актуа-
льних проблем для оториноларингології є про-
блема ранньої діагностики, профілактики та лі-
кування сенсоневральної приглухуватості, яка 
уражує в основному осіб молодого віку, що при-
зводить до зниження або втрати ними професій-
ної працездатності. Таким чином, сенсоневраль-
на приглухуватість являє собою проблему, яка 
досі не розв’язана ні в хірургічній, ні в терапев-

тичній практиці. Втрата слуху, умовлена ура-
женням сприймальних рецепторних клітин за-
звичай не піддається лікуванню і часто не ком-
пенсується навіть за допомогою слухового апа-
рата. 

Для розв’язання питань, пов'язаних із су-
динною патологією і впливом її на стан слухо-
вого аналізатора, проведено наше клінічне дос-
лідження. 

Мета – дослідити вплив хірургічного від-
новлення кровообігу у вертебральних артеріях 
на стан слухової системи у пацієнтів з екстрава-
зальною компрессією судин вертебробазилярно-
го басейна. 

Матеріали і методи. Обстежено 44 хво-
рих з екстравазальною компресією вертебраль-
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них артерій. Середній вік хворих становив 
45,4±6,5 років і був у межах від 26 до 50 років. 
Чоловіків було 24 (52 %), жінок – 20 (48 %). З 
аналізу були виключені особи, які перенесли 
черепно-мозкову травму, зазнали впливу іоні-
зуючого випромінювання, пацієнти з хворобою 
Меньєра, отосклеротичними змінами та гострою 
патологією. Пацієнтів турбували потиличний 
головний біль, періодичні запаморочення, шум 
у вухах, сенсоневральна приглухуватість. За 
даними тональної порогової аудіометрії, було 
виявлено, що у 29,8 % обстежених хворих не 
було виявлено порушень слухової функції на 
тони в конвенціональному діапазоні частот. Під 
час дослідження сулу у розширеному діапазоні 
частот було віявлено зниження слуху до 65 дБ. 
У 25,9 % обстежених нами було виявлено знач-
не зниження порогів слуху на тони як у конвен-
ціальному, так і в розширеному діапазоні час-
тот. 

ОАЕ була зареєстрована у 37 пацієнтів. 
КСВП було патологічним у 25 пацієнтів: відсу-
тність І хвилі спостерігалось у 15,5 % випадків, 
підвищення періоду латентності V хвилі у 62,2% 
випадках, подовження між пікових інтервалів І-
ІІІ у 17,8 %, подовження між пікових інтервалів 
І-V у 45 %. Середня об’ємна швидкість кро-
вотоку в хребетних артеріях в статичному по-
ложенні у пацієнтів становила 25,4±3,2 мл/хв, 
сумарно перфузія вертебробазилярного басейна 
по основній артерії в статичному положенні - 
63,1±3,3 мл/хв. 

Результати. Хворі в післяопераційноий 
період відзначали відсутність або зменшення 

вираженості головного болю, запаморочення, 
зменшення нападів дроп-атак, покращення 
пам’яті, нормалізацію загального самопочуття і 
сну. Така динаміка спостерігалася у 33 хворих. 
У 8 хворих стан у післяопераційному періоді 
був без позитивної динаміки, у 3 спостерігалося 
погіршення стану. 

Після проведеного лікування у пацієнтів у 
хворих як у конвенціональному, так і в розши-
реному діапазонах частот зафіксовано вірогідне 
покращення порогів звукосприйняття порівняно 
з особами контрольної групи  

Реакція центральних відділів слухового 
аналізатора на курс лікування проявлялася нор-
малізацією амплітуди піків КСВП та покращан-
ня показників КСВП, а саме латентних періодів 
піків V хвилі. Так, до лікування він становив 
5,77±0,2 мс, після 5,50±0,1 мс. 

Спектральні показники гемодинаміки у 
звільнених артеріях мали вірогідну різницю по-
рівняно з доопераційними даних, приріст 
об’ємної швидкості кровотоку основної артерії 
становив 43±2,13 мл/хв. 

Висновки. Отримані результати проведе-
них досліджень можна розглядати як доказ ура-
ження різних відділів слухового аналізатора у 
хворих з екстравазальною компресією вертебра-
льних артерій. Способом корекції проявів вер-
тебробазилярної недостатності, а також кохлеа-
рних проявів цього захворювання є призначення 
хірургічного лікування, спрямованого на усу-
нення патологічного стиснення уражених верте-
бральних артерій і відновлення нормального 
кровотоку в них. 
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О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, М.В. ТАРАСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ ДЕКСАМЕТАЗОНУ  
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОГО ВУХА ЩУРІВ  

З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНИМ АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ 
 

Важливим аспектом вивчення проблеми 
порушень нейрогуморальної регуляції є дослі-
дження впливу автоімунного процесу на стан 
нейрогуморальної регуляції. Клітинні структури 
внутрішнього вуха є дуже чутливими до даних 
змін та як і більшість клітин нервової тканини 
функціонально залежать від сталості основного 
обміну. Актуальною залишається проблема ме-
дикаментозної терапії для таких хворих. 

Метою роботи було дослідження функці-
онального стану структур внутрішнього вуха 

щурів при моделюванні у них автоімунного ти-
реоїдиту (АТ) після застосування інтратимпана-
льного введення дексаметазону. 

Моделювання АТ ми проводили шляхом 
введення тваринам з питною водою NaI в конце-
нтрації – 50 мг/л( що перевищує нормальну кон-
центрацію NaI в 100 разів). Як підтвердження 
розвитку АТ у експериментальних щурів прово-
дилось дослідження рівня антитіл до тиреоглобу-
ліну (АТГ) в сироватці крові, дані були виражені 
в одиницях оптичної щільності (ОЩ). Дослі-
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дження рівня та характеру порушень звукосп-
риймаючого апарату у щурів проводилося за до-
помогою реєстрації отоакустичної емісії на час-
тоті продукту спотворення (ПСОАЕ). Перед ко-
жним дослідженням ПСОАЕ всі щури вводились 
в інгаляційний наркоз. Відповідно дослідження 
проводили у двох групах білих щурів. Перша 
група – інтактні тварини (13щурів), друга група – 
щури з автоімунним тиреоїдитом (17 щурів). Пе-
ршу реєстрацію ПСОАЕ проводили щурам обох 
груп дослідження до моделювання АТ у щурів 
другої групи. Другу на 6 тижні експерименту, 
третю на 10 тижні. З 11 тижня експерименту щу-
ри основної групи були поділені на дві підгрупи. 
Щурам першої підгрупи основної групи (8 тва-
рин) провели три двобічних інтратимпанальних 
введення розчину дексаметазону з інтервалами в 
одну добу. Щурам другої підгрупи основної гру-
пи (9 тварин) провели такі ж маніпуляції з тим же 
інтервалом, але інтратимпанально вводили поєд-
нання розчинів дексаметазону з 2% нестабільною 
гіалуроновою кислотою, в пропорції 1:1. 

Показники ОЩ становили: основна група 
– 0,69±0,24; контрольна група – 0,46±0,05 
(p<0,01). При проведенні ПСОАЕ в обох групах 
реєстрували 100% відгук в частотному діапазоні 

2000 – 8000 Гц. При повторній реєстрації 
ПСОАЕ через 6 тижнів після моделювання ста-
ну АТ у щурів другої групи, в порівнянні з пер-
шою у 41,2 % відмічалось відсутність відгуків 
ПСОАЕ. При реєстрації ПСОАЕ через 10 тижнів 
після моделювання стану АТ у щурів другої 
групи, в порівнянні з першою у 76,5 % відміча-
лось відсутність відгуків ПСОАЕ. При реєстра-
ції ПСОАЕ на 11 тижні були отримані наступні 
результати: у 37,5% (3 щура) щурів першої підг-
рупи основної групи відмічалося наявність від-
повідей ПСОАЕ, щодо щурів другої підгрупи 
основної групи – відповіді ПСОАЕ були зареєс-
тровані у 66,7% (6 щурів).  

Висновки:  
- зниження відсотка реєстрації відповідей 

ПСОАЕ після моделювання АТ у щурів другої 
групи свідчить про негативний вплив автоімун-
ного процесу на структури внутрішнього вуха у 
щурів. 

- підвищення відсотка реєстрації відпові-
дей ПСОАЕ після інтратимпанального введення 
розчину дексаметазону (до маніпуляцій – 23,5% 
та 52,9% – після маніпуляцій) свідчить про 
«отопротективний» вплив препарату, особливо 
в поєднанні з гіалуроновою кислотою. 

 
© О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, 2016 
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 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОНАЛЬНОЇ ПОРОГОВОЇ  
АУДІОМЕТРІЇ ТА КСВП У ПАЦІЄНТІВ З АКУСТИЧНОЮ НЕВРИНОМОЮ 

 
Вступ. Акустичні невриноми складають 

близько 6% всіх внутрішньочерепних пухлин, 
близько 30% пухлин стовбура головного мозку, 
а також близько 85% пухлин в області мосто-
мозочкового кута.  

Метою даного дослідження було порівня-
ти і проаналізувати результати тональної поро-
гової аудіометрії та КСВП у пацієнтів з акусти-
чною невриномою. 

Матеріали та методи. Нами було про-
аналізовано клінічні дані 97 пацієнтів з діагно-
зом акустична невринома. Діагноз підтверджено 
МРТ. Всі пацієнти були обстежені та спостері-
галися на Кафедрі та Клініці отоларингології 
Варшавського медичного університету з 2010 по 
2014 роки. Пацієнти були розділені на 3 групи в 
залежності від стадії пухлини. Аналізувалися 
розмір невриноми, результати тональної поро-
гової аудіометрії та дослідження КСВП.  

Результати та обговорення. Перша гру-
па склала 44 пацієнти. Середні пороги слуху 
(500, 1000, 2000, 4000 Гц) в цій групі склали 
36,9±19,7 дБ. КСВП дослідження показало, що 
в 18 випадках (40,91%) хвилі не були виявлені. 
Хвиля V була зафіксована в 24 випадках 
(54,55%). Тільки в 12 (27,27%) випадках хвилі 
КСВП був позитивним. Другу групу склали 35 
пацієнтів. Середній поріг слуху склав 41,6±18,3 
дБ. Під час аналізу КСВП в 60.00% випадків 
(10 пацієнтів) не були виявлені хвилі. У 14 ви-
падках (40%), хвиля V відзначалася, а в 22,86% 
(5 випадків) КСВП були позитивними. Третя 
група була найменшою і складалася з 18 паціє-
нтів. Середні пороги слуху склали 51,1±15,5 
дБ. У 7 випадках (38,89%) хвиля V була вияв-
лена, в 55,56% випадків (10 пацієнтів) хвилі не 
відзначалися, в 5 випадках (27,78%) хвилі були 
позитивними і вказували на ретрокохлеарну 
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патологію. Було відзначено, що зі збільшенням 
середніх порогів слуху збільшується значення 
інтервалів I-V, III-V, та величина хвилі V. Це 
пояснюється тиском, який чинить пухлина на 
волокна провідних шляхів слухового аналіза-
тора.  

Висновки. В результаті порівняння і ана-
лізу результатів тональної порогової аудіометрії 
та КСВП була встановлена пряма кореляція. Із 
збільшенням втрати слуху значення параметрів 
КСВП збільшується (інтервал I-V, III-V і латен-
тність V хвилі). 

 
© О.М. Науменко, К.Я. Терентьєва, K. Niemczyk, 2016 
 
 
 
 
 

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, Г.П. ЛЕЩЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПРОФИЛАКТИКА СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ СОСОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА 
 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) явля-
ется самостоятельным, поли этиологическим 
заболеванием, в основе которого лежит повреж-
дение сенсоневральных структур слухового 
анализатора, начиная от волосковых клеток 
спирального органа и заканчивая его корковым 
отделом.  

По данным литературы 2-6% населения 
земного шара имеют нарушения слуха и 74-75% 
из этого числа страдают СНТ. Более половины 
пациентов находятся в работоспособном возрас-
те и обращаемость их за медицинской помощью 
неуклонно растет. 

Из причин, приводящих к СНТ, можно 
выделить три основные:  

- сосудистые расстройства (гипертониче-
ская болезнь, вертебробазилярная недостаточ-
ность, церебральный атеросклероз); 

- инфекционные заболевания (грипп, 
ОРВИ, инфекционный паротит, сифилис и др.); 

- травматическая этиология (черепно-
мозговая, акустическая, баротравма). 

 Большинство авторов считают, что со-
судистый фактор является ведущим в развитии 
СНТ. Известно, что в его основе лежит нару-
шение кровообращения в лабиринтной арте-
рии, возникающее вследствие вертебробази-
лярной недостаточности (ВБН). Причины, при-
водящие к ВБН многообразны: гипертониче-
ская болезнь или артериальная гипертензия; 
атеросклероз сосудов головного мозга; шейный 
остеохондроз; сахарный диабет и др. Множест-
во факторов опосредованно влияет на измене-
ние сосудистого тонуса – метеовоздействие, 
стресс, физические нагрузки, резкое изменение 
положения головы, курение, алкоголь, несба-
лансированное питание. Сосудистые измене-
ния, возникающие при ВБН, могут носить ха-
рактер гидропса лабиринта, внутри лабиринт-
ного кровоизлияния, сосудистого спазма или 
тромбоза, что приводит к возникновению вто-

ричных дистрофических и некробиотических 
нарушений в улитке. 

Исходя из вышесказанного, современный 
подход к диагностике СНТ сосудистого генеза 
диктует необходимость проведения многопла-
нового обследования больного, включающего 
исследование сердечнососудистой системы, по-
казателей свертывания крови и липидного об-
мена, определение состояния глазного дна, МРТ 
головного мозга, ультразвуковую допплерогра-
фию сосудов головы и шеи. Всё это позволяет 
установить причину заболевания и выработать 
наиболее эффективную лечебную тактику. 

В ЛОР-клинике ЗГМУ за последние 3 го-
да находилось на стационарном лечении 698 
больных с СНТ (острая - 407, хроническая - 
291), в возрасте от 20 до 60 лет - 416, старше 60 
- 282 пациента. Сосудистый генез, при острой 
СНТ, выявлен у 264 больных, что составило 
65% от общего количества пациентов.  

При анализе времени госпитализации 
больных нами отмечено, что она совпадала с 
периодами смены фаз лунного цикла, когда 
происходит изменение гравитационных, элек-
тромагнитных и метеофакторов, что влияет на 
состояние жидкостных структур организма и 
резко изменяет сосудистый тонус. 

На консультациях смежных специалистов 
у 75% больных выявлена гипертоническая бо-
лезнь на фоне атеросклероза сосудов головного 
мозга и шеи, нарушение липидного обмена, ос-
теохондроз шейного отдела позвоночника. 

При проведении допплерографического 
исследования установлено: 72% больных имеют 
диффузный атеросклероз, у 55% больных выяв-
лен спастический кровоток вследствие ангиос-
пазма и атеросклеротического сужения сосудов 
вертебробазилярного бассейна. 

Таким образом, по данным проведения 
комплексного обследования больных с острой 
СНТ сосудистого генеза возможно формирова-
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ние группы «риска», что позволяет прогнозиро-
вать периоды, в которые может произойти по-
ражение слухового анализатора. 

 Пациентам с заболеваниями сердечносо-
судистой системы, нарушениями мозгового 
кровообращения и липидного обмена в резо-

нансные дни (дни смены фаз лунного цикла) 
целесообразно рекомендовать ограничение фи-
зических и психических нагрузок, правильный 
режим питания, сна и отдыха, а также консуль-
тации смежных специалистов для лечения со-
путствующих заболеваний. 

 
© М.И. Никулин, И.М. Никулин, Г.П. Лещенко, 2016 
 
 
 
 

Л.М. ОМЕРОВА, С.А. ЛАКИЗА, И.А. КУЗЬМУК, В.И. ШЕРБУЛ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ МЕДИАЛЬНАЯ МАКСИЛЛЭКТОМИЯ 
КАК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП К НОВООБРАЗОВАНИЯМ  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ. НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
 

Использование эндоскопических досту-
пов в хирургии воспалительных заболеваний 
носа и параназальных синусов все более широко 
входит в практику оториноларингологов. Иначе 
обстоит ситуация с хирургическим лечением 
новообразований, в частности новообразований 
верхнечелюстной пазухи. Тактика лечение опу-
холей данной локализации во многом зависит от 
их гистологического строения, локализации, 
распространенности, а также физического со-
стояния пациента. 

Для адекватного и полного удаления но-
вообразований верхнечелюстной пазухи в на-
стоящее время применяются как наружные (по 
Денкеру, Муру, Вебер-Фергюсену), так и эндо-
скопические доступы. В некоторых случаях 
приходится прибегать к расширенным комби-
нированным операциям, вплоть до выполнения 
краниоорбитальных или краниофациальных ре-
зекций. 

Согласно данным Европейского меморан-
дума по эндоскопической тактике хирургиче-
ского лечения опухолей носа, параназальных 
синусов, основания черепа (Suppliment 22, 
Rhinology, 2010), в течении последних десяти-
летий эндоскопическая эндоназальная хирургия 
опухолей данной локализации, имеет сущест-
венные преимущества и является приоритетной 
в лечении этой патологии. Мета-анализ Busquets 
J.M., Hwang PH. (2006) частоты рецидивирова-
ния опухоли после хирургического лечения 
1060 пациентов с синоназальной инвертирован-
ной папилломой (с 1992 по 2004 года) показал, 
что эндоскопические доступы оказались более 
эффективными (12% рецидивов) по сравнению с 
открытыми хирургическими доступами (20% 
рецидивов). Российские ринологи Ризаев А.А., 
Лопатин А.С., (2014) выявили 17% рецидива у 
пациентов с инвертированной папилломой по-

сле эндоскопической хирургии. Эндоскопиче-
ские доступы к опухолям верхнечелюстной па-
зухи имеют значительные преимущества: малая 
травматичность, лучшая визуализация опухоли 
и анатомических структур под увеличением, 
отсутствие внешних разрезов, сокращение вре-
мени нахождения пациента в стационаре.  

Одним из наиболее частых доступов в хи-
рургии образований верхнечелюстной пазухи 
является эндоскопическая медиальная максил-
лэктомия. Это операция, которая используется 
для удаления доброкачественных и злокачест-
венных опухолей, локализованных в медиаль-
ной и передней части пазухи, латеральной части 
носовой полости, этмоидального синуса и слез-
ного мешка, включает удаление медиальной 
стенки максиллярного синуса от нижней стенки 
орбиты до нижней стенки пазухи. Использова-
ние современной эндоскопической техники дает 
хороший обзор и позволяет четко дифференци-
ровать патологические ткани от здоровых. В 
зависимости от распространенности и локализа-
ции опухоли эндоскопическое удаление может 
сочетаться дополнительным локальным досту-
пом (P.J. Wormald) или смещением ограничи-
вающих структур носа (J. Jaber, J. Palmer). 

В ходе операции различают следующие 
шаги и особенности. Операция выполняется под 
общим обезболиванием. Производится тща-
тельная анемизация и инфильтрация анестети-
ком слизистой оболочки полости носа и носо-
вых раковин. Ряд авторов (P.J. Wormald) с це-
лью вазоконстрикции сосудистых образований 
крылонёбной ямки (a. maxillaris, 
a.sphenopalatine) проводят трансоральную инъ-
екцию анестетиков через большое крылонёбное 
отверстие (напротив второго маляра, не много 
кпереди от заднего края твердого неба) в кры-
лонёбный канал. Также в случае девиации пере-
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городки носа, а также при локализации патоло-
гии в передних отделах пазухи для увеличения 
пространства операционного поля и разворота 
угловых инструментов предварительно выпол-
няется септопластика для транслокации перего-
родки носа (J. Jaber, J. Palmer), или наложение 
транссептального окна (P.J. Wormald). Неодно-
значное отношение авторов к способам удале-
ние самого новообразования. Reda Kamel, J. 
Palmer удаляют опухоль по частям, W. Fokkens 
– одним блоком. Следующим этапом операции 
является унцинатотомия и формирование мега-
антростомы с удалением всех структур меди-
альной стенки кзади и кпереди. В случае лока-
лизации новообразования в области носослезно-
го канала, предварительно выполняется дакрио-
цисториностомия (D. Kennedy, J. Palmer., P.J. 
Wormald) или носослезный канал просто пере-
секается (Reda Kamel). Следующий этап опера-
ции субтотальное удаление нижней носовой 
раковины медальной и задней ее трети. При ло-
кализации опухоли в передних отделах нижняя 
носовая раковина может быть полностью удале-
на. Следующие этапы операции: формирование 
слизистого лоскута дна полости носа по J. 
Palmer, расширение мегантростомы с помощью 
назальных боров или долот с формированием 
одной общей полости носа и пазухи. Далее уда-
ление опухоли и ее источника с последующим 
удалением подлежащей надкостницы и жела-
тельно кости с помощью алмазных носовых бо-
ров.  

Исходя из данных многих авторов и опы-
та прохождения мастер-классов по Advanse хи-
рургии синусов, можно выделить основные пре-
имущества эндоскопической медиальной мак-
силлэктомии в сравнении с открытыми досту-
пами: отсутствие наружных разрезов, сохране-
ние целостности костных стенок наружного но-
са и верхней челюсти, отсутствие повреждения 
инфраорбитального нерва и соответственно па-
рестезий, отсутствие эпифоры, так как стенка 
слезного мешка не повреждается, полный кон-
троль над полостью после операции, меньшая 
болезненность после операций и кровоточи-
вость. 

Целью нашего доклада является демон-
страция использования медиальной эндоскопи-
ческой максиллэктоми у пациентов с инверти-
рованной папилломой вехнечелюстной пазухи и 
солидной плазмоцитомой верхнечелюстной па-
зухи. 

Материалы и методы. Под нашим на-
блюдением находились два пациента с новооб-
разованиями верхнечелюстных пазух. Первая – 
пациентка И., 45 лет, обратилась с жалобами на 
отсутствие носового дыхания слева, периодиче-

ские слизистые выделения из левой половины 
носа. В анамнезе эндоскопическая гайморото-
мия слева по поводу полипозного верхнечелю-
стного синусита, за 6 месяцев до обращения. 
Через несколько месяцев после выявлен опера-
ции рецидив заболевания. Произведена биопсия 
патологических тканей пазухи, в результате ко-
торой выявлена инвертированная папиллома. 
При эндоскопии полости носа – слева общий 
носовой ход обтурирован полипами, исходящи-
ми из среднего носового хода, при смещении 
полипов выявлена полипозная ткань с более 
мелкими полипами исходящими из раннее вы-
полненной антростомы слева. Также определя-
ется искривление перегородки носа с нарушения 
носового дыхания. При СКТ околоносовых па-
зух выявлено снижение пневматизации лобного 
синуса слева за счет отека слизистой, и наличие 
патологических тканей передней и задней груп-
пы клеток решетчатого лабиринта слева, сфе-
ноидального синуса слева, а также тотальное 
снижение пневматизации верхнечелюстного 
синуса слева с наличием гиперостоза на перед-
ненижней стенке синуса. По данным МРТ с 
контрастированием на Т2 взвешенных МР-
граммах выявлены характерные признаки ново-
образования верхнечелюстной пазухи средней 
интенсивности и более высокой интенсивности 
поражение лобного, этмоидального и сфенои-
дального синуса слева – характерные для воспа-
лительного процесса с образованием полипов. 
Установлен предварительный диагноз: инверти-
рованая папиллома верхнечелюстной пазухи, 
полипозный этмоидит слева. Искривление пере-
городки носа. Пациентке выполнено: септопла-
стика с широкой задней хондротомией и вре-
менной дислокацией четырехугольного хряща 
вправо для обеспечения широкого операционно-
го поля, эндоскопическая левосторонняя фрон-
тотомия, передняя и задняя этмоидотомия с об-
нажением крыши решетчатого лабиринта и уда-
лением полипозной ткани, левосторонняя сфе-
нотомия, субтотальная резекция нижней носо-
вой раковины и формирование мегаантростомы 
с пересечением носослезного канала в дисталь-
ных отделах, удаление новообразование одним 
блоком и удаление подлежащей надкостницы 
передней и нижней стенок пазухи с помощью 
назальных боров. Операция завершена фиксаци-
ей черырехугольного хряща перегородки носа к 
передней носовой ости. Тампонада носа 
«Merocel». Послеоперационный период проте-
кал без особенностей. При видеоэндоскопии 
носа через 3 мес после операции рецидива ново-
образования не выявлено, полость пазухи пол-
ностью эпителизирована. Клинический диагноз 
с учетом патогистологического заключения: 
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инвертированная папиллома верхнечелюстной 
пазухи слева, полипозный этмоидит. 

Пациент Д, 42 лет. Обратился с жалобами 
на отсутствие носового дыхания справа, перио-
дические слизисто-гнойные выделения из пра-
вой половины носа, ретроназально на протяже-
нии последних 4-5 месяцев. Носовое дыхание 
затруднено на протяжении последних 10 лет 
после травмы носа. Получал курс противовос-
палительной терапии без эффекта. В анамнезе 
частые гнойные гаймориты, травма носа. При 
эндоскопии полости носа слева без особенно-
стей. Справа общий носовой ход сужен за счет 
резкого смещения латеральной стенки носа вле-
во и перегородки носа вправо. Слизистая обо-
лочка носа отечна синюшна. Средняя носовая 
раковина деформирована в виде патологическо-
го изгиба, в среднем носовом ходе гнойное от-
деляемое. Новообразование не визуализируется. 
При СКТ пазух выявлено тотальное снижение 
пневматизации правого верхнечелюстного си-
нуса с наличием участка повышенной интен-
сивности в центе пазухи, резкое смещение ме-
диальной стенки пазухи вместе с нижней носо-
вой раковиной в полость носа. Также выявлены 
признаки нарушения плотности передней и ме-
диальной костных стенок пазухи. Пневматиза-
ция других синусов без особенностей. На МР-
граммах – объем пазухи увеличен за счет ново-
образования неравномерной интенсивности, 
бугристой формы с прилежащим отеком слизи-
стой.  

Установлен предварительный диагноз: 
Новообразование верхнечелюстной пазухи 
справа. Хронический правосторонний гайморит, 
грибковое тело верхнечелюстной пазухи спра-
ва? Искривление перегородки носа. Пациенту 

выполнена септопластика с широкой задней 
хондротомией и временной дислокацией четы-
рехугольного хряща влево для обеспечения ши-
рокого операционного поля, эндоскопическая 
правостороння унцинатотомия, левосторонняя 
антростомия. Выявлено бугристое новообразо-
вание синюшного цвета, средней плотности, 
умеренно кровоточащее, фиксированное к ме-
диальной стенке пазухи. Далее выполнена то-
тальная резекция нижней носовой раковины с 
пересечением в дистальных отделах носослез-
ного канала, формированием мегаантростомы и 
удалением новообразования одним блоком. 
Операция завершена фиксацией четырехуголь-
ного хряща перегородки носа к передней носо-
вой ости и тампонадой носа. Послеоперацион-
ный период протекал без особенностей. При 
видеоэндоскопии через 3 месяца после операции 
рецидива новообразования не выявлено, по-
лость пазухи полностью эпителизирована. Кли-
нический диагноз с учетом патогистологическо-
го заключения: Солидная плазмоцитома верхне-
челюстной пазухи справа. 

Выводы. 
Использование эндоскопических досту-

пов в хирургическом лечении новообразований 
верхнечелюстной пазухи реальны и могут ши-
роко внедряться в практику ринологов. 

Выполнение медиальной эндоскопиче-
ской максиллэктомиии не требует дополнитель-
ных технических затрат, но требует высокой 
подготовки и опыта хирурга. 

Эндоскопическая медиальная максиллэк-
томия обеспечивает максимальную визуализа-
цию и точную локализацию образования и от-
личается рядом преимуществ перед открытыми 
доступами. 
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ЛАЗЕРНА ХІРУРГІЯ ГІГАНТСЬКИХ ГЕМАНГІОМ ГОРТАНІ  
 

Ангіоми – Доброякісні пухлини гортані 
судинного походження. Як правило, мають вро-
джений характер і являють собою одиничні та 
поширені утворення. Гемангіоми (пухлини з 
кровоносних судин) мають червоне забарвлен-
ня, можуть розростатися в навколишні тканини і 
сильно кровоточать при травмуванні.  

MacKenzie вперше описав гемангіому го-
ртані у 1871 році. Частота зустрічаємості стано-
вить приблизно 1% від усіх доброякісних ново-
утворень гортані. Жінки хворіють у два рази 

частіше (Wolters Kluwer, 2001) За даними В.О. 
Бородуліної (1948), до 1948 р. у всій доступній 
світовій літературі були опубліковані лише 119 
випадків гемангіом гортані. Н. Костинеску 
(1964) з 1937 по 1964 р. спостерігав всього 4 
випадки цього захворювання.  

Гемангіоми поділяються на капілярні 
(прості), кавернозні (печеристі) і гіллясті геман-
гіоми. Капілярні гемангіоми візуалізуються як 
окремі плями синьо-багряного або червоного 
кольору і походять з розширених капілярів. Ка-
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вернозні гемангіоми мають вигляд вузлуватих 
новоутворень темно-синього забарвлення, пок-
ритих тонкою слизовою. Вони складаються з 
безлічі заповнених кров'ю порожнин. Гілляста 
гемангіома являє собою розташовані під слизо-
вою гортані припухлості, що складаються зі за-
повнених кров'ю судин.  

Лікування гемангіом гортані консервати-
вне та хірургічне. Консервативне: кортикостеро-
їди (pridnisolone) перорально 1-2 мг/кг ваги хво-
рого на день, регресія найбільш часто зазнача-
лася протягом перших двох тижнів лікуванням. 
Застосовують рекомбінантний інтерферон аль-
фа-2а і 2b в якості підшкірних ін'єкцій. В схемах 
консервативного лікування часто застосовують 
неселективні бета-блокатори (Пропранолол), 
доза пропранололу становить від 2 до 3 мг/кг на 
день. Слід зазначити що далеко не у всіх хворих 
консервативне лікування призводить до бажано-
го результау.  

Найчастіше в якості хірургічного ліку-
вання застосовують висічення гемангіом, кріо-
хірургію, лазерохірургію. Для лікування гіга-
нтських гемангіом гортані оптимальним мето-
дом хірургічного лікування є лазерохірургія. 
Вона дозволяє уникнути зайвої хірургічної 

травми з непередбачуваними наслідками для 
функції гортані, забезпечує добрий гема стати-
чний ефект та гарантує швидке відновлення 
після операції.  

Важливим моментом лазерохірургії гема-
нгіом гортані є вибір фізичних характеристик 
лазера. По-перше його довжина хвилі та потуж-
ність. 

В своїй практиці ми використовували діо-
дний лазер з довжиною хвилі 810нм при потуж-
ності від 15 до 20Вт. Довжина хвилі має бути 
близької до спектру поглинання гемоглобіну з 
одного боку та оптимальною для глибокого 
проникнення в м’які тканини пухлини. Нами 
було проліковано 5 хворих з великими гемангі-
омами гортані. В 3 випадках вогнища пухлини, 
окрім гортані, мали місця в ротоглотці та горта-
ноглотці. Розміри утворень коливалися від 
2х3см до 3х4 см. Всім хворим оперативне ліку-
вання виконувалось під контролем операційного 
мікроскопа. Ускладнень не помічено як в після-
операційному так і віддаленому періоді.  

Ми пропонуємо метод лазерохірургічного 
лікування гігантських гемангіом гортані під ко-
нтролем операційного мікроскопа як найбільш 
оптимальний та найменшінвазивний. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕЙ,  
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ПЕРСИСТЕНЦИЕЙ КАНАЛА ШТЕРНБЕРГА 

 
Назальная ликворея представляет собой 

патологическое состояние при котором проис-
ходит истечение цереброспинальной жидкости 
из полости черепа в полость носа вследствие 
образовавшихся дефектов в костях черепа и 
твердой мозговой оболочки различной этиоло-
гии. Спонтанная назальная ликворея – патоло-
гия, не связанная с травмой, хирургическим 
вмешательством, опухолями или радиотерапи-
ей. Частота встречаемости спонтанной назаль-
ной ликвореи составляет около 30% среди всех 
назальных ликворей (B. Filho, 2005).  

По данным исследований, посвященных 
анализу только спонтанной назальной ликвореи, 
в 42% случаев локализация ликворной фистулы 
находилась в области клиновидной пазухи, а 
именно – задняя или латеральная стенки (P. 
Shetty, 2000). Этиологическими факторами в 
данном случае выступают наличие у пациентов 
интракраниальной гипертензии, синдром «пус-

того» турецкого седла, гиперпневматизация 
клиновидной пазухи, а также врождённые де-
фекты основания черепа (например, персисти-
рующий боковой краниофарингеальный канал 
или канал Штернберга). 

Канал Штернберга – это врождённый де-
фект кости в области латеральной стенки кли-
новидной пазухи, который образуется вследст-
вие нарушения слияния точек окостенения 
крыльев клиновидной кости, её задних и перед-
них отделов в области латеральной стенки фор-
мирующейся клиновидной пазухи. Канал начи-
нается от соединения тела и заднего корня ма-
лого крыла клиновидной кости медиально к 
верхней глазничной щели и ниже и соединяется 
либо с глоткой на уровне влагалищного отрост-
ка, либо, при условиях достаточной пневмати-
зации, открывается в области латеральной стен-
ки клиновидной пазухи. Установлено, что боко-
вой краниофарингеальный канал – это постоян-
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ное анатомическое образование у 3-4-летних 
детей, но частота встречаемости у взрослых со-
ставляет лишь 4%. 

Таким образом, избыточная пневматиза-
ция клиновидной пазухи с формированием бо-
ковых карманов, персистенция латерального 
краниофарингеального канала, наличие интра-
краниальной гипертензии могут быть причина-
ми формирования менингоцеле либо менинго-
энцефалоцеле клиновидной пазухи с возмож-
ным развитием назальной ликвореи.  

На сегодняшний день проблема диагно-
стики и лечения спонтанной назальной ликво-
реи с локализацией фистулы в клиновидной па-
зухе успешно решается. Учитывая возможности 
современных методов нейровизуализации: ком-
пьютерная томография, магнитно резонансная 
томография, компьютерная томография с цис-
тернографией, возможно определить локализа-
цию и размеры ликворной фистулы во всех слу-
чаях. Благодаря использованию эндоскопиче-
ского трансэтмоидального птеригосфеноидаль-
ного доступа, который является методом выбо-
ра, удаётся герметично и надёжно закрыть де-
фект в основании черепа. 

За период с 2013 по 2015 г. было проопе-
рировано 3 пациента по поводу назальной лик-
вореи, которая возникла вследствие персистен-
ции канала Штернберга. У всех пациентов лик-
ворея носила интермиттирующий характер, в 
анамнезе были перенесенные менингиты. Один 
пациент в анамнезе лечился консервативно 

(люмбальный дренаж). Стандарт обследования 
включал КТ и МРТ-исследование, эндоскопиче-
ское исследования полости носа. В одном слу-
чае была выполнена КТ цистернография. У 2 
пациентов было наличие менингоцеле клино-
видной пазухи, у 1 – менингоэнцефалоцеле. Все 
пациенты были прооперированы эндоскопиче-
ски, эндоназально с использованием трансэт-
моидального птеригосфеноидального доступа. 
Пластика ликворной фистулы производилась с 
использованием широкой фасции бедра, кост-
ным фрагментом перегородки носа или пердней 
стенки клиновидной пазухи, назосептальным 
лоскутом. Пластический материал фиксировал-
ся в пазухе с помощью баллона катетера Фол-
лея, который удалялся на 7-е сутки после опера-
ции, губкой Мероцель, которая удалялась на 
первые или вторые сутки после операции. В од-
ном случае была постановка люмбального дре-
нажа на 7 суток, в связи с выраженной интра-
краниальной гипертензией. Все больные полу-
чали антибактериальную терапию, анальгетики. 
Рецидивов назальной ликвореи не было.  

Таким образом: персистенция канала 
Штернберга в сочетании с гиперпневматизацией 
клиновидной пазухи часто является причиной 
развития назальной ликвореи. Методом выбора 
оперативного лечения пациентов с назальной 
ликвореей, сопровождающейся персистенцией 
канала Штернберга, является эндоскопический 
трансэтмоидальный птеригосфеноидальный 
доступ. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ СТЕНОЗЫ ГОРТАНИ, ТРАХЕИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Проблема лечения стенозов гортани и 
трахеи, особенно рубцовой этиологии до на-
стоящего времени разработана недостаточно. 
Нет единого взгляда на методы лечения и веде-
ния послеоперационного периода. Существую-
щие в настоящее время способы хирургического 
лечения стенозов гортани и трахеи не все эф-
фективны и требуют много затрат.  

Цель нашей работы – повышение эффек-
тивности хирургического лечения больных с 
рубцовыми и паретическими стенозами (РС и 
ПС) гортани и трахеи, разработка алгоритма 
медикаментозного сопровождения в до־ и по-
слеоперационном периодах.  

Материалы и методы. Под нашим на-
блюдением находилось 59 больных со стеноза-
ми гортани и трахеи, из них 12 (20,2%) женщин 
и 47 (79,7%) мужчин. Рубцовые стенозы, кото-
рые развились у пациентов после хирургических 
вмешательств по поводу опухолевых процессов 
гортани – злокачественных на ранних стадиях 
заболевания, резидуальных – после полного 
курса лучевой терапии, а также папилломатоза, 
представляли наиболее многочисленную группу 
наблюдений – тридцать восемь мужчин (64,4%), 
и две женщины (3,3%). Группу больных с ПС 
гортани, после тиреоидэктомии, составляли де-
сять женщин (16,9%) и один мужчина (1,7%). У 
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3 пациентов (5,1%) ларинготрахеальный стеноз 
(ЛТС) развился после бытовой травмы. В 5 слу-
чаях (8,5%) причиной ЛТС стеноза явились тра-
хеотомии. 

Хирургическое лечение РС заключалось в 
иссечении рубцово измененных тканей и рас-
ширении полости гортани с помощью стента, а 
при значительных дефектах хрящевого остова 
гортани и трахеи, производилось его поэтапное 
восстановление аутохрящем и телом подъязыч-
ной кости (ТПК). Иссечение рубцово изменен-
ных тканей и стентирование произведено 18 
больным, пластическая реконструкция гортани 
аутохрящем и стентированием выполнена 16 
пациентам. В шести случаях, при стенозах ла-
ринго-трахеального сегмента, ларинготрахео-
пластика(ЛТП) производилась с имплантацией 
аутохряща, ТПК и введением стента. 

11 пациентам с ПС производилась ЛТП с 
односторонней аритенохордэктомией. Троим 
пациентам, с трахеальными стенозами, выпол-
нялась циркулярная резекция трахеи с наложе-
нием кругового трахеального анастомоза без 
формирования трахеостомы, в пяти наблюдени-
ях пластика передней стенки трахеи выполнена 
аутохрящем. 

Учитывая наличие сопутствующей пато-
логии в исследуемых группах больных, с целью 
повышения регенеративных процессов в до־ и 

послеоперационном периодах, им согласно ан-
тибиотикограмме и результатам биохимических 
исследований проводилась специфическая и 
неспецифическая противовоспалительная тера-
пия, коррекция белкового и электролитного об-
менов. При наличии воспалительных изменений 
в окружающих тканях назначали ферментные 
препараты местно, в виде фонофореза, и сис-
темно. Также в послеоперационном периоде 
использовали цитокины, низкомолекулярные 
гепарины. Ежедневно производились смена тра-
хеотомической трубки, туалет послеоперацион-
ной раны. Раз в три дня с целью контроля – 
фиброларинготрахеоскопия. Все больные дека-
нюлированы. 

Таким образом, положительные результа-
ты лечения у больных с обширными рубцовыми 
РС и ПС можно получить при тщательном пла-
нировании предоперационного и послеопераци-
онного периодов. Предлагаемые способы пла-
стической реконструкции с использованием ау-
тохряща и ТПК позволяют формировать просвет 
верхних дыхательных путей и значительно 
уменьшить риск рестенозирования. Использова-
ние индивидуальных схем медикаментозной 
терапии дает возможность исключить осложне-
ния гнойно-воспалительного характера в после-
операционном периоде и избежать повторных 
операций. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, Т.В. Бандыш, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипюк, 2016 
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УЗКОСПЕКТРАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

 
В успехе лечения, увеличения продолжи-

тельности и качества жизни больных раком гор-
тани ведущая роль принадлежит возможности 
выявления опухолевого процесса на ранней ста-
дии за счет визуализации минимально изменен-
ных участков слизистой оболочки органа с пра-
вильной интерпретацией полученных диагно-
стических данных и достоверной морфологиче-
ской верификацией процесса. С этой целью раз-
работаны и применяются «биологические эндо-
скопии», которые позволяют выявить пораже-
ния слизистых оболочек, не видимые при ис-
пользовании других методов исследования. В 
частности узкоспектральная эндоскопия (УСЭ), 
при которой используются фильтры с голубым 
и зеленым светом с длиной волны 415 и 540 нм 
соответственно. Узкополосный голубой свет 

проявляет поверхностные сосуды, зеленый свет 
отображает субэпителиальные сосуды. Сосуди-
стая сеть, которая плохо визуализируется при 
стандартной эндоскопии, хорошо обозрима в 
режиме УСЭ, что позволяет выявить участки 
измененной слизистой оболочки и идентифици-
ровать специфический сосудистый рисунок, ха-
рактерный для воспалительного процесса, пре-
допухолевых состояний и опухолей.  

Целью нашего исследования явилась 
оценка диагностической ценности использова-
ния УСЭ в диагностике предраковых заболева-
ний гортани.  

Материалы и методы. В ходе исследо-
вания нами был осмотрен 21пациент с различ-
ной патологией гортани – 13 (61%) мужчин и 8 
(38,1%) женщин. Из них 12 (57,1%) пациентов с 
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длительно протекающим хроническим гипер-
пластическим ларингитом, 5 (23,8%) – с добро-
качественным новообразованием гортани (фиб-
ромы, «певческие узелки», папиллома), 5 
(23,8%) человек – с гиперкератозом гортани. 
Всем больным проводилась УСЭ исследование 
гортани и по показаниям производилась инци-
зионная биопсия. У больных хроническим ла-
рингитом при выявлении участков слизистой 
оболочки с измененным сосудистым рисунком 
(патологической извитостью, расширенностью 
капилляров, образованием клубочков), прово-
дилась биопсия измененного участка с целью 
гистологического исследования материала. В 
последующем всем исследуемым проведено 
адекватное лечение согласно с медицинскими 
стандартами и в соответствии с гистологиче-
ским исследованием биоптата. 

Результаты. Среди обследованных паци-
ентов у 12 пациентов с хроническим гиперпла-
стическим ларингитом, у которых при узкоспек-
тральной эндоскопии было выявлено изменение 
сосудистого рисунка, при гистологическом ис-

следовании получено: в 3-х случаях – рак in situ, 
в 6 случаях – дисплазия плоского эпителия раз-
личной степени выраженности. У 5 пациентов с 
доброкачественными опухолями гортани выяв-
лено полное совпадение диагноза как клиниче-
ского, так и гистологического, а при проведении 
УСЭ у 4 пациентов не выявлено патологических 
изменений сосудистого рисунка, у больного с 
папилломой гортани отмечено наличие крупно-
петлистого капиллярного рисунка с расшире-
ниями. У 5 пациентов с гиперкератозом выявле-
ны изменения сосудистого рисунка при узко-
спектральном эндоскопическом исследовании, а 
по результатам гистологического исследования, 
у 3 – выявлен плоскоклеточный рак, в 2 случаях 
– рак in situ.  

Выводы 
УСЭ (NBI-эндоскопия) имеет высокую 

диагностическую ценность в диагностике рака 
in situ и дисплазии эпителия различной степени 
и может служить дополнительным диагностиче-
ским методом в ранней диагностике предрако-
вых заболеваний гортани. 

 
© Н.В. Пилипюк, Д.Н. Пилипюк, 2016 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИСФОСФОНАТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОМ ГАЙМОРИТЕ 

 
Одонтогенные верхнечелюстные синуситы 

составляют не менее 5 % от общего количества 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области, от 22 % до 86 % от общего количества 
больных с патологией ВЧП и от 3% до 7% от 
общего количества хирургических стоматологи-
ческих заболеваний. ДИ – это применение алло-
пластических конструкций, изготовленных из 
материалов с оптимальными биотолерантными и 
механическими свойствами, для внедрения  в 
костную ткань (с последующей остеоинтеграци-
ей) верхней и/или нижней челюстей в качестве 
опоры для зубных протезов при лечении частич-
ной или полной адентии. Это одна из наиболее 
динамично развивающихся областей стоматоло-
гии и медицины. Однако она сопряжена с высо-
ким риском развития осложнений на каждом из 
своих этапов, чему в ряде случаев предшествует 
недостаточное изучение плотности кости альвео-
лярного отростка верхней челюсти. 

В процессе анализа 146 историй болезни 
пациентов с одонтогенными гайморитами нами 
диагностирован хронический постимплантаци-

онный гайморит (ХПГ). По нашему мнению па-
тогенез ХПГ обусловлен качеством кости ВЧ, 
ухудшением биофизических свойств кости 
вследствие манипуляций в процессе ДИ.  

Остеотропные препараты угнетают про-
цессы резорбции в костной ткани, улучшают 
биомеханические характеристики и структуру 
кристаллов гидроксиапатита, что повышает 
компенсаторные возможности костной ткани 
при остеопорозе. Бисфосфонаты тормозят раз-
рушение костей остеокластами. Известен един-
ственный отечественный бисфосфонат – меби-
фон – динатриевая соль метиленбисфосфоновой 
кислоты: CH4-Na2-O6-P2-H2-O. Мебифон спосо-
бен образовывать устойчивые комплексы с ио-
нами кальция, ему присуща нормализация уров-
ня ионизированного кальция в сыворотке крови 
больных с остеопенией и остеопорозом. 

Цель работы – изучить влияние мебифо-
на на плотность костной ткани у больных ХПГ в 
процессе комплексного лечения. 

Материал и методы. Под нашим наблю-
дением находились 30 человек в возрасте от 39 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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до 55 лет с ХПГ и контрольная группа 18 здоро-
вых добровольцев в той же возрастной катего-
рии. Клиническая симптоматика ХПГ возникла 
после ДИ на ВЧ в сроки от 14 до 24 месяцев. 
Консервативное лечение у оториноларинголога 
давало кратковременные ремиссии длительно-
стью 3-6 месяцев. Рентгеновские компьютерные 
томографические исследования выполнялся на 
аппарате "Соматом Плюс 4" со шкалой рентге-
новской плотности –1024 – +3071 ед. X. Тип 
качества кости определяли по С. Misch. Гисто-
графический анализ проводили при помощи 
функции "Evaluate region of interest" по следую-
щим правилам: форма диафрагмы — круглая; 
площадь диафрагмы – постоянная во всех ис-
следованиях – 0,4 см. 1-е КТ исследование про-
водили после обращения больного и ринологи-
ческого обследования, 2-е – через 6 мес при 
контрольном обследовании.  

В стадии обострения заболевания пациен-
там назначалась, стандартная противовоспали-

тельная терапия. На 5-6-й день проведения те-
рапии и ликвидации острой клинической сим-
птоматики вводили Мебифон внутривенно ка-
пельно. 

Результаты. Лечебный алгоритм «лекар-
ственная терапия + мебифон» обеспечил увели-
чение длительности ремиссии с 4,5±0,9 до 
22,2±1,4 мес. Все больные наблюдались в тече-
ние 22-26 мес. Анализ рентгеновской плотности 
КТ изображений костных тканей ВЧ – показал 
достоверное увеличение показателя через 6 мес у 
всех больных после 1 курса лечения мебифоном.  

Выводы 
1. В процессе применения мебифона в 

комплексном лечении ХПГ происходит досто-
верное уплотнение костной ткани альвеолярно-
го отростка ВЧ. 

2. Лечебный алгоритм с применением ме-
бифона при ХПГ у лиц перенесших ДИ обеспе-
чил увеличение длительности ремиссии с 
4,5±0,9 месяца до 22,2±1,4 месяца. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.Н. Друмова, 2016 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫЙ ГАЙМОРИТ:  
АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ РЕАКЦИЙ ИММУНИТЕТА 

 
Развитие медицинских технологий, в ча-

стности, имплантационной техники восстанов-
ления зубов, предполагает возникновение ос-
ложнений не только в мягкой и костной тканях 
челюсти, но и в ближайших анатомических 
структурах, в частности, в околоносовых пазу-
хах. Частота возникновения таких осложнений в 
виде хронического постимплантационного гай-
морита (ХПГ) по данным различных авторов 
составляет от 24 до 34 %. 

Цель исследования: изучить, согласно 
современным взглядам на иммунопатогенез 
воспалительных заболеваний верхних дыха-
тельных путей, состояние иммунных механиз-
мов защиты как в системном так и локальном 
аспекте для определения патогенеза ХПГ, что 
будет способствовать разработке более эффек-
тивных методов комплексного лечения. 

Материал и методы: При определении 
иммунного статуса больных гайморитами раз-
личного генеза было обследовано по 10 человек 
с острым бактериальным синуситом (ОБС) и 
ПИГ, 12 практически здоровых людей анало-
гичного возраста составили контрольную груп-
пу (К). Среди показателей системного иммуни-

тета определяли содержание в сыворотке крови 
иммуноглобулинов классов М, G, A, антител к 
протеогликанам клебсиеллы, протеину А золо-
тистого стафилококка, стрептолизину-О гемо-
литического стрептококка, уровню ЦИК и ак-
тивности одного из лимфокинов – фактора тор-
можения миграции лейкоцитов – LIF, содержа-
нию цитокинов ИЛ-1 (провоспалительный) и 
ИЛ-10 (антивоспалительныйинтерлейкин). 

Результаты: У больных ОБС в отличие 
от пациентов с ПИГ выявляется повышенное 
содержание крупнодисперсных иммуноглобу-
линов в сыворотке крови (М и А классов), что, в 
свою очередь, свидетельствует об усилении ан-
тигенной нагрузки, которой, безусловно, явля-
ются патогенные инфекты. 

Определение в сыворотке крови провоспа-
лительного цитокина (ИЛ-1) и ИЛ-10 (противо-
воспалительный цитокин) показало достоверное 
увеличение содержания ИЛ-1 у больных постим-
плантационным гайморитом (р<0,05) а также 
тенденцию (р<0,1) к увеличению и противовос-
палительного ИЛ-10. Концентрация ЦИК в обеих 
группах была достоверно более высокой по срав-
нению с контролем. Эти данные свидетельствуют 
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об усилении механизмов связывания антигена 
при возможной бактериемии и активации факто-
ров иммунопатологической направленности, 
способствующих пролонгации воспаления. 

Выводы 
1. При остром бактериальном гайморите 

имеет место активация антимикробного антите-
логенеза, повышенное содержание провоспали-
тельного цитокина интерлейкина-1, лимфокина 
типа LIF, повышение концентрации иммуногло-
булинов классов М и А. 

2. При постимплантационном гайморите 
иммунологический антиинфекционный компо-

нент в крови выражен незначительно, однако 
уровень провоспалительного цитокина досто-
верно выше, чем в контроле. 

3. Более активная стимуляция антитело-
генеза, особенно антимикробного, у больных с 
острым бактериальным синуситом, по сравне-
нию с постимплантационным гайморитом, 
позволяет предполагать, что воспалительный 
процесс при ПИГ имеет характер травматиче-
ского воспаления, что в свою очередь требует 
новых подходов к лечению синусита на осно-
ве осложнений после дентальной импланта-
ции. 
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Метою даної роботи було підвищення 
ефективності лікування дітей з гострими та ре-
цидивуючими фарингітами за рахунок викорис-
тання комбінації оральних антисептиків та іму-
номодуляторів.  

Під наглядом було 199 дітей віком від 8 
до 17 років із гострими та рецидивуючими фа-
рингітами. 

На першому етапі 79 дітей було розподі-
лено на 4 групи в залежності від отриманої те-
рапії. 1-3 групи (по 23 дит.) отримували, відпо-
відно, фузафунгін, бензидаміна гідрохлорид, 
препарат фенола. Четверту (контрольну) групу 
склали 10 дітей, що отримували традиційну те-
рапію – вітамінотерапію, содові інгаляції, поло-
скання горла відваром протизапального травя-
ного збору.). Кожну групу розподіляли на дві 
підгрупи: А – хворі, у яких не було оперативних 
втручань на піднебінних мигдаликах, Б – паціє-
нти, що перенесли операції на піднебінних миг-
даликах. Тривалість лікування у всіх групах 7 
днів. На другому етапі 120 дітей розподілено на 
2 рівні групи, що отримували, відповідно, пре-
парат фенолу або бензидаміну гідрохлорид. Пі-
сля закінчення лікування хворим призначалась 
ад’ювантна терапія (АТ) (імуномодулятор, му-
козальна вакцина, пробіотик; в залежності від їх 
комбінацій пацієнтів кожної групи розподілено 
на 4 підгрупи по 20 дітей). 

Всім хворим до та, в різні строки, після 
лікування проводили отоларингологічне та іму-
нологічне обстеження. 

В результаті аналізу отриманих даних 
встановлено, що локальні антисептики (ЛА) 
(препарати фузафунгіну, бензидаміну, фено-
лу) більш ефективні при лікуванні дітей з гос-
трими та рецидивуючими фарингітами, ніж 
використання контрольного комплексу. Це 
підтверджується і результатами визначення 
прозапального цитокіну IL-1, який достовірно 
знижується при лікуванні ЛА хворих, що не 
переносили оперативних втручань на підне-
бінних мигдаликах, і мав тенденцію до зни-
ження у пацієнтів, що в минулому оперува-
лись на структурах лімфоглоткового кільця. 
Використання препаратів фузафунгіну та фе-
нолу призводило до зниження рівня sIgA в РС, 
а бенздиамін гідрохлорид достовірно не впли-
вав на його рівень. В той же час бензидамін 
гідрохлорид та фузафунгін достовірно не 
впливали на рівень альфа інтерферону в РС, а 
препарат фенолу достовдостовірно підвищу-
вав його вміст. В умовах експерименту in vitro 
всі досліджені ЛА пригнічували продукцію 
гамма інтерферону, частково про- та протиза-
пальних цитокінів, особливо, препарати бен-
зидаміну та фенолу. Тобто, результати імуно-
логічних досліджень, проведені in vivo та in 
vitro, свідчать про різноспрямовану дію ЛА, 
але загалом превалює імуносупресивний 
ефект, що обґрунтовує доцільність викорис-
тання імуномодулюючої терапії. 

Наявність чи відсутність в анамнезі хво-
рих оперативних втручань на піднебінних миг-
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даликах достовірно не впливало на ефективність 
лікування та зміну досліджуваних імунологіч-
них показників.  

Застосування при лікуванні дітей з реци-
дивуючим фарингітом оральних антисептиків та 
імуномоделюючих препаратів з пробіотиками 
може сприяти пригніченню в них проявів запа-
лення, на що вказує зменшення на рівні тенден-
ції вмісту в них у РС прозапального цитокіну 
ІЛ-1β. Використання схем лікування із застосу-
ванням антисептиків та ад‘ювантної терапії у 
вигляді імуномодулятору або мукозальної вак-
цини з пробіотиком призводило до достовірного 
підвищення рівня γ-інтерферону в РС цих паці-
єнтів, що вказує на активацію імунних механіз-
мів захисту слизової оболонки у хворих на хро-
нічний рецидивуючий фарингіт. 

По відношенню до вмісту в РС α-
інтерферону отримані данні свідчать, що ефек-
тивним є лише комбінація бензидаміна гідрох-
лориду з мукозальною вакциною. Інші схеми 
використання препаратів, які були задіяні в ро-
боті, мало діяли на продукцію цього противіру-
сного чинника. При всіх застосованих комбіна-

ціях препаратів достовірним було підвищення 
вмісту секреторної форми IgA при застосуванні 
антисептиків у поєднанні із імуномодулятором 
або мукозальною вакциною локальної дії та 
пробіотиком. Інші комбінації препаратів не при-
зводили у подальшому до суттєвих змін в кон-
центрації sIgA в РГС у порівнянні з вихідним 
рівнем. Всі використані схемі достовірно не 
впливали на вміст імунних комплексів у всі 
строки обстеження. 

Слід зазначити, що майже всі позитивні 
ефекти щодо стану локальної імунної системи 
виявлено через 2 міс після АТ. Результати кліні-
чних досліджень повністю співпадали з даними 
імунологічних обстежень. А саме, достовірне 
зниження кількості рецидивів у строки 6-12 мі-
сяців після АТ спостерігали у пацієнтів, що 
отримували антисептик в комбінації з імуномо-
дулятором або мукозальною вакциною та пробі-
отиком. 

Таким чином, застосування комбінованої 
терапії дітей з гострим та рецидивуючим фарин-
гітом дозволяє достовірно знизити можливість 
рецидивів захворювання. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТІОТРІАЗОЛІНУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
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Одним з напрямків в оптимізації лікуван-

ня і попередженні рецидивування захворювання 
у хворих на хронічний гнійний гайморит є за-
стосування тіотріазоліну. Методика місцевого 
застосування імуномодулятора тіотріазоліна 
полягала у наступному: проводили пункцію 
гайморової пазухи промивали її фізіологічним 
розчином і вводили лікувальну суміш, яка скла-
далась з 1% розчину тіотріазоліну та антибіоти-
ку широкого спектру дії. Крім того, хворі в ком-
плексі лікування отримували 1% тіотріазолін 2 
мл парентерально один раз у день на протязі 10-
15 днів. 

Проводилась оцінка стану клінічного та 
імунологічного статусу у хворих на хронічний 
гнійний гайморит, що отримували комплексне 
лікування з тіотріазоліном та хворих, які лікува-
лись без імуномодулятора. 

Хворим проводились основні оториноло-
гічні обстеження з обов’язковим забором пато-
логічного вмісту ураженої пазухи для імуноло-

гічних досліджень, що включали: визначення 
кількості основних імунокомпетентних клітин; 
виявлення в популяції великих грануловмісних 
лімфоцитів (ВГЛ); дослідження рівня імуногло-
булінів A, D, G, M в сироватці крові, секретор-
ного і мономерного Ig A ексудатах з гайморових 
пазух; визначення числа фагоцитуючих клітин 
крові; визначення загального Ig E в сироватці 
крові; дослідження рівня цитокінів (ІЛ-1 і ІЛ-10 
в сироватці і промивній рідині гайморових па-
зух); визначення рівня ЦІК в сироватці крові; 
визначення функціональної активності природ-
них цитотоксичних клітин крові (NK клітин); 
дослідження функціональної активності Т-
лімфоцитів в ІВЛ (індекс взаємодії лімфоцитів); 
визначення фагоцитарної активності клітин 
крові in vitro; виявлення в сироватці крові рівня 
антистрептолізину-О; виявлення в сироватці 
крові рівня антитіл до антигенів протеїну А ста-
філокока; визначення продукції фактора галь-
мування міграції лейкоцитів клітинами крові 
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хворих на хронічний гнійний верхньощелепний 
синуїт. 

Проведені дослідження імунного статусу у 
хворих на хронічний гнійний гайморит показали, 
що у значної їх частини мав місце вторинний 
імунодефіцит. У хворих, яким у пазуху вводили 
суміш тіотріазоліна з антибіотиком, позитивний 
клінічний ефект було отримано при меншій кіль-
кості пункцій у відносно більшому числі випад-
ків, порівняно з хворими, які тіотріазолін не 
отримували. Імунологічні дослідження проводи-
ли також відразу після закінчення консерватив-
ного лікування і через 3 місяці після лікування. В 
останньому випадку кількість імунологічних тес-
тів по визначенню показників місцевого та сис-
темного імунітету була мінімальною. 

Віддалене обстеження хворих через один 
рік показало, що в 1 пацієнта з 25 хворих, що 
лікувались з використанням тіотріазоліну був 
рецидив захворювання, а у групі порівняння – у 
6 з 25 пролікованих хворих. 

Включення тіотріазоліну в комплексну 
терапію хворих на хронічний гнійний верхньо-
щелепний синуїт сприяло більш широкому спе-
ктру позитивних зсувів, а також стійкому кліні-
ко-імунологічному ефекту терапії хворих на 
хронічний гнійний верхньощелепний синуїт. 
Загострення хронічного гнійного верхньощеле-
пного синуїту розвивається на фоні вторинного 
імунодефіциту організму, тому раціональна і 
адекватна його терапія повинна поєднувати лі-
карські засоби з імуномодулюючою дією. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ “КВІКС” ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ  
ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
Ефективність оперативного лікування за-

хворювань носа залежить не тільки від тактики 
та техніки, але й від адекватного ведення після-
операційного періоду, тому вивчення дії різно-
манітних лікарських засобів на слизову оболон-
ку носа для прискорення репаративних проце-
сів, відновлення фізіологічних функцій є над-
звичайно актуальним. Після кожного оператив-
ного втручання виникає післяопераційний не-
жить, набряк, гіперсекреція, транзиторне погір-
шення носового дихання, гіпосмія, можливі роз-
виток атрофічних процесів, утворення синехій 
та перфорацій. Тому метою нашого дослідження 
було вивчення дії на слизову оболонку носа в 
післяопераційному періоді після ендоназальних 
оперативних втручань препарату «Квікс» (наза-
льний спрей гіпертонічного розчину води Атла-
нтичного океану в оптимальній концентрації з 
комбінацією цілющих мінералів та мікроелеме-
нтів).  

Препарат знімає набряк, зволожує слизо-
ву оболонку, розріджує секрет слизової оболон-
ки носа та сприяє його виведенню, відновлює 
носове дихання.  

Під нашим наглядом було 156 хворих ві-
ком від 15 до 78 років, яким проводились опера-
тивні втручання в порожнині носа, а саме: підс-
лизова резекція перегородки носа – 68, двобічна 
ощадлива конхотомія – 12, задня конхотомія – 

4, двобічна вазотомія – 14, поліпоетмоїдотомія – 
32, редресація перегородки носа – 3, підслизова 
резекція перегородки носа і двобічна конхото-
мія – 18, поліпоетмоїдотомія і задня конхотомія 
– 5. Усім хворим до- та післяопераційному пері-
оді проводились наступні обстеження: стандар-
тний ЛОР-огляд (передня риноскопія з анеміза-
цією та задня риноскопія), відеоендоскопія по-
рожнини носа, дослідження дихальної та нюхо-
вої функції носа, ринопневмометрія, ольфакто-
метрія, дослідження стану мукоциліарного клі-
ренсу (транспортної функції) за допомогою са-
харинового тесту. 

Усі хворі по веденню післяопераційного 
періоду були розділені на дві групи: основна 
110 чоловік і контрольна – 46. Ведення післяо-
пераційного періоду у двох групах включало 
призначення антибіотику, туалет з анемізацією 
порожнини носа. В контрольній групі додатково 
призначалась олія шипшини по ½ піпетки тричі 
на добу, в основній – препарат “Квікс” по 2 
вприскування у кожний носовий хід 3-4 разів на 
добу протягом 10-12 днів. 

Ефективність лікування оцінювали за 
об’єктивними даними: набряк, гіперемія, раньо-
вий секрет, фіброзні нашарування та відновлен-
ня дихальної, нюхової та транспортної функцій 
слизової оболонки носа. В основній групі реак-
тивні явища зникли і носове дихання та нюх 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 111 

відновилось на 8-10 день, транспортна функція 
нормалізувалась на 14-15 день, у порівнянні з 
контрольною групою, де відновлення функції 
дихання та нюху настало на 13-14 день, а відно-
влення транспортної функції – на 19-20 день. 
Крім того, схильність до синехієутворення у 
групі з використанням «Квіксу» зафіксована у 1 
випадку, у контрольній групі на 10-13 день у 3-х 
хворих утворились ніжні синехії, що потребува-
ло додаткового лікування. 

Отримані результати лікування дозволя-
ють рекомендувати препарат “Квікс” для широ-

кого використання в післяопераційному періоді 
після ендоназальних операцій. Позитивний ефект 
відмічено також при використанні препаратів 
кікс з алое у дітей та кікс з евкаліптом у дорос-
лих, які ми все таки частіше використовуємо при 
гострих і хронічних захворюваннях носа, БНП, 
слухової труби та вуха. Призначення препаратів 
«Квікс» призводить до покращення якості життя 
пацієнтів, скорочення термінів лікування, відно-
влення дихальної та нюхової функцій, позитивно 
впливає на функціональний стан мукоциліарної 
системи слизової оболонки носа. 
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СТАН МІКРОБІОТИ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ 
ОБҐРУНТУВАННЯ ВКЛЮЧЕННЯ СИМБІТЕРУ В КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ  
ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ 

 
Провідна роль у формуванні дизбіозу ки-

шківника належить порушенню популяційного 
рівня біфідо-, лакто- і еубактерій. Нормальна 
мікрофлора при дисбіозі нездатна в повному 
обсязі виконувати основні фізіологічні функції. 
Досліджуваний контингент  склали 40 хворих на 
хронічний гнійний верхньощелепний синуїт в 
стадії загострення з ЦД 1 типу середньої ступені 
важкості та 28 хворих на ХГВС без супутньої 
патології віком від 18 до 45 років. Клінічно за-
гострення синуїту проявлялось типовими місце-
вими та загальними симптомами у всіх хворих. 
В постановці діагнозу враховували дані рентге-
нологічного обстеження і діагностично-
лікувальної пункції верхньощелепної пазухи. 
При цьому оцінювали об’єм пазухи та характер 
патологічного вмісту, який піддавався мікробіо-
логічному дослідженню. Усі хворі на ХГВС з 
ЦД 1 типу отримували інсулін та були про кон-
сультовані ендокринологом. 

Враховуючи той факт, що значна кіль-
кість запальних процесів перебігає на фоні зни-
женої резистентності організму і дисбіотичних 
змін кишківника, всім 40 хворим з загостренням 
ХГВС на фоні ЦД 1 типу та 28 хворим без ЦД 1 
типу проводили мікробіологічне дослідження 
порожнинного вмісту товстої кишки шляхом 
визначення видового складу та популяційного 
рівня автохтонних та аллохтонних пред-
ставників мікрофлори фекалій з наступним 
встановленням ступеню дисбіотичних змін. Ві-

дповідні дослідження проведено у 15 здорових 
пацієнтів. 

Результати мікробіологічного досліджен-
ня демонструють характерні зміни у видовому 
складі анаеробної та аеробної автохтонної, фа-
культативної й аллохтонної мікрофлори вмісту 
порожнини товстої кишки, значно відрізняю-
чись від показників видового складу мікрофло-
ри порожнини товстої кишки у хворих з ЦД, без 
ЦД та у практично здорових. Характерним для 
мікробіоценозу порожнини товстої кишки хво-
рих на ХГВС з ЦД 1 типу є виражений дефіцит 
автохтонних облігатних фізіологічно корисних 
біфідобактерій та лактобактерій. Так, популя-
ційний рівень біфідобактерій знижується на 
51,04 %, лактобактерій – на 23,46 %. Разом з 
тим, кількість анаеробних грамнегативних бак-
тероїдів та аеробних непатогенних кишкових 
паличок  достовірно збільшується у вмісті по-
рожнини товстої кишки (на 17,59% та 21,49% 
відповідно). Паралельно із зниженням біфідоба-
ктерій та лактобактерій зростає популяційний 
рівень факультативних умовно-патогенних ана-
еробних та аеробних мікроорганізмів – клостри-
дій, пептококів, протеїв, стафілококів.  

Отримані результати дозволяють ствер-
джувати, що при ХГВС з ЦД 1 типу середнього 
ступеню важкості у всіх хворих формується ки-
шковий дисбактеріоз або дисбіоз, основним чи-
ном ІІ ступеню (78%) та ІІІ ступеню (22%)  за 
рахунок елімінації та вираженого дефіциту ав-
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тохтонних життєвокорисних бактерій, що нега-
тивно впливає на його перебіг. При ХГВС без 
супутньої патології у більшості хворих 24 
(85,5%) також формується дисбіоз кишківника І 
ступеню, а у 4 хворих (14,5%) дизбіотичних 
змін не виявлено. Отримані результати були 
враховані при розробці лікувальної тактики  з 

системним використанням пробіотика Симбітер 
у комплексній терапії хворих на ХГВС з ЦД 1 
типу, так як корекція мікроекологічних пору-
шень базується на наступних основних принци-
пах: лікування основного захворювання, терапія 
поєднаної патології та корекція дисбіотичних 
порушень. 
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ВИКЛАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ  
НА КУРСІ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ БДМУ 

 
На курсі отоларингології БДМУ навчання 

за кредитно-модульною системою (КМС) на  4 
курсі у студентів медичних факультетів прово-
диться протягом 8 років.  

На основі типової навчальної програми 
створено робочі навчальні програми викладання 
за кредитно-модульною системою з «отоларин-
гології» для студентів медичних факультетів та 
з «хвороб вуха, горла, носа» для студентів сто-
матологічного факультету. Викладання ЛОР-
захворювань здійснюється впродовж одного 
семестру, тобто студенти фактично одночасно 
вивчають анатомію, фізіологію, патанатомію, 
патофізіологію вуха, горла, носа з клінічних по-
зицій, а також проходять етапи пропедевтично-
го факультетського і госпітального навчань.   

 Обсяг навчального навантаження студе-
нтів визначений у кредитах ECTS. Дисципліна 
структурована на 1 модуль – оториноларинголо-
гія, який розподілений на 4 змістовних моду-
лі:1.Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослі-
дження ЛОР-органів. 2.Захворювання вуха. 
3.Захворювання верхніх дихальних шляхів. 
4.Невідкладна допомога при захворюваннях 
ЛОР-органів. 

Види навчальних занять, згідно з навча-
льним планом, наступні: лекції; практичні за-
няття; самостійна робота студентів; консульта-
ції. 

Погодинний навчальний план для студен-
тів медичних факультетів : лекції – 6 годин, 
практичні заняття – 34 годин, самостійна робота 
– 50 годин, всього – 90 годин. Погодинний на-
вчальний план для студентів стоматологічного 
факультету: лекції – 6 годин, практичні заняття – 
24 годин, самостійна робота – 38 годин, всього – 
68 годин. В цілому аудиторне навантаження 
складає 44%, а самостійна робота студентів 56%. 

Теми лекційного курсу розкривають пи-
тання відповідного курсу отоларингології. 

Практичні заняття за методикою їх організації є 
клінічними, бо передбачають засвоєння методів 
ендоскопічного дослідження ЛОР-органів, дос-
лідження функцій ЛОР-органів у хворих, визна-
чення діагнозу на підставі узагальнення отрима-
них даних, проведення дифдіагнозу, призначен-
ня адекватного курсу лікування з приводу конк-
ретного захворювання у відповідності до прото-
колів, вирішення тестів, ситуаційних задач. 

Тривалість практичного заняття з отола-
рингології становить 4 години, включає визна-
чення вихідного рівня знань студентів, розгляд 
основних питань теми заняття, опанування 
практичних навичок. Протягом 8-го практично-
го заняття студенти самостійно проводять кура-
цію хворого та пишуть історію хвороби, яку за-
хищають на 9-му практичному занятті. Поточна 
навчальна діяльність студентів контролюється 
на практичних заняттях відповідно до конкрет-
них цілей. Застосовуються такі засоби контролю 
рівня підготовки студентів: тести, розв’язування 
клінічних ситуаційних задач, курація тематич-
них хворих, трактування даних рентгенологіч-
них та аудіометричних досліджень, контроль 
практичних навичок, інші. 

Підсумковий контроль засвоєння модулю 
здійснюється по його завершенні. Він включає 
тестовий контроль із вирішенням 15 тестових 
завдань, здачу практичних навичок, письмові 
відповіді на два запитання (одне – з анатомії, 
фізіології та методів дослідження ЛОР-органів, 
друге – за клінічною темою), а також 
розв’язування клінічної ситуаційної задачі. Оці-
нка успішності  студента з отоларингології є 
рейтинговою і виставляється за багатобальною 
шкалою, як середня арифметична оцінка засво-
єння модулю та має визначення за системою 
ECTS і традиційною шкалою. 

Розподіл балів здійснюється таким чи-
ном: загальна кількість балів, які може отрима-
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ти студент становить 200; вони розподіляються 
на бали, які отримав студент за поточну успіш-
ність та за підсумковий контроль. Максималь-
на кількість балів за поточну успішність – 120 
балів, підсумковий модульний контроль – 80 
балів, ІРС (індивідуальна робота студента) – 8 
бали. Отримані студентами під час практичних 
занять оцінки за традиційною системою конве-
ртуються у систему балів таким чином: «5» – 8 
балів, «4» – 7 балів, «3» – 6 балів, «2» – 0 балів. 
Студент допускається до підсумкового моду-
льного контролю за умови виконання навчаль-
ної програми і набравши не менше 84 балів. 
Підсумковий модульний контроль зараховуєть-
ся, якщо студентом набрано не менше 50 балів 
з 80.  

Студенти оцінюються за шкалою ECTS 
таким чином: А (відмінно) – 180-200 балів; В 
(дуже добре) – 165-179 балів; С (добре) – 150-
164 бали; D (задовільно) – 135-149 балів; Е (сла-
бко) – 120-134 бали; FХ (незадовільно з можли-
вістю повторного складання) – 70-119 балів;  F 

(незадовільно з обов’язковим повторним кур-
сом) – 1-69 балів.   

Висновки:  
1. Позитивними сторонами КМС є безпе-

рервність контролю знань студентів і активне їх 
навчання на протязі усього семестру, а не тільки 
у період сесії. До недоліків КМС відноситься 
збільшення обсягів самостійної роботи студен-
тів при скороченні годин на лекції та практичні 
заняття, масове впровадження тестової системи 
у деяких випадках призводить до отримання 
неякісних та поверхневих знань.  

2. Впровадження КМС у навчальний про-
цес підвищує заінтересованість студентів, від-
повідальність і бажання до самовдосконалення. 
КМС оцінки діяльності студентів є об’єктивною 
і справедливою, сприяє вихованню у студентів 
самодисципліни.  

3. Найкращі результати навчання можна 
отримати при поєднанні кредитно-модульної 
системи з традиційною системою викладання 
отоларингології.  
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ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ГЛІЦЕРОЛОВОГО ТЕСТУ ПРИ ХВОРОБІ МЕНЬЄРА 
 

Розвиток патологічних симптомів хвороби 
Меньєра пов’язаний із збільшенням кількості 
лабіринтної рідини та виникненням внутрішньо-
лабіринтної гіпертензії. Морфологічним субстра-
том хвороби Меньєра є ендолімфатичний гід-
ропс, а головним патогенетичним фактором – 
дисфункція вегетативної нервової системи у від-
ношенні інервації судин внутрішнього вуха. 
Хвороба Меньєра у половини хворих розпочина-
ється з розвитку слухових розладів – 
суб’єктивного шуму у вусі та зниження слуху і 
до появи класичної тріади симптомів її нерідко 
розцінюють як кохлеарний неврит. Класична трі-
ада при хворобі Меньєра включає: порушення 
слуху; шум у вусі; приступоподібне запаморо-
чення з нудотою, блювотою, порушенням рівно-
ваги, розладом серцево-судинної системи, під-
вищеним потовиділенням. Але не завжди спосте-
рігаються всі названі симптоми одночасно. Ди-
ференційний діагноз слід проводити з кохлеар-
ним невритом, лабіринтитами, кохлеарною фор-
мою отосклероза, захворюваннями мосто-
мозочкового кута, низкою захворювань центра-
льної нервової системи, які супроводжуються 

меньєроподібним симптомокомплексом. Дифе-
ренційна діагностика базується на акуметричних 
та аудіометричних даних , оскільки аудіологічна 
картина при хворобі Меньєра дуже своєрідна і 
характеризується 5 ознаками та носить назву « 
приглухуватість при ендолімфатичному гідроп-
сі». Але не зважаючи на специфічні аудіологічні 
ознаки провести диференційну діагностику та 
виставити діагноз хвороби Меньєра важко, особ-
ливо на ранніх стадіях захворювання. Підтверди-
ти діагноз чи діагностувати хворобу Меньєра 
допомагають дегідратаційні тести з гліцеролом, 
фуросемідом, ксилітом. В практичній діяльності 
найчастіше використовують гліцероловий тест з 
розрахунку 1,4- 1,7 мл гліцеролу на один кіло-
грам ваги з рівним об’ємом 5-10% аскорбінату 
натрію. Дослідження слуху (аудіометрія) прово-
дять перед прийняттям гліцеролу та через 2, 3, 24 
і 72 години. Практично о 9 год. проводять аудіо-
метрію, 9 год. 15 хв. хворому натще дають випи-
ти гліцеролову суміш, аудіометрії проводять в 11 
год. 15 хв., 12 год. 15 хв. та о 9 год. наступного 
дня. Існує кількісна та якісна оцінка гліцеролово-
го тесту. Кількісна оцінка гідропсу завитки базу-
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ється на визначенні зниження порогів звукосп-
рийняття в децибелах і відповідно покращення 

розбірливості мови по відношенню до початко-
вого рівня. 

 
Кількісна оцінка гідропсу завитки 

Ступінь гідропсу зниження порогів слуху покращення розбірливості мови 

I на 10 дБ на 3 частотах,  
або 5 дБ на всьому діапазоні не менше 8-16 % 

II на 15 дБ на 3-х частотах,  
10 дБ по всьому діапазону не менше 17-25% 

III більше ніж на 15 дБ не менше 25% 

  
Якісна оцінка гідропсу завитки базується 

на визначенні часу відновлення слухових поро-
гів до початкового рівня – швидкість регідрата-
ції внутрішнього вуха. 

По якісній оцінці виділяють 4 типи швид-
кості регідратації: 

I тип – через 48 год (нормальна секреція); 
II – через 24 год (гіперсекреція);  
III – через 72 год (гіпосекреція); 
IV – більш ніж через 72 год (гіпосекре-

ція). 
На практиці в основному проводиться кі-

лькісна оцінка гідропсу завитки. 
В ЛОР клініці Чернівецької ОКЛ протяго 

2008 -2015 р.р. на лікуванні з приводу хвороби 
Меньєра знаходилось 107 хворих, з яких - 26 
чоловіків та 81 жінки віком від 26 до 67 років. 
За відповідний період 38 хворих лікувались по-
вторно, а 13 хворих тричі. З 107 хворих у 31 
хворого діагноз був встановлений раніше, 28 з 
них консультовані в інституті отоларингології 
ім.Коломійченка, де їм був виставлений діагноз 
хвороби Меньєра. В стаціонарі всім первинним 
хворим та хворим з підтвердженим діагнозом 
проводився гліцероловий тест. З 107 хворих у 92 
хворих гліцероловий тест був позитивний: I 
ступінь гідропса – 64 хворих (69,6 %), II ступінь 

гідропса – 22 ( 23,9 %), III ступінь гідропса – 6 
(6,5 %). У 15 хворих гліцероловий тест негатив-
ний, з яких у 3 хворих раніше був встановлений 
діагноз хвороби Меньєра, які тривалий час хво-
ріють та неодноразово лікувались. У 4 хворих з 
негативним гліцероловим тестом діагноз хворо-
би Меньєра не підтвердився і при подальшому 
обстеженні, лікуванні та динамічному спосте-
реженні у трьох хворих діагностовано кохлеар-
ний неврит з вестибулопатією, а у однієї пацієн-
тки – кохлеарна форма отосклерозу. Всім хво-
рим було проведено консервативне лікування з 
покращенням.  

Необхідно зазначити, що позитивний глі-
цероловий тест підтверджує діагноз, а негатив-
ний гліцероловий тест в деяких випадках не за-
перечує наявність хвороби Меньєра. Тому хворі 
з хворобою Меньєра підлягають комплексному 
отоларингологічному та аудіологічному обсте-
женню з застосуванням дегідратаційних тестів і 
при необхідності ЕЕГ, РЕГ, М-ехоЕГ, МРТ, КТ, 
доплеографії судин головного мозку і магістра-
льних судин шиї та консультації невропатолога, 
окуліста, нейрохірурга.  

Слід зробити висновок, що гліцероловий 
тест є високоінформативним критерієм у підт-
вердженні (88,7%) діагнозу хвороби Меньєра. 
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ЕНДОСКОПІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НОСОГЛОТКИ – ЕФЕКТИВНИЙ КРИТЕРІЙ 
РЕТЕЛЬНОСТІ АДЕНОТОМІЇ ТА БІОПСІЇ НОСОГЛОТКИ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ 

 
Виконання аденотомії з максимальною 

точністю та мінімальною травматизацією пот-
ребує візуального контролю. Ці вимоги досяга-
ються під час виконання аденотомії під інтуба-

ційним наркозом, але у більшості ЛОР-відділень 
аденотомія виконується класичним способом з 
використанням аденотомів Бекмана та Ля-
Форса-Стівенсона, при якій відсутня візуаліза-
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ція носоглотки, тому незалежно від досвіду ото-
ларинголога можуть залишатися шматочки лім-
фаденоїдної тканини, що призводить до рециди-
ву захворювання або кровотечі в ранньому піс-
ляопераційному періоді. Саме тому контроль 
ретельності аденотомії є профілактичним захо-
дом попередження ускладнень та рецидиву за-
хворювання. Контроль ретельності можна про-
вести шляхом пальцевого дослідження носогло-
тки, дзеркальної епіфарингоскопії та ендовідео-
скопії носоглотки. 

Абсолютний візуальний контроль рете-
льності проведеної аденотомії досягається 
шляхом застосування сучасних відеориноендо-
скопів. Після проведення традиційної аденото-
мії класичним способом після гемостазу носог-
лотки проводили ендоскопію носоглотки ендо-
скопом 0º. 

В ЛОР-клініці обласної лікарні за 2010-
2015рр. проведено контроль риноендоскопом 
після 254 аденотомій у дітей віком від 6 до 15 
років. Візуальний контроль проводили у всіх 
випадках операцій рецидиву аденоїдних вегета-
цій та коли був сумнів у ретельності видалення 
аденоїдів. Із 254 риноендоскопій у 29 випадках 
виявлено залишки аденоїдної тканини, яка при-
цільно видалена аденотомом Бекмана. 

При аденотоміях з візуальним контролем 
післяопераційних ускладнень не було. Із 254 

прооперованих дітей під риноендоскопічним 
контролем через 6-12 місяців оглянуто 64 (інші 
на огляд не з'явились). У всіх оглянутих при 
задній риноскопії і ендовідеоскопії носоглотки 
рецидиву не виявлено. 

За відповідний період під відеориноендо-
скопічним контролем проведено 162 біопсії но-
соглотки у дорослих. Результат гістологічного 
дослідження у 34 – лімфоепітеліома, у 23 – рак 
носоглотки, у 92 – гіперплазія лімфаденоїдної 
тканини з ознаками хронічного запалення, у 3 – 
кіста Торнвальда. 

Візуальний контроль за допомогою рино-
ендоскопа проведено у 10 дорослих хворих з 
пухлинами носоглотки після біопсії носоглотки 
проведеної класичним способом при задній ри-
носкопії з відтягуванням м’якого піднебіння. 
Візуальний контроль носоглотки проводився 
усім хворим (57 пацієнтів) з лімфоепітеліомою 
та раком носоглотки після отримання курсу 
променевої та хіміопроменевої терапії один раз 
на місяць протягом року. 

Використання візуального контролю но-
соглотки попереджає післяопераційні усклад-
нення та рецидиви захворювання після адено-
томії у дітей, а також забезпечує якість біопсії 
носоглотки в онкохворих різного віку та дина-
мічне спостереження за ними після проведення 
курсу променевої та хіміопроменевої терапії. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОЛАРИНГЕАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПРЯМІЙ  
ПІДНАРКОЗНІЙ ЛАРИНГОСКОПІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОР-ЦЕНТРУ ОКЛ 

 
Сучасним досконалим методом оператив-

ного втручання на гортані є ендоларингеальні 
втручання при прямій піднаркозній опорній  
ларингоскопії. В ЛОР-центрі ОКЛ є необхідне 
обладнання для проведення таких операцій і 
вони з успіхом проводяться протягом останніх 
19 років. За останні 5 років (2011-2015) пряму 
під наркозну ларингоскопію проведено 262 па-
цієнтам з наступними хворобами: нодозні утво-
рення, вузлики співаків, поліпи, неспецифічні 
гранульоми (післяопераційні, інкубаційні, кон-
тактні і гранульоми невідомої етіології), істинні 
фіброми та гемангіоми; кісти надгортанника та 
голосових складок; набряк Рейнке; пролапс гор-
танних шлуночків; папіломатоз у дітей; пере-
дракові захворювання (кератоз, гіперкератоз, 
пахідермія, лейкоплакія), папіломи у дорослих, 

фіброми на широкій основі, контактні виразки 
голосових відростків черпакуватих хрящів, хро-
нічний дифузний гіперпластичний ларингіт; рак 
гортані. 

Відповідно по роках – за 2011 рік за до-
помогою даного методу було прооперовано 17 
хворих з нодозними утвореннями, 10 хворих з 
хронічним гіперпластичним ларингітом (в тому 
числі 4 набряки Рейнке), 2 – папіломатозу гор-
тані, 8 – передракові захворювання (2 лейкопла-
кія, 3 пахідермії, 3 гіперкератози) та 16 біопсій у 
хворих з раком гортані.  

У 2012 році ендоларингеальні втручання 
при прямій опорній ларингоскопії проведено  21 
хворому з нодозними утвореннями (відповідно 8 
фібром, 3 кисти, 7 вузлики, 3 поліпи), 11 хворим 
з хронічним гіперпластичним ларингітом (в то-
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му числі 4 набряки Рейнке), 1 – з папіломато-
зом, 11 – з іншими новоутвореннми (в тому чис-
лі передраки), 15 – з раком гортані.  

У 2013 році за допомогою прямої опорної 
під наркозної ларингоскопії було прооперовано 
11 хворих з нодозними утвореннями (відповідно 
6 фібром, 1 киста, 2 поліпи, 2 вузлики), 9 хворих 
з хронічним гіперпластичним ларингітом (у то-
му числі 3 набряки Рейнке), 2 – з папіломато-
зом, 10 – інші новоутворення (в тому числі пе-
редраки), 25 – з раком гортані.  

У 2014 році ендоларингеальні втручання 
при прямій опорній ларингоскопії проведено  25 
хворим з нодозними утвореннями (відповідно 9 
фібром, 4 кисти, 8 вузлики, 4 поліпи), 12 хворим 
з хронічним гіперпластичним ларингітом (в то-
му числі 4 набряки Рейнке), 2 – з папіломато-
зом, 12 – з іншими новоутвореннми (в тому чис-
лі передраки), 16 – з раком гортані. 

У 2015 році ендоларингеальні втручання 
при прямій опорній ларингоскопії проведено  18 
хворих з нодозними утвореннями, 11 хворих з 
хронічним гіперпластичним ларингітом (в тому 
числі 5 набряки Рейнке), 3 – папіломатозу гор-
тані, 11 – передракових захворювань (3 лейкоп-
лакія, 4 пахідермії, 4 гіперкератози) та 16 біоп-
сій у хворих з раком гортані. 

Відносно результату лікування – одужання 
у всіх хворих з нодозними захворюваннями, у 
половини з категорії «інші гортані» (це ті, що без 
передраків); з покращенням – це три чверті хво-
рих з хронічними гіперпластичними ларингітами, 

половина хворих з категорії «інші гортані» (це 
передраки), всі з папіломатозом гортані. У кате-
горії – «без змін» звичайно домінує рак гортані 
(69%) – оскільки основна задача в той момент в 
лікуванні хворих – це верифікація діагнозу. І то-
му подальша доля цих хворих складається по 
різному – основна маса продовжує лікування в 
ООД, що і зумовлює даний показник; частині 
хворих проводиться оперативне лікування (лари-
нгектомія, часткова резекція гортані у ЛОР відді-
ленні ОКЛ із послідуючою ДТГ в ООД). 

Таким чином, ендоларингеальні втручан-
ня при прямій опорній  піднаркозній ларингос-
копії є дуже ефективними сучасними операція-
ми, що дають можливість дуже точно, приціль-
но взяти і встановити діагноз при онкопроцесах 
гортані, навіть на ранніх стадіях; дуже ефектив-
на досконала техніка при усіх нодозних захво-
рюваннях гортані; це єдиноможлива техніка ви-
далення і проведення біопсії при новоутворен-
нях розміщених в важкодоступних місцях (пе-
редні відділи гортані, гортанні шлуночки, підск-
ладковий простір); у осіб «голосових» професій; 
при видаленні доброякісних новоутворень на 
широкій основі.  

Потрібно відмітити, що завдяки ендола-
рингеальним втручанням при прямій опорній 
ларингоскопії, особливо з застосуванням оптики 
та у деяких випадках з використанням ендоско-
пічної стійки через прицільність і точність біоп-
сії спостерігається практично 100% верифікація 
діагнозу у випадках  раку гортані. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СЕРРАТА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ  
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ГНІЙНІ СИНУЇТИ ТА ЕКСУДАТИВНИЙ ОТИТ 

 
При хронічних гнійних синуїтах порушу-

ється рівновага між секретоутворенням серозно-
слизових залоз і бокалоподібних клітин та здат-
ністю до евакуації клітинами миготливого епі-
телію порожнини носа і БНП в сторону знижен-
ня мукоциліарного кліренсу. Для порожнини 
носа, БНП, носоглотки, слухової труби і бара-
банної порожнини характерна анатомо-
фізіологічна цілісність. При оптимальній функ-
ції миготливого епітелію і нормальних реологі-
чних показниках слизу, що постійно утворюєть-
ся в порожнині носа і БНП, він попадає в ротог-
лотку. Коли кількість секрету збільшується і він 

стає густим та в’язким, що спостерігається при 
гнійних синуїтах, створюються умови для попа-
дання секрету в ділянку носових отворів слухо-
вої труби, а при фізіологічному відкриванні 
останніх – у слухову трубу. Розвивається запа-
лення слизової оболонки слухової труби, пору-
шуються її дренажна, захисна та барофункції, 
формуються ексудативні отити. Патофізіологіч-
ні і клінічні прояви хронічних гнійних синуїтів, 
сальпінгоотитів, ексудативного отиту свідчать 
про важливість адекватної оцінки секреторних 
порушень для патогенетичного підходу ліку-
вання цих захворювань. 
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 Тому серед основних принципів ліку-
вання гнійних синуїтів та ексудативного отиту 
важливу роль відіграють заходи спрямовані на 
покращення розм'якшення і розрідження в'язко-
го густого секрету, а також забезпечення проце-
су мукорегуляції шляхом ефективного виведен-
ня секрету за рахунок активації моторики миго-
тливого епітелію. 

Одним з таких засобів є препарат серраті-
опептидази Серрата, якому властиві муколітич-
на, протизапальна, протинабрякова дія. Окрім 
цього Серрата відновлює мікроциркуляціюта 
підвищує проникність антибіотиків у зону запа-
лення. Серратопептидаза є протеолітичним фе-
рментом, виділеним з непатогенної кишкової 
бактерії Serrata Е 15; зменшує запальні процеси, 
послаблює біль, внаслідок блокування вивіль-
нення амінів із запальних тканин. 

Під нашим спостереженням знаходилися 
88 хворих віком від 24 до 55 років з хронічними 
гнійними синуїтами в стадії загострення та 71 
хворий віком від 10 до 68 років з ексудативним 
отитом. Серед 88 хворих із хронічним гнійним 
синуїтом у 47 діагностовано гайморит, у 13 – 
фронтит, полісинуїт – 16, гемісинуїт - 10, пан-
синуїт – 2. Усі хворі основної групи отримували 
антибактеріальну, гіпосенсибілізуючу, вітаміно-
терапію, риназолін 0,1% краплі в ніс 2 рази на 
день, спрей Квікс через кожні 2 години в ніс, 
лікувальні пункції гайморових пазух, відсмок-
тування за Зондерманом, промивання методом 
переміщення за Проетцом, ФТЛ, 10 хворим з 
гемісинуїтом, фронтитом, полісинуїтом прово-
дились пункція лобної пазухи через орбітальну 
стінку з дренуванням пазухи, Серрата 10мг по 1 
таб. 3 рази на день 10-12 днів у залежності від 
клінічного перебігу. В контрольну групу увійш-
ли 18 хворих з загостренням хронічного гнійно-
го синуїту, що отримували ідентичне лікування 
без Серрати. 

Усі хворі були обстежені клінічно, рент-
генологічно, проведено дослідження носового 
дихання, ринопневмометрія, ольфактометрія, 
дослідження транспортної функції за допомо-
гою сахаринового тесту до початку і в кінці лі-
кування. В процесі лікування оцінювалися такі 
діагностичні критерії як набряк слизової оболо-
нки носових раковин, наявність гнійних виді-
лень, закладеність носа, об’єм та характер про-
мивної рідини при промиванні гайморових па-
зух, функція носового дихання, транспортна 
функція миготливого епітелію слизової оболон-
ки носа. На основі статистичної обробки резуль-
татів виявилось, що у хворих основної групи 
зменшення набряку, покращення носового ди-
хання, зменшення виділень, збільшення об’єму 
гайморових пазух, відновлення мукоциліарного 

кліренсу відбулося на 2-3 дні раніше, ніж у хво-
рих контрольної групи. Оцінку ефективності 
лікування проводили також по наступним хара-
ктеристикам: одужання, затяжний перебіг, ре-
цидив на протязі року. 

З 71 хворого з секреторним отитом у 62 
хворих (87,3%) виявлена супутня патологія,яка 
могла стати причинним або сприяючим факто-
ром хронічного секреторного отиту: хронічний 
гнійний синуїт - 13 хворих (18,8%), аденоїди – 
18 хворих (25,4%), хронічний гіпертрофічний 
риніт (задні кінці) - 7 хворих (10%), поліпозний 
синуїт - 3 хворий (34%), викривлення перегоро-
дки носа – 28 хворих (40%), назофаренгіальна 
карцинома – 22,8 (2,8%). 

Хворому з секреторним отитом та підоз-
рою на пухлину носоглотки проведена ендоско-
пічна біопсія і після отримання гістологічного 
заключення (назофарингіальна карцинома) пе-
реведенно в ООД .Іншим 40хворим проведено 
дослідження слуху за допомогою живої мови, 
акуметрію, дослідження барофункції слухової 
труби, аудіометрію, імпедансометрію, дослі-
дження транспортної функції слизової оболонки 
носа. При аудіометричному обстеженні усіх 
хворих визначено кондуктивну приглухуватість 
з кістково-повітряним розривом на всіх частотах 
20-30 дб (70%) хворих і від 30 до 40 дб (30%) 
хворих. Кісткова крива показувала незначне 
зниження порогів звукосприйняття на середніх і 
високих частотах у 2 хворих (5%). При імпедан-
сометрії у всіх випадках реєструвалась тимпа-
нограма типу В ( знижений тиск в барабанній 
порожнині). Всім хворим проводились комплек-
сне лікування з індивідуальним підходом в за-
лежності від супутньої патології, яке включало 
протизапальну терапію, антигістамінні препара-
ти, Серрата 10 мг по 1 таблетці 3 рази в день, 
промивання порожнини носа ізотонічними роз-
чинами морської води (Салін, Квікс), судино-
звужуючі краплі в ніс, тимпанопункція та пара-
центез з транстимпанальним промиванням, 
ФТЛ, продування вуха за Політцером, катетери-
зація слухових труб з продуванням вуха та тра-
нстубарним введенням в барабанну порожнину 
ферментних та гормональних препаратів.  

Критеріями ефективності лікування з ви-
користанням Серрати були: позитивна динаміка 
змін клінічної симптоматики вже на 7-8 день 
лікування ( у порівнянні з 10-11 днями без вико-
ристання препарату), поява піку на тимпаногра-
мі, зменшення кістково – повітряного розриву 
на аудіограмі, нормалізація слуху, відновлення 
транспортної функції слизової оболонки носа. 
Після закінчення курсу лікування більшості 
хворих з супутньою патологією проведена сана-
ція носа та носоглотки. 
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Результати дослідження дозволяють ре-
комендувати включення препарату Серрата в 
комплекс лікування хворих на хронічні гнійні 
синуїти та ексудативний отит завдяки його зда-
тності покращувати проникнення антибіотиків у 
вогнище запалення, протизапальній, протинаб-

ряковій та муколітичній дії. При наявності сек-
реторного отиту необхідно проводити ретель-
ний огляд носоглотки, так як секреторний сере-
дній отит із закладеністю вуха та зниженням 
слуху часто є першим симптомом онкологічних 
захворювань носоглотки. 
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КЛІНІКО-АНАТОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТУПЕНІ ТЯЖКОСТІ 
ТРАВМАТИЧНИХ НОСОВИХ КРОВОТЕЧ 

 
Причини носових кровотеч поділяються на 

загальні та місцеві. В клінічній практиці значно 
переважають загальні причини носових кровотеч. 
Серед місцевих причин провідне місце займають 
травми з переломами кісток та перегородки носа, 
травми БНП, поєднані травми БНП, ЧМТ з пере-
ломами основи черепа. На основі аналізу історій 
хвороб хворих з травматичними носовими крово-
течами, що лікувалися в ЛОР-центрі ОКЛ та 
ЛОР-відділенні міської клінічної лікарні №2 за 
період з 1995 по 2015 р., нами була розроблена 
класифікація травматичних носових кровотеч та 
визначено критерії важкості останніх в залежнос-
ті від об’єму крововтрати.  

Ми пропонуємо наступний варіант кліні-
ко-анатомічної класифікації травматичних но-
сових кровотеч (НК) з критеріями їх важкості.  

І. Причинні критерії: 1. НК при травмах 
зовнішнього носа і перегородки носа (забої і пе-
реломи). 2. НК при ізольованих травмах БНП. 3. 
НК при поєднаних травмах БНП, орбіти, порож-
нини черепа. 4. НК при багаточисленних ізольо-
ваних травмах. 5. НК при багаточисленних поєд-
наних травмах. 6. НК при комбінованих травмах. 

ІІ. Часові критерії: 1. Ранні (гострі) НК – 
виникають відразу внаслідок дії травматичного 
фактору. 2. Пізні (відтерміновані) НК – виника-
ють через деякий час після дії травматичного 
фактору (години, дні). 

III. За локалізацією джерела кровотечі: 
1. НК з передніх відділів носа. 2. НК з задніх 
відділів носа. 3. НК з верхніх відділів носа.  

IV. За пошкодженням судин: 1. Артеріа-
льні. 2. Венозні. 

V. За клінічним перебігом: 1. Одноразо-
ві носові кровотечі. 2.Рецидивуючі носові кро-
вотечі. 

VI. В залежності від соматичного стану 
до травми: 1. Соматично здорові. 2. На фоні 
обстеженого соматичного стану (гіпертонічна 
хвороба, хронічний гепатит, цироз печінки, хро-
нічний гломерулонефрит, цукровий діабет, хро-
нічний алкоголізм і т.п.). 

VII. За характером ускладнень: 1. НК з 
ознаками травматичного шоку. 2. НК з ознаками 
постгеморагічної анемії. 3. НК без ускладнень. 

VIII. За ступенем важкості в залежності 
від об’єму крововтрати: 1. НК легкого ступе-
ню. 2. НК середнього ступеню. 3. НК важкого 
ступеню. 

Критерії визначення ступеню важкості 
НК в залежності від об’єму крововтрати: 

1. Легка ступінь: втрата ОЦК – до 
20%;ЧП – 90-100уд./хв.; АТ – N або помірне 
зниження; Hb – 100 г/л; гематокрит – 30 %. 

2. Середня ступінь: втрата ОЦК – 20-30%; 
ЧП – 110-130уд./хв.; АТ – 90/50мм.рт.ст.; Hb – 
100-70 г/л; гематокрит – 23-30 %. 

3. Важка ступінь: втрата ОЦК – 30-40%; 
ЧП – 130-140уд./хв.; АТ – 60/0 мм.рт.мт.; Hb – 
50 г/л і нижче; гематокрит – 23 % і нижче. 

Найбільш достовірним критерієм ступе-
ню важкості крововтрати є гематокрит. Вказана 
вище класифікація може бути використана в 
клінічній практиці для визначення підходів і 
лікувальної тактики при різних видах травма-
тичних носових кровотеч у даної категорії хво-
рих. 
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В.Н. ПИСАНКО, Г.Э. ТИМЕН, С.П. ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ  
ЛОР-ОРГАНОВ 

 
За период с 1986 по 2015 г. под наблюдени-

ем в отделе ЛОР-патологии детского возраста на-
ходились 187 детей со злокачественными новооб-
разованиями ЛОР-органов, причем в течение по-
следних 7 лет – 119. По гистологическому строе-
нию спектр новообразований был таким: опухоли 
лимфоидной ткани – 51, нервной – 46, сосудистой 
и мезенхимальной – 64, эпителиальные – 26. По 
локализации преобладали опухоли носа и около-
носовых пазух (77) и глотки (61). Встречались 
также новообразования крылонебной и подвисоч-
ной ямок (22), шеи (10), уха (среднего –11, наруж-
ного – 3) и наружного носа –3.  

Основой проблемой в течение всех этих 
лет, к сожалению, была поздняя обращаемость 
пациентов. Как правило, до обращения в наше 
отделение дети несколько месяцев лечились по 
месту жительства по поводу воспалительных и 
гиперпластических процессов. Более 40 % паци-
ентов обращались с процессом значительной 
распространенности. Если больному не была 
произведена биопсия по месту жительства (та-
ких было большинство) или не представлены 
гистологические препараты, выполняли био-
псию в нашем отделении. В предоперационное 
обследования обязательно включались методы 
лучевой диагностики (КТ и/или ЯМРТ с контра-
стом, ЯМРТ с перфузией) для определения рас-
пространенности процесса.  

 В нашем отделении осуществляли хирур-
гическое лечение 137 пациентов. В случаях ин-
тракраниального распространения опухоли опе-
рацию проводили совместно с нейрохирургами. 
Учитывая, что значительное количество паци-

ентов поступали с процессом значительной рас-
пространенности (интракраниальный рост, на-
личие отдаленных метастазов и т.д.) лечение, по 
согласованию с детскими онкологами, начинали 
с полихимиотерапии (ПХТ) или ПХТ в комби-
нации с лучевой терапией (ЛТ) (в зависимости 
от гистогенеза новообразования в соответствии 
с Международными протоколами). В большин-
стве случаев распространенность процесса зна-
чительно сокращалась, что позволяло провести 
радикальное удаление новообразования. У ряда 
больных (как правило, с опухолями, исходящи-
ми из нервной ткани) регресс патологического 
процесса под влиянием ПХТ и ЛТ был незначи-
тельным и мы вынуждены были выполнять ре-
зекцию новообразования. В ряде случаев ПХТ 
приводила к полному регрессу опухоли и необ-
ходимости в хирургическом вмешательстве не 
возникало. 

При наличии возможности изначального 
радикального удаления новообразования, лече-
ние начинали с операции с последующим на-
значением ПХТ, иногда, в комбинации с ЛТ. 
Системная предоперационная и послеопераци-
онная полихимиотерапия и лучевая терапия на-
значалась в Национальном институте рака, про-
водилась там же или по месту жительства. Па-
циентов с лимфомами не оперировали, а на-
правляли на химиотерапию в отделение онкоге-
матологии.  

Результаты в сроки более 1 года удалось 
проследить у 148 человек. При этом пятилетняя 
выживаемость составила 49 % , что вполне со-
ответствует мировой статистике. 
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТИВНОГО ОТИТУ 
 

Середній секреторний отит (ССО) – це 
негнійне хронічне запалення середнього вуха, 
що виникає при порушенні функції слухової 
труби і супроводжується накопиченням ексуда-
ту у порожнинах середнього вуха та кондуктив-
ною приглухуватістю. Клініка захворювання 
проявляється неяскраво, у зв’язку з чим розпі-

знається рідше, ніж виникає насправді. У кліні-
чному перебігу можна виділити 2 стадії: застій-
ну та ексудативну, яка має назву «ексудативно-
го отиту». 

Клінічні діагностичні критерії: зниження 
слуху; відчуття закладеності вуха; відчуття пе-
реливання рідини; симптом флюктуації слуху – 
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зміна гостроти слуху внаслідок зміщення маси 
ексудату; аутофонія; періодичні виділення з ву-
ха через наявність мікроперфорації. 

Отоскопічні ознаки: мутна барабанна пе-
ретинка потовщена, втягнута, згладжені пізна-
вальні контури, зникає світловий контур; рухли-
вість барабанної перетинки обмежена або відсу-
тня; відсутність блиску барабанної перетинки; 
колір барабанної перетинки за наявності ексуда-
ту в барабанній порожнині від жовтуватого до 
синюшного (залежно від складу ексудату); у 
разі неповного заповнення барабанної порож-
нини ексудатом – рівень рідини часто з пухир-
цями газу; при ексудативному отиті має місце 
порушення барофункції слухової труби. 

Аудіологічні діагностичні критерії: при 
камертональному дослідженні – ураження звуко-
провідного апарату в 70% випадків, в 30% – по 
змішаному типу; на аудіограмі підвищення поро-
гів звукосприйняття по повітряній провідності, 
кістково-повітряний розрив складає 30-40 дБ. 
Значну допомогу в діагностиці ексудативного 
отиту надає імпедансометрія: тимпанометрична 
крива в таких хворих зміщена вправо, в бік 
від’ємних значень шкали, фіксуючи зниження 
інтратимпанального тиску. Про наявність ексуда-
ту в барабанній порожнині вказує сплощена кри-
ва, що свідчить про зменшення податливості ба-
рабанної перетинки. Характерні тимпанометрич-
ні криві типу В і С: тип В – ексудат в барабанній 
порожнині; тип С – дисфункція слухової труби з 
значним зниженням тиску в барабанній порож-
нині. Акустичні рефлекси не реєструються. 

Диференційну діагностику проводять з 
отогенною ліквореєю, адгезивним отитом, ото-
склерозом, кохлеарним невритом, крововиливом 
в барабанну порожнину, високим стоянням ци-
булини яремної вени, ендоуральною мозковою 
грижею, хемодектомою середнього вуха. 

Принципи лікування. Найбільш ефекти-
вним вважається поетапний підхід до лікування 
хворих з ССО. 1-й етап передбачає консервати-
вну чи хірургічну санацію носа, приносових па-
зух, носової та ротової частини глотки. Якщо 
через один місяць після закінчення лікування 
слух не нормалізувався, або протягом 3 місяців 
захворювання поновилося, слід переходити до 2 
етапу.  

2-й етап включає катетеризацію слухової 
труби, її продування, введення через катетер 
протеолітичного ферменту (трипсин чи хемот-
рипсин 1,0 в концентрації 1:1000) з кортикосте-
роїдами (наприклад, 0,5мл суспензії гідрокорти-
зону), електрофорез лідази з кортикостероїдни-
ми препаратами. Неефективність катете-

ризації слухових труб і фізіотерапії, або швидке 
(протягом 3-х місяців) поновлення захворюван-
ня свідчить про необхідність переходу до 3-го 
етапу. 3 – проведення тимпанопункції або па-
рацентезу в задньо-нижньому квадранті бара-
банної перетинки, відсмоктування патологічно-
го вмісту барабанної порожнини, її промивання 
розчином кортикостероїдів і протеолітичних 
ферментів. В подальшому призначається ендау-
ральний електрофорез кортикостероїдних і фе-
рментних препаратів один раз в день протягом 
8-10 діб в залежності від густоти рідини в бара-
банній порожнині. Відсутність ефекту, або його 
нетривалість (до 3 міс) свідчать про необхід-
ність шунтування барабаннної порожнини.  

4-й етап. На цьому етапі в задньо-
нижньому квадранті барабанної перетинки ви-
конують тимпанотомію (біля 1 мм в діаметрі, в 
залежності від діаметра шунта). Через отвір 
промивають барабанну порожнину розчином 
кортикостероїдів та протеолітичних ферментів, 
після чого в отвір вводять шунт з біологічно 
інертного матеріалу. Наступного дня перевіря-
ють слух. Звичайна тривалість шунтування 1-2 
місяці, можна залишати шунт до 3-х місяців. 
Відсутність ефекту через добу свідчить або про 
дефект маніпуляції, або про те, що вона викона-
на не за показами. Ефективність такого методу 
лікування складає 95-97%. Наслідки шунтуван-
ня: видужання, стійка перфорація або тимпано-
склероз. Якщо після видалення шунта протягом 
3-х місяців знову рецидив ССО, слід переходити 
до 5-го етапу, який використовується вкрай рід-
ко.  

5-й етап. Відсутність ефекту від шунту-
вання обумовлена, як правило, розповсюджен-
ням патологічного процесу на комірки соскопо-
дібного відростка, «блоком» адитуса. На цьому 
етапі виконують антромастоїдотомію з ретроау-
рікулярного підходу, розкривають усі комірки 
заповнені трансудатом, в трепанаційну порож-
нину вводять 2 дренажні трубки, рану зашива-
ють. Виконують шунтування барабанної порож-
нини способом, описаним вище. За данними 
нашої клініки для отримання позитивного ре-
зультату при своєчасному і адекватному ліку-
ванні у переважній більшості хворих достатньо 
перших 3-х етапів. Шунтування у нас прово-
диться рідко, всього у 7 хворих, а антромастої-
дотомія з приводу ексудативного отиту прове-
дено у 1 хворого. Слід відмітити, що нормальна 
прохідність слухової труби ще не означає її но-
рмальне функціонування, а критеріями ефекти-
вності лікування є нормалізація отоскопічної 
картини та відновлення слухової функції. 

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Незборецький, І.В. Калуцький, О.М. Солдат, О.О. Мазур, О.І. Максимюк 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И КАРИЕСА ЗУБОВ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

Заболеваемость хроническим тонзилли-
том детей младшего школьного возраста остает-
ся на достаточно высоком уровне, несмотря на 
проведение традиционных лечебных мероприя-
тий (Э.А. Цветков, 2003; Т.И. Гаращенко, 2004; 
В.П. Быкова, 2011). Это состояние может проте-
кать на фоне кариеса зубов, причем не только 
коренных, но и молочных, интенсивность и рас-
пространенность которого возрастает и «омола-
живается» с каждым годом (М.К. До-
бровольська и соавт., 2007; Б.Н. Давыдов, Н.С. 
Крылова, 2012). 

Проведенные нами обследования 1710 де-
тей младшего школьного возраста выявили со-
четание хронического тонзиллита и кариозного 
поражения зубов у одного ребенка в 10,4% об-
следованных (Т.В. Почуева, Е.Е. Ямпольская, 
И.Н. Сапожникова, 2015). На основании анализа 
эпидемиологических показателей поликлиник 
педиатрического и стоматологического профиля 
за последние 5 лет в одном из крупных районов 
г. Харькова определено, что распространенность 
хронического тонзиллита у подростков в 1,5 
раза больше, чем у младших школьников, а еже-
годный прирост количества вновь выявляемых 
случаев – в 2,5 раза больше. Распро-
страненность кариеса зубов от младшего к 
старшему школьному возрасту снижается в 2,7 
раза, хотя первично выявляемых очагов в тече-
ние года меньше только в 1,3 раза (Т.В. Почуе-
ва, Е.Е. Ямпольская, И.Н. Сапожникова, 2016).  

Цель работы – выявить наличие возмож-
ной зависимости уровня распространенности ка-
риеса зубов и уровня распространенности хрони-
ческого тонзиллита у обследуемых детей с помо-
щью корреляционно – регрессионного анализа.  

Для решения этой задачи построена мо-
дель и выявлено наличие зависимости уровня 
распространенности кариеса зубов у обследуе-
мых (у) от уровня распространенности хрони-
ческого тонзиллита (х). Уравнение линейной 
модели имеет вид: 

 ˆ 54,938 1374,2y x= − ⋅ +   
Коэффициент корреляции равен 0,756, 

что свидетельствует о прямой и тесной корре-
ляционной зависимости между рассматривае-
мыми факторами (рис. 1). Это уравнение статис-
тически значимо.  

Коэффициент детерминации R2=86,41 пока-
зывает, что 86,41% вариации уровня распростра-

ненности кариеса зубов обусловлено уровнем рас-
пространенности хронического тонзиллита. 

 

 
Рис. 1. Зависимость уровня распространенности карие-

са зубов (у) от уровня распространенности хронического тон-
зиллита (х) у обследуемых. 

 
Коэффициент регрессии, равный 23,859 

также подтверждает, что при увеличении уровня 
распространенности хронического тонзиллита 
уровень распространенности кариеса у школь-
ников повышается. 

При исследовании зависимости уровня 
распространенности хронического тонзиллита 
(у) от уровня распространенности кариеса (х), 
уравнение модели имеет вид:  

ˆ 0,0362 21,469y x= ⋅ +   
Оно также статистически значимо и ко-

эффициент корреляции демонстрирует прямую 
и тесную корреляционную зависимость (рис. 2). 
То есть можно утверждать, что при увеличении 
уровня распространенности кариеса уровень 
распространенности хронического тонзиллита у 
школьников повышается, что также подтвер-
ждает коэффициент регрессии 0,0362.  

 
 

Рис. 2. Зависимость уровня распространенности хро-
нического тонзиллита (у) от уровня распространенности карие-
са зубов (х) у обследуемых. 
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Таким образом, можно сделать вывод о 
достаточно тесной взаимосвязи патологиче-
ских процессов в структурах лимфо-
глоточного кольца и зубо-челюстной системы 

у детей школьного возраста, откуда вытекает 
необходимость поиска факторов взаимного 
влияния и возможности адекватной их кор-
рекции. 

 
© Т.В. Почуева, Е.Е. Ямпольская, Э.Ю. Железнякова, 2016 
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ПРОБКИ В НЕБНЫХ МИНДАЛИНАХ – НОРМА ИЛИ ПАТОЛОГИЯ? 
 

Хронический тонзиллит – распространён-
ное заболевание. Ведение таких больных со-
ставляет значительную часть амбулаторной 
практики врачей терапевтического профиля и 
ЛОР-врачей. До сих пор нет единого мнения 
относительно метода лечения, особенно в нети-
пичных клинических случаях. Предметом спора 
являются миндалины – зона формирования им-
мунитета. В этой зоне происходит постоянный 
процесс взаимодействия лимфоидной ткани и 
содержимого лакун миндалин( детрит с элемен-
тами чужеродного белка, часто гнойный; токси-
ны, как результат деятельности патогенной 
флоры; микроорганизмы, омертвевшие эпители-
альные клетки стенок лакун, алиментарные час-
тицы). Существует физиологический механизм 
самоочищения лакун миндалин - благодаря ра-
боте мышц глотки, слизистым железам, омы-
вающим своим секретом лакуны. При наруше-
нии этих механизмов в этой зоне происходит 
образование специфических секреторных анти-
тел, клеточных факторов с развитием воспали-
тельного процесса различной степени интен-
сивности.  

Ряд отечественных ученых считают, что 
пробки в небных миндалинах – это вариант 
нормы. У нас сложилось другое мнение, которое 
мы попытались обосновать. 

Мы изучали местную и общую клиниче-
скую картину в группе больных с симптомами 
хронического тонзиллита. Одна из распростра-
ненных жалоб пациентов – неприятный запах 
изо рта, изредка першение в горле, образование 
плотной массы (пробок) с неприятным запахом 
желто-зелёно-серого цвета в лакунах миндалин. 
Размеры пробок в миндалинах варьировали от 1 

миллиметра до 0.5 сантиметров. Они были и 
мягкими, и довольно плотными. Пробки в мин-
далинах согласно МКБ-10считаются патологией 
и шифруются как -J35.8. Анамнез показал, что 
ангины, воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей были крайне редкими у ис-
следуемых пациентов. Появление пробок боль-
ные связывали с общим недомоганием, наличи-
ем кариеса, обострениями заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта – сочетания заболева-
ний носили индивидуальный характер. Цитоло-
гическое исследование содержимого лакун мин-
далин таких больных показало преобладание 
эпителиальных клеток, нейтрофилов. Содержа-
ние циркулирующих иммунных комплексов не-
значительно превышало верхнюю границу до-
пустимой нормы. Бактериологическое исследо-
вание содержимого лакун нёбных миндалин 
было следующим: наиболее часто выявлялись 
следующие микроорганизмы: S. Epidermidis – 
75,8%, S. Aureus – 68,2%, E. Coli – 49,5%, E. 
faecalis – 66,3%, Candida albicans – 59%, E. 
сloacae – 25,5%, S. Viridans – 16,4%. Присутст-
вовали S. рyogenes – 4,5%, S. saprophyticus – 7,3 
%, S. haemoliticus – 9,4%, Str. рyogenes – 4%, Str. 
mitis – 1%, E. zymogenes – 1%, Ent. аerogenes – 
4%, N. Subflava – 7,3%, E. Faecium – 1%, P. 
аeruginosa – 4,1%, P. morganii – 1%, P. Mirabilis – 
1%, Klebciella pneumonia – 1%, Bacillus – 1%. 

Таким образом, мы считаем, что образо-
вание казеозных пробок в миндалинах не явля-
ется вариантом нормы, а свидетельствует о на-
рушении самоочищения миндалин, в первую 
очередь помпового механизма, с развитием вос-
паления в лакунах с большим количеством не-
характерной микрофлоры. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Стремительные изменения в мире новей-

ших технологий, влекут за собой необходимость 
постоянного ознакомления с ними и дальнейше-
го практического использования. Такие воз-
можности предоставляет последипломное обра-
зование, реализуя идеи беспрерывного обуче-
ния, используя потенциал компьютерных и те-
лекоммуникационных информационных техно-
логий для дистанционного обучения. Кафедра 
оториноларингологии ОНМедУ подготовила 
базу для проведения интерактивных учебных 
занятий – вебинаров с врачами-интернами и 
курсантами курируемых регионов через сеть 
Интернет с использованием специального про-
граммного обеспечения. При создании этой ба-
зы встретились с трудностями, требующими 
специальных знаний. 

Для проведения успешного и информа-
тивного вебинара у участников должно быть 
следующее техническое обеспечение:  

1. Микрофон. Можно использовать, 
внешний микрофон типа петлица, микрофоны 
серии Panasonic RP-VC, Genius «MIC-01C». 

2. Наушники. Применяют наушники раз-
ных типов. Можно применять комбинирован-
ные гарнитуры (наушники + микрофон), напри-
мер, фирмы Genius. 

3. Веб-камера. Рекомендуем не использо-
вать встроенные в ноутбук видео-камеры, а ис-

пользовать только внешниекамеры: Logitech 
Quick CamPro 9000 и А4Tech, Logitech Quick 
CamSphere AF.  

4. Компьютер. Стабильная работа Scype 
обеспечивается параметрами: Windows 10, 
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (поддержи-
ваются 32- и 64-разрядные версии)*, Windows 
Vista, Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3, 
только 32-разрядные (x86),процессор не менее 1 
ГГц, память не менее 512 МБ, дополнительное 
ПО-DirectX версии 9.0 или выше. 

5. Подключение к Интернету для аудио 
сигнала, необходим стабильный безлимитный 
Интернет со скоростью не менее 1МбА, для 
применения видео скорость должна быть не ме-
нее 2-4 Мбит/сек. 

Программное обеспечение 
Обновленный интернет-браузер Mozilla 

Firefox или Internet Explorer 8-й версии, вер-
сия Adobe Flash Player, программа Skype для 
Windows, MAC OS, для просмотра файлов в 
формате .mm, требуется программа Free 
Mind. 

Таким образом, специфика организации и 
внедрения дистанционного обучения для меди-
цинских специалистов требует создания адек-
ватной технологической базы и некоторых спе-
циальных знаний для участников вебинаров при 
дистанционном обучении.  

 
© С.М. Пухлик, А.В. Андреев, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2016 
 
 

 
 

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА  
ДЕФЛЮ СИНУС 

 
На отечественном рынке появилось новое 

комбинированное лекарственное средство Де-
флю синус, промотируемое фирмой Дельта Ме-
дика, производство Schonen (Швейцария). Пре-
парат представлен в 2 формах: для взрослых и 
детей с 12 лет в виде спрея, а детям с 3-летнего 
возраста – в виде крема. Дефлю синус содержит 
экстракт клубней цикламена, который способст-
вует мягкому дренированию околоносовых па-
зух, Д-пантенол и витамин Е – восстановлению 
поврежденной слизистой оболочки носа, а так-
же набор эфирных масел- масло чайного дерева 

обладает выраженным антисептическим, проти-
вогрибковым и бактерицидным эффектом; 
эфирное масла имбиря оказывает противовоспа-
лительное и антисептическое действие; эфирное 
масло эвкалипта обладает мощными антисепти-
ческими свойствами; эфирное масло мяты обла-
дает антимикробными свойствами, оказывает 
противовоспалительное и капилляроукрепляю-
щее действие; хлорофилло-каротиновая паста, 
богатая фитонцидами, проявляет мощные про-
тивомикробные и противовирусные свойства. 
Препарат мы использовали согласно рекомен-
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дациям при поствирусном и бактериальном ри-
носинусите в качестве самостоятельного метода 
лечения при легком течении воспалительного 
процесса, либо в сочетании с антибиотиками 
при тяжелом течении. 

Всего мы пролечили препаратом Дефлю 
синус 12 детей и 22 взрослых. Возраст – от 7 до 
68 лет. Было 19 женщин и 15 мужчин. Оценива-
ли субъективные ощущения пациентов при на-
несении препарата на слизистую оболочку по-
лости носа, динамику выделений носовой слизи, 
динамику клинических проявлений острого ри-
носинусита. 

Первое применение препарата сопровож-
дается некоторыми неприятными ощущениями 
в виде пощипывания, что быстро проходит. Про 

это необходимо предупреждать больных. После 
приема препарата отмечается значительное уси-
ление слизеобразования, особенно в первые 2-3 
дня. Затем количество носовой значительно 
уменьшается, характер ее также изменяется – 
становится более жидкой, гнойные выделения 
быстро сменяются более светлыми и прозрач-
ными слизистыми. В течение 2-3 дней отмечает-
ся быстрое улучшение носового дыхания.  

При поствирусном риносинусите лечение 
привело к выздоровлению и прекращению 
приема препарата в течение 4-5 дней, а бактери-
альный риносинусит мы лечили комплексно 7-8 
дней.  

Системных осложнений и аллергических 
реакций у наших пациентов мы не отметили. 

 
© С.М. Пухлик, 2016 
 
 

 
 

Д.Д. РЕДЬКО (ГОМЕЛЬ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

ГРИБКОВЫЙ СИНУСИТ: КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 
 

За последние годы отмечается неуклон-
ный рост заболеваемости хроническим синуси-
том. При этом повышенное внимание ринологов 
мира привлекает проблема микотической ин-
фекции. Данные по распространенности грибко-
вых синуситов в разных странах значительно 
отличаются: от 5 до 96% всех пациентов с хро-
ническим синуситом. Для сравнения приведем 
данные ближайших стран: указанный показа-
тель в Украине составляет 18,3-38%, в России – 
14%, в Польше – до 10% пациентов среди опе-
рированных по поводу хронического синусита. 
В странах Западной Европы среди пациентов с 
хроническим синуситом грибковое тело ОНП 
выявляется в 13-28,5% случаев. Впервые прове-
денные в Беларуси исследования показали, что 
удельный вес указанной патологии в ЛОР-
отделении достигает 19%. Нами за 6 лет выяв-
лено 122 пациента в возрасте от 15 до 78 лет с 
хроническим синуситом грибковой или грибко-
во-бактериальной этиологии. 

Установлены основные предрасполагаю-
щим факторы развития грибково-бактериальных 
синуситов: вторичные иммунодефициты, нера-
циональное и бесконтрольное использование 
антибиотиков, применение глюкокортикосте-
роидов, иммунодепрессантов, лучевая терапия, 
сопутствующие заболевания (сахарный диабет, 
бронхиальная астма). Из года в год растут про-
дажи антибиотиков, возможно эту негативную 
ситуацию исправит запрет с 2015 безрецептур-

ной продажи большинства антибиотиков в ап-
течной сети. По статистике в 2002 г. бронхиаль-
ной астмой в Беларуси болело 0,45% населения, 
в 2007 г. эта цифра составила 0,57%, а в 2012 г. 
– 0,79%. Также отмечается рост первичной и 
общей заболеваемости сахарным диабетом в 
Беларуси. Учитывая эти факты, вполне оправ-
дан повышенный интерес оториноларингологов 
к проблеме грибковой инфекции носа и около-
носовых пазух. Следует также отметить, что за 
последние годы выявлены пациенты с редкими 
формами микоза – риноспоридиоз носа и около-
носовых пазух, нехарактерными для наших ши-
рот, что, возможно, связано с климатическими 
изменениями и миграционной активностью на-
селения. 

Наиболее часто диагностируемая форма 
грибкового синусита – грибковое тело (мицето-
ма) ОНП встречается у иммунокомпетентных 
пациентов. С.Б. Безшапочный утверждает, что 
основной причиной развития мицетом парана-
зальных синусов являются одонтогенная, а также 
нарушения мукоциллиарного транспорта и ос-
тиомеатального комплекса. По нашим данным 
одонтогенная природа грибковых тел верхнече-
люстных пазух установлена у 82% пациентов, 
при этом наиболее вероятный механизм – ослож-
нения эндодонтического лечения зубов верхней 
челюсти с проникновением пломбировочного 
материала в пазуху. Учитывая тот факт, что эн-
додонтия – активно развивающееся направление 
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в стоматологии за последние 10 лет можно про-
гнозировать дальнейший рост числа пациентов с 
грибковым телом верхнечелюстной пазухи. 

Аллергический (эозинофильный) грибко-
вый риносинусит остается самой дискутабель-
ной формой синусита. Можно предположить в 
ближайшем будущем исключение данной нозо-
логии из группы грибковых синуситов. 

В заключение следует сказать, что в плане 
прогноза следует ожидать в ближайшее десяти-
летие дальнейшего роста заболеваемости хро-
ническими синуситами грибковой этиологии, 
учитывая возрастающую роль основных факто-
ров риска. В данном аспекте становится акту-
альным вопрос профилактики указанных форм 
синусита. 

 
© Д.Д. Редько, 2016 
 
 
 
 

Е.Г. РОБЕЙКО, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАРОРОЖЬЕ, УКРАИНА)  

ВАРИАНТ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
У ЛОР-БОЛЬНЫХ  

 
Боль возникает после любой операции, 

независимо от ее травматичности и продолжи-
тельности. Она отмечается как после минималь-
ных амбулаторных вмешательств, так и после 
высокотравматичных многочасовых опера-
ций. Конечно, интенсивность послеоперацион-
ной боли в этих случаях бывает разная. Выра-
женный послеоперационный болевой синдром 
увеличивает вероятность осложнений, повыша-
ет стоимость лечения, удлиняет сроки восста-
новления пациента. Купирование боли является 
одним из непременных прав пациента. Когда 
боль хорошо контролируется после операции, 
улучшается аппетит, повышается двигательная 
активность, нормализуется сон. Доказано, что 
адекватное купирование боли приводит к более 
быстрому заживлению послеоперационной ра-
ны. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние эффективности обезболивания препаратом 
«Фламидез» в послеоперационном периоде при 
хирургических вмешательствах на околоносо-
вых пазухах и ухе. 

Исследование проводилось на кафедре 
оториноларингологии ЗМАПО на базе отделе-
ния микрохирургии ЛОР-органов Запорожской 
областной клинической больницы. Исследуе-
мую группу составили 30 пациентов в возрасте 
от 24 до 68 лет с диагнозом: «Искривление пе-
регородки носа. Хронический полипозный по-
лисинусит», «Искривление перегородки носа. 
Киста левой верхнечелюстной пазухи», «Хро-
нический гнойный средний отит», «Хрониче-
ский эпитимпанит, холестеатома», «Отоскле-
роз». Все больные были полностью обследова-
ны и подготовлены к хирургическому вмеша-
тельству. В качестве обезболивающего препара-
та в послеоперационном периоде применялся 

«Фламидез» – комплексный анальгетический, 
антипиретический, противовоспалительный, 
фибринолитический и противоотечный препа-
рат. Он содержит диклофенак калия, серратио-
пептидазу и парацетамол, которые потенцируют 
и дополняют действие друг друга. Диклофенак 
калия и парацетамол неселективно ингибируют 
циклооксигеназу, нарушая продукцию простаг-
ландинов и простациклинов. Серратиопептидаза 
– протеолитический фермент, полученный из 
непатогенной кишечной бактерии Serratia Е 15. 
Серратиопептидаза обладает выраженной фиб-
ринолитической, противоотечной и противовос-
палительной активностью, а также оказывает 
некоторое анальгетическое действие за счет уг-
нетения высвобождения болевых аминов. Сер-
ратиопептидаза за счет гидролиза гистамина, 
брадикинина и серотонина уменьшает дилата-
цию капилляров, нормализует проницаемость 
сосудистой стенки, а также за счет угнетения 
активности ингибиторов плазмина повышает 
фибринолитическое действие плазмина. 

В послеоперационном периоде пациентам 
был назначен препарат «Фламидез» по 1 таблет-
ки 2 раза в день в течении 3 дней. Для оценки 
боли были использованы вербальная рейтинго-
вая шкала и цифровая рейтинговая шкала боли. 
По данным проведенного исследования, купи-
рование боли в послеоперационном периоде у 
пациентов, которым были проведены операции 
под местной анестезией, препарат был эффекти-
вен в первые часы (подслизистая резекция пере-
городки носа, стапедопластика, удаление поли-
пов). Пациентам, которым проводились обшир-
ные операции (подслизистая резекция перего-
родки носа и полисинусотомия, функционально 
реконструктивные операции на ухе) обезболи-
вающий эффект был достигнут в течении суток. 
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Наши исследования позволяют реко-
мендовать применение препарата «Фламидез» 
в послеоперационном периоде у некоторых 
больных при щадящих вмешательствах на 

околоносовых пазухах и ухе, что позволяет 
снизить частоту послеоперационных ослож-
нений, ускорение выписки пациентов из кли-
ники. 

 
© Е.Г. Робейко, В.В. Скоробогатый, А.А. Гусакова, 2016 
 
 
 
 
 
 

М.Б. САМБУР, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.В. СИДОРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

СТИМУЛЯЦІЯ ІМУНОМОДУЛЯТОРАМИ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН ОРГАНІЗМА ДОСЛІДНИХ ТВАРИН, 

ВАКЦИНОВАНИХ АНТИГЕНАМИ ВІРУСУ ГРИПА 
 

Зважаючи на актуальність проблеми під-
вищення ефективності імунізації проти вірусних 
та бактеріальних інфекцій, метою роботи було 
визначення можливості стимуляції імунологіч-
ної реактивності організму у відповідь на вве-
дення специфічних антигенів при застосуванні 
імуномодулюючих препаратів різного похо-
дження.  

Дослідження проведені на 62 білих лабо-
раторних щурах Wistar масою 180-220 г розве-
дення віварію ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 

Для імунізації тварин використовували 
вірусні гемаглютиніни (ГА) та нейрамінідазу 
вірусу грипа, які містить вакцина «Waxigrip» 
Пастер С.А. (Франція), яку вводили двічі по 5 
мг ГА на тварину з інтервалом в 1 тиждень. 

Зважаючи на те, що, як показали наші по-
передні дослідження, первинне локальне з на-
ступним парентеральним введення вірусних ан-
тигенів спричиняє більш виражену, ніж при 
дворазовому перентеральному введенні продук-
цію протективних антитіл як системно, так і мі-
сцево, перше введення препарату для імунізації 
тварин здійснювали інтраназально із повторним 
внутрішньочеревним введенням вакцини. Ефек-
тивність впливу імуномоделюючих препаратів 
на систему імунітету дослідних тварин визнача-
ли, використовуючи пробіотичний препарат Бі-
оГая продентіс (Швеція), що містить штами ла-
ктобактерій Lac. reuteri DSM 17938, Lac. Reuter 
ATCCPTA 5289, який вводили тваринам в дозі 
10 мг/кг маси у вигляді 1,0 %-го розчину та іму-
номодулятори рослинного походження Імупрет 
та Синупрет, які використовували в дозі по 2 
краплі на 1 кг маси, розведені фізіологічним 
розчином для введення по 0,5 мл на тварину. 

Всі препарати вводили дослідним щурам 
перорально 1 раз на день протягом 5 діб перед 
інтраназальним введенням анигена. Через 6 діб 
після другого введення вакцини дослідних тва-
рин виводили із експерименту згідно правил 
поводження з лабораторними тваринами та ви-
значали кількість клітин крові, які експресують 
Fc-рецептор до IgG (FcR+- клітини), та масу 
центрального органа системи імунітету – вилоч-
кової залози, які співставляли з аналогічними 
показниками у тварин групи порівняння, яким 
за аналогічними схемами вводили фізіологічний 
розчин, та інтактних тварин контрольної групи. 
Оскільки відомо, що саме Fc-рецептори до IgG 
опосередковують взаємодію між різними типа-
ми клітин, між клітинами та циркулюючими 
антитілами, забезпечуючи зв’язування та інак-
тивація антигену, регуляцію сили імунного від-
гуку та інш., їх можна вважати маркером функ-
ціонально зрілої популяції клітин-ефекторів 
імунного відгуку.  

Проведені дослідження показали, що 
п’ятиразове введення per os тваринам дослідних 
груп перед імунізацією вакциною «Waxigrip» 
препарату лактобацил БіоГая або фітопрепарату 
Імупрет спричиняло вірогідне збільшення у них 
відносної кількості FcR+- клітин периферичної 
крові, не змінюючи масу вилочкової залози дос-
лідних щурів. Синупрет за аналогічних умов не 
впливав на кількість імунокомпетентних клітин, 
що експресують Fc-рецептор до IgG . Отримані 
результати свідчать про можливість викорис-
тання імуномодуляторів різного природнього 
походження для стимуляції системної імуноло-
гічної реактивності організму з метою посилен-
ня противірусної резистентності та підвищення 
ефективності вакцинації. 

 
© М.Б. Самбур, О.Ф. Мельников, Т.В. Сидоренко, 2016 
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С.О. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, І.В. ФІЛАТОВА, Ю.В. ЛОЗОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ В МЕГАПОЛІСІ  
(НА ПРИКЛАДІ м.ХАРКОВА) 

 
На сучасному етапі розвитку медицини 

загалом та отоларингології зокрема найбільш 
актуальним є вивчення питань діагностики та 
лікування захворювань ЛОР-органів у ді-
тей,оскільки реформування системи охорони 
здоров’я на тлі соціально-економічних умов су-
часного суспільства не призвели до суттєвих 
зрушень динаміки показників здоров’я дитячого 
населення (Альтицкий В.Ю., 2008; Баранов 
А.А., 2009; Голиков Г.А., 2008; Извин А.И., 
2002; Тарасов О.В., 2006). 

Зареєстровано зростання захворюваності 
дітей шкільного віку в Україні на 26,8%, з наяв-
ністю вогнища хронічної інфекції в ЛОР-
органах у 50% часто хворіючих дітей, захворю-
ваністю верхніх дихальних шляхів від 14% до 
43% у молодших дітей та школярів з прогресив-
но високою питомою вагою хронічних форм 
(Азаматова Э.К. и соавт., 2011; Выхристюк 
О.Ф., Самсыгина Г.А., 2004; Лившиц С.А., На-
горная О.В., 2013; Нестерова И.В., 2007; Полька 
Н., 2008; Тонкова-Ямпольская, 2002). Встанов-
лено тенденцію зростання питомої ваги хроніч-
них форм всієї отоларингологічної патології з 
перевагою відсотків у мешканців міста (Демина 
Ю.А., 2006; Енин И.П. и соавт., 2004; Загорянс-
кая М.Е. и соавт., 2003; Качмазова М.Е., 2006; 
Лазарев В.Н., 2005; Семенов В.Ф. и соавт., 
2004). 

Мета дослідження: визначити сучасні ста-
тистичні тенденції захворюваності ЛОР-органів 
у дітей. Для досягнення мети дослідження був 
проведений аналіз захворюваності ЛОР-органів 
серед дитячого населення м. Харкова за даними 
облікової форми № 071/о та звіту по формі № 
12/о за останні 5 років, звіту про роботу полік-
лінічного відділення та аналізу якості лікуваль-
но-діагностичної роботи дитячого відділення 
КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30» 
за 2013 – 2014 роки. 

За отриманими даними зареєстровано 
зростання загальної захворюваності ЛОР-
органів у дітей за 5 років на 21,1%. Серед нозо-
логій спостерігалось зростання питомої ваги 
патології лімфаденоїдного глоткового кільця на 
11,2%, гострих отитів на 3% (33898 на 100 тис. 
населення проти 33078 ). Оскільки вищезазна-
чені нозології є поєднаними, а, певною мірою, і 
ускладненнями риносинуситів, іх зростання за-
кономірно спостерігається на тлі збільшення 

хронічних риноситуситів на 24,7% (2165 проти 
1652 на 100 тис. дитячого населення в 2009 ро-
ці). Зростання питомої ваги хронічних риноси-
нуситів і ускладнень при недостовірному змен-
шенні показників гострих форм може бути пев-
ним маркером якості надання медичної допомо-
ги на рівні первинної ланки. 

Аналогічні тенденції зберігаються і в по-
казниках 2014 року. За даними поліклінічного 
відділення КЗОЗ «Харківська міська клінічна 
лікарня №30» зареєстровано збільшення на при-
йомі порівняно до 2013 року питомої ваги дітей 
з гострими середніми отитами (9,0% та 9,8% 
відповідно), госпіталізованих дітей з цією пато-
логією і хронічними отитами на 9,3% (17,7% 
проти 16% і 6.4% проти 5,8% відповідно). Від-
мінна тенденція зменшення показників виявлена 
у дітей з гострими риносинуситами, які склали 
67,6% від загальної кількості (проти 68,4% в 
2013 р.) і госпіталізованих – 32,5% проти 38% в 
2013 році (така динаміка показників є певною 
мірою є закономірною, оскільки статистичний 
облік проводиться за основним діагнозом – се-
редній отит при тому, що патогенетичний чин-
ник – риносинусит стає супутнім захворюван-
ням). Показники хронічних риносинуситів та-
кож зменшувались (8,85% проти 9,4% в 2013 р.), 
але при цьому питома вага госпіталізованих ді-
тей зросла в 1,2 рази (18,5% проти 15,9% в 2013 
р.). В цілому за даними дитячого відділення 
КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №30» 
питома вага дітей, госпіталізованих з гострою 
ЛОР-патологією зменшилась до 51,4% (проти 
55,1% в 2013 р.) на користь хронічних запалень 
ЛОР-органів (45,9% проти 42,6% в 2013 р.). Ви-
значена закономірність свідчить про актуаль-
ність дослідження первинної ланки медичної 
допомоги та підвищення якості надання медич-
них послуг. 

Таким чином, встановлені тенденції зрос-
тання питомої ваги гострого середнього отиту 
та хронічного риносинуситу при зниженні пока-
зників гострого риносинуситу , збільшення кі-
лькості госпіталізованих з важким та ускладне-
ним перебігом захворювання свідчить про необ-
хідність подальшого вивчення та аналізу типо-
вих медичних маршрутів дітей в умовах особли-
востей сучасної структури надання отоларинго-
логічної допомоги дітям в мегаполісі для під-
вищення якості лікування. 

 
© С.О. Самусенко, Н.А. Головко, І.В. Філатова, Ю.В. Лозова, 2016 
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С.О. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, І.В. ФІЛАТОВА, І.Ю. РАСПОПОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАДАННЯ 
ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ МЕГАПОЛІСУ 

 
Харків посідає 4 місце серед міст-

мільйонерів в Україні і зосереджує 80,2% меш-
канців області, серед яких від 60,3% до 71,7% – 
молоді люди віком до 24 років. Особливості та 
поєднання соціально- економічних і екологіч-
них факторів в мегаполісі сприяють зростанню 
до 41% питомої ваги захворювань верхніх диха-
льних шляхів із залученням до запального про-
цесу більш ніж в 90% випадків ЛОР-органів, 
формуванням поєднаних захворювань (Лопатин 
А.С., 2002; Каманин Е.И., Стецюк О.У., 2007; 
Тарасов А.А., 2003; Benhaberou-Brun D., 2009). 

До 80% лікарняних надаються з приводу 
ГРВІ на тлі захворювань ЛОР-органів, в 
57±2,3% випадків – неодноразово (Магаев К.А., 
2005; Малышева Н.С., 2010; Крюков А.И. и со-
авт., 2005). Така тенденція викликає низку соці-
ально-організаційних та методичних питань на-
дання спеціалізованої отоларингологічної допо-
моги мешканцям мегаполісу (Копылов В.А., 
2005; Топчієв О.Г., 2001). 

Метою дослідження було проведення 
аналізу особливостей структурної побудови ме-
режі надання спеціалізованої отоларингологіч-
ної допомоги мешканцям м. Харкова і визна-
чення суттєвих чинників, здатних впливати на її 
ефективність.  

 На основі проведеного моніторингу і 
аналізу отриманих даних встановлено, що спе-
ціалізована отоларингологічна допомога меш-
канцям м. Харкова надається 14 приватними 
кабінетами, 12 приватними багатопрофільними 
клініками, 5 відділеннями багатопрофільних 
лікарень, 8 отоларингологами державних бага-
топрофільних і спеціалізованих лікарень, отола-
рингологами 16 міських поліклінік та спеціалі-
зованим державним закладом – КЗОЗ «Харків-
ська міська клінічна лікарня №30» на 210 ліжок. 
Приватні установи працюють в якості юридич-
них (17) та фізичних осіб (9). В 2015 році в при-
ватних установах здійснено 45 202 консультації, 
із них 3 167 – дітей до 17 років. 

Наявність розгалуженої мережі установ, 
які надають спеціалізовану отоларингологічну 
допомогу зумовлює можливість формування 
різних медичних маршрутів пацієнтів, до яких 
на певних етапах долучаються і спеціалісти пер-
винної ланки – сімейні лікарі та педіатри. Особ-
ливе значення на цьому тлі набуває ведення об-
лікової документації для забезпечення наступ-
ності та взаємозв’язку між окремими елемента-
ми системи всіх форм власності та рівнів надан-

ня медичної допомоги. Після проведеного об-
стеження та лікування в приватному закладі па-
цієнт отримує заключення без вказівки рекоме-
ндацій подальшого (диспансерного) нагляду і 
установи, яка повинна його здійснювати.  

Отоларингологи багатопрофільних дер-
жавних лікарень виконують консультативні фу-
нкції в обсязі діагностики, визначення патогене-
тичного значення патології ЛОР-органів для 
перебігу основного захворювання, з наданням 
рекомендацій до подальшого лікування: пацієнт 
скеровується або до отоларинголога за місцем 
проживання, або до КЗОЗ «Харківська міська 
клінічна лікарня №30» ( поліклінічного відді-
лення, стаціонару). Подальший медичний мар-
шрут пацієнт також обирає самостійно з визна-
чальним фактором особистості хворого – отри-
мавши виписку з рекомендаціями рішення про 
доцільність та місце подальшого обстеження чи 
лікування пацієнт приймає самостійно. Визна-
чальну роль фактор особистості відіграє в на-
данні спеціалізованої отоларингологічної допо-
моги дітям. Оскільки дитина не є самостійним 
суб′єктом , від інформованості, поведінки та 
вибору батьків залежить початок медичного 
маршруту. Ефективність надання медичної до-
помоги на першому етапі і адекватна корекція 
медичного маршруту в подальшому визначає 
якість лікування та запобігає розвитку усклад-
нень і хронічних хвороб. 

На базі КЗОЗ «Харківська міська клінічна 
лікарня №30» було проведено опитування за 
розробленою нами анкетою. Метою анкетуван-
ня було встановлення початку медичного марш-
руту та ролі в його формуванні різних медичних 
установ. Проведено опитування 132 батьків ді-
тей, які звернулись на пост невідкладної допо-
моги (98 дітей) та в поліклініку (34 пацієнта). 
Серед них виявлено високу питому вагу дітей з 
запальною патологією вуха як ускладнення гос-
трого риносинуситу на тлі та після ГРЗ: 69 дітей 
на посту невідкладної допомоги (70%) і 15 в 
поліклініці (41,2%). У 67,4% дітей скарги вини-
кли в найближчий період (до 2 тижнів) після 
застуди та безпосередньо відвідування районно-
го лікаря (37,1%). Серед досліджуваного конти-
нгенту встановлений великий прошарок так зва-
них «часто хворіючих дітей» – з частими брон-
хітами, риносинуситами – 54,5%. Із них періо-
дично лікування нежитю у педіатра та сімейно-
го лікаря отримували 36,2% дітей, у отоларин-
голога за місцем проживання – 40,2 % дітей, в 
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приватних структурах – 23,5%. Тривалість на-
гляду та лікування у педіатра та сімейного ліка-
ря склала від 1 місяця (18,9% – 25 дітей) до 1-3 
років (13,7%). Переважна більшість дітей мала 
анамнез до 1 року. Серед дітей, у яких захворю-
вання супроводжувалось розвитком ускладнен-
ня (отит) 49 пацієнтів не були скеровані район-
ним лікарем до отоларинголога під час теперіш-
нього захворювання. Батьки, які знаходились 
під наглядом та напередодні звертались до дер-
жавних установ, як правило, мали відомості про 
перебіг хвороби та лікування (амбулаторна кар-
тка) на відміну від пацієнтів приватних закладів.  

 Слід вказати наявність прошарку батьків, 
які при виборі початку медичного маршруту 
керувались сучасними інформаційними джере-
лами (31,1%), відмовлялись від видалення аде-
ноїдів в лікуванні рецидивуючих отитів і відда-
вали перевагу консервативним методам ліку-
вання в приватних закладах.  

Отже, сучасними чинниками, здатними 
впливати на ефективність надання отоларинго-
логічної допомоги населенню мегаполісу (на 
прикладі м. Харкова) є наявність широкої мере-
жі провайдерів різної форми власності, органі-
заційних засад та компетентності. Недоскона-
лість обліку та взаємодії між ними утруднює 
проведення медико-статистичного аналізу та 
лікувально-профілактичних заходів. Вільний 
доступ до сучасних інформаційних систем (ін-
тернет) зумовлює певну залежність вибору по-
чатку медичного маршруту від особистості па-
цієнта, особливо в дитячому віці. До етапів ме-
дичних маршрутів дітей з ЛОР-патологією у 
високому відсотку долучаються лікарі первин-
ної ланки. Вплив на вищезазначені чинники та 
їх корекція є суттєвим резервом оптимізації та 
підвищення ефективності надання спеціалізова-
ної отоларингологічної допомоги населенню 
мегаполісів. 

 
© С.О. Самусенко, Н.А. Головко, І.В. Філатова, І.Ю. Распопова, 2016 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ  
ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА ГИПОФИЗЕ С ТРАНССЕПТАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ 

 
Опухоли гипофиза с среднем составляют 

15-20 % от общего числа первичных опухолей 
мозга требующих хирургического вмешательст-
ва.Они одинаково часто диагностируются у лиц 
обоих полов, обычно в возрасте 30-40 лет. Реци-
дивы опухолей гипофиза после транссепталь-
ных вмешательств составляют от 10% (E. 
DeDivitiis, 2003) до 31% случаев (J.R. Dusik, 
2006). Проведение повторных транссептальных 
операций в селярной области связано с большим 
риском из-за нарушений анатомии носовой пе-
регородки и передней стенки клиновидной па-
зухи (В.В. Березнюк и соавт., 2013). 

При проведении повторных транссеп-
тальных операций хирург сталкивается как ми-
нимум с двумя проблемами. Первая – контроль 
сагиттальной (транссептальной) линии, которая 
представлена костной и хрящевой частью носо-
вой перегородки. При выполнении предыдущей 
операции структуры носовой перегородки могут 
быть смещены или иметь перфорацию. Нару-
шенная анатомия данной области приводит к 
затруднению создания адекватного доступа к 
клиновидной пазухи. Вторая проблема – это 
изменение анатомических ориентиров в клино-

видной пазухе, возникший рубцовый процесс в 
пазухе, отсутствие костной стенки в области 
передней стенки клиновидной пазухи и турец-
кого седла, наличие рецидива опухоли гипофиза 
деформируют данную анатомическую область. 
В этих условиях нарушение анатомии клино-
видной пазухи приводит к затруднению ориен-
тирования и вскрытия селярной области.  

Эндоназальные реоперации в этой облас-
ти сами по себе достаточно рискованны и опас-
ны даже с применением микроскопа и эндоско-
па и требуют от хирурга высокой подготовлен-
ности. Применение навигационной системы 
может облегчить работу хирурга и сделать опе-
рацию менее травматичной. 

В клинике нейрохирургии ДОКТМО с 
2007 по 2015 прооперировано 281 пациента с 
опухолями гипофиза с трансептальным досту-
пом. У большинства пациентов была обнаруже-
на хромофобная аденома. Рецидивы наблюда-
лись у 4 пациентов через 3 года, у 5 пациентов 
через 5 лет и у 2 больных через 7 лет. Повторно 
было прооперировано 14 пациентов, из них 3 
больныхс рецидивом после удаления первичной 
опухоли в других клиниках. В предоперацион-
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ном периоде всем пациентам выполнялась спи-
ральная компьютерная томография и магнитно-
резонансная томография в коронарной и акси-
альной проекциях для уточнения распростра-
ненности патологического процесса. Так же 
всем больным проводили эндоскопию полости 
носа. С использованием нейронавигационной 
системы Stealth Station Treon Plus проопериро-
вано 9 пациентов. У 2 больных после операции 
неврологический статус не изменился, у 7 – от-
мечен регресс неврологических симптомов. Ин-
фекционных осложнений не наблюдали. 

Метод навигации облегчают ориентацию 
хирурга во время операции благодаря сопостав-
лению трехмерных данных методов нейрови-
зуализации и анатомических особенностей. Ис-
пользование навигационной системы при реци-
дивах опухоли гипофиза позволяет уменьшить 
продолжительность операции и пребывания 
больного в отделении реанимации, объем кро-
вопотери, избежать других осложнений, что в 
совокупности обусловливает лучший функцио-
нальный исход операции и снижение летально-
сти. 
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ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ГИПЕРТРОФИЕЙ МИНДАЛИН 
ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА, СОЧЕТАННОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ  

УЗДЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА 
 

Проблема патологии лимфаденоидного 
глоточного кольца является наиболее актуаль-
ной в детской оториноларингологии. Нередко 
гипертрофия глоточной миндалины сочетается с 
гипертрофией небных миндалин. Аденоидные 
вегетации и гипертрофия небных миндалин II-
III степени чаще требуют хирургического лече-
ния. Такие структурные нарушения в полости 
рта и его преддверии, как измененная уздечка 
губ и языка, в детском возрасте встречается 
почти у каждого 5 ребенка. Проведение пласти-
ки уздечек полости рта чаще выполняется у де-
тей в возрасте от 3 до 8 лет. 

Длительный ротовой тип дыхания, обу-
словленный носовой обструкцией, в раннем 
детском возрасте приводит к нарушению прику-
са. Патология уздечек преддверия и полости рта 
также способствует формированию стойкого 
ротового типа дыхания, нарушает фонетику ре-
чи и является одной из причин нарушения при-
куса у детей. И, таким образом, эти 2 патологи-
ческих фактора начинают действовать в ком-
плексе с эффектом кумуляции негативного 
влияния. 

Изучение архивов историй болезни дет-
ских отделений: хирургической стоматологии и 
ЛОР-отделения показали, что многом детям 
проводились операции на лимфоглоточном 
кольце и пластика уздечек губ и языка проводи-
лись в плановом порядке с небольшим времен-
ным расхождением.  

Цель исследования: обеспечение воз-
можности одномоментного хирургического ле-

чения детей с гипертрофией миндалин лимфог-
лоточного кольца, сопровождающихся наличи-
ем аномальных уздечек губ и языка.  

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 12 детей в возрасте от 4 до 8 лет (5 
мальчиков и 7 девочек) с гипертрофией минда-
лин лимфоглоточного кольца, сопровождаю-
щихся наличием уздечек губ и (или) языка, ко-
торым в условиях детского ЛОР отделения про-
ведено комплексное хирургическое лечение: 
аденотонзиллотомия с пластикой коротких уз-
дечек языка и губ. 

Аденотомия выполнялась с использова-
нием микродебридера под оптическим контро-
лем. Тонзилектомия обеспечивалась петлей Ба-
хона и окончатым конхотомом. Пластика узде-
чек проводилась по методу Дифенбаха (V пла-
стика).  

Результаты и их обсуждение. Порок раз-
вития уздечки верхней губы характеризовался 
нетипичным прикреплением её ножки. У 4 
(33%) наблюдали непроникающую форму ано-
малии (без вплетения ножки уздечки в межаль-
веолярный шов). У 2 (17%) – проникающая 
форма. 

Порок развития уздечки языка проявлялся 
уменьшением её длины и нетипичным местом 
прикрепления «ножек», а так же изменением её 
толщины. У 8-ми пациентов (67%) порок разви-
тия уздечки языка имел I-й вариант – прикреп-
ление к верхушке языка и тканям дна ротовой 
полости кпереди от подъязычных сосочков. У 4-
х (33%) порок развития уздечки языка по II-му 
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варианту – прикрепение к верхушке языка и 
альвеолярному отростку. При короткой уздечке 
языка выявляли нарушение смыкания губ у 7 
детей (58%); нарушение движений языка при 
облизывании губ по кругу – у 4 (33%); наруше-
ние движений языка к кончику носа – у 9 (75%). 

У 7 детей (58%) выявляли нарушение фо-
нетики при произношении некоторых звуков, а 
у 5 (42%) отмечена патология развития прикуса. 
У 4 детей (33%) с аденоидными вегетациями III-
й степени наблюдали сочетанную гипертрофию 
нёбных миндалин III-й степени. 

Всем пациентам проводилось хирургиче-
ское лечение: аденотонзилотомия и френолу-
пластика.  

Ни в одном из наблюдений не наблюда-
лось осложнений. Ведение послеоперационного 
периода не выходило за пределы стандартов, 
предъявляемых после тонзилотомии и аденото-
мии. Своевременное комплексное лечение по-
вышает эффективность восстановления носово-
го дыхания и фонетики речи, способствует 
улучшению результативности занятий с логопе-
дом по коррекции фонетики речи. 
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РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРОЮ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ 
 

Лікування сенсоневральної приглухувато-
сті (СНП) залишається не вирішеною пробле-
мою, не зважаючи на велику кількість наукових 
праць, присвячених цій темі. Необхідно зазначи-
ти, що більшість існуючих методів лікування 
СНП не враховують специфіку кровопостачання 
внутрішнього вуха, яка полягає в існуванні по-
тужних гістогематичних (гематоенцефалічного та 
гематолабіринтного) бар`єрів, а також специфіч-
них метаболічних процесів, що обумовлюють 
механізм слухової рецепції. Сучасні методи те-
рапії СНП ґрунтуються на емпіричному підході 
до вирішення проблеми без урахування особли-
востей патогенезу того або іншого розладу у вну-
трішньому вусі, тоді як вони повинні ґрунтувати-
ся на закономірностях перебігу патологічних 
процесів (ішемії, інтоксикації, набряку і т. ін.).  

На думку більшості авторів, ефективність 
лікування СНП залежить від строків госпіталі-
зації з моменту початку захворювання (чим ра-
ніше розпочато лікування, тим кращі результа-
ти). Saymons (1983) встановив, що нормалізація 
та відновлення слуху при гострій СНП можливе 
у 68% пацієнтів, якщо лікування почато не піз-
ніше 3-х діб від початку зниження слуху; і лише 
у 11%, якщо через тиждень. 

Одним із шляхів підвищення ефективнос-
ті терапії хворих з СНП є можливість надхо-
дження медикаментів до внутрішнього вуха, 
обминаючи гематоенцефалічний бар`єр, за ра-
хунок дифузії препаратів із середнього вуха 
крізь мембрану вікна завитки, що достовірно 
підвищує концентрацію препаратів у рідинах 

внутрішнього вуха у порівнянні з їх вмістом там 
при парентеральному введенні (Chandrasekhar, 
2000). 

Експериментально доведено (Тімен Г.Е., 
Кобзарук Л.І., 1991) надходження у рідини вну-
трішнього вуха низько- та високомолекулярних 
біологічноактивних речовин (від 131 до 26000 
Дальтон), що вводились у зовнішній слуховий 
хід, шляхом їх локального фоноелектрофорезу. 

 В термін з 2006 р. по теперішній час в 
нашій клініці проліковано 32 дитини з гострою 
СНП обох статей у віці від 3 до 18 років. Термін 
від початку захворювання до лікування складав 
від 3 діб до 1 місяця. Всім пацієнтам з гострою 
СНП при надходженні до клініки відразу прово-
дили шунтування барабанної порожнини. Одно-
часно із цим призначали парентерально дезіток-
сикаційні (реосорбілакт), дегідратаційні препа-
рати та глюкокортикоїди на протязі 3 діб. Після 
цього призначали препарати, що покращують 
кровообіг та метаболічні процеси в нервовій 
тканині, вітаміни, фізіотерапію.  

 Після шунтування барабанної порожнини 
хворим 1 раз на добу на протязі 5 діб інтратим-
панально вводили 1 мл розчину преднізолону 
(30 мг/мл) або дексаметазону (4 мг/мл). Після 
інтратимпанального введення здійснювали ен-
дауральний фонофорез зазначених препаратів. 

У хворих з гострою СНП при комплекс-
ному лікуванні із застосуванням інтратимпана-
льного введення глюкокортикоїдів покращення 
слуху спостерігали у 100% випадків, при цьому 
у 78% дітей слух, навіть, нормалізувався.  
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Отже, отримані нами результати  
при лікуванні дітей з гострою СНП (78% но-
рмалізації слуху) у порівнянні із даними лі-
тератури (68% нормалізації слуху) свідчать 

про доцільність включення в комплексну те-
рапію дітей з гострою СНП інтратимпаналь-
ного введення глюкокортикостероїдних гор-
монів. 
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННІ АНГІОФІБРОМИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА 
 

Ангіофіброма основи черепа (АОЧ) є од-
ним із найбільш тяжких доброякісних захворю-
вань в структурі хірургічної патології ЛОР-
органів. 

За період (09.04.86. по 04.04.16) під на-
глядом у відділі ЛОР-патології дитячого віку 
знаходилось 96 дітей з ангіофібромами, що 
склало 14,8 % від всіх хворих з новоутворення-
ми ЛОР-органів, які знаходились на стаціонар-
ному лікуванні. 

Розподіл дітей за віком з ангіофібромою 
основи черепа був наступним: від 7 до 10 років 
– 9, від 11 до 13 років – 41, від 14 до 17 років – 
42 дітей, 20 років – 1 хворий. Всі пацієнти були 
чоловічої статі. Розподіл хворих за стадіями 
процесу (В.С. Погосов та співавт., 1987): 1 ста-
дія – 11 хворих, 2 стадія – 20, 3А стаді – 25, 3Б 
стаді – 30, 4 стадія – 10. На жаль, більшість хво-
рих госпіталізувалось в пізніх (3-4) стадіях, що 
свідчить про поганий стан з ранньою діагности-
кою хвороби.  

У 46 хворих відмічена лівобічна локаліза-
ція процесу, у 50 – правобічна. 95 хворим з ангі-
офібромою основи черепу було проведено опе-
ративне лікування, а одному була призначена 
променева терапія. В якості основного операти-
вного доступу виконувалась гайморотомія за 
Денкером, а у випадках інтракраніального по-
ширення новоутворення (10 спостережень) вона 
доповнювалась боковим краніофаціальним під-
ходом до основи черепа (останнє виконувалось 
спільно з нейрохірургом). Протягом останніх 3 
років у 4 хворих з 1 стадією захворювання нами 
було застосовано трансоральний підхід вида-
лення ангіофіброми, без застосування додатко-
вого розсічення м’якого піднебіння. Носоглотку 
контролювали за допомогою ендоскопів, та дзе-
ркал, а пухлину відсепаровували від місця при-
кріплення у носоглотці распатором через поро-
жнину носу. Задню тампонаду не використову-
вали в жодному випадку. Використання ендос-
копів під час видалення ангіофіброми основи 

черепа при пухлинах 2, 3-А, 3-Б та при 4 стадіях 
захворювання, у зв’язку з масивною кровотечею 
є дискусійним. Однак, відразу після видалення 
пухлин всіх ступенів, для огляду та контролю 
кісткових стінок трепанаційної порожнини нами 
викорисовувалися ендоскопи. 

Крововтрата при проведених операціях, в 
середньому, складала біля 300-400 мл. В окре-
мих випадках, загальна кількість втраченої хво-
рими крові під час видалення ангіофіброми но-
соглотки сягала до 1800 мл. Більшість операцій 
супроводжувались внутрішньовенними транс-
фузіями, які включали еритроцитарну масу, ці-
льну кров та компоненти крові та кровозамінни-
ки. Ні в одному спостереженню не пе-
рев’язувались зовнішні сонні артерії.  

Після видалення пухлини проводилась 
тампонада післяопераційної порожнини марле-
вим тампоном, змащеним синтоміциновою ему-
льсією з додатком передньої тампонади порож-
нини носу з пращоподібною пов’язкою. Накла-
далась монокулярна давлюча пов’язка на сторо-
ні втручання. Тампони із порожнини носа і тре-
панаційної порожнини, як правило, видалялись 
на наступний день. При видаленні тампонів в 
абсолютній більшості випадків значної крововт-
рати не спостерігалось. 

В післяопераційному періоді хворим при-
значали: антибактеріальну, дегідратаційну, де-
сенсибілізуючу, симптоматичну терапію, систе-
матичний туалет носу і трепанаційної порожни-
ни з маззю Симановського. При необхідності 
проводили корекцію водно-електролітного ба-
лансу. Післяопераційний період у всіх хворих 
протікав гладко. 

У одному випадку проводилась промене-
ва терапія (батьки хворого відмовились від опе-
ративного лікування). Хворий отримав курс 
променевої терапії (сумарна доза 60 ГР). Після 
чого спостерігався повний регрес пухлини. Ма-
лігнізації пухлини не відмічалось ні в одному 
випадку. 

 
© Г.Е. Тімен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, А.С. Мудрий, В.С. Тертишна, 2016 
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НСК ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ 
АМІНОГЛІКОЗИДНОГО ОТОТОКСИКОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН 

 
В Україні нараховується більше 270 тисяч 

пацієнтів з різними формами СНП (сенсоневра-
льної приглухуватості), (0,6 % від загальної кі-
лькості населення), з яких, близько у 100 тис. 
діагностована глухота. Не зважаючи на різно-
манітність схем лікування та велику кількість 
лікарських засобів, що використовуються у лі-
куванні цієї патології, ефективність терапії за-
лишається низькою. На сучасному етапі одним з 
найбільш цікавих, і в той же час, перспективних 
напрямків у вирішенні проблеми лікування цих 
хворих є пошук нових шляхів у регенерації 
структур кортієвого органу, зокрема за рахунок 
застосування стовбурових клітин. 

Метою даної роботи було вивчити ефек-
тивність протекторної та лікувальної дії суспен-
зії ембріональних стовбурових клітин при екс-
периментально викликаному аміноглікозидному 
ототоксикозі у морських свинок.  

Експеримент проведено на 40 тваринах 
(статевозрілі морські свинки) вагою 250-600 
грам, які були розподілені на 8 груп, в залежно-
сті від способу та шляху введення НСК. Моде-
лювання патологічного процесу глухоти прово-
дили за допомогою ото токсичного антибіотика 
аміноглікозидної групи – гентаміцину сульфат, 
який вводили з розрахунку 100 мг/кг внутріш-
ньом’язово щоденно протягом 14 днів. 

Усім тваринам на початку експерименту, 
перед введенням НСК та по закінченні дослі-
дження проводилось обстеження стану слуху 
методом реєстрації отоакустичної емісії та ко-
ротко латентних слухових викликаних потенці-
алів (ОАЕ, КСВП).  

Суспензія нейрональних стовбурових клі-
тин вводилась в об’ємі 2 млн. клітин в 0,5 мл ін-
тратимпанально та 4 млн. клітин в 1,0 мл внутрі-
шньом’язево на 1, 8, и 15-у добу експерименту. 

 
Номер 
групи Умови експерименту Кількість  

дослідних тварин 
I 14-разове введення гентаміцину (100 мг/кг) 5 
II 14-разове введення 0,9% NaCl внутрішньом’язово 5 
III 14-разове введення гентаміцину+ НСК інтратимпанально на 1-у добу 5 
ІV 14-разове введення гентаміцину + НСК інтратимпанально на 8-у добу 5 
V 14-разове введення гентаміцину + НСК інтратимпанально на 15-у добу 5 
VI 14-разове введення гентаміцину + НСК внутрішньом’язево на 1-у добу 5 
VII 14-разове введення гентаміцину + НСК внутрішньом’язево на 8-у добу 5 
VIII 14-разове введення гентаміцину + НСК внутрішньом’язево на 15-у добу 5 

 
Результати. Використана методика забо-

ру та приготування суспензії ембріональних 
стовбурових клітин дозволяє забезпечити потрі-
бну їх кількість для подальшої трансплантації in 
vivo, з незмінними для цих клітин характерис-
тиками. У свинок І групи починаючи з (8-9) до-
би дослідження з’являлися незначні ознаки ін-
токсикації, які проявлялись в’ялістю, знижен-
ням рухливості, частим діурезом та слабопози-
тивним рефлексом Preyer’a.  У тварин ІІ групи 
(контрольна група) на 14 добу від початку вве-
дення фізіологічного розчину ніяких поведінко-
вих змін та патологічних порушень не було ви-
явлено. Тварини даних груп виводились з екс-
перименту через 14 діб з початку введення роз-
чину натрію хлорид та гентаміцину відповідно. 
Таким чином, отримано не достовірні зміни по-

рогів слуху після введення фізіологічного роз-
чину в II групі (p> 0,05), тобто фізрозчин, як і 
очікувалось не впливає на пороги слухосприй-
няття. 

Морським свинкам III групи в перший 
день експерименту в стерильних умовах під бі-
нокулярною лупою при 4-кратному збільшенні 
було введено суспензію НСК 2 млн. клітин в 0.5 
мл. iнтратимпанально. Надалі проводилось вве-
дення розчину гентаміцину сульфат внутріш-
ньом’язево із розрахунку 100 мг/кг протягом 14 
днів. Змін загального стану тварин протягом 
експерименту не відмічалось, вони були актив-
ні, рефлекс Preyera залишався позитивний. При 
реєстрації КСВП отримані не достовірні зміни, 
(p>0,05) що може свідчити про наявність проте-
кторної дії НСК. 
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Під час проведення досліду у тварин ІV 
групи були відмічені ознаки загальної інтоксика-
ції, а саме в’ялість, зниження рухливості та час-
тий діурез. Екзитувала 1 тварина на 7 день. Після 
введення НСК (8 доба) вищезазначені симптоми 
поступово зменшувались і на момент виведення 
із експерименту загальний станморських свинок 
був стабільним. При реєстрації КСВП отримані 
не достовірні зміни, (p>0,05) що може свідчити 
про наявність лікувальної дії НСК. 

Після введення НСК на 15 добу (V гру-
па)спостерігалось поступове покращення зага-
льного стану тварин протягом 14 діб до моменту 
їх виведення з експерименту. Відмічалось зме-
ншення проявів ототоксикозу, тварини стали 
рухливіші, зменшилось випадіння шерсті, однак 
рефлекс Преєра був слабопозитивним. 

Тваринам VI групи в перший день вве-
дення розчину гентаміцину сульфат із розраху-
нку 100 мг/кг внутрішньом’язово було введено 
суспензію НСК 4млн. клітин (1.0мл). Надалі 
протягом 14 днів щоденно внутрімязево вводи-
ли розчин гентаміцину сульфат з розрахунку 
100 мг/кг ваги. Протягом експерименту екзиту-
вала 1 свинка. Решта (4тварин) були в задовіль-
ному стані, активні.  

Тваринам VII групи протягом перших 7 
днів проводилось внутрішньом’язове введення 
розчину гентаміцину сульфат з розрахунку 100 
мг/кг. У процесі проведення експерименту на 5 
та 6 день екзитувала1морська свинка. На 8 день 
введення розчину гентаміцину піддослідним 
тваринам введено суспензію НСК 4млн.клітин 
(1.0 мл). протягом наступних 7 днів дослідним 
тваринам продовжувалось щоденне введення 
розчину гентаміцину сульфат із розрахунку 100 
мг/кг. На 15 день експерименту морським свин-
кам проведено обстеження слуху. Наступні 10 

днів тварини знаходились під спостереженням. 
Вони були активні, без ознак патології. На 25 
день експерименту морські свинки виведені з 
експерименту. 

Тварини VII групи отримували розчин ге-
нтаміцину сульфат 100 мг/кг внутрішньом’язово 
протягом 14 днів. У 4 тварин на 12 добу 
з’явились ознаки загальної інтоксикації, а саме: 
в’ялість, випадіння шерсті, зменшення ваги. 5 
морських свинок екзитували. На 15 день дослід-
ним тваринам проведено введення суспензії 
НСК 4 млн.клітин 1.0 млвнутрішньом’язово. 
Наступні 14 днів морські свинки знаходились 
під постереженням. З 18 дня експерименту у 
тварин відмічалось покращення загального ста-
ну, вони стали рухливіші, зменшилось випадін-
ня шерсті, однак рефлекс Преєра був відсутнім. 

Виведення морських свинок із експери-
менту проводилось під тіопентал – натрієвим 
наркозом у дозі 20 мг/кг. Після гільйотинної 
декапітації виділялись блоки скроневих кісток, 
які поміщались в 10% розчин формаліну та від-
правлялись для подальшого морфологічного 
дослідження 

Висновки. 14-денне введення гентаміци-
ну морським свинкам (I група) викликає пору-
шення архітектоніки та морфології внутрішньо-
го вуха, мікроциркуляції в судинній смужці, що 
підтверджено даними морфологічного дослі-
дження. 

Введення НСК в перший день штучно 
змодельованого аміноглюкозидного ототокси-
козу, попереджало його розвиток при 14-денних 
ін’єкціях гентаміцину, що підтверджено даними 
функціональних (КСВП) та морфологічного до-
слідження. Отже, ці дані дозволяють констату-
вати про наявність протекторної та лікувальної 
дії НСК на ототоксичні прояви гентаміцину. 

 
© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, І.І. Сапіжак, С.П. Чубко, Л.П. Стайно, 2016 
 
 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.И. ЦЫМБАЛЮК, А.А. БЕЛОУСОВА, Е.Л. РУДЕНЬКА, П.В. ВИННИЧУК  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ 
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АМИНОГЛИКОЗИДНОГО ОТОТОКСИКОЗА 

 
Проблема нейросенсорной тугоухости и 

глухоты является краеугольным камнем отола-
рингологии и поэтому на протяжении многих 
десятилетий сохраняет ведущее место в науч-
ных исследованиях. Постоянный рост количест-
ва больных с данной патологией, по прогнозам 
ВОЗ до 2030 г. может вырасти до 30% (Kersigo 

J., Fritzsch B., 2015), что свидетельствует как о 
малой эффективности, так и о необходимости 
поиска новых методов лечения и профилактики 
этих заболеваний. 

В последние годы особое внимание ото-
ларингологов отдается препаратам, в состав ко-
торых входят так называемые нейротрофиче-
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ские факторы (Магомедов М.М., 1998; Семено-
ва В.М., 2008; Тымен Г.Е., 2012). Одним из та-
ких препаратов является Трофин, который по-
лучают из эмбриональной нервной ткани людей, 
4-6 недель гестации. Он представляет собой 
комплекс биологически активных водораство-
римых молекул. «Трофин» является биологиче-
ским стимулятором клеточных процессов, обла-
дает способностью усиливать репаративные 
процессы в нервной ткани и предотвращать де-
генеративным изменениям при поражениях 
нервной ткани.  

Препарат уже прошел успешную клини-
ческую апробацию, в частности, в восстанови-
тельной нейрохирургии при детском церебраль-
ном параличе, ишемическом инсульте, черепно-
мозговой травме, паркинсонизме, рассеянном 
склерозе (Цимбалюк В.І., 2003, 2005, 2006). 

Цель нашей работы – определить эффек-
тивность протекторного и терапевтического 
действия трофина при экспериментальной ней-
росенсорной тугоухости, индуцированной анти-
биотиком аминогликозидного ряда. 

Материалы и методы 
Экспериментальные исследования вы-

полнены на 91 здоровой половозрелой морской 
свинке со средним весом 480 грамм. Слуховая 
функция определялась до и после окончания 
эксперимента путем проведения таких функ-
циональных исследований как отоакустическая 
эмиссия (ОАЭ) и коротколатентные слуховые 
вызванные потенциалы (КСВП). Моделирова-
ние нейросенсорной тугоухости осуществлялось 
с помощью антибиотика аминогликозидного 
ряда гентамицина. 

Все животные были распределены на 14 
групп, из которых сформированы 3 серии. І се-
рия была контрольной и состояла из интактных 
животных (1 группа), а также морских свинок, 
получавших гентамицин (2 группа) и трофин (3-
6 группы). Аминогликозидный антибиотик экс-
периментальные животные получали внутри-
мышечно ежедневно в течении 14 дней из рас-
чета 50 мг/кг веса, а трофин – 0,4 мг/кг веса пу-
тем внутримышечных и интраперитонеальных 
3- и 7-кратных инъекций. Морские свинки ІІ 
серии на фоне 14-кратного введения гентамици-
на с первого дня эксперимента получали 3- и 7-
разовое внутримышечное (7 и 8 группы) и ин-
траперитонеальное (9 и 10 группы) введение 
трофина. Животным ІІІ серии осуществляли 
внутримышечное (11 и 12 группы) и интрапери-
тонеальное (13 и 14 группы) введение трофина 
по окончанию двухнедельного курса гентами-
цина. 

Выведение морских свинок из экспери-
мента проводилось под тиопентал-натриевым 

наркозом через 24 часа, после последнего вве-
дения трофина, путем гильотинной декапита-
ции. Блоки среднего уха и улитки направлялись 
на патоморфологическое исследование. Гисто-
препараты окрашивали гематоксилином и эози-
ном, а также исследовали и фотографировали с 
помощью микроскопа Olympus BX 43. 

При исследовании полученных гистопре-
паратов было выявлено, что улитка у интактных 
животных имеет костную капсулу, в которой 
находится перепончатый лабиринт, разделен-
ный костными и соединительнотканными пере-
городками на барабанную и вестибулярную ле-
стницы. Между ними в улитковом канале на 
базилярной мембране расположен Кортиев ор-
ган, который является периферическим отделом 
слухового анализатора. Вдоль боковой стенки 
улиткового канала расположена спиральная 
связка с сосудистой полоской, благодаря кото-
рой обеспечивается трофика спирального орга-
на.  

В Кортиевом органе отмечается четкая 
дифференциация на наружные и внутренние 
волосковые клетки, на которых заканчиваются 
дендриты ганглиозных клеток, а их скопление 
образуют спиральный ганглий, расположенный 
между тонкими костными пластинами в оси за-
витки. Во всех исследуемых препаратах опреде-
лялся характерный для биполярных нейронов 
полиморфизм с разной плотностью ядерной 
субстанции. 

Вышеописанная гистологическая картина 
внутреннего уха имела место и у морских сви-
нок, которым внутримышечно (3-я и 4-я груп-
пы) и интраперитонеально (5-я, 6-я группы) 3- и 
7-кратно вводили трофин. Эти данные подтвер-
ждают факт отсутствия отрицательного воздей-
ствия препарата Трофин на внутреннее ухо экс-
периментальных животных, что в свою очередь 
было подтверждено и в ходе проведения соот-
ветствующих функциональных тестов. 

В то же время 14-разовые инъекции ген-
тамицина приводили к значительным наруше-
ниям микроциркуляции в структурах костного и 
перепончатого лабиринтов всех животных. В 
кровеносных сосудах отмечались застойные 
явления, их просветы были затрамбированы 
сгустками крови, а во многих участках наблю-
дались явления эритропедеза. Кровяные сгустки 
находились в полостях преддверия, прилегая к 
его стенкам, а также на поверхности желеобраз-
ной покровной мембраны спирального органа, 
что, несомненно, может ограничивать ее спо-
собность контактировать с волосковыми клет-
ками. Спиральная связка, вместе с сосудистой 
полоской отечны, имеют неравномерную тол-
щину, в капиллярах наблюдается сладж и скоп-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 136 

ления пигмента гемосидерина. Морфологиче-
ские изменения в сосудистой полоске сказыва-
ются на состоянии волосковых клеток спираль-
ного органа, и проявляются нарушением их 
рядности, отеком, дезорганизацией в отличие от 
структурированности этих элементов у интакт-
ных животных. 

14-разовые инъекции гентамицина вызы-
вают грубые морфологические изменения в 
структурах внутреннего уха и пагубно влияют 
на слуховую функцию морских свинок, что под-
тверждается и функциональными исследова-
ниями (ОАЭ и КСВП). 

В то же время, у животных получавших 3- 
и 7-разовые инъекции трофина, как во время 
проведения курса гентамицина, так и после его 
окончания, каких – либо изменений в архитек-
тонике внутреннего уха не было выявлено. Спи-
ральный орган расположен на базилярной мем-
бране, в котором четко дифференцировались 
наружные и внутренние волосковые клетки и 
туннель между ними. 

С волосковыми клетками контактируют 
дендриты (периферические отростки ганглиоз-
ных клеток), скопление которых формируют 
спиральные ганглии, расположенные между 
тонкими костными пластинками в оси улитки. 
Их нейроны полиморфны, имеют четко конту-
рированую цитоплазматическую оболочку; ядра 
округлой формы, окружены светлой перинукле-
арной зоной, содержащие ядрышки. Централь-
ные отростки биполярных нейронов (аксоны) 
образуют кохлеарную веточку слухового нерва, 
которая тянется вдоль центрального костного 
стержня. 

Морфологическая характеристика всех 
структурных элементов улитки у животных, 
получавших трофин (9-12 группы) после гента-
мицинового ототоксикоза не отличались от ин-
тактных животных. 

Таким образом, подтверждено ототокси-
ческое действие гентамицина, в дозе 50 мг/кг, на 
структуры внутреннего уха морских свинок, 
которое сопровождалось нейросенсорными на-
рушениями слуха и соответствующими патоло-
гическими изменениями в периферическом от-
деле слухового анализатора морских свинок. 

Введение трофина, в дозе 0,4 мг/кг, экс-
периментальным животным, как внутримышеч-
но, так и интраперитонеально не вызывают у 
морских свинок каких-либо морфофункцио-
нальных нарушений со стороны внутреннего 
уха. 

3- и 7-разовые инъекции трофина в дозе 
0,4 мг/кг, не зависимо от метода введения 
(внутримышечно или интраперитонеально), как 
на фоне 14-разовых введений гентамицина, так 
и после окончания данного курса, полностью 
нивелировали ототоксическое действие аминог-
ликозидного антибиотика, что было подтвер-
ждено данными КСВП и ОАЭ и нормальной 
морфологической структурой внутреннего уха 
экспериментальных животных.  

Таким образом, полученные результаты 
экспериментального исследования дают основа-
ние предположения на возможность получения 
позитивного эффекта при использовании тро-
фина (после разрешения МЗ Украины) в ком-
плексной терапии больных с нейросенсорной 
тугоухостью. 
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НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ЛОР-ОРГАНОВ 
 

Поражение головы herpeszosterвирусом 
встречается редко и обладает полиморфизмом 
симптомов. В литературе заболевание описано 
как синдром Рамсея Ханта, herpes zoster oticus, 
опоясывающий лишай, коленчатая невралгия и 
характеризуется поражением кожи и слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей по распо-
ложению окончаний чувствительных нервов, 
преимущественно тройничного. 

В течение последних 5 лет мы наблюдали 
8 случаев заболевания. Они характеризовались 

разнообразием симптоматики. Тщательный эн-
доскопический, отоневрологический осмотриа-
удиометрическаяоценка выявили, что у всех 
больных на фоне развития одностороннего бо-
левого симптома появлялась везикулярная сыпь 
в области наружного слухового прохода и уш-
ной раковины (5 случаев), заушной области (1), 
в области лба, век и щеки с развитием керато-
конъюнктивита (2), на слизистой оболочке глот-
ки и носа (3). У 4 пациентов это сопровождалось 
развитием катарального среднего отита, у 5 
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больных в процесс вовлекался лицевой(от лег-
кой до полной дисфункции) и вестибулокохле-
арный нервы. Поражение последнего у всех 
больных сопровождалось возникновением вес-
тибулярных расстройств и нарушением слуха на 
той же стороне по сенсоневральному и смешан-
ному типам. Лабораторные исследования выяв-
ляли у всех пациентов воспалительную реакцию 
со стороны общего анализа крови и серологиче-
ское подтверждение наличие вируса VZV. 

Курс лечения включал применение про-
тивовирусных препаратов – ацикловира (парен-
терально и местно) в комплексе с кортикосте-
роидами для уменьшения периневрального оте-
ка и внутрилабиринтного давления в течение 7 
дней. Для купирования болевого синдрома на-
значались нестероидные противовоспалитель-
ные, антигистаминные препараты, карбамазе-
пин. При развитии острой сенсоневральной ту-
гоухости назначался полный комплекс лечения, 
включающий дезинтоксикационную терапию, 
ноотропы, ангиопротекторы, дезагреганты, ци-
топротекторы, диуретики. При психоэмоцио-
нальных расстройствах, помимо традиционного 
комплекса терапии назначались психолептиче-
ские средства – малые транквилизаторы, ан-

ксиолитики, антиконвульсанты, редуцирующие 
психомоторное возбуждение, антидепрессанты, 
оказывающие успокаивающее и антифобиче-
ское действие. Развитие вестибулярного син-
дрома требовало применения бетагистина, ди-
менгидрината, антихолинергических препара-
тов, что значительно снижало интенсивность 
головокружения. 

Эффективность лечения зависела от сро-
ков начатой терапии. Несмотря на ее проведе-
ние, у многих больных в течение 6 месяцев на-
блюдались осложнения перенесенной герпети-
ческой инфекции. У 1 больного определялась 
синкинезия (слезотечение, тики лица при смехе, 
жевании), у 2 – нарушение функции мимиче-
ской мускулатуры, у 1 – кератит, блефарит, трое 
пациентов страдали от постгерпетиче-
ской невралгии. Трое больных, у которых лече-
ние было начато в течение 3 дней с момента на-
чала заболевания, достигли полной ликвидации 
симптомов.У пациентов с поражением вестибу-
локохлеарного нерва отмечалось восстановле-
ние вестибулярной функции, однако нормализа-
ция слуха наблюдалась в основном на низкие и 
средние частоты с сохранением высокочастот-
ной тугоухости. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЄ УВІ СНІ 
 

Синдром обструктивного апноє уві сні 
(СОАС) - потенційно загрожуючий життю стан, 
який відзначається багаточисельними епізодами 
затримки дихання під час сну, в момент яких 
знижуються показники оксигенації крові та спо-
стерігаються негативні серцево-судинні ефекти. 
Ключовими маркерами при діагностиці СОАС є 
розлади оксигенації, функції зовнішнього ди-
хання та фрагментація сну. Головною і першо-
черговою передумовою успішного лікування 
такої категорії хворих є вільне носове дихання.  

Мета і завдання дослідження. Встанови-
ти частоту порушення вільного носового дихан-
ня у хворих з СОАС та вивчити зміни оксигена-
ції та вентиляції у пацієнтів з СОАС під час «ді-
агностичної» та «лікувальної» ночі. 

Матеріали і методи. В дослідження вклю-
чено 95 пацієнтів, які мали чіткі клінічні та ана-
мнестичні ознаки СОАС. При ЛОР оглядіу 41 
пацієнта (43%) виявлені механічні перешкоди 

диханню (викривлення носової перетинки, полі-
позний риносинуїт тощо), 33 хворим виконані 
корегуючі оперативні втручання, з них у 18 
хропіння в післяопераційному періоді зникло, 
64 хворих обстежено в лабораторії сну універ-
ситету. Впродовж «діагностичної» та «лікуваль-
ної» ночей за допомогою “Somno Chek” (Wein-
mann, Німеччина) моніторувалипоказник сату-
рації крові (SpO2, %), вміст вуглекислого газу в 
кінцевій порції видихуваного повітря (PetCO2, 
mm Hg), кількість обструктивних подій на годи-
ну (oRDI), та мінімальну і максимальну частоту 
серцевих скорочень (ЧСС). 

Отримані результати. Встановлено, що 
під час «діагностичної» ночі середні значення 
SpO2, при диханні атмосферним повітрям 
(FiO2=0,21), становили 87,5±4,6%, а мінімальні 
47,8±3,1%; середні значення PetCO2 – 43,8±2,6 
mm Hg, а максимальні 58,2±3,4 mm Hg; середня 
кількість oRDI 19,8±1,1/год., а максимальна 
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66,8±3,5/год.; максимальна ЧСС 142,6±4,9 уд/хв., а 
мінімальна 44,5±2,3 уд/хв. Зазначені показники 
свідчать про виражені розлади дихання, обструк-
тивного характеру і вимагають корекції. Під час 
проведення «лікувальної» ночі, в рамках якої паці-
єнтам проводили неінвазивну (маскову) респіра-
торну підтримку в режимі постійного позитивного 
тиску в дихальних шляхах (CPAP) респіратором 
«Somno balance Auto» (Weinmann, Німеччина), 
середні значення SpO2 становили 94,2±1,8%, а мі-
німальні 88,3±4,9%; середні значення PetCO2 - 
39,6±2,6 mm Hg, а максимальні 43,2±1,6 mm Hg; 
середня кількість oRDI 4,7±0,3/год., а максимальна 

5,3±0,2/год.; максимальна ЧСС 87,8±3,2 уд/хв., а 
мінімальна 54,5±3,2 уд/хв. Отримані дані свідчать 
про адекватну корекцію СОАС за допомогоюнеін-
вазивної маскової CPAP-терапії та повну нормалі-
зацію кисневого статусу і функції зовнішнього 
дихання. 

Висновки. Обструктивні порушення ди-
хання уві сні різко дестабілізують кисневий ста-
тус організму та альвеолярну вентиляцію. Адек-
ватно проведене ЛОР-лікування та налагоджена 
CPAP-терапія ліквідує загрозливі дихальні роз-
лади та мінімізує серцево-судинні і респіраторні 
ризики та фрагментацію нічного сну. 
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НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ РЧТА В ЛІКУВАННІ МЕТАСТАЗІВ РАКА ГОРТАНІ  
В ЩИТОПОДІБНУ ЗАЛОЗУ  

 
Основним методом лікування метастати-

чного раку гортані в щитоподібну залозу є екс-
трафасціальна тіреоїдектомія з цервікоцентра-
льною лімфоаденоектомією. Подібний підхід 
дозволяє підвищити 5-річну виживаність хво-
рих до 23-28 %. В той же час «резектабельни-
ми» є не більше 10-15 % хворих. Причинами 
нерезектабельності метастазів є наявність інфі-
льтрації ними магістральних судин шиї, неза-
довільний соматичний статус хворого і низька 
(менше 3 міс) очікувана тривалість життя паці-
єнта.  

В зв’язку з вищевикладеним нами у 14 
хворих цієї категорії був використаний метод 
радіочастотної термоабляції (РЧТА) з викорис-
танням генератора Celon Lab ENT, аплікатори 
біполярні електроди Celon Pro Surge, діаметром 
2,8 мм. Загальна доза енергії, що подавалась, 
для тканини щитоподібної залози складала 8 
Вт/мм3.У 11 пацієнтів з резектабельними метас-
тазами виконували хірургічну резекцію з радіо-

частотною термоабляцією яка здійснювалась 
відкритим способом. Відкритий хірургічний 
метод виконувався у хворих з метастазами в 
залозу без екстрафасціального розповсюдження 
в вигляді екстрафасціальної гемітиреоїдектомії і 
цервікоцентральної лімфоаденоектомії. У 3 хво-
рих пухлинна циторедукція була неповною у 
зв'язку з великим діаметром пухлинного осерде-
ку (›3 см), у 3 хворих через 3 місяці реєстрували 
появу рецидиву метастаза, що зажадало прове-
дення ім повторної РЧТА, тобто мала місце, 
«часткова відповідь, стабілізація».  

У 3 хворих з нерезектабельными метаста-
зами в щитоподібну залозу циторедукціяза до-
помогою РЧТА проводилась закритим способом 
під УЗ навігацією. У них циторедукція вияви-
лась неповною і мало місце «прогресування за-
хворювання» внаслідок чого вони померли че-
рез 2-3 місяці, але у всіх випадках ми досягали 
ремісії і зменшення больового та інтоксикацій-
ного синдромів. 

 
© В.І. Троян, О.В. Лобова, І.О. Сінайко, 2016 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ  
 

Одним з компонентів комбінованого лі-
кування хворих на рак гортані є променева те-
рапія, під час проведення якої,по даним різних 

авторів, в 40-60 % випадків виникають місцеві 
запальні ускладнення у вигляді ерозивно-
плівчастого, ерозивно-некротичного мукозиту 
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та в 26,6% – хондроперихондриту гортані, що 
знижує ефективність їх лікування.  

Раніше нами за допомогою ЛДФ-метрії 
було встановлено, що в основі їх виникнення 
лежать порушення в мікроциркуляторному рус-
лі в вигляді збільшення артеріо-венулярного 
шунтування, наявності спазму прекапилярів, 
тобто за ангіоспастичним типом.  

Нами будо досліджено 48 хворих раком 
гортані T1-2N1M0, яким проводився курс післяо-
пераційної теле-гамма терапії в СВД 40 Гр.  

З метою корекції виникаючих в опромі-
нених тканинах гортані порушень мікроцирку-
ляції за ангіоспастичним типом, нами викорис-
товувався судинорозширювальний препарат, 
діючою речовиною якого є пентоксифілін. Пре-
парат призначався нами східчасто з першого дня 
опромінення – 5 мл на 250 мл 0,9% розчину на-

трію хлориду, крапельно 1 раз на добу, протя-
гом 10 днів, а потім протягом 20 днів застосову-
вався перорально по 100 мг – 3 рази на день, що 
сприяло нормалізації і більш стабільному стану 
параметрів мікроциркуляції в тканинах гортані, 
що підтверджується отриманими даними ЛДФ-
метрії про деблокацію спазматичного компоне-
нта в мікроциркуляторному руслі опромінених 
тканин гортані.  

При проведенні аналізу ефективності су-
проводжуючої судинорозширювальної терапії з 
метою профілактики післяпроменевих усклад-
нень встановлено достовірне знижен-
ня,порівняно з інтегрованими статистичними 
даними, частоти виникнення ерозивно-
плівчастої форми мукозиту на 13,5%, виразково-
некротичної – на 13,7%, хондроперихондриту – 
на 18,1%. 
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(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЗИДУАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ РОТОГЛОТКИ 
 

Заболеваемость раком ротовой части 
глотки в Украине составляет 4,3 на 100 тыс. на-
селения (мировой стандартный показатель 2,9), 
показатель смертности больных составляет 3,2 
на 100 тыс. населения (мировой стандартный 
показатель 2,1), а не проживают 1 года из числа 
впервые заболевших 50,4%. Среди пациентов 
преобладает трудоспособное мужское население 
в возрасте от 40 до 55 лет. Полноценное комби-
нированное или комплексное лечение получают 
77,5% больных и следовательно результаты ле-
чения больных считаются неудовлетворитель-
ными. 71,9% больных впервые диагностируется 
в распространенных стадиях заболевания (III-IV 
ст.). Все это подтверждает актуальность иссле-
дований. Одним из непростых этапов лечения 
опухолей ротоглотки является хирургическое 
вмешательство при резидуальных опухолях по-
сле радикального химиолучевого лечения. 

Цель исследования провести анализ эф-
фективности вариантов хирургического лечения 
резидуальных злокачественных опухолей после 
проведеного радикального химиолучевого лече-
ния. 

В исследовании были проанализированы 
результаты обследования и лечения 207 пациен-
тов с плоскоклеточным раком ротовой части 
глотки, которые на первом этапе лечения полу-

чали различные варианты радикального химио-
лучевого лечения в ЛОР-онкологическом отде-
лении Днепропетровской областной клиниче-
ской больницы им. И.И. Мечникова в период с 
2010 по 2015 гг. При первичном обращении ус-
тановлено Т1-Т2 – 19,8% (41 пациент), Т3 – 
49,3% (102 пациента) и Т4 – 30,9% (64 пациен-
та), метастазы в лимфатические узлы шеи (N1-3) 
определялись у 66,2% (137 пациентов). Диагноз 
резидуальной опухоли устанавливался через 4-6 
недель после окончания химиолучевого лечения 
на основании гистологической верификации. 
Резидуальные опухоли верифицированы у 115 
пациентов (55,6%).  

Основными аргументами для принятия 
решения о выполнении хирургического лечения 
в орофарингеальной области являются следую-
щие факторы: оперативное вмешательство 
должно обеспечивать радикальность удаления 
опухоли и должно сопровождаться реконструк-
цией и пластическим замещением дефекта для 
восстановления функций и качества жизни па-
циента. Этим критериям соответствовали 36 
пациентов (31,3%). Хирургическое лечение всем 
пациентам начинали с хирургии на лимфопутях 
шеи, выполнения различных вариантов шейных 
диссекций с обязательной перевязкой наружной 
сонной артерии на стороне поражения. Данный 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 140 

подход на сегодняшний день остается дискута-
бельным, но по данным многих исследований 
при наличии резидуальных опухолей ротоглот-
ки метастазы и микрометастазы определяются 
от 30% до 70% больных. Удаление опухоли па-
циентам выполнялось трансоральным доступом, 
надподъязычной фаринготомией, боковой фа-
ринготомией и их комбинацией в зависимости 
от распространенности опухолевого процесса 
для обеспечения радикальной абластичной хи-
рургии с одномоментным пластическим заме-
щением дефекта. Обязательным условием хи-
рургии являлось проведение морфологического 
экспресс-исследования на определение «отрица-

тельных краев». Ведение послеоперационного 
периода имело существенные отличия, обуслов-
ленные предшествующей химиолучевой тера-
пией, и одномоментной пластической реконст-
рукцией. Неосложненное течение было у 19 
больных (52,8%). При наблюдении данные о 
прогрессировании заболевания выявлены у 10 
пациентов (27,8%) в сроки до 6 месяцев. 

Таким образом, анализ онкологических 
результатов проведения хирургического лече-
ния резидуальных злокачественных опухолей 
после радикального химиолучевого лечения по-
зволяет сделать заключение об эффективности 
схемы комплексного лечения. 
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ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ КІСТКОВИХ МАРКЕРІВ У ХВОРИХ З ГОСТРИМ 
СЕРЕДНІМ ОТИТОМ НА ТЛІ ІНСУЛІННЕЗАЛЕЖНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 
На сучасному етапі цукровий діабет (ЦД) 

перестав бути проблемою, якою займались лише 
ендокринологи. Специфічність банального гній-
ного запалення при ЦД теоретично обґрунтову-
ється вже тим, що виникає в хворому організмі 
на тлі існуючих суттєвих змін гомеостазу і тому 
має підстави вважатись «хворобою в хворобі». 

Досліджувались особливості перебігу за-
палення м´яких тканин, синуситів, загалом за-
палень ЛОР-органів на тлі цукрового діабету 
(Гелуненко О.М., 2001; Огнівенко О.В., 2008; 
Юшкіна М.О., 2012). Нашими попередніми дос-
лідженнями виявлені особливості перебігу гост-
рого середнього отиту (ГСО) на тлі інсуліннеза-
лежного цукрового діабету (ІНЦД) за відсутнос-
ті значимості основних патогенетичних ланок 
ГСО (порушення функції слухової труби) та 
наявності ранніх деструктивних змін у соскопо-
дібному паростку при відставанні візуальних 
клінічних ознак ГСО, що може трактуватись як 
первинний латентний мастоїдит, і зумовлює до-
цільність подальшого дослідження кісткового 
метаболізму з позицій значення порушень вуг-
леводного обміну (Г.І. Гарюк та співавт., 2005; 
І.В. Філатова та співавт., 2015). 

Мета дослідження: вивчення інформати-
вності досяжних біохімічних маркерів метаболі-
зму кісткової тканини у хворих з гострим серед-
нім отитом на тлі цукрового діабету другого 
типу. 

На першому етапі був проведений аналіз 
загальновживаних біохімічних показників стану 

кісткової тканини, на підставі якого визначили 
досліджувані маркери утворення кістки ( лужна 
фосфатаза, IL-4 ) і її резорбції (кисла фосфатаза, 
паратгормон, IL-6). Оцінювання отриманих змін 
проводили у співставленні з показниками вмісту 
глікільованого гемоглобіну (A1cHb) – достовір-
ного маркеру тривалості гіперглікемії. 

Матеріал дослідження склали 87 хворих 
із запаленнями ЛОР-органів на тлі ЦД. Всі хворі 
були поділені га дві групи: до першої увійшли 
62 хворих з ГСО на тлі ІНЦД. Із них 35 хворих з 
наявністю деструкції в соскоподібному парост-
ку виділені в 1А групу, а 26 пацієнтів без ознак 
деструкції в соскоподібному паростку склали 1Б 
групу. 27 хворих з гострим риносинуситом на 
тлі цукрового діабету увійшли до другої групи 
(порівняння). Отримані дані порівнювали також 
із референтними значеннями нормальних показ-
ників для даних методик. 

Встановлено, що у всіх досліджуваних 
хворих перебіг хвороби розгортався на тлі під-
вищеного вмісту в крові глікільованого гемо-
глобіну з достовірною різницею показників у 
пацієнтів першої (8,4±0,7%) та другої групи 
(6,5±0,5%). Найбільш високий показник вмісту 
AlcHb (10±0,8%) виявився при наявності ознак 
деструкції в соскоподібному паростку (1А гру-
па).За відсутності таких ознак вміст AlcHb 
(6,8±0,95%) статистично не відрізнявся від по-
казників в групі порівняння. На тлі гіперглікемії 
рівень паратгормону знаходився в межах рефе-
рентної норми, але статистично відрізнявся між 
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групами. Виявлено достовірне підвищення вміс-
ту в першій і, найбільш виразне, в 1А групі 
(51,1±1,3 пг/мл та 55,6±1,0 пг/мл відповідно) 
порівняно до другої та 1Б групи. Статистичної 
різниці показника між останніми групами не 
виявлено. 

Показники активності кислої фосфатази 
також знаходились в межах референтної норми 
для даного метода з різницею між групами, ана-
логічною вмісту паратгормона, що проявилось 
достовірним підвищенням активності в першій і 
1А групах порівняно до другої та 1Б груп. Ста-
тистичної різниці між показниками пацієнтів 
другої групи та при відсутності ознак деструкції 
в соскоподібному паростку не встановлено. Ак-
тивність лужної фосфатази у всіх хворих з ГСО 
на тлі ІНЦД знаходилась на верхній межі нор-
мальних значень показника, перевищуючи їх в 
1А групі (310±12,6 Од/л ). У пацієнтів другої 
групи досліджуваний показник знаходився в 
межах референтної норми. Встановлена досто-
вірна різниця активності лужної фосфатази між 
першою, 1А та 1Б і другою групами.  

У всіх досліджуваних хворих встановлено 
підвищення рівня прозапального цитокіну IL 6 

відносно норми для даної методики з достовір-
ною різницею при наявності деструкції в соско-
подібному паростку. Між групами хворих з ри-
носинуситами та ГСО без ознак деструкції кіст-
ки достовірної різниці підвищеного вмісту IL 6 
не встановлено. Вміст IL 4 мав зворотню тенде-
нцію: достовірно зменшувався при наявності 
ознак деструкції кістки та в цілому в першій 
групі без статистичної різниці показника за від-
сутності деструкції соскоподібного паростка та 
у хворих з риносинуситами.  

Таким чином, деструктивні зміни в сос-
коподібному паростку відбуваються на тлі три-
валої гіперглікемії (про що свідчить достовірне 
підвищення рівня AlcHb), зростанні рівня парат-
гормону, активності фосфатаз та вмісту IL 6. 
Достовірність отриманих змін показників до-
зволяють рекомендувати їх в якості досяжних 
маркерів стану кісткового метаболізму та кіст-
ково-деструктивних процесів в соскоподібному 
паростку при ГСО на тлі ЦД. Підвищення вміс-
ту прозапального цитокіну IL 6 у хворих на ГСО 
з ІНЦД, можливо, детермінує та сприяє запаль-
ним змінам в соскоподібному паростку на тлі 
резорбції кістки. 
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Е.И. ХАРЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ  
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ВАЗОМОТОРНЫХ РИНИТОВ 

 
Актуальность темы. Современный стан-

дарт консервативной терапии вазомоторного ри-
нита (ВР), включающий интраназальное приме-
нение топических глюкокортикоидов в сочета-
нии с антигистаминными препаратами 3 поколе-
ния, а в случаях выраженной риниреи – ипратро-
пия бромида, обеспечивает успех лечения лишь у 
30-40% больных. Эффективность консерватив-
ной терапии удается повысить путем ее сочетан-
ного применения с методами современной фи-
зиотерапии – применением гальванического 
(элетрофорез) и импульсного токов, дарсонвали-
зации, ультразвука и, особенно, облучения низ-
коинтенсивным гелий-неоновым лазером. 

Патогенетически для лечения воспаления 
обосновано применение холода, оказывающее 
комплексное действие на охлаждаемые ткани: 
аналгетическое, спазмолитическое, антигипок-
сическое (за счет нормализации локальной мик-
роциркуляции), а также репаративно-
регенеративное и имунностимулирующее. 

Метод локальной гипотермии еще не по-
лучил должного развития в современной рино-
логии, что в основном обусловлено отсутствия-
ми специальной аппаратуры для проведения 
локального охлаждения. 

Нами разработана портативная установка 
для гипотермии полости носа, вкючающая ох-
ладитель и аппликатор, находящиеся друг с дру-
гом в теплообмене благодаря циркулирующему 
в замкнутой системе хладоносителю, преиму-
щественно воде, охлажденной до температуры 
+3°....+4°С. Охладитель сконструирован на ос-
нове термоэлектрического преобразователя 
(элемент Пельтье) с его водяным охлаждением; 
сброс теплоты от элементов Пельтье в окру-
жающую среду обеспечивает водовоздушный 
теплообменный аппарат FN 4.4. Благодаря ав-
томатически регулируемой производительности 
охладителя разработанное устройство стабильно 
обеспечивает соприкасающейся с аппликатором 
поверхности ткани температуру от +3°....+4°С. 
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В серии модельных опытов показано, что 
за 30 минут работы гипотермическое устройство 
обеспечивает охлаждение аппликатора до 3,3-
3,4°С и стабильно поддерживает эту температу-
ру в течении всего периода локальной гипотер-
мии полости носа. 

Цель исследования – повышение клини-
ческой эффективности лечения ВР путем соче-
танного применения современного стандарта 
комплексной консервативной терапии и метода 
локальной гипотермии нижних носовых рако-
вин. 

Материалы и методы исследования. 
Эффективность метода локальной гипотермии 
слизистой полости носа изучена путем сравни-
тельной оценки результатов лечения ВР у боль-
ных группы сравнения и основной группы. 
Группу сравнения составили 30 больных ВР, 
получавших стандартную консервативную те-
рапию. Основную группу составили 32 больных 
ВР, консервативное лечение которых дополнено 
методом локальной гипотермии. 

Использованы известные критерии оцен-
ки эффективности лечения ВР, но основное зна-
чение придавали результатам передней актив-
ной риноманометрии (ПАРМ): изменение носо-

вого дыхания оценивали по суммарному сопро-
тивлению (СС) в точке фиксированного давле-
ния 150 Па. 

 Результаты лечения и их оценка. Уста-
новлено, что непосредственно после лечения 
функция носового дыхания у всех больных ВР 
достоверно (p<0,05) улучшилась, однако сте-
пень ее улучшения была более выражена у 
больных основной группы, где уровень показа-
теля СС снизился на 65%, а у больных группы 
сравнения – на 57%, хотя субъективно (методом 
визуально-аналоговой шкалы) все больные оце-
нивали это улучшение в сравнительно меньшей 
степени. 

Достигнутый непосредственно после ле-
чения более выраженный эффект консерватив-
ной терапии ВР, дополненный локальной гипо-
термией у больных основной группы, обеспечил 
в отдаленные сроки стабильное сохранение 
функции носового дыхания: СС после лечения 
составил 0,24±0,09, а через 2 месяца 0,25±0,04, в 
то время как после стандартной консервативной 
терапии этот показатель после лечения составил 
0,28±0,07, а через 2 месяца – и 0,35±0,06, что 
свидетельствует о некотором ухудшении носо-
вого дыхания. 

 
© Е.И. Харченко, 2016 
 
 
 
 

І.Р. ЦВІРІНЬКО, К.С. САРНАЦЬКИЙ, О.В. ШАФІНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ЕНДОСКОПІЧНИХ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ 
ДОСТУПАХ ДО ОСНОВНОЇ ПАЗУХИ ТА СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 
Ендоскопічні доступи є найбільш рекоме-

ндованими при доступах до основи черепа, 
оскільки є менш інвазивними і спричиняють 
меншу кількість ускладнень. Але наявність оп-
тики в ділянці операційного поля потребує бі-
льших вимог як до анестезіолога так і до хірур-
га. Оскільки наявність хоча б невеликої крово-
течі суттєво утруднює візуалізацію, і як наслі-
док обмежує дії хірурга та затягує час оператив-
ного втручання. Виконання ендоскопічних ен-
доназальних операцій потребує мінімальної 
кровотечі в ділянці оперативного поля. Потреба 
повної візуалізації та контролю для хірурга сво-
їх дій зумовила поштовх до застосування анес-
тезіологами керованої гіпотонії. Крім того в 
останній час широко використовують регіонар-
ну анестезію місцевими анестетиками з дода-
ванням адреналіну 1:100000. 

Мета дослідження: розробка оптималь-
ної техніки місцевої інфільтраційної анестезії, 

яка б дозволила зменшити інтраопераційну кро-
воточивість та покращила візуалізацію при дос-
тупах до селярно-хіазмальної ділянки. 

Нами проведено дослідження 3ох груп 
пацієнтів з ураженням основної пазухи та пато-
логією селярно-хіазмальної ділянки. В першу 
групу ввійшло 23 пацієнта, яким використову-
вали тільки аплікаційну лідокаїн-адреналізацію 
слизової оболонки носових ходів. В другу групу 
ввійшов 21 пацієнт, яким проводилася локальна 
ін’єкційна анестезія середньої носової раковини 
та ділянки agger nasi запропонована 
Stammberger. В третій дослідній групі – 19 паці-
єнтів. Отаннім крім лідокаїн-адреналізації сли-
зової оболонки носових ходів та анестезії по 
Stammberger, проводиться введення місцевого 
анестетика в ділянку передньої стінки основної 
пазухи. Введення проводилося в такі точки: при 
анестезії основної пазухи зліва – в проекції 5, 7, 
та 11 год, відповідно справа – на рівні 7,5, та 1 
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год. Через 5-10 хв після інфільтрації приступали 
до знесення передньої стінки основної пазухи та 
здійснення доступу до селярно-хіазмальної ді-
лянки. Оцінку інтраопераційної крововтрати 
проводили за шкалою Andre.P.Boezaard та шля-
хом вимірювання кількості крові в місткості 
відсмоктувача. Інтраопераційна кровоточивість 
в першій групі складала 3-4 ст, другій – 2-3ст, а 
відповідно в третьої групи пацієнтів, де регіона-

льна анестезія проводилася за запропонованою 
методикою становила 0-1 ст по вище вказаній 
шкалі. 

Висновки. Місцева інфільтраційна анес-
тезія разом з керованою гіпотонією дозволяє 
зменшити інтраопераційну кровотечу, що забез-
печує достатню візуалізацію під час оператив-
ного втручання, покращує умови роботи хірурга 
та скорочує тривалість операції. 

 
© І.Р. Цвірінько, К.С. Сарнацький, О.В. Шафінський, 2016 
 
 
 
 
 
 

Т.Р. ЦЬОЛКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КОСМЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ РАКУ ШКІРИ ДІЛЯНКИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ 
 

Основні форми раку шкіри – це плосколі-
тинна карцинома та базаліома, причому базаль-
ноклітинний рак виникає в 75 % випадків, а 
плоскоклітинний – в 25%. Ділянка голови і шиї 
найчастіша локалізація цих пухлин, що зв’язано 
з негативним впливом сонячного випроміню-
вання на відкриті ділянки шкіри. 

В Україні немеланомні злоякісні ново-
утвори шкіри займають другу сходинку по час-
тоті виникнення (11% від усіх нозологічних 
форм) і поступаються лише раку легень у чоло-
віків та раку молочної залози у жінок. Захворю-
ваність по Україні складає 46.1 на 100 тис насе-
лення. Незважаючи на те, що частота занедба-
ності невисока (ІІІ стадія 0.9%, ІV – 0,1%) до-
сить часто доводиться мати справу з пухлинами, 
які вимагають проведення пластичних хірургіч-
них корекцій. 

Проаналізовано результати лікування 901 
хворого за 2011рік. Так, 620 пацієнтів отримали 
хірургічне лікування, 212 – променеву терапію, 
24 – комбіноване, а у 45 випадках застосовано 
кріохірургічний метод. Рецидиви спостерігалися 
при кріодеструкції у 7 (15%) хворих, після про-
меневої терапії у 13 (6%), при хірургічному ви-
даленні – у 31(5%) випадках. Проведено порів-
няння різних методів лікування, запропоновано 
вдосконалені методики реконструктивних опе-
рацій на таких «складних» ділянках як ніс, вуш-
на мушля, губа.  

Залежно від величини операційного дефе-
кту тканин застосовують різні методи пластики: 
звичайне зіставлення країв рани з накладанням 
швів; пластика місцевими тканинами шляхом 
переміщення шкірно-жирових клаптів; аутодер-
мопластику. Нами представлені оновлені мето-
дики відновлення вушної мушлі з використання 
власної шкіри завушної ділянки, пластика носа з 
використанням шкіри чола та обох щік.  

Близькофокусна рентгенотерапія (60-80 
Гр) застосовується переважно при поверхневих 
та інфільтративних карциномах на першій і дру-
гій стадіях (лікувальний ефект становить приб-
лизно 90%). Тривалість лікування не менше 2 
тижнів.  Електрокоагуляція здійснюється у ви-
падках поверхневих карцином невеликих розмі-
рів. Кріодеструкція передбачає знищення пух-
лини шляхом заморожування до -180 градусів, з 
подальшим відігрівом. Особливо ефективно при 
неефективності вищевказаних методик.  

Аналіз роботи показав, що всі перелічені 
методи лікування мають високу ефективність. 
Повна безрецидивна санація отримана більше як 
у 90% випадків. Найкращим вибором лікування 
в економічному плані є хірургічний (вилікуван-
ня проводиться за два візити хворого з найліп-
шим загоєнням). При великих площах ураження 
або при рецидивах після хірургічного і проме-
невого лікування методом вибору слід вважати 
кріодеструкцію. 

 
© Т.Р. Цьолко, 2016 
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С.П. ЧАЙКА, А.Ф. КАРАСЬ, Т.І. КУЧЕРЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІТИННИЙ СКЛАД ТА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТУ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ  
В МАЗКАХ-ВІДБИТКАХ ЗІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГЛОТКИ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ ФАРИНГІТ ДО- ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 
 

В структурі захворювань верхніх дихаль-
них шляхів (ВДШ) хронічні запалення глотки, 
які проявляються клінічною картиною різних 
типів фарингіту, займають вагоме місце і є ши-
роко розповсюдженими серед осіб практично 
всіх вікових груп. Відповідно до статистичних 
даних, хронічний фарингіт того чи іншого типу 
зустрічається у 3-5 % населення України (Кала-
шник Ю.М., 2010)]. Подальший пошук най-
більш ефективних методів лікування таких паці-
єнтів залишається важливою задачею.  

Загальновідомі засоби лікування хроніч-
ного атрофічного фарингіту (ХАФ) часто дають 
короткотривалий ефект та мають симптоматич-
ний характер. Крім того за зовнішнім станом 
слизової оболонки в ряді випадків складно оці-
нити ступінь її патоморфологічних змін.. Мор-
фологічне вивчення клітин слизової оболонки 
дає змогу систематично і відносно просто про-
вести об’єктивну оцінку їх стану у хворих з ат-
рофічними захворюваннями ВДШ, слідкувати за 
реакцією слизової оболонки на дію лікарських 
препаратів та оцінювати результати проведено-
го лікування Такі цитологічні дослідження про-
водять вивчаючи клітинний склад в змивах або 
в мазках-відбитках зі слизової оболонки. Крім 
того характер і прояви хронічних запалень ВДШ 
в значній мірі залежать і визначаються рівнем 
ферментативних реакцій, відповідальних за ене-
ргетичну спроможність внутрішньоклітинних 
процесів і перетворень.  

Завданням даного дослідження було ви-
вчення клітинного складу та рівня активності 
ферменту лактатдегідрогенази ( ЛДГ) в клітинах 
мазків-відбитків зі слизової оболонки задньої 
стінки глотки хворих на ХАФ до та після анти-
гомотоксичного лікування з використанням 
Убіхінон композитум Heel. Було обстежено 20 
хворих віком від 20 до 48 років з давністю за-
хворювання від 3 до 15 років. Мазки-відбитки 
брали за допомогою стерильної щіточки і тон-
ким шаром розподіляли по поверхні предметно-
го скла. Процедуру виконували до і після про-
веденого курсу лікування (через 1 міс).  

 При морфологічному дослідженні в зразках, 
отриманих до початку лікування, виявляли епітелі-
альні клітини як поверхневого, так і шипуватого 
шарів, клітини базального шару були відсутні. 

 В мазках хворих, у яких був значний те-
рмін захворювання від 5 до 15 років, в кількіс-
ному відношенні переважали епітеліоцити ши-

пуватого шару. Більше половини поверхневих 
епітеліоцитів виявляли ознаки структурних по-
рушень. Крім того в полі зору мікроскопу вияв-
ляли, зазвичай, 1-5 нейтрофільних лейкоцитів і 
поодинокі лімфоцити. Така морфологічна кар-
тина є проявом довготривалого хронічного за-
пального процесу з млявим перебігом та ослаб-
леним імунним статусом. 

 Після лікування у цих хворих суттєвих 
змін у клітинному складі мазків не виявили. Кі-
лькість епітеліальних клітини з деструктивними 
змінами дещо зменшувалась. Позитивним про-
явом ефекту лікування слід вважати практичну 
відсутність в зразках мазків-відбитків нейтрофі-
льних лейкоцитів. 

 У решти 9 пацієнтів віком від 20 до 30 
років з терміном захворювання до 3 років ре-
зультати курсу лікувальної терапії були кращи-
ми. В цитологічному плані це проявлялось збі-
льшенням кількості епітеліальних клітин повер-
хневого шару із структурно збереженими ядра-
ми, зменшенням кількості епітеліоцитів шипу-
ватого шару. При цьому спостерігалась або від-
сутність, або лише одиничні епітеліальні кліти-
ни з наявністю деструктивних змін. 

Таким чином, можна зазначити, що вихо-
дячи з цитологічних досліджень, запропонова-
ний метод лікування виявився достатньо ефек-
тивним лише для 50 % обстежених, у яких тер-
мін захворювання на ХАФ не перевищував 3 
років. 

Цитохімічні дослідження дали змогу оці-
нити рівень активності ферменту ЛДГ в кліти-
нах мазків-відбитків. В мікропрепаратах мазків 
зі слизової оболонки глотки більшості хворих 
(80 % ) до початку проведення лікувальних за-
ходів активності ЛДГ не перевищувала середній 
рівень. В епітеліальних клітинах різних шарів 
активність ЛДГ коливалась незначним чином. 
Лише у 4 хворих рівень активності даного фер-
менту в епітеліоцитах слизової ми розцінювали 
як високий. Після курсу лікування у цих пацієн-
тів виявляли зниження рівня активності ЛДГ – з 
високого до середнього. Серед решти обстеже-
них у 6 осіб (30 %) в зразках спостерігалась ана-
логічна тенденція до зниження рівня активності 
ферменту ЛДГ після лікування. У 50 % обсте-
жених показники активності ЛДГ після лікуван-
ня практично не змінювались. Таким чином ха-
рактер проявів активності ферменту не був од-
нотипним для всіх пролікованих осіб. Відомо, 
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що ЛДГ один з ключових ферментів, відповіда-
льний за процес анаеробного гліколізу. Рівень 
активації цього ферменту підвищується саме за 
умов недостатньої забезпеченості клітин кис-
нем, що характерно для стану хронічних запа-
лень слизової ВДШ.  

Для запропонованого методу лікування 
важливим моментом є те, що внаслідок дії Убі-
хінон композитума відбувається здійснення 
стимуляції та регуляції заблокованих внутріш-
ньоклітинних ферментних систем (на рівні ди-
хального ланцюга мітохондрій та цикла Кребса). 
При цьому може підвищуватись доля метаболі-
чних процесів, які відбуваються вже за рахунок 
аеробного окислення. І це більш енергетично 
спроможний рівень системи. Таким чином, од-

ним з показників ефективності застосованих 
методів лікування може слугувати зниження 
рівня активності ферменту ЛДГ, яке має місце 
за умов відновлення структурно-
функціонального стану слизової оболонки ВДШ 
і її дихальної функції. 

Враховуючи дані наведених цитологічних 
та цитохімічних досліджень, які до того ж узго-
джуються з результатами клінічних обстежень, 
можна робити висновок про певну позитивну 
тенденцію до нормалізації клініко-
морфологічної картини хронічного атрофічного 
процесу та окремих ланок ферментативного ста-
тусу клітин слизової оболонки ВДШ після курсу 
антигомотоксичної терапії лише у частини (50-
60%) пацієнтів. 

 
© С.П. Чайка, А.Ф. Карась, Т.І. Кучеренко, І.А. Бєлякова, 2016 
 

 
 
 

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ЛИЦЕВЫХ СИМПАТАЛГИЙ  

 
Боли в области лица встречаются значи-

тельно чаще, чем в других областях тела. Значи-
тельная частота и разнообразие объясняется 
следующими факторами: 

1) наличием в этой области тела аппара-
тов дистационной рецепции (обоняние, слух, 
зрение); 

2) близость верхних отделов дыхательной 
и пищеварительной систем к полости носа и 
ОНП, полости рта с зубочелюстным аппаратом; 

3) сложностью иннервации лица, в кото-
рой принимают участие тройничный, лицевой, 
языкоглоточный, блуждающий нервы, симпати-
ческие волокна от боковых рогов спинного моз-
га и верхнего шейного симпатического узла, 
парасимпатические волокна из мезенцефального 
и бульбарного отделов ствола мозга. 

Существенное значение имеет высокая 
индивидуальная ценность этой области, вслед-
ствие чего патологические процессы часто при-
обретают «надценностное» значение и допол-
няются невротическими проявлениями. 

Неврогенные лицевые боли следует уметь 
верифицировать, так как от их диагностической 
верификации вплотную зависит выбор способа 
адекватного лечения. Принципиальным являет-
ся разделение неврогенной лицевой боли на две 
группы – типичные и атипичные прозопалгии. 
Типичные прозопалгии – это пароксизмальные 
невралгии черепных нервов: тройничного, язы-

коглоточного, блуждающего. Они характеризу-
ются уникальностью этиологии (компрессион-
ный фактор), патогенеза, клиники и ответа на 
терапию. При лечении положительный резуль-
тат наблюдается при назначении противоэпи-
лептических препаратов, а не анальгетиков. 

Атипичные прозопалгии – разнообразная 
по происхождению и патогенетическим меха-
низмам боль, чаще вегетативно-сосудистая. 
Этиологический фактор во многих случаях ус-
тановить не удается. При атипичной прозопал-
гии, в сравнении с типичной, приступы боли 
характеризуются большей продолжительно-
стью, в них можно различить периоды нараста-
ния, апогея и спада. «Курковые» зоны (участки 
меньше 1 кв.см на коже лица и слизистой обо-
лочке полости рта, прикосновение к которым 
приводит к болевому приступу) отсутствуют. 
При лечении эффективны анальгетики. 

Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) обладают уникальной проти-
вовоспалительной, анальгетической, жаропо-
нижающей активностью, благодаря чему отно-
сятся к одним из наиболее широко применяе-
мым в медицине и незаменимым лекарствен-
ным веществам. По данным ВОЗ каждый пя-
тый житель нашей планеты ежедневно и регу-
лярно принимает НПВС по разным поводам. 
Среди этих препаратов особое место занимает 
диклофенак, который уже давно стал «золотым 
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стандартом» среди препаратов этой серии. По 
многочисленным экспериментальным и клини-
ческим исследованиям по анальгетической ак-
тивности диклофенак превосходит пироксикам, 
индометацин, ибупрофен. По противовоспали-
тельной активности диклофенак уступает лишь 
индометацину. В отношении угрозы потенции-
рования НПВС – индуцированных гастроэнте-
ропатий, в том числе с кровотечениями, по 
безопасности диклофенак среди неселективних 
ингибиторов ЦОГ уступает лишь ибупрофену, 
значительно превосходя последний по анальге-
тическому и противовоспалительному эффек-

там, что и обусловливает широкую популяр-
ность препарата. 

Целью нашего исследования была оценка 
эффективности использования НПВС в медика-
ментозной терапии атипичных неврогенных 
прозопалгий. 

Переносимость НПВС в комплексной те-
рапии полиэтиологических нетипичных невро-
генных прозопалгий оценена как отличная у 
98,5 % пациентов, как по оценке врача, так и по 
оценке самого пациента. В течение первого ме-
сяца после терапии НПВС рецидивов прозопал-
гий не наблюдалось ни в одном случае. 

 
© И.Э. Чернишева, 2016 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ  
У РОБІТНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Як вказує велика кількість дослідників, 

при дії виробничого шуму зазвичай відбуваєть-
ся ураження всіх відділів слухового аналізато-
ра від периферії до кори (Т.В. Шидловська та 
співав., 2006; Т.А. Шидловська і співавт., 2006; 
О.П .Яворовський та співавт., 2008 та ін.), а 
Т.В. Дроздова (2007) вважає, що при сенсонев-
ральній приглухуватості професійного ґенезу в 
центральній нервовій системі відбуваються 
виражені процеси дезадаптації, які знижують 
пристосувальні можливості слухового аналіза-
тора, наслідком чого можуть бути розлади слу-
ху. 

Метою дано роботи стало дослідження 
кількісних показників імпедансометрії у праців-
ників машинобудівної промисловості (робітни-
ки ПАТ «Оболонь», 50 осіб) і порівняння отри-
маних даних з результатами обстеження праців-
ників гірничної промисловості – прохідників, 
забійників, гірноробітники очисного вибою 
(ГРОВ) (17, 15, 18 осіб в кожній групі) та конт-
рольною групою. 

Проведені дослідження показали наступ-
не. У всіх обстежених була зареєстрована тим-
панограма типу «А». Що стосується порогових 
характеристик АРВМ, то нами не було виявлено 
достовірних відмінностей в цих показниках у 
порівнянні з даними контрольної групи.  

При аналізі амплітудних показників 
АРВМ у працівників гірничної промисловості 
було встановлено, що в усіх трьох групах мало 
місце достовірне (p<0,05) зниження амплітуди 
АРВМ порівняно з даними контрольної групи 

при обох видах пред’явлення (іпсилатеральний 
та контралатеральний). Так амплітуда АРВМ в 
групах прохідників, забійників, ГРОВ та конт-
рольній 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 від-
повідно. Що ж стосується достовірності відмін-
ностей між показниками в різних професійних 
групах, то мають місце достовірні відмінності в 
показниках амплітуди АРВМ при іпси- і контра 
латеральній стимуляції між групами прохідни-
ків і забійників, забійників і ГРОВ, у робітни-
ків–прохідників амплітуда АРВМ достовірно 
(p<0,05; p<0,01) знижена порівняно з аналогіч-
ними даними забійників і ГРОВ.  

Порівнюючи середні показники ампліту-
ди АРВМ робітників-вугільників з аналогічними 
даними робітників ПАТ «Оболонь», було вста-
новлено, що амплітуда АРВМ у робітників 
«Оболонь» достовірно не відрізняється від пока-
зників у групи ГРОВ та контрольної, і була дос-
товірно(p<0,05 і p<0,01) вища, ніж у групах 
прохідників та забійників. Зазначимо, що зна-
чення амплітуди АРВМ в групі «Оболонь» дорі-
внюють (0,17±0,01) та (0,18±0,01) см3 при іпсі- 
та контра латеральній стимуляції відповідно. 

Стосовно часових показників АРВМ, в 
групі прохідників має місце достовірне (p<0,05) 
подовження періоду спаду порівняно з даними 
груп забійників, ГРОВ та контролю при іпсила-
теральній стимуляції, а також достовірне подо-
вження періоду спаду в усіх трьох групах порів-
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няно з даними контрольної групи при іпсилате-
ральній стимуляції. 

У робітників «Оболоні» немає достовір-
них відмінностей у більшості часових показни-
ків АРВМ порівняно з групами обстежуваних 
вугільників. Виявлено лише достовірне (p<0,05) 
подовження періоду спаду АРВМ у прохідників 
порівняно з даними групи «Оболонь». 

Отже, проведені дослідження показали, 
що під впливом шуму відбуваються зміни в по-
казниках АРВМ, особливо амплітудних, причо-
му ці зміни більш виражені у працівників гірни-
чної промисловості, особливо у прохідників.  

Таким чином, порушення адаптаційних 
властивостей слухового аналізатора за даними 
амплітудних і часових показників АРВМ при дії 
шуму відбувається в усіх групах обстежуваних 
працівників гірничої і машинобудівної 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.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, О.О. Коровай, 2016 
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КАРТИ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ У ОСІБ,  
ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Питання діагностики та лікування пору-

шень слухової функції, пов’язаних з акутрав-
мою, в тому числі отриманою в реальних бойо-
вих умовах, у зв’язку з напруженістю на сході 
України зростає. Така ситуація ставить вимогу 
своєчасно та надійно діагностувати порушення 
в різних структурах слухової системи та своєча-
сно цілеспрямовано надавати допомогу хворим. 
При цьому важливо запобігти розвитку тяжких 
ушкоджень та інвалідизації. Особливу важли-
вість набуває клінічне обстеження на перших 
етапах надання медичної допомоги постражда-
лим у зоні проведення АТО – медиками війсь-
кових частин, прифронтових військових госпі-
талів та лікарень, де, як правило, немає достат-
нього оснащення і нерідко обмежено час обсте-
ження пацієнтів перед їх евакуацією в інші ліку-
вальні заклади далі від лінії зіткнення (що акту-
алізує питання сортування хворих). 

Нами було опрацьовано дані пацієнтів, 
постраждалих в зоні проведення АТО, які звер-
нулися у ДУ «Інститут отоларингології НАМН 
України» (203 особи) та клініку оториноларин-
гології Військово-медичного клінічного Центру 
південного регіону (175 військовослужбовців), а 
також до уваги брався масив даних з 61 мобіль-
ного військового госпіталю. Це дозволило ви-
значитися з основними напрямками формування 
цілеспрямованого аналізу скарг пацієнтів даного 
контингенту і формування карт опитування. 

З метою оптимізації процесу обстеження 
осіб, які постраждали в зоні проведення АТО, 

нами було розроблено опитувальний лист, який 
спрощує роботу лікаря. Він акцентує увагу на 
найбільш інформативні показники, скарги та 
клінічні прояви, систематизує їх, а також може 
бути використаним і не медичними працівника-
ми для попередньої оцінки стану пацієнтів з 
акутравмою. Цей опитувальний лист може ви-
користовуватись медичними працівниками у 
дещо скороченому варіанті для швидкості та 
зручності використання. Навіть у скороченій 
формі він дає достатньо інформації для попере-
днього сортування хворих, що сприяє якнайш-
видшому та цілеспрямованому їх лікуванню. У 
нас є досвід заповнення таких скорочених опи-
тувальників самими бійцями. 

За нашими даними, найчастішими і най-
більш вираженими у обстежених хворих з акут-
равмою, які перебували в зоні проведення АТО 
були скарги на: зниження слухової функції 
(100%), суб’єктивний вушний шум (90,5%), го-
ловний біль (86,5%), тяжкість у голові (71,6% 
випадків), оглушеність (71,6%) та закладеність 
вух (60,8%), запаморочення (64,9%), порушення 
рівноваги, координації (48,6%), больові відчуття 
у вухах (47,4%) після акутравми. Часто вони 
зазначали, що їх дратують гучні звуки, особливо 
високочастотні (59,5% випадків). Також вира-
женими у них були і скарги, що відображають 
стан ЦНС – на головний біль (86,5%), тяжкість у 
голові (71,6%), запаморочення (55,4%), пору-
шення сну (79,7%). При цьому слід враховувати 
тривалість і вираженість таких відчуттів. Чим 
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довше тривали, наприклад, закладеність вух пі-
сля акутравми та оглушеність, тим більш вира-
жені сенсоневральні порушення розвивалися в 
подальшому у такому випадку. 

Багато обстежених нами пацієнтів мали 
також супутні поранення, травматичні ураження 
опорно-рухового апарату, осколкові поранення, 
ЧМТ, контузії та інші ушкодження, тому нерід-
ко пацієнти потрапляли на оториноларингологі-
чне обстеження і лікування уже після прохо-
дження лікування у інших фахівців. Непоодино-
кі випадки, коли на порушення слухової функції 
звертали увагу значно пізніше, коли бійці вже 
проходили реабілітацію і до цього часу багато з 
них були навіть первинно не обстежені отори-
ноларингологом. Це суттєво впливало на ефек-
тивність лікування акутравми, оскільки втрачав-
ся час і розвивалися незворотні зміни у структу-
рах слухового аналізатора. 

На нашу думку, доцільно по можливості 
оцінювати наявність та ступінь сенсоневральних 
порушень слуху у постраждалих в зоні АТО на-
віть у випадку відсутності скарг на зниження 
слуху - показовими також можуть бути скарги 
на шум та дзвін у вухах, закладеність вух, пога-
ну переносимість гучних звуків, та ін. Хоча б 
попереднє визначення осіб, у яких можуть бути 
порушення слуху, дозволить призначити їм ці-
леспрямоване лікування у подальшому, щойно 
це буде можливо. Адже прості для виконання, 

але цілеспрямовані заходи на ранніх етапах роз-
витку акутравматичного ураження слухового 
аналізатора могли б запобігти тяжким незворот-
ним змінам у слуховій системі. Отже, у випадку, 
коли немає можливості застосування адекватних 
діагностичних і лікувальних заходів, необхідно 
використовувати будь-які наявні засоби, досту-
пні клінічні методи огляду та збору анамнезу. В 
цьому плані запропонований опитувальник для 
постраждалих з акутравмою у зоні проведення 
АТО значно полегшує роботу медичних праців-
ників та парамедиків, а також може бути запов-
неним самими бійцями.  

Ми рекомендуємо застосовувати запро-
понованій опитувальник на всіх етапах надання 
допомоги постраждалим в зоні проведення АТО 
з ймовірністю ушкодження слухового аналіза-
тора, якщо для цього буде можливість. Запро-
понований метод систематизації даних дозволяє 
відібрати пацієнтів з порушеннями слухової фу-
нкції для подальшого обстеження і надання ці-
леспрямованої спеціалізованої медичної допо-
моги. Це дозволить швидко та досить ефективно 
виявити можливі сенсоневралььні порушення 
слуху у хворих з акутравмою та своєчасно роз-
почати цілеспрямоване лікування, підвищити 
тим самим його ефективність, а також, можли-
во, попередити прогресування порушень слуху і 
формування тяжкої СНП у даної категорії хво-
рих. 

 
© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, О.С. Чемеркін, О.С. Пойманова, О.В. Мороз, 2016 
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ПОКАЗНИКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ У ОПЕРАТОРІВ З РОЗЛИВУ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ТА СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 

  
Професійна сенсоневральна приглухува-

тість (ПСНП) – це повільно прогресуюча форма 
ураження слухової функції, в своєму розвитку 
насамперед пов’язана з тривалим впливом виро-
бничого шуму. Проблема має велике не тільки 
медичне, але і соціальне значення. Найважливі-
шим в профілактиці порушень слухової функції 
шумового ґенезу є раннє виявлення, що дає змо-
гу своєчасного лікування та реабілітації таких 
хворих. Впродовж багатьох років тональна по-
рогова аудіометрія була і залишається основним 
методом моніторингу слухової функції – мето-
дика є доступною і достатньо інформативною.  

Виробництво безалкогольних та слабоал-
когольних напоїв є найбільшою за натуральним 

обсягом галуззю харчової промисловості Украї-
ни. Ця галузь продовжує бурхливо розвиватися, 
що проявляється нарощенням потужностей та 
автоматизацією процесів. Як наслідок, виробни-
чий шум стає провідним шкідливим фактором 
на підприємствах з виготовлення та розливу на-
поїв. Тому актуальним є дослідження впливу 
шуму на звукосприймаючий апарат слухового 
аналізатора, зокрема детальне вивчення пробле-
ми розвитку професійної приглухуватості у 
працівників підприємств з виготовлення та роз-
ливу напоїв. 

Нами було обстежено за допомогою ме-
тоду суб’єктивної аудіометрії, в тому числі у 
розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, кліні-
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чних методів та проаналізовано скарги 37 робіт-
ників (в основному операторів з розливу безал-
когольних та слабоалкогольних напоїв ПАТ 
«Оболонь»). Середній вік обстежуваних – 
38,2±2,4 роки, стаж роботи в шумі – 9,16±1,2 
років. Дослідження виконували з застосуванням 
клінічного аудіометра АС-40 фірми 
«Interacoustics» (Данія) в екранованій звукоізо-
ляційній камері, де рівень шуму не перевищував 
30 дБА. 

Гігієнічна оцінка умов праці працівників 
цехів з розливу напоїв ПАТ «Оболонь» здійс-
нювалась шляхом вимірювання рівнів шуму, 
параметрів мікроклімату, освітленості, оцінки 
умов праці за показниками важкості та напру-
женості праці. На підприємствах з виготовлення 
та розливу безалкогольних та слабоалкогольних 
напоїв найбільш вразливою категорією праців-
ників, які зазнають дії шуму, є оператори з роз-
ливу напоїв. 

 Установлено, що згідно з «Гігієнічною 
класифікацією праці…», затвердженою наказом 
МОЗ України №248 від 08.04 2014 року, за рів-
нями шуму на окремих робочих місцях умови 
праці операторів з розливу напоїв відносяться 
до класів умов праці 3.1 (шкідливі 1 ступеня) та 
3.2 (шкідливі 2 ступеня). В цілому умови праці 
операторів з розливу відносяться до класу шкід-
ливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня).  

В обстеженій нами групі операторів з ро-
зливу напоїв на зниження слуху скаржилися 
тільки 10,8% робітників, хоча за даними інстру-
ментальних методів обстеження порушення 
слухової функції були виявлені у більшості з 
них (80,1% в конвенціональному діапазоні час-
тот, 100% – в розширеному). Частина (5,45%) 
обстежених нами робітників висували скарги на 
закладеність вух, 21,7% – на шум у вухах. До-
сить часто обстежені працівники висували скар-
ги на головний біль (27,1%), тяжкість в голові 
(5,46%), особливо під час або після робочої змі-
ни, метеозалежність (10,8%), порушення уваги, 
пам’яті (8,14 %), порушення сну (5,46%), що 
може свідчити про системний вплив виробничо-
го шуму та інших гігієнічних факторів на робо-
чих місцях. 

За даними суб’єктивної аудіометрії у опе-
раторів з розливу нами було виявлено, що в 
конвенціональному діапазоні підвищені пороги 
слухової чутливості до тонів вони мали в облас-
ті високих частот (4-8) кГц, вони були виражені 
різною мірою. Достовірним (P<0,01) таке під-

вищення було лише в області 8 кГц, де відпові-
дні пороги становили 19,86±3,99 дБ. Всі обсте-
жені оператори з розливу мали достовірно 
(P<0,01) підвищені пороги слуху на тони роз-
ширеного діапазону частот. Так, в області 9 кГц 
пороги слуху на тони відповідно становили: 
(36,78±3,39) дБ; 10 кГц – (38,22±4,35) дБ; 11 кГц 
– (49,68±5,89) дБ; 12 кГц – (52,95±3,75) дБ; 14 
кГц – (55,92±3,46) дБ; 16 кГц – (60,18±4,92) дБ. 
Отже, показники слуху на тони конвенціональ-
ного (0,125-8) кГц та розширеного (9-16) кГц 
діапазонів частот у обстежуваних робітників 
порівняно з даними у контрольній групі були 
достовірно гіршими, починаючи з 8 кГц 
(Р<0,01). Показники мовної аудіометрії та над-
порогового тесту Люшера в області частот 0,5, 2 
та 4 кГц у обстежених операторів знаходились в 
межах норми.  

Таким чином, встановлено, що працівни-
ки основних професій підприємств з виготов-
лення та розливу безалкогольних та слабоалко-
гольних напоїв зазнають комплексного впливу 
виробничого шуму, несприятливого мікрокліма-
ту та несприятливих умов праці за показниками 
важкості та напруженості праці. Провідним 
шкідливим фактором виробничого середовища 
операторів з розливу напоїв у скляну, пластико-
ву і металеву тару є шум. За рівнями шуму на 
окремих робочих місцях умови праці операторів 
з розливу напоїв відносяться до класів умов 
праці 3.1 (шкідливі 1 ступеня) та 3.2 (шкідливі 2 
ступеня). Проведені дослідження дозволили 
встановити наявність погіршення слухової фун-
кції по типу звукосприйняття, особливо на тони 
в розширеному діапазоні частот у операторів з 
розливу навіть при відсутності у них скарг на 
зниження слухової функції. 

На нашу думку, застосування 
суб’єктивної аудіометрії, особливо дослідження 
чутливості до тонів розширеного діапазону час-
тот при періодичних оглядах операторів з роз-
ливу безалкогольних та слабоалкогольних напо-
їв сприяє своєчасному виявленню ранніх, в т.ч. 
доклінічних, розладів слухової функції. Прове-
дення такого обстеження стану слухової функції 
дозволить своєчасно провести лікувально-
профілактичні заходи, тим самим попереджаю-
чи розвиток ПСНП та її прогресування, здійс-
нювати профілактику розвитку сенсоневральних 
порушень слуху у даного контингенту, поліп-
шити самопочуття робітників і підвищити про-
дуктивність їх праці. 
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СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМИКИ У РОБІТНИКІВ «ШУМОВИХ» ПРОФЕСІЙ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГІГІЄНИЧНИХ УМОВ ПРАЦІ 

 
Причини, що викликають сенсоневральну 

приглухуватість (СНП), численні та різноплано-
ві і остаточно не з’ясовані. Серед них велику 
роль відіграють судинні порушення та виробни-
чий шум.  

Для розуміння механізму розвитку СНП 
необхідні дослідження не тільки слухового ана-
лізатора, але і електрофізіологічних процесів в 
слуховій та судинній системах. Проведені нами 
попередні дослідження церебральної гемодина-
міки у робітників «шумових» професій співпа-
дають з літературними даними і показали, що у 
більшості робітників спостерігалося підвищення 
судинного тонусу та утруднення венозного від-
току і нерідко з явищами спазму мозкових су-
дин, особливо в каротидній системі.  

Професійна сенсоневральна приглухува-
тість (ПСНП) проявляється підвищенням порогів 
слуху (зниженням слухової чутливості) в області 
високих частот від 2 до 8 кГц, але більшою мі-
рою – в області 4, 6 і 8 кГц. В міру прогресування 
приглухуватості розширюється діапазон частот з 
підвищеними слуховими порогами, а також в 
процес втягується область мовних частот, що 
проявляється порушенням розбірливості мовного 
тесту Г.М. Грінберга, Л.Р. Зиндера. 

Метою нашої роботи було дослідження 
кількісних та якісних показників реоенцефалог-
рафії у робітників шумових професій (вугільна 
та харчова промисловість) з урахуванням особ-
ливостей гігієнічних умов праці. 

Для досягнення цієї мети була проведена 
реоенцефалографія 100 робітникам харчової та 
вугільної промисловості. 1-у групу склали гір-
ники-прохідники – 18 чоловік, 2-у групу – гір-
ники-забійники – 17, 3-ю – ГРОВ (гірничі робіт-
ники очистки вибою) – 15, 4-ту – працівники 
харчової промисловості – 50 чоловік. Контроль-
на група – 15 здорових осіб, які не мали скарг на 
порушення слуху. Всього нами було проаналі-
зовано 115 реоенцефалограм. 

При дослідженні мозкового кровообігу 
застосовували реоенцефалографію у фронтома-
стоїдальному і окципітомастоїдальному відве-
деннях, які відображають стан мозкового крово-
обігу, відповідно, в каротидній та вертебрально-
базилярній системах. Обстеження проводили за 
допомогою комп’ютерного реографа фірми 
«DX-системи» (Україна). Обробку отриманих 
результатів здійснювали методами математич-
ної статистики.  

Уже при якісній оцінці реограм обстеже-
них хворих нами були виявлені порушення кро-
вообігу головного мозку як в каротидній (FM), 
так і в вертебрально-базилярній (OM) системах 
всіх досліджуваних хворих. Виявлено, що най-
більш виражені порушення в показниках РЕГ 
спостерігалися у робітників всіх працюючих 
вугільної промисловості порівняно з харчовою. 
Це було підтверджено і при аналізі кількісних 
показників РЕГ у робітників досліджуваних 
груп.  

При цьому, у хворих 4-ї групи порівняно з 
контрольною групою реєструвалися достовірні 
збільшення α, ДКІ та Рі, які відповідно характе-
ризують стан тонусу судин мозку і ступінь інте-
нсивності кровонаповнення, як в каротидній, 
так і, особливо, в вертебрально-базилярній сис-
темах. Так, в каротидній системі у цих хворих 
порівняно з контрольною групою здорових осіб 
показники α та Рі дорівнювали 0,112±0,003 мс 
(t=2,77, Р<0,05); 0,82±0,03 (t=8,60, Р<0,01) від-
повідно. В вертебрально-базилярній системі α, 
ДКІ та Рі становили відповідно 0,115±0,003 мс 
(t=2,57, Р<0,05); 55,92±0,94 % (t=2,02, Р<0,05); 
0,72±0,04 (t=8,81, Р<0,01) відповідно. 

Співставлення між собою кількісних по-
казників РЕГ, отриманих у робітників вугільної 
і харчової промисловості показали, що найбільш 
виражені достовірні зміни всіх показників, як в 
каротидній, так і, особливо, в вертебрально-
базилярній системах, виявлені у прохідників, що 
вказує на більш виражене підвищення тонусу 
мозкових судин та утруднення венозного відто-
ку у хворих 1 групи, про що свідчили величини 
ДКІ. Так, у прохідників ДКІ становив 
60,63±1,98 % і 70,61±1,57 % відповідно в каро-
тидній та вертебрально-базилярній системах. 
Дещо менше, але теж достовірне збільшення 
реєструється у забійників (2 група) та робітників 
ГРОВ (3 група). Це, очевидно, обумовлене осо-
бливостями гігієнічних умов праці на їх робочих 
місцях, зокрема шумовим навантаженням. Так, 
у прохідників промислове шумове навантажен-
ня складає на робочих місцях – (93,6±4,9) дБ; 
забійників – (92,9± 5,5) дБ; робітників ГРОВ – 
(86,5±6,04) дБ, а працівників харчової промис-
ловості – (85,00±1,51) дБ. У забійників та робіт-
ників ГРОВ величини ДКІ в каротидній системі 
становили 56,17±1,19 % і 54,46±0,51 % відпові-
дно, в вертебрально-базилярній системі – 
67,94±1,49 %, 59,96± 0,49 %. 
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Отримані дані свідчать про значні зміни в 
судинах головного мозку, особливо в вертебра-
льно-базилярній системі у робітників вугільної 
промисловості. Значно менш виражені зміни 
спостерігались у робітників харчової промисло-
вості, де значно менш інтенсивним був рівень 
шумового навантаження на їх робочих місцях.  

Зазначені показники можуть бути викори-
стані в якості критеріїв об’єктивної оцінки ефе-
ктивності лікування робітників «шумових» 
професій, при профвідборі і профорієнтації та-
ких осіб, а також проведені лікування робітни-
ків з ПСНП. 
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СТАН СТОВБУРОМОЗКОВИХ СТРУКТУР СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА  
У РОБІТНИКІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
Різні аспекти тривалого впливу шумів при 

професійній діяльності в «шумових» виробниц-
твах є актуальними в наш час як для сурдологів, 
так і для профпатологів. Дана проблема має 
крім медичного, значний соціально-
економічний аспект. За даними багатьох дослід-
ників, професійна сенсоневральна приглухува-
тість (ПСНП) займає перші місця в структурі 
професійних захворювань, особливо це стосу-
ється вугільного, металургійного і машинобуді-
вного виробництв. Однак багато питань зали-
шаються недостатньо вивченими, в тому числі 
зміни в центральних відділах слухового аналіза-
тора під дією шумового впливу в різних умовах 
праці. Робіт, присвячених дії виробничого шуму 
на стовбуромозкові структури слухового аналі-
затора за даними коротколатентних слухових 
викликаних потенціалів (КСВП) у робітників 
різних галузей промисловості, в тому числі ву-
гільної, небагато. 

Нами було обстежено за допомогою ме-
тоду реєстрації КСВП 67 робітників вугільної 
промисловості: 21 прохідник, 23 забійника і 23 
робітника ГРОВ (гірничий робітник очисного 
вибою): відповідно 1, 2 і 3 групи. Контролем 
служили 15 молодих здорових нормальночую-
чих осіб, які не мали контакту з виробничим 
шумом. Реєстрація викликаних потенціалів про-
водилася з використанням загальноприйнятої 
методики за допомогою аналізуючих систем 
МК-6 фірми «Amplaid» (Італія) і «Eclipse» фірми 
«Interacoustics». КСВП. При аналізі отриманих 
кривих бралися до уваги латентні періоди піків 
(ЛПП) хвиль I, II, III, IV і V КСВП, а також між-
пікові інтервали (МПІ) I-III, III-V і I-V КСВП. 

За даними аудіометричного обстеження у 
всіх досліджуваних робітників була діагносто-
вана СНП, найбільш виражена у прохідників, а 

найменша – у ГРОВ. Порівняльний аналіз часо-
вих показників КСВП в досліджуваних профе-
сійних групах робітників вугільної промислово-
сті дозволили виявити подовження латентного 
періоду піку (ЛПП) V хвилі КСВП у всіх групах 
обстежуваних хворих. При цьому найбільш три-
валим він був в групі прохідників. У цій групі 
робітників він склав (5,97±0,05) мс, при нормі – 
(5,52±0,03) мс, що достовірно (P<0,01) більше в 
порівнянні з контрольною групою нормально-
чуючих осіб, а також з показниками в 2-й і 3-й 
групах. У робітників 2-ї і 3-ї груп цей показник 
склав (5,81±0,03) мс і (5,79±0,04) мс відповідно. 

Звертає також на себе увагу достовірне 
подовження ЛПП II, III і IV хвиль КСВП в гру-
пах прохідників і забійників (групи 1 і 2). Так, 
ЛПП III хвилі КСВП склав в 1, 2 і 3 групах робі-
тників 3,84±0,04; 3,78±0,05 та 3,67±0,06 мс, від-
повідно. Відомо, що ця хвиля відображає функ-
ціональний стан структур головного мозку в 
області ядерного комплексу оливи. Причому II, 
III і IV хвиль КСВП в групі прохідників досто-
вірно відрізнялися не тільки від контрольних 
значень, а й від показників в групі робітників 
ГРОВ. 

Про вираженій зміні в стані стовбуромоз-
кових структур слухового аналізатора у робіт-
ників 1 групи (прохідників) свідчить і достовір-
не збільшення у них всіх міжпікових інтервалів 
КСВП. Так, МПІ I-V КСВП, який найбільш точ-
но характеризує стан стовбуромозкових струк-
тур слухового аналізатора, був подовжений в 
даній групі робітників вугільної промисловості 
до 4,28±0,05 мс і достовірно (P<0,05) відрізняв-
ся від показників у контрольній і 3 групах. У 
меншій мірі порушення були виявлені у забій-
ників і ще менше – у робітників ГРОВ. Так, МПІ 
I-V в 2 групі робітників (забійники) дорівнював 
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4,21±0,04 мс, а в 3 (ГРОВ) – 4,11±0,04 мс. В 1 
групі робітників також був достовірно подовже-
ний МПІ I-III до 2,21±0,03 мс, що достовірно 
перевищує як контрольні значення, так і показ-
ник в 3 групі робітників. Що стосується МПІ III-
V, то він був збільшений у всіх групах обстеже-
них нами робітників вугільної промисловості. 

Таким чином, на нашу думку, робітники 
вугільної промисловості потребують поглибле-
ного дослідження слухового аналізатора з обо-
в'язковим визначенням стану його центральних 
відділів за допомогою методу реєстрації КСВП. 
У робітників різних професійних груп вугільної 
промисловості, страждають не тільки перифе-
рійний відділ, але і стовбуромозкові структури 

слухового аналізатора, про що свідчить достові-
рне збільшення ЛПП V хвилі КСВП і МПІ III-V 
і I-V. Серед досліджуваних робітників вугільної 
промисловості найбільшою мірою страждають 
центральні (стовбуромозкові) відділи слухового 
аналізатора у прохідників, в меншій мірі у за-
бійників і ще менше – у робітників ГРОВ, що, 
очевидно, пов'язано з особливостями впливу 
комплексу виробничих факторів, в першу чергу 
– шуму і вібрації. Отримані дані можуть бути 
корисними в плані розуміння особливостей па-
тогенезу професійної СНП, вирішення питань 
трудової експертизи і проведення лікувально-
профілактичних заходів у робітників вугільної 
промисловості. 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ 
ЛІКАРІВ-ОТОЛАРИНГОЛОГІВ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ ОСВІТИ 

 
Інтернатура (спеціалізація) на даний час є 

обов'язковою формою післядипломної підготов-
ки випускників усіх факультетів медичних і фа-
рмацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації незалежно від підпорядкування та фор-
ми власності, після закінчення якої їм присвою-
ється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціалі-
ста певного фаху. Основним завданням інтерна-
тури є підвищення рівня практичної підготовки 
випускників вищих медичних (фармацевтичних) 
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації медич-
них факультетів університетів, їх професійної 
готовності до самостійної лікарської діяльності.  

Необхідно зазначити, що орієнтація вищої 
школи післядипломної медичної освіти на компе-
тентнісну модель підготовки і професійного вдос-
коналення обумовлена якісними перетвореннями 
характеру і змісту праці сучасного лікаря.  

Це спонукає викладачів до розробки і за-
стосування нових методів післядипломного на-
вчання інтернів та слухачів з новими формами 
їх самостійної роботи. У зв'язку з цим, діяльніс-
на частина освоєння професійних навичок, а це 
– вміння застосувати знання на практиці, набу-
ває особливого значення. Майбутні отоларинго-
логи та слухачі з перших днів навчання на кафе-
дрі залучаються до роботи в клініці: приймають 
участь в клінічних обходах, майстер-класах, які 
проводяться в рамках практичних занять, ведуть 
хворих з лікарями-ординаторами, виконують під 

контролем викладача лікарські маніпуляції, бе-
руть участь спочатку в якості асистента в хірур-
гічних втручаннях, відпрацьовують свої навич-
ки на муляжах та фантомах. Особливо перспек-
тивним є напрямок симуляційного навчання 
практичним навичкам.  

З врахуванням останніх наказів МОЗ та 
МОН України про регламентацію педагогічного 
процесу та оптимізацію післядипломного на-
вчання нами проведено чергове оновлення ти-
пового навчального плану та програми підгото-
вки отоларингологів в інтернатурі. З метою реа-
лізації поставлених в наказах задач нами збіль-
шено кількість лекційних занять до 13% від усіх 
навчальних годин та збільшено кількість годин 
для самостійної роботи слухачів. В оновлену 
навчальну програму включені нові розділи, зок-
рема «Основи ендоскопічної діагностичної ри-
носкопії і мікрориноскопії», «Основи функціо-
нальної ендоскопічної хірургії порожнини носа і 
приносових синусів», «Сучасні технології абля-
ції тканин в хірургії ЛОР-органів», «Сучасні 
підходи в лікуванні онкологічних хворих в ото-
риноларингології», «Правові аспекти лікарської 
діяльності». Значну увагу в поглибленні профе-
сійних теоретичних знань надається інтернет-
технологіям, особливо в пошуку професійної 
інформації.  

Оцінка якості підготовки спеціаліста здій-
снюється методом рубіжного тестового контро-
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лю теоретичних знань, заключного тестового 
контролю та співбесіди, що включає ситуаційні 
клінічні задачі «біля ліжка хворого». 

Зазначені зміни в навчальному плані та 
програмі забезпечують методично розважливу і 

якісну роботу, як слухача, так і викладача, до-
зволяють приділити більшу увагу заняттям з 
вдосконалення наявних лікарських професійних 
компетенцій і формування нових професійних 
умінь та навичок. 
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ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ В СТРУКТУРІ ГОСПІТАЛІЗОВАНИХ 
ХВОРИХ В ЛОР-КЛІНІКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ 

 
Захворювання приносових пазух є однією 

з найпоширеніших нозологій в отоларингології і 
сягає до 20% прийнятих хворих у поліклініках і 
стаціонарах. Значна частка з них мають хроніч-
ний перебіг і потребують планової або ургент-
ної стаціонарної хірургічної допомоги.  

Нами проведено аналіз даних щодо кілько-
сті хворих з захворюваннями приносових пазух, 
госпіталізованих в ЛОР-клініку Київської облас-
ної клінічної лікарні за період з 2011 по 2015 ро-
ки (табл. 1). Як видно з даних табл.1, загальна 

кількість пацієнтів із захворюваннями приносо-
вих синусів склала в середньому за 5 років 25,6% 
від всіх хворих, які лікувались в стаціонарі за цей 
період: гнійно-гіперпластичний верхньощелеп-
ний синусит був у 2,1%, поліпозний етмоїдит – у 
3,7%. Аналіз показників за роками, показав від-
сутність явної тенденції до зменшення таких па-
цієнтів. Результати аналізу патології приносових 
пазух за нозологіями відносно загальної кількості 
пацієнтів, що поступили в клініку з синуситами, 
представлені в табл. 2.  

Таблиця 1 
Структура патології приносових синусів у хворих госпіталізованих в ЛОР-клініку КОКЛ  

за період 2011-2015 рр 

Загальна кількість 
хворих 

Розподіл хворих по роках Всього 2011 2012 2013 2014 2015 
1331 1314 1246 1255 1305 6451 

Гострий та загострений 
риносинусит без поліпозу 

Абс. 290 237 222 252 271 1272 
% 21,8 17,7 17,8 20 20,8 19,7 

Хронічний гіперплас-
тичний гайморит 

Абс. 45 34 28 20 13 140 
% 3,4 2,6 2,3 1,6 1,0 2,1 

Хронічний поліпозний 
етмоїдит 

Абс. 49 58 52 35 46 240 
% 3,7 4,4 4,1 2,8 3,5 3,7 

Разом запальні  
захворювання 
приносових синусів 

Абс. 384 329 302 307 330 1652 

% 28,8 24 24,2 24,5 25,2 25,6 

 
Таблиця 2 

Основні нозологічні одиниці в структурі патології приносових синусів  
у відношенні до загальної кількості пацієнтів, що надійшли в клініку з діагнозом синусит 

Нозологічні одиниці Розподіл хворих по роках Всього 2011 2012 2013 2014 2015 
Загальна кількість госпіталізованих 
хворих з синуситом 384 329 302 307 330 1652 

Гострий та загостре-
ний риносинусит 
без поліпозу 

Абс. 290 237 222 252 271 1272 

% 72 72 73,5 82 82,1 77 

Хронічний гіперп-
лас-тичний гайморит 

Абс. 45 34 28 20 13 140 
% 10,3 10,3 9,3 6,5 3,9 8,4 

Хронічний поліпоз-
ний етмоїдит 

Абс. 49 58 52 35 46 240 
% 17,6 17,6 17,2 11,6 14 15 
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Аналіз даних, наведених в табл. 2 показав, 
що серед пацієнтів, які лікувались в клініці з 
синуситом, у 8,4% з них був діагностований 
хронічний гіперпластичний гайморит, у 15% – 
поліпозний етмоїдит, а у інших хворих це був 
гострий або хронічний риносинусит без поліпо-
зу.  

Коливання показників за 2014 та 2015 рік 
можливо пояснити за рахунок зміни технології 
лікування цієї патології в нашій клініці. Якщо 
до 2015 року основним методом лікування хво-
рих з поліпозними процесами були класична 
гайморотомія, етмоїдектомія, поліпетмоїдекто-
мія, сфенотомія, то з 2015 року в клініці впрова-
джено сучасні ендоскопічні функціональні ен-
доринохірургічні втручання в порожнині носа та 

на приносових синусах. У 2015 році хворим з 
вищенаведеною патологією вже було виконано 
204 операції, серед яких такі як: ендоскопічна 
гайморотомія переважно через розширене при-
родне сполучення або ж комбінованим досту-
пом, ендоскопічна поліпетмоїдектомія, ендос-
копічна сфенотомія, ендоскопічна фронтотомія, 
ендоскопічна корекція остіомеатального ком-
плексу (ОМК), ендоскопічна ендоназальна дак-
риоцистостомія.  

Як видно з вищенаведених даних, кількі-
сні показники госпіталізованих хворих в ЛОР-
клініку Київської обласної клінічної лікарні під-
креслюють актуальність проблеми лікування 
риносинуситу та важливість впровадження су-
часних технологій лікування цієї патології. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкоба, М.О. Внукова, Ю.І. Онищенко, 2016 
 

 
 

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ ОБРАННЯ ДОСТУПУ ДО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСА  
ПРИ ВИКОНАННІ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ГАЙМОРОТОМІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку ендоскопіч-

ної ринохірургії основним доступом до верх-
ньощелепного синуса є ендоназальний – через 
середній носовий хід. Цей доступ є ідеальним в 
косметичному плані, найменш травматичний і 
локалізація кісткового дефекту при такому під-
ході знаходиться в зоні фізіологічного дрену-
вання пазухи. Застосовуються й інші доступи – 
ендоназальний – через нижній носовий хід (інф-
ратурбінальний), медіальна максилотомія, а та-
кож вестибулярний доступ через передню стін-
ку пазухи шляхом пункції троакаром – мікро-
гайморотомія.  

Кожен із вказаних доступів має свої пере-
ваги та недоліки і відповідно покази до застосу-
вання. 

При плануванні ендоскопічних втручань 
на верхньощелепних синусах в хірургічному 
центрі ДНУ «Науково-практичний центр профі-
лактичної та клінічної медицини» ДУС нами 
розроблено підходи до застосування кожного із 
вказаних доступів з врахуванням сучасних ви-
мог ортопедичної та імплантаційної стоматоло-
гії. 

Вибір доступу проводився на основі на-
ступних критеріїв: 1) природа запального про-
цесу; 2) можливість візуального контролю за 
повнотою санації синуса; 3) врахування необ-
хідності корекції остіо-меатального комплексу 
(ОМК); 4) формування умов для самоочищення 
синуса; 5) уникнення травмування періоста в 

ділянці альвеолярної бухти з метою збереження 
умов для подальшого можливого відновлення 
зубного ряду. 

Останній фактор є одним із визначальних 
не лише при патології зубів, а й в плані можли-
вості виконання в подальшому синус-ліфтингу 
та дентальної імплантації. В сучасних умовах, 
перед лікарем-отолариногологом все частіше 
постає питання про необхідність санації синусів 
перед імплантаційним протезуванням зубів.  

Критерієм для вибору ендоназальної ан-
тростомії через середній носовий хід є необхід-
ність корекції структур остіо-меатального ком-
плексу у випадку передбачуваної риногенної 
природи патологічного процесу в верхньощеле-
пній пазусі. Класична антростомія також вико-
нується у випадках грибкової природи синуситу 
з метою забезпечення гарантованого післяопе-
раційного дренування та видалення залишків 
грибкового тіла із просвіту синуса. Зважаючи на 
обмеження щодо візуалізації передніх та медіа-
льних відділів синуса при антростомії через ро-
зширене природне сполучення, у випадках роз-
міщення патологічного процесу в «сліпій зоні», 
згідно попереднього аналізу томограм за розро-
бленою нами методикою (Шкорботун Я.В., 
2013), обиралась мікрогайморотомія або ж інф-
ратурбінальний доступ як окремий підхід чи їх 
комбінаця.  

До переваг двох останніх доступів слід 
віднести гарну візуалізацію «сліпих зон» на від-
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міну від класичної антростомії, відносну прос-
тоту виконання. До недоліків – імовірність пос-
ттравматичної невралгії трійчастого нерва (час-
тіше при мікрогайморотомії) та обмеженість 
щодо застосування, як ізольований доступ, а 
саме – лише у випадках без наявних змін зі сто-
рони ОМК, що трапляється не часто. При виборі 
між вказаними варіантами втручань ми керува-
лись розміщенням патологічного процесу – при 
поширенні патологічного процесу на передньо-
латеральні відділи синуса, виконувалась мікро-
гайморотомія через передню стінку. 

При використанні вказаних доступів слід 
зважати на доцільність і важливість дотримання 
його нижньої межі на рівні 0,5 см вище верхівки 
кореня першого премоляра та 0,5 см вище рівня 
дна порожнини носу в ділянці нижнього носо-
вого ходу. Це забезпечує неушкодженість періо-
сту в зоні можливого відшарування при прове-
денні в подальшому синусліфтинга (Шкорботун 
В.О. і співавт., 2014). 

Крім того, слід відмітити, що у випадку 
утрудненої візуалізації процесу в передніх від-
ділах синуса, але необхідності корекції структур 
ОМК, нами виконувалось комбіноване хірургіч-

не втручання із введенням ендоскопу через тро-
акар в ділянці fossa canina, а інструмента – через 
антростому. 

Нами було проведено аналіз результатів 
лікування 78 пацієнтів (із врахуванням двосто-
ронніх втручань – 95 гайморотомій) оперованих 
за вищеописаними принципами у 2014-2015 ро-
ках. Вибір доступу проводили на основі передо-
пераційного аналізу клінічних даних та резуль-
татів графічних побудов при комп’ютерній то-
мографії (Шкорботун Я.В. і співавт., 2013). У 83 
(87,4%) з 95 аналізованих випадків було вико-
нано ендоназальне втручання через розширене 
природне співустя синуса, у 3 (3,2%) – викорис-
таний інфратурбінальний доступ; у 5 (5,3%) – 
здійснена мікрогайморотомія; у 4 (4,2%) – втру-
чання виконані комбінованим доступом – інф-
ратурбінальний доступ застосовувалася у 2 ви-
падках у комбінації із антростомією і у 2 осіб 
виконано санацію синуса через антростому із 
ендосокпічним контролем через троакар.  

Застосування запропонованого нами під-
ходу дозволило забезпечити санацію синусів у 
всіх пацієнтів зі збереженням умов для синуслі-
фтингу. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Т.Г. Кунах, 2016 
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РЕЗУЛЬТАТИ МОДИФІКОВАНОЇ МІКРОДЕБРІДЕРНОЇ АДЕНОТОМІЇ 
ЗА ДАНИМИ ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС 

 
Традиційна аденотомія під ендотрахеаль-

ним наркозом із застосуванням аденотомів Бек-
мана є одним із поширених хірургічних втру-
чань в дитячій отоларингологіїізабезпечує шви-
дке та безпечне видалення аденоїдних вегетацій. 
Разом з тим результати цієї операції не завжди 
задовольняють як хворого, так і хірурга, що 
пов’язано з грубими рубцевими змінами в носо-
глотці та з рецидивами захворювання. 

Важливою складовою сучасної аденотомії 
є візуальний контроль за роботою хірургічних 
інструментів в носоглотці та застосування шей-
вера або мікродебрідера. Така методика забез-
печує можливість постійної візуалізації опера-
ційного поля, а мікродебрідерна фоні постійно-
го відсмоктування дозволяє дозовано і з висо-
кою точністю видаляти аденоїдну тканину. 

Недоліком мікродебрідерної аденотомії є 
більша тривалість операції у порівнянні з тра-
диційною методикою, складність забору матері-
алу для біопсії, висока вартість мікродебрідер-

них лез та необхідність володіння навичками 
роботи із ендоскопами та мікродебрідером. 

У Хірургічному центрі ДНУ «НПЦ ПКМ» 
ДУС нами розроблена і з 2009 року впровадже-
на в лікувальну роботу методика модифікованої 
мікродебридерної аденотомії, яка поєднує пере-
ваги аденотомії за допомогою аденотома Бекма-
на та мікродебрідерної техніки (Шкорботун 
В.О. і співавт., 2011). 

Для оцінки ефективності вказаного втру-
чання нами виконано проспективний аналіз ре-
зультатів операцій проведених у 2014 році у 104 
дітей. Дослідження виконувалось у січні 2016 
році (термін спостереження – 12-24 міс.) на ос-
нові опитування батьків по телефону та обсте-
ження за необхідності прооперованих дітей. Ви-
ясняли у них скарги зі сторони вуха, горла та 
носу, вивчали їх динаміку після втручання і при 
потребі запрошували пацієнтів на консультацію 
для обстеження з виконанням ендоскопії носа та 
носоглотки. 
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Необхідно відмітити, що із 104 дітей, що 
були опитані,це хворі у котрих, окрім розрос-
тання аденоїдних вегетацій у 32 (30,8%) було 
діагностовано також гіпертрофію піднебінних 
мигдаликів,у 15 (14,4%) – на момент втручання 
спостерігався секреторний отит, у 19 18,3%)– в 
анамнезі по 2-3 епізоди гострого середнього 
отиту, у 6 (5,8%)– визначалась гіпертрофія ниж-
ніх носових раковин, у 7 (6,7%) – установлено 
рецидивуючий риносинусит (за даними 
комп’ютерної томографії у 3 з них виявлені змі-
ни в ділянці остіомеатального комплексу, які у 2 
поєднувались з кістозною патологією пазух). 

Структура виконаних хірургічних втру-
чань у опитаних пацієнтів: 104 аденотомії, у 32 
(30,8%) дітей аденотомія поєднана з радіохви-
льовою тонзилотомією, у 15 (14,4%) – із тимпа-
нопункцією барабанних перетинок, у 6 (5,8%) – 
із радіовазотомією нижніх носових раковин, у 1 
(0,97%) – із септопластикою і у 3 (2,9%) – з 
ФЕРХС втручанням.  

Під час телефонного опитування батьки у 
всіх 104 пацієнтів відмітили покращання носо-
вого дихання після втручання.Із19 пацієнтів, у 
котрих до операції в анамнезі спостерігались 
повторні отити, лише у 3 з них було по одному 
епізоду запалення середнього вуха в перші пів-
року після аденотомії. 

Із 15 дітей, яким, крім аденотомії, вико-
нувалась тимпанопункція з приводу секретор-
ного отиту, відмічено його рецидиви після гос-

трої респіраторної інфекції у 3 пацієнтів, але на 
фоні медикаментозного лікування досягнуто 
нормалізації тимпнометрії. Всі діти, які скар-
жились на погіршений слух чи відмічали інші 
скарги з боку вуха, цілеспрямовано ендоскопі-
чно оглянуті на предмет рецидиву розрощення 
аденоїдних вегетацій. Ознак рецидивів аденої-
дних вегетацій та деформуючих рубцевих змін 
тубарних валиків і бічних відділів носоглотки 
не виявлено. 

У жодної дитини із опитаних без отологі-
чного анамнезу до втручання не відмічено роз-
виток вушної патології в післяопераційному 
періоді. 

У 2-х пацієнтів після аденотомії з анамне-
зом алергічного риніту періодично поновлюва-
лись скарги на «закладання» порожнини носа із 
рясними слизовими виділеннями, чиханням, 
проте у період ремісії дихання носом вільне. 
При їх ендориноскопічному огляді ознак реци-
диву аденоїдних вегетацій не виявлено, вони 
лікуються під наглядом алерголога. 

Крім того у 16 дітей, що скаржились на 
часті респіраторні захворювання, була цілесп-
рямовано виконана ендориноскопіяі ознак реци-
дивів аденоїдних вегетацій не виявлено в жод-
ному випадку.  

Висновок: модифікована ендоскопічна 
мікродебридерна аденотомія – ефективний та 
безпечний метод лікування аденоїдних вегета-
цій у дітей. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, К.В. Лях, 2016 
 
 
 
 

Н.О. ШУШЛЯПІНА, А.С. ЖУРАВЛЬОВ, О.Г. АВРУНІН (ХАРКІВ,УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТІНКОВОЇ ТЕЧІЇ ПОВІТРЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ПАТОГЕНЕЗУ 
ДЕЯКИХ РИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 
Дослідженню аэродинаміки верхніх диха-

льних шляхів присвячено замало робіт. У літе-
ратурі багато авторів відмічали ступінь венти-
ляції навколоносових пазух та їх вплив на пока-
зники руху повітря в носовій порожнині в про-
цесі дихання за допомогою сучасної риномано-
метрїї. Цій метод дозволяє визначати та розра-
ховувати аеродинамічні показники з достатньо 
високою достовірністю. Але, не зважаючи на це, 
досить не існує чіткої кореляції між 
суб’єктивними відчуттями пацієнта та точними 
показниками назального повітряного потоку. 
Підвищення точності вимірювань та корекція 
показників умовної вікової норми не вирішує 
дану проблему. Пацієнту більш важливі його 

особисті відчуття, чим, наприклад, зниження 
аеродинамічного носового опору на декілька 
процентів, або вирівнювання конфігурації носо-
вої перегородки на декілька міліметрів. 
Розв’язання цієї проблеми можливо знаходиться 
не в визначенні макро-показників повітряного 
потоку, а в дослідженні пристінкових течій – 
показники яких безпосередньо впливають на 
слизову оболонку носової порожнини з її мор-
фо-функціональними особливостями.  

Нами здійснена спроба вивчення впливу 
повітряного потоку на мікрорівні в області, що 
безпосередньо прилягає до межі носової порож-
нини – в так званій, зоні пристінкової течії пові-
тря на основі аеро-гідродинамічної теорії межо-
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вого шару. В цьому контексті нами було введе-
но нове поняття – межовий шар. Цій термін ми 
використовували для вивчення на більш глибо-
кому рівні механізмів розвитку хронічних рино-
логічних захворювань за рахунок дослідження 
особливостей течії повітря в пристінкової обла-
сті. Спостережуваними патологіями були захво-
рювання, які пов’язані з респіраторно-
нюхальними порушеннями за рахунок обструк-
ції порожнини носа (поліпи порожнини носа, 
гіпертрофічний риніт, хронічний вазомоторний 
риніт) та порушення архітектоніки носа у ви-
гляді викривлення носової переділки.  

В області межового шару повітряного по-
току більш виражені в’язкостні властивості по-
вітря, що сприяє ламінарному режим руху пові-
тря. Але в основному потоці, він є турбулент-
ним при більшості режимів дихання. Ламінар-
ний межовий шар в нормі повинен покривати 
виступи та неоднорідності слизової оболонки 
носової порожнини. З підвищенням швидкості 
повітряного потоку товщина ламінарного межо-
вого шару, буде зменшуватися при вищезазна-
чених хронічних захворюваннях порожнини 
носа, відповідно законам гідро та аеродінаміки. 
Тому, турбулізація повітряного потоку буде 
сприяти до висушування окремих ділянок сли-
зової оболонки носової порожнини з послідую-
чою їх морфологічною перебудовою, особливо в 
ділянках найбільш звужених (де суттєво зростає 

швидкість повітряного потоку), наприклад, в 
нюхальної області. 

Тому актуальними завданнями при діагно-
стиці та визначенні тактики лікування респірато-
рно-нюхальних розладів є дослідження та усу-
нення порушень аеродинаміки носового дихання. 
Дослідження аеродинамічних властивостей пові-
тряного потоку виконувалися за результатами, 
що отримувались за даними задньої активної ри-
номанометрії при різних режимах дихання, а та-
кож за даними спіральної комп’ютерної томо-
графії. За допомогою чисельного моделювання 
нами визначались макропоказники повітряного 
потоку, товщина межового шару та ступінь впли-
ву повітряного потоку на слизову оболонку.  

Сучасною проблемою доказової медици-
ни, зокрема при функціональної діагностики 
носового дихання, є не тільки забезпечення ви-
міру необхідних точних чисельних даних щодо 
параметрів повітряного потоку, а і знаходження 
зв’язку між цими результатами та 
суб’єктивними відчуттям пацієнта, можливос-
тями їх використання для подальшого прогнозу-
вання перебігу хвороби і підвищення якості 
життя людини.  

Перспективою роботи є визначення тов-
щини ламінарного межового шару при різних 
режимах дихання з урахуванням індивідуальної 
анатомічної варіабельності і фізіологічних особ-
ливостей пацієнта. 

 
© Н.О. Шушляпіна, А.С. Журавльов, О.Г. Аврунін, 2016 
 
 
 

 
 

Л. ЩУРОВ, А.М. САНДУЛ (КИШИНЕВ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

РОЛЬМЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА  
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ 

 
Введение: Хронические воспалительные 

заболевания носа (аллергический ринит, хрони-
ческий риносинусит, полипозные риносинуси-
ты) могут значительно нарушить функцию рес-
ничек мукоцилиарного эпителия. Аллергиче-
ский ринит предшествует хроническому или 
рецидивирующему синуситу и обычно ассоции-
руется с заложенностью носа из-за отека слизи-
стой оболочки и нарушения мукоцилиарного 
клиренса, что приводит к накоплению секрета в 
полости пазухах. Мукоцилиарный клиренс 
представляет собой самоочищающийся меха-
низм и первый барьер респираторных путей 
против различных патогенных биологических и 
физических факторов.  

Цель работы: исследование движения 
ресничек мерцательного эпителия у пациентов с 
аллергическим ринитом и хроническим полипо-
зным риносинуситом.  

Материалы и методы: проведено обсле-
дование 60 человек, 15-65 лет (средний возраст 
43,27±8,7 лет), из них было 25 мужчин и 35 
женщин. Из общего числа обследованных: 15 – 
практический здоровые, 15 – пациентов с аллер-
гическим ринитом, 15 – с хроническим полипо-
зным риносинуситом с аллергией и 15 – с хро-
ническим полипозным риносинуситом без ал-
лергии. У всех пациентов с хроническим поли-
позным риносинуситом были показания к хи-
рургическому лечению.  
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Результаты: В нашем исследовании час-
тота движения мерцательного эпителия была 
статистически значимо ниже у пациентов с ал-
лергией и хроническим полипозным риносину-
ситом по сравнению с неаллергическими боль-
ными с хроническим полипозным риносинуси-
том (3,0±0,06 и 4,0±0,1 Гц, соответственно; 
р<0,001), у пациентов с аллергическим ринитом 
(3,0±0,06 и 6,0±0,08 Гц, соответственно; 
р<0,001) и субъектов контрольной группы 
(3,0±0,06 и 11,9±0,3 Гц, соответственно; 
р<0,001); не страдающие аллергией пациентов с 
хроническим полипозным риносинуситом по 
сравнению с больными аллергическим ринитом 
(4,0±0,1 и 6,0±0,08 Гц, соответственно; р<0,001) 
и субъектов в контрольной группе (4,0±0,1 и 
11,9±0,3 Гц, соответственно; р<0,001); у паци-
ентов с аллергическим ринитом по сравнению с 
субъектами в контрольной группе (6,0±0,08 и 
11,9±0,3 Гц, соответственно; р<0,001).  

Выводы. 
Частота движений ресничек мерцательно-

го эпителия статистически значимо ниже у па-
циентов с аллергией и хроническим полипо-
зным риносинуситом, затем у пациентов с хро-
ническим полипозном риносинуситом без ал-
лергии и пациентов с аллергическим ринитом. 
Время мукоцилиарного клиренса значительно 
снизилось в группе пациентов с хроническим 
полипозным риносинуситом. Это может быть 
вызвано повышенной вязкостью слизи и острым 
высвобождением медиаторов воспаления, наря-
ду с уменьшением перицилиарного слоя, кото-
рый замедляет движение мукоцилиарного кли-
ренса. Кроме того, увеличение вязкости слизи-
стой оболочки может быть обусловлено увели-
чения числа бокаловидных клеток и их секре-
торной активности, что хорошо коррелирует с 
уменьшением частоты движения реснитчатого 
эпителия. 

 
© Л. Щуров, А.М. Сандул, 2016 
 
 

 
 

С.Е. ЯРЕМЧУК, Т.Б. ЗЕМЛЯК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  
ХВОРИХ З ПАРАЛІТИЧНИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНІ 

 
Актуальність. За даними літератури, 

хронічні стенози гортані паралітичного генезу 
складають близько 36% від їх загального числа. 
У 77,3% випадках причиною паралітичного сте-
нозу є травма гортанних нервів в ході хірургіч-
них втручань, насамперед, з приводу захворю-
вань щитоподібної залози. Стабільна тенденція 
до зростання числа хворих з новоутвореннями 
щитоподібної залози, показника поширеності 
раку щитоподібної залози серед населення 
України після аварії на Чорнобильській АЕС, 
обумовлює збільшення числа хворих з паралі-
тичними стенозами гортані.  

Мета роботи. Дослідження результатів 
хірургічного лікування паралітичних стенозів 
гортані на основі ретроспективного аналізу іс-
торій хвороб пацієнтів.  

Матеріали та методи. Було здійснено ре-
троспективний аналіз 100 історій хвороб пацієн-
тів з діагнозом паралітичний стеноз гортані. 

Результати та їх обговорення. Серед за-
гального числа пацієнтів (81), 15 (18,5%) паціє-
нтів знаходились на стаціонарному лікуванні 
двічі, 2 (2,5%) – тричі. Середня тривалість ста-
ціонарного лікування хворих склала 15,3 ліжко-
дні. Найбільша кількість хворих були мешкан-

цями Херсонської – 16 (19,8%), Миколаївської – 
9 (11,1%), Київської – 8 (9,9%) та Чернігівської 
– 6 (7,4%) областей. Переважна більшість хво-
рих була жіночої статі – 72 (88,9%), серед них 
середнього віку було 37 (51,4%) пацієнтів.  

У 72 (88,9%) хворих в анамнезі було про-
ведення струмектомії, в 18 (22,2%) випадках за 
даними морфологічного дослідження встанов-
лений рак щитоподібної залози. У 2 (2,5%) паці-
єнтів було виконано хірургічне втручання на 
органах грудної клітини, 1 хворий переніс гост-
ре порушення мозкового кровообігу, у 1 в анам-
незі була ЧМТ з подовженою штучною венти-
ляцією легень. За даними історій хвороб, у 5 
(6,2%) пацієнтів зазначається ідіопатичний ха-
рактер існуючих рухових порушень. Переважній 
більшості хворих 74 (91,4%) було виконано ен-
доскопічну хордоаритеноїдотомію (загальна 
кількість операцій – 78). Виконано 43 (55,1%) 
хірургічних втручань зліва, 30 (38,5%) – справа, 
двобічна ендоскопічна хордоаритеноїдотомія 
була виконана в 5 випадках (6,4%).  

Часовий проміжок від появи рухових по-
рушень гортані травматичного ґенезу (дата 
струмектомії, операції на органах грудної кліти-
ни) до виконання хірургічного втручання стано-
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вив: до 6 міс – виконано 16 (20,5%) ендоскопіч-
них хордоаритеноїдотомій, від 6 міс до 1 року – 
18 (23%) операцій, в строк більше 1 року – 34 
(43,6%) операцій. В 7 (9%) випадках виконання 
ендоскопічної хордоаритеноїдотомії було поєд-
нано з накладанням превентивної тимчасової 
трахеостоми. В післяопераційному періоді всі 
хворі отримували антибактеріальну, протизапа-
льну, протинабрякову терапію, препарати каль-
цію.  

Загальна кількість хронічних канюленосіїв 
становила 27 (36,5%) хворих. Після виконаного 
хірургічного лікування деканюляцію було здійс-
нено 14 (19%) хворим в середньому через 19 
днів. У більшості хворих після видалення канюлі 
відбулося спонтанне закриття трахеостомічного 
каналу з розвитком помірних рубцевих змін. 7 
(8,7%) хворим було виконано хірургічне закриття 
(ушивання) трахеостоми. У 15 (19,2%) хворих 
виникла необхідність виконання ендоскопічної 
мікроларингоскопії з ревізією гортані, видален-
ням грануляцій, повторним накладанням швів у 
зв’язку з відсутністю вираженого покращення 
дихання в післяопераційному періоді. На момент 
виписки 66 (81,5%) пацієнтів суб’єктивно відмі-
чали значне покращення дихання.  

За даними сучасної літератури, 
обов’язковим є застосування об’єктивних мето-
дів обстеження, до яких відносять фіброоптичну 

ларингоскопію, відеостробо- та відеоларингос-
копію, ларингеальну електроміографію. Функ-
ція зовнішнього дихання оцінюється при спіро-
метричному дослідженні. Рекомендованою є 
низка методик фоніатричного обстеження паці-
єнтів (перцептивна оцінка голосу, спектральний 
аналіз голосу, вимірювання часу максимальної 
фонації, тощо), використання стандартизованих 
анкет оцінювання якості голосу, дихання та ков-
тання, якості життя хворого (Voice Handicap 
Index, MD Anderson Dysphagia Inventory, St. 
George’s Respiratory Questionnaire), проб адапто-
ваності до фізичних навантажень (6-хвилинний 
тест ходьби).  

Висновок. 
Вищеперераховані дані свідчать про ши-

роке застосування ендоскопічних методів хірур-
гічного лікування паралітичних стенозів горта-
ні, але вони не дають змоги адекватно оцінити 
ефективність проведеного лікування. Аналіз 
історій хвороб пацієнтів з паралітичним стено-
зом гортані засвідчив відсутність інтегрованої 
оцінки функції дихання, ковтання, голосоутво-
рення у хворих, якості їх життя та адаптованості 
до фізичних навантажень в до- та післяопера-
ційному періоді, що потребує вдосконалення та 
впровадження в клініку стандартизованих 
об’єктивних методів обстеження даної категорії 
хворих. 
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
С СУСТАВНЫМ СИНДРОМОМ 

 
Введение: Низкая эффективность многих 

методов лечения хронического декомпенсиро-
ванного тонзиллита (ХДТ) с суставным синдро-
мом в определенной степени обусловлена недо-
оценкой роли иммуногенетического аспекта в 
этиопатогенезе хронического тонзиллита (ХТ). 
В последние десятилетия были получены ре-
зультаты исследований, показывающие очевид-
ную корреляцию между ХТ и антигенами ГКГС 
(Главный комплекс гистосовместимости) – HLA 
(Человеческие лейкоцитарные антигены). 

Основная функция ГКГС заключается в 
обеспечении распознавания и элиминации им-
мунной системой инфекционных патогенных 
агентов. Молекулы ГКГС представляют собой 
самую полиморфную генетическую систему че-

ловеческого организма. Молекулы ГКГС I класса 
являются биохимическим и генетическим «удо-
стоверением личности» для каждого организма 
благодаря своему выраженному биохимическому 
полиморфизму, где каждый антиген HLA имеет 
множество аллелей в пределах популяции. 

В настоящее время существует множество 
научных работ, посвященных изучению роли 
системы HLA в возникновении и развитии раз-
личных патологий. Эти данные необходимы для 
усовершенствования принципов лечения паци-
ентов с различными формами ХТ ассоцииро-
ванного с другими заболеваниями, а также для 
разработки диагностических критериев для оп-
ределения групп риска пациентов склонных к 
тонзиллит-ассоциированным заболеваниям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Целью данной работы является опреде-
ление влияния антигенных детерминант HLA 
класса I (A и B) на клиническую картину, эво-
люцию и тактику лечения пациентов с хрониче-
ским декомпенсированным тонзиллитом и сус-
тавным синдромом. 

Материалы и методы: был обследо-
ван101 пациент в возрасте от 18 до 50 лет с под-
твержденным клинически и параклинически 
диагнозом ХДТ: 50 пациентов получали консер-
вативное лечение, 51 пациент – хирургическое 
лечение. 

Пациенты в исследуемых группах были 
подвергнуты детальной оценке, проведенной в 
рамках комплексного клинического обследова-
ния, для определения степени улучшения кли-
нических и параклиническихпроявлений пора-
жения ЛОР-органов и суставов. 

Результаты: в рамках нашего исследова-
ния у пациентов с хроническим тонзиллитом и 
суставным синдромом наиболее часто были вы-
явлены следующие антигены HLA класса A 
(HLA-A2 – 44,6%; HLA-A28 – 41,6%; HLA-A24 
– 23,8%; HLA-AX – 20,0%) и HLA класса B 
(HLA-B35 – 31,7%; HLA-B44 – 17,8%; HLA-BY 
– 14,9%; HLA-B18 – 12,9%). 

В группе пациентов получивших совре-
менное консервативное лечение хронического 
тонзиллита с суставным синдромом чаще всего 
были определены антигены HLA класса A 
(HLA-A2 – 48,0%; HLA-A28 – 44,0%; HLA-A1 – 
20,0%; HLA-AX – 20,0%) и HLA класса B (HLA-

B44 – 24,0%; HLA-B35 – 22,0%; HLA-B31 – 
20,0%; HLA-B18 – 16,0%; HLA-BY – 16,0%). 

В группе пациентов подвергшихся хирур-
гическому лечению хронического тонзиллита с 
суставным синдромом чаще всего определялись 
антигены HLA класса A (HLA-A2 – 41,2%, 
HLA-A28 – 39,3%, HLA-A24 – 29,4%, HLA-A11 
– 25,5%, HLA-A23 – 21,6%,) и HLA класса B 
(HLA-B35 – 41,2%; HLA-B51 – 13,7%; HLA-BY 
– 13,7%). 

Статистически значимые различия между 
группами исследования были выявлены для 
HLA-B31 (20,0% в группе с консервативным 
лечением и 0% в группе с хирургическим лече-
нием, p<0,01) и HLA-B45 (12,0% в группе с кон-
сервативным лечением и 0% в группе с хирур-
гическим лечением, p<0,05). 

Выводы: согласно данным литературы, 
роль тонзиллэктомии в сравнении с консерва-
тивным лечением скромна. Однако тонзиллэк-
томия значительно уменьшает симптомы хро-
нического тонзиллита и реактивного артрита у 
взрослых, и ведет к снижению частоты эпизодов 
боли в горле. При выявлении у пациента имму-
ногенетических факторов HLA класса A (HLA-
A2, HLA-A24, HLA-A28, HLA-AX) и HLA клас-
са B (HLA-B18, HLA-B35, HLA-B44, HLA-BY), 
для предотвращения неблагоприятного клини-
ческого течения хронического декомпенсиро-
ванного тонзиллита с суставным синдромом, 
рекомендуется переход к хирургическому лече-
нию. 
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TИМПАНОСКЛЕРОЗ КАК СЛЕДСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОГО  
ГНОЙНОГО ВОСПАЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА 

 
Тимпаносклероз (ТС) представляет собой 

фиброзно-гиалиновое перерождение слизистой, 
надкостницы барабанной полости и барабанной 
перепонки как следствие длительного воспали-
тельного процесса в среднем ухе. Впервые ТС 
был описан von Tröltsch (1873). Современный 
этап развития этой патологии был положен бла-
годаря работам Zollner и Beck (1955). ТС не яв-
ляется активным, инвазивным или деструктив-
ным процессом. Он может быть рассмотрен как 
следствие хронического отита с проявлением 
поражений фиброзного, гиалинового или кост-
ного характера, которые не подвергнуты реци-

дивам после их удаления. Скромное число ра-
бот, посвященных этой проблеме, не говорит о 
редкости этого заболевания. Частота ТС в гной-
ной патологии среднего уха составляет, по дан-
ным различных авторов, от 5,3 до 20%. 

Нами проанализировано 426 историй бо-
лезни пациентов с хроническим гнойным оти-
том, находившихся на стационарном лечении в 
ЛОР-клиниках РКБ и детской РКБ Республики 
Молдова в период 2000-2014 гг. Возраст боль-
ных с признаками ТС составлял от 6 до 68 лет. 
33 пациента были женского пола (80,5%), 8 
(19,5%) – мужского. В 192 случаях был диагно-
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стирован эпи- или эпимезотимпанит. ТС обна-
ружили у 12 больных (6,2%). В этих случаях 
выполняли общеполостную операцию или атти-
коантротомию. Из 234 больных с мезотимпани-
том ТС обнаружили в 29 случаях (12,4%). У 
этих пациентов выполняли антромастоидото-
мию с последующей тимпанопластикой (одно-
моментно или в два этапа).  

Из 172 детей (до 18 лет) ТС был выявлен 
в 21 случае (12,2%), у взрослых – из 254 боль-
ных ТС обнаружен в 20 случаях (7,9%).  

Мы не разделяем точку зрения некоторых 
авторов, утверждающих, что барабанная пере-
понка (при ТС) может выглядеть нормально или 
квазинормально. Она всегда утолщена, перфо-
рирована или нет (реже), ригидная, с кальцина-
тами и гиалиновыми включениями. В зависимо-
сти от клинического течения ТС выделяли лёг-
кую, тяжёлую и переходные формы. В зависи-
мости от степени поражения выделяли локали-
зованную и генерализованную формы. Интрао-
перационно находили фиброзные, гиалиновые, 
костные изменения мукопериоста барабанной 
полости и перепонки. В 6 случаях оссификаты 
имели деструктивно-обезображивающий харак-
тер с невозможной идентификацией структур 
барабанной полости. У 9 больных (из них 4 – 
дети) был обнаружен стапедо-вестибулярный 
анкилоз (вторичный отосклероз), некроз длин-
ного отростка наковальни (7 случаев). 

 Лечение ТС может быть только хирурги-
ческим. При эпи- или эпимезотимпаните были 
проведены общеполостная операция (7 пациен-
тов) или закрытая техника (аттикоантротомия, 
аттикоадитоантротомия) – 5 случаев. В 29 на-

блюденияхях ТС при мезотимпаните была вы-
полнена антромастоидотомия. У 7 больных, од-
номоментно, проведена мирингопластика. В 
остальных случаях пластика барабанной пере-
понки осуществлена вторым этапом. В качестве 
аутотрансплантата использовалась височная 
фасция.  

 При ТС с фиксированным стременем 
(вторичный отосклероз) большинство авторов 
рекомендуют проведение одного из вариантов 
стапедопластики вторым этапом. Мы согласны с 
этим мнением, причем проведение стапедопла-
стики возможно не раньше 10 - 12 месяцев по-
сле мирингопластики. Полное восстановление 
барабанной перепонки в длительном послеопе-
рационном периоде (8 – 12 лет) наблюдали в 34 
случаях (82,9%). У 3 пациентов был отмечен 
некроз трансплантата. В 4 случаях отмечали 
небольшие перфорации. 

Выводы: 
1. Тимпаносклероз является следствием 

длительного воспалительного процесса в сред-
нем ухе и встречается относительно редко в 
сравнении с другими заболеваниями среднего 
уха. 

2. У детей тимпаносклероз встречается 
чаще, чем у взрослых (12,2% против 7,9%), и 
имеет более эволютивный характер. 

 3. В случае стапедо-вестибулярного ан-
килоза придерживаемся мнения большинства 
авторов о проведении стапедопластики вторым 
этапом (через 10-12 месяцев). 

 4. Неотимпанальная мембрана после ми-
рингопластики не вовлекается в рецидив тимпа-
носклероза. 
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АЛЬТЕРНАТИВА ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИИ 
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 

 
Разрыв барабанной перепонки может 

иметь прямой или косвенный механизм возник-
новения. Эта патология может быть как изоли-
рованной, так и сочетанной с другими повреж-
дениями барабанной полости и слуховых косто-
чек. В особо тяжелых случаях могут быть во-
влечены пирамида височной кости и область 
основания черепа. Причинами возникновения 
разрыва барабанной перепонки являются агрес-
сивные действия – удары кулаком или ладонью 

в область уха: спортивные травмы – бокс, борь-
ба, дайвинг и др., профессиональные травмы – 
летчики, водолазы и др., ятрогенные травмы – 
удаление инородных тел наружного слухового 
прохода, промывание серных пробок, а также 
ошибки при выполнении слухулучшающих опе-
раций. 

 В нашу клинику в 2010-2015 гг. обрати-
лось 36 пациентов по поводу травматического 
разрыва барабанной перепонки в возрасте от 12 
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до 56 лет. 21 пациент был женского пола 
(58,3%), 15 – мужского (41,7%). В большинстве 
случаев травма явилась следствием удара – 28 
пациентов (77,8%), в 3 случаях (8,3%) больные 
самостоятельно пытались удалить серные проб-
ки, в 5 случаях (13,9%) травмы имели ятроген-
ный характер – удаление ушной серной пробки 
крючком или промыванием наружного слухово-
го прохода. Пациенты обратились в первые 10 
дней после травмы. У 4 пациентов был диагно-
стирован острый перфоративный гнойный сред-
ний отит. Было назначено адекватное лечение.  

Всем больным была проведена пороговая 
аудиометрия. Средний разрыв костно-
воздушной проводимости составлял 15 дБ. У 6 
пациентов к кондуктивной тугоухости присое-
динился нейросенсорный компонент. 

Всем больным без гнойных осложнений 
назначали профилактическую антибиотикотера-
пию широкого спектра действия. Местно прово-
дилась меатальная анестезия заушным доступом 
(по Солдатову). Из поврежденной области уда-
лялись корочки и сгустки крови. При заворачи-
вании краев перфорации внутрь барабанной по-

лости последние сопоставлялись по возможно-
сти (под контролем микроскопа). Для стимули-
рования регенерации края разрыва обрабатыва-
лись трихлоруксусной кислотой. Сверху разры-
ва укладывался круглый лоскут из пластыря 
«scotch». Края лоскута должны выступать за 
пределы перфорации минимум на 2 мм. Внут-
ренняя поверхность пластыря обрабатывалась 
мазью левомеколь. Впоследствии пластырь от-
торгался самостоятельно. В семи случаях необ-
ходимо было вмешательство ЛОР-врача. Все 
манипуляции проведены в амбулаторных усло-
виях. Категорически не рекомендовалось транс-
тимпанальная инстилляция лекарственных ве-
ществ. 

Из 32 пациентов полное заживление бара-
банной перепонки наблюдали у 28 (87,5%). У 
четверых пациентов (12,5%) дефект барабанной 
перепонки составлял более 1/3 ее площади. 
Этим больным была проведена мирингопласти-
ка. Метод закрытия травматических разрывов 
барабанной перепонки лоскутом из пластыря 
является доступным и эффективным с хорошим 
анатомическим и функциональным результатом. 
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РЕКОНСТРУКТЦИЯ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ НА УХЕ 
 

Актуальность проблемы. Несмотря на 
определенные успехи, достигнутые отохирурги-
ей за последние 40-50 лет, радикальная (обще-
полостная) операция, разработанная еще в конце 
19-го столетия (Kitster Е., 1889; Stacke L., 1890; 
Zaufall Е., 1890; Bergman Е., 1898 и др.), не ут-
ратила своего значения и до настоящего време-
ни остается одним из наиболее распространен-
ных методов лечения больных, страдающих 
хроническим гнойным средним отитом (ХГСО).  

Классическая радикальная операция, 
обеспечивающая санацию системы среднего уха 
и профилактику отогенных внутричерепных 
осложнений, не приводит к выздоровлению, что 
свидетельствует о ее несовершенстве. Опериро-
ванное ухо продолжает беспокоить больного.  

Грубое нарушение анатомической архи-
тектоники системы среднего уха, выражающее-
ся в наличии крупной, ненатуральной полости в 
сосцевидном отростке, нарушении разделения 
среднего и наружного уха при присоединении 
патогенной (нередко грибковой) микрофлоры 
обуславливают рецидивирующую оторею. По-

следняя в сочетании с выраженной тугоухостью, 
вестибулярными , неврологическими и психо-
эмоциональными нарушениями, в конечном 
итоге ведет к значительному снижению качест-
ва жизни пациента , а нередко к инвалидизации. 

Как показала практика, результативность 
медикаментозного лечения больных даже в со-
четании с механо-физио-лазеротерапией неве-
лика. Более эффективной для лечения патологии 
уха после радикальной операции является ре-
конструктивная хирургия (Н.Г. Сидорина, 2003; 
Ю.А. Сушко, 2005; Kilic R., Celic U., Emir U, 
2009.) 

Сегодня большинство отохирургов рас-
сматривают общеполостную операцию лишь 
как первый, санирующий этап хирургического 
лечения деструктивных форм ХГСО. 

Целью нашего исследования является 
разработка новых методов хирургического ле-
чения и профилактики «болезни оперированно-
го уха» 

Материал и методы исследования. Нами 
обследованы 693 пациента, перенесших ранее ра-
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дикальную операцию на ухе. У 326 (47%) выявле-
на различная патология послеоперационной по-
лости. Всем больным, наряду с общеклиническим 
обследованием проводилось целенаправленное 
отологическое исследование, включающее ото-
скопию и отомикроскопию,  определение объема 
трепанационной полости,  дренажно-эвакуаторную 
функцию слуховой трубы мы исследовали по ме-
тодике B.C. Погосова и соавторов, исследование 
слуховой и вестибулярной функций. Кроме того, 
проводилось микробиологическое исследование 
отделяемого из уха и компьютерная томография 
височных костей в аксиальной и коронарной 
плоскости, толщина среза – 0,3 мм. Для реконст-
рукции послеоперационной полости нами исполь-
зовался биоматериал AUTO OSTEOMATRIX 
FORTE (AUTO OMF). 

Трансплантаты AUTO OMF для реконст-
рукции задней стенки слухового прохода и мас-
тоидальной полости представляют собой пря-

моугольные фрагменты кортикального слоя 
сосцевидного отростка, выпиленные на началь-
ном этапе санирующей операции. При помощи 
механической и биохимической обработки они 
насыщены эмбриональным гомогенатом, состо-
ят из коллагена, морфогенетических белков и 
эмбрионального фактора регенерации.OMF 
инициирует и поддерживает регенеративные 
процессы, одновременно являясь каркасом для 
роста фиброзной и костной ткани (Б. Топор, 
1991; А. Бажуря, 1995; С. Ветричан, 2000). 

Экспериментальными исследованиями 
установлено, что к концу 6-го месяца после опе-
рации трансплантат AUTO OMF практически 
полностью замещается новообразованной кост-
ной и фиброзной тканью. Биоматериал AUTO 
OMF хорошо совместим с ложем реципиента (в 
силу своей ортотопичности), не вызывает фи-
зиопатологических реакций и выраженного ме-
стного воспаления. 

 
Результаты 
Ближайшие и отдаленные морфологиче-

ские результаты 
 

 

Ближайшие и отдаленные функциональ-
ные результаты 

 
 

Разработанная нами методика реконст-
рукции послеоперационной полости позволяет 
добиться положительных морфологических и 

функциональных результатов повысить качест-
во жизни больных и ускорить их социальную 
адаптацию. 

 
© С. Ветричан, 2016 
 
 
 

І.І. ГРИНЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

CТАН СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ  
НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
Об’єктивні дослідження функціонального 

стану слухової труби (СТ) на сучасному етапі 
стосуються вивчення прохідності СТ, її дренаж-
ної та вентиляційної функції. Раніше вважалося 
що недостатня функція СТ є протипоказом до 
тимпанопластики, а вдалий результат операцій 
не можливий без достатньої функції СТ. 

За період 2014-2015 рік було обстежено 79 
пацієнтів, хворих на хронічний туботимпанальний 

середній отит, яким було виконано 1 тип тимпа-
нопластики. Хворі з іншою патологією середнього 
вуха в дослідження не ввійшли. З метою оцінки 
стану СТ всім хворим було досліджено вентиля-
ційну функцію СТ на аналізаторі середнього вуха 
Interacoustics AT235h шляхом отоманометрії СТ в 
режимі ETF2 (інфляційно-дефляційний тест). 
Прохідність СТ оцінювали при пробі Вальсальва, 
продуванню за Політцером. 

----Отрицательный результат

12398,628
Без результата

8828791,4298Положительный результат

%
абсолютные

числа%
абсолютные

числа

Отдаленные результаты
(1-3 года)

Ближайшие результаты
(1-3 месяца)СРОК

РЕЗУЛЬТАТ
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Результати отоманометрії оцінювали за 
шкалою Flisberg Miller Sidentop, в якій виділя-
ється 5 ступенів функції СТ. І-ІІІ ступінь оціню-
ється як гарна функція СТ, ІV ст. – помірна ди-
сфункція СТ, V ст. – виражена дисфункція слу-
хової труби.  

Серед 79 пацієнтів, хворих на хронічний 
туботимпанальний середній отит проба Вальса-
льва була позитивна у 43, негативна у 36 пацієн-
тів. Під час отоманометрії СТ серед хворих з 
позитивною пробою Вальсальва у 6 пацієнтів 
було виявлено її виражену дисфункцію. Серед 
хворих з негативною пробою Вальсальва у 24 
пацієнтів також відмічалась виражена дисфунк-
ція СТ.  

Всім хворим з ІV та V ступенем функції СТ 
було виконано ендоскопічне дослідження носа та 
носоглотки. Санація верхніх дихальних шляхів та 
хірургічне лікування було проведено хворим, в 
яких було діагностовано викривлення носової пе-
реділки (8 хворих), гіпертрофію задніх кінців ни-
жніх носових раковин (6 хворих), поліпозний ри-
носинусит (1 хворий), аденоїдні вегетації (4 хво-
рих). Під час ендоскопічного дослідження оціню-
вали стан глоткового вічка СТ, наявність виділень 
в ньому, рубців, розміри трубного валика, рухо-
мість трубного валика при ковтанні. При виявле-
них змінах терапія полягала в видаленні рубців 
навколо трубного валика або близькофокусній 
лазерній коагуляції тканини трубних валиків. 

 
© І.І. Гринько, 2016 
 
 
 

Е.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛОР-ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 
 

Злоякісні пухлини (ЗП) області голови та 
шиї займають біля 10% від усіх новоутворень. 
Незважаючи на те, що деякі з них належать до 
візуальних форм раку, рання діагностика їх за-
лишається в Україні низькою.Лише біля 25-40% 
хворих виявляються в початкових стадіях за-
хворювання що відображається на ефективності 
лікування та виживаності. 

Онкоепідеміологія 
Захворюваність та смертність від ЗН 

області голови та шиї в 2013-2014 рр. 
Серед різних локалізацій пухлин голови і 

шиї разглянемо стан діагностики і лікування 
хворих на ЗН глотки та гортані. 

ЗН глотки  
Згідно з даними канцер-реєстру України, 

відмічено достовірне зростання захворюваності 
чоловіків на ЗН глотки у 2013 р. порівняно з 
попереднім роком (2408 і 2518) при зменшені 
цього показника для ЗН гортані (2515 і 2389). 
Серед жіночого населення рівень захворюванос-
ті у 2013 р. зріс при ЗН глотки з 260 в 2012 р. до 
290 пацієнтів – в 2013 . Серед жінок на ЗН гор-
тані захворюваність зросла – у 2013 виявлено 
135 пацієнтів а у 2012 – 110. На ЗН глотки в 
2013 р. в Україні вперше захворіло 2518 хворих 
з них 2228 чоловіків та 250 жінок що на 100 тис. 
населення складало (український стандарт) 5,5; 
11,8 та 1,1, відповідно. Світовий стандарт відпо-
відно складає – 3,9, 8,1, 0,8. Найвищі показники 
захворюваності у 2013 були в Закарпатській об-
ласті – 11,1 серед усіх; 21,8 – серед чоловіків і 
2,7 – серед жінок. Найнижчі – в Херсонській 
області – 3,7; 7,3; 1,3, відповідно. Смертність 

хворих на ЗН глотки на 100 тис. населення у 
2013 році в Україні складала 3,7; 8,2; 0,5. Світо-
вий стандарт смертності – 2,5; 3,5; 0,4.  

 

 
Показники захворюваності та смертності на 100 
тис. населення України на ЗН глотки у 2013 році 
 

Найвищі показники смертності на 100 
тис. населення були в Закарпатській області – 
6,5; 12,9; 1,8. Найнижчі – в Миколаївській – 2,1; 
4,4; 0,5 та м. Києві – 2,9; 6,8; 0,3. Загальна кіль-
кість померлих в Україні від ЗН глотки у 2013 р. 
складала 1679 серед усіх хворих, серед чоловіків 

5,5

3,7

3,9

2,5

0

1

2

3

4

5

6

Захворюваність Смертність

Україна Світовий стандарт



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2016 165 

– 1539 і серед жінок – 140. Не прожили 1 року з 
числа вперше захворілих в 2013 р. 44,1% (усі), 
серед чоловіків – 46,5%, серед жінок – 24,9%.  

Виявлено на профоглядах по Україні – 
лише 12,1% хворих. Найвищий показник вияв-
лення на профоглядах був у Чернівецькій облас-
ті – 26,8%, найнижчий – в Чернігівській – 4,1%. 
1-2 стадії захворювання виявлено лише у 19,8 % 
хворих на ЗН глотки в Україні; 73,1% хворих 
мали занедбані форми захворювання. 

Оцінка стану надання онкологічної допо-
моги хворим на ЗН глотки показала, що при 
зростанні рівня виявлення хворих на ранніх ста-
діях ЗН до 20,3% та збільшенні охоплення спе-
ціальним лікуванням хворих до 77,4%, питома 
вага хворих, що не прожили 1 року з моменту 
встановлення діагнозу, залишилася високою – 
44,1%, тобто, впродовж першого року померло 
майже половина хворих. 

Дані про онкоепідеміологію, діагностику 
та лікування хворих на ЗН глотки за 2013 та ро-
тової порожнини, глотки і гортані в 2014 році 
представлено в табл. 1 і 2. В табл. 2 наведені 

дані національного канцер-реєстру про роботу 
23 онкологічних диспансерів України та відділу 
пухлин голови і шиї Національного інституту 
раку з урахуванням кількості пролікованих хво-
рих по нозології, кількість операцій, середній 
ліжкодень, загальна летальність та хірургічна 
активність. 

На жаль, в реєстрі немає даних (окремо) 
про роботу відділу онкопатології ЛОР-органів 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка НАМН України», що прикро, то-
му що левова частина хворих на ЗН гортані та 
глотки проходить хірургічне та консервативне 
лікування саме у цьому закладі. 

Діагностика 
При візуальних локалізаціях новоутво-

рень відсоток хворих на Україні у 2014 р., що не 
прожили 1 року після виявлення хворо-
би,залишався високим: 9,2% при ЗН губи (у Ки-
ївській та Чернівецькій областях цей показник 
досягав 20,0%), 41,2% – при ЗН ротової порож-
нини (у Харківській, Херсонській та Чернігівсь-
кій областях перевищував 50,0%). 

 
Таблиця 1. 

Статистичні показники захворюваності та смертності населення на рак глотки в Україні 
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Лікарняні канцер-реєстри, 2014 рік. 

Таблиця 2 
Злоякісні новоутворення ротової порожнини C01-C08 

Показники 
діяльності 
стаціонару  

за вибраними 
нозологічни-

ми 
формами  
пухлини 

К-ть 
хво-
рих 

за рік 
 

К-ть 
опера-

цій 

Серед-
ній 

ліжко- 
день 
на  

одного 
хворого 

Випадків 
госпіталіза-

ції за рік 

Середній 
ліжко- 
день 
одної 

госпіталіза-
ції 

Середній 
ліжко- 
день до 
спец. 

лікуван-
ня 

Хірургіч-
на 

актив-
ність 

Післяоперацій-
на 

летальність 

Загальна 
леталь-
ність, 

% 

Національний 
інститут 196 125 32,0 427 14,7 1,7 

27,9%, 
хворих 

119 
1= 0,8% 0.5% 

Всього  
Україна 2030 14504 27,7      1,3% 

 
Злоякісні новоутворення глотки C09-C14 

Показники 
діяльності 

стаціонару за 
вибраними 

нозологічними 
формами пух-

лини 

Хво- 
рих 

за рік 
 

Кіль- 
кість 

опера- 
цій 

Серед 
ній 

ліжко- 
день 
на 

одного 
хворого 

Випад- 
ків 

госпіта 
лізації 
за рік 

Серед- 
ній 

ліжко- 
день 
одної 

госпіталі 
зації 

Серед- 
ній 

ліжко- 
день до 
спец. 
ліку- 
вання 

Хірургічна 
активність 

Післяопера- 
ційна 

летальність 

Загальна 
леталь 
ність, 

% 

Національний 
інститут 53 10 33,9 146 12,3 1,7 

6,8% 
хворих -10 

 
- 

0^7 
 
 
 

Всього  
Україна 1723 327 27,7    18,9% - 0,9% 
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Злоякісні новоутворення гортані C32 
Показники 
діяльності 

стаціонару за 
вибраними 

нозологічними 
формами пух-

лини 

Хво- 
рих 

за рік 

К-ть 
операцій 

 

Середній 
ліжко- 
день 
на 

одного 
хворого 

Випад- 
ків 

госпіта 
лізації 
за рік 

Серед- 
ній 

ліжко- 
день 
одної 

госпіталі 
зації 

Серед- 
ній 

ліжко- 
день до 
спец. 
ліку- 
вання 

Хірургічна 
активність 

Післяопера- 
ційна 

летальність 

Загальна 
леталь 
ність, 

% 

Національний 
інститут 53 10 33,9 146 12,3 1,7 

6,8% 
хворих -10 

 
- 

0,7 
 
 
 

Всього Україна 1682 1059 27,7    62,9% - 0,19% 
 
ЗН гортані. 
У 2013 р. в Україні вперше виявлено 2389 

хворих на рак гортані. Серед чоловіків порівня-
но з 2012 р. відмічено спад захворюваності – 
2515. Серед жінок на ЗН гортані захворюваність 
зросла. У 2013 р. ЗН виявлено 131 пацієнток, а у 
2012 – 110. Захворюваність на 100 тис. населен-
ня України складала 5,2 при світовому стандарті 
– 3,5. Не прожило 1 року серед усіх виявлених – 
27,1% хворих. На профоглядах в Україні вияв-
лено лише 14% хворих. Смертність населення в 
Україні від раку гортані складала 3,0 на 100 тис. 
населення при світовому стандарті – 1,9. Най-
нижчою смертність була у м. Києві – 1,2, най-
вищою – у Львівській області – 4,6. 

Порівняльна характеристика захворюва-
ності та смертності на 100 тис населення на рак 
гортані в різні роки на Україні представлена на 
діаграмі нижче. 
 

 
 

Відмічається зниження показників захво-
рюваності та смертності на рак гортані популя-
ції при (на жаль) меншій тенденції до зниження 
відсотка хворих що не прожили й року після 
виявлення захворювання 35,5% і 27,1% . 

 
Профілактичні огляди 
Погані показники виявлення хворих на 

рак гортані на профоглядах. Так, найнижчими 

вони були у Львівській – 1,4%, Закарпатській – 
0, Волинській – 2,7% областях. Найбільше вияв-
лено хворих на профоглядах у м. Києві – 50,7%; 
Чернівецькій – 46,7% та Івано-Франківській – 
27,1% областях, що вказує на хорошу діагнос-
тику онкохворих отоларингологами цих облас-
тей.  

 Як і належить, більшість хворих цієї ло-
калізації виявляються отоларингологами. Але 
слід відмітити, що навіть ці спеціалісти мають 
малу онко-настороженість. Це саме можно ска-
зати і про сімейних лікарів, хірургів, офтальмо-
логів та лікарів інших спеціальностей. Тому при 
первинному огляді хворого лікар повинен бути 
насторожений відносно можливого онкозахво-
рювання та не цуратись призначати консульта-
цій суміжних фахівців. Крім того, часто виникає 
ситуація, коли хворого при явному виявленні у 
нього злоякісного процесу скеровують на допо-
міжні обстеження та затримують на первинних 
ланках закладів охорони здоров’я (ЗОЗ). Потрі-
бно констатувати, що при такій кількості спеці-
алізованих закладів, 11 відділень пухлин голови 
і шиї та 2 ЛОР-онкологічних віділів із сучасним 
обладнанням немає потреби затримувати хворо-
го на первинних ланках. Його потрібно скерову-
вати безпосередньо до відділень пухлин голови 
та шиї або до інших закладів, де хворому прове-
дуть належне обстеження та лікування. Тим бі-
льше, що ліжка в спеціалізованих клініках пус-
тують. 

Лікування. 
Не кажучи про сучасну апаратуру та 

оснащення операційних, швидше і краще хворо-
го можно обстежити у великих спеціалізованих 
центрах.Те саме стосується і лікування. Про це 
вказують показники канцер-реєстра України. 
Про ефективність лікування свідчать і показни-
ки смертності. Так, смертність від раку гортані 
на 100 тис. населення в м. Києві у 2012 р була 
найнижчою в Україні і складала 1,8 при світо-
вому стандарті 1,1. Найвищою в Україні смерт-
ність від раку гортані була у Херсонській – 6,6 
та Сумській – 4,8 областях. Своєчасну діагнос-
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тику та ефективність лікування демонструє та-
кий показник, як відсоток хворих, що померли 
за 1 рік після виявлення захворювання. Найни-
жчим цей показник був у Києві – 14,9%. Най-
вищий показник смертності протягом 1 року 
після виявлення був у Рівненській – 35% та 
Херсонській – 37% областях. Останні цифри 
вказують на край погану діагностику та ліку-
вання хворих на рак гортані в цих областях.  

 У 2013 р. в Україні зареєстровано 1401 
смертей від раку гортані. Найбільше серед обла-
стей України померло пацієнтів у Донецькій – 
138, Харківській – 117 та Львівській – 114 обла-
стях. Однак за кількістю населення Донецька та 
Львівська області значно відрізняються, тому 
пальма першості – у Львова. 

На виживаність онкологічних хворих та-
кож впливає охоплення спеціальним лікуван-
ням. Найбільше всього у 2013 р. хворих на рак 
гортані спеціальним лікуванням охоплено в Че-
рнівецькій області – 90%. Найнижчий відсоток 
спеціального лікування зафіксовано у Харківсь-
кій – 72,0% та Запорізькій – 73,4% областях. 
Також відносно низький відсоток спеціального 
лікування був у м. Києві – 84,7%. 

Атестація та професійна діяльність. 
 Не є таємницею, що ефективность ліку-

вання залежить від правильно обраних для да-
ного хворого методик лікування та наявності в 
закладі згідно стандартів лікування потрібного 
арсеналу апаратури і діагностичних та лабора-
торних можливостей даного закладу. Ясна річ, 
що такими можливостями забезпечені крупні 
центри та інститути. Тому і результати роботи у 
них значно кращі. 

Кадри і підготовка. 
В Україні на даний час існує 11 відділень 

пухлин голови і шиї та 2 ЛОР-онкологічних від-
діли. Працює 127 лікарів онкоотоларингологів 
та онкохірургів. З них 73 мають вищу категорію, 
34 –першу, 14 – другу. 99 лікарів працює у від-
ділах пухлин голови та шиї і 2 ЛОР-
онкологічних відділах, інші 38 – в мережі 3-го 
рівня ЗОЗ України.  

За кордоном підготовка спеціалістів (ре-
зидентура) проходить строком до 4-років. У 
Фінляндії спеціалісти ЛОР-онкологи стажують-
ся 6 років. В Україні курси первинної спеціалі-
зації з онкоотоларингології отримують лікарі 
протягом 2 міс в Київській медичній академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Два 
тижні онкоотоларингологи проходять тематичні 

курси по онкоотоларингології у цьому ж закла-
ді. Такий строк і ще при наявності на даний час 
всього 5 ліжок для онкоотоларингологічних 
хворих на базі обласної лікарні Київської облас-
ті (що є базою Інституту вдосконалення лікарів), 
не дає особливих радісних сподівань підготовки 
кадрів онкоотоларингологів. Щоправда, існує 
можливість для цих спеціалістів, за їх бажан-
ням, пройти курси інформації та стажування у 
відділі онкопатології ЛОР-органів Інституту 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка, де 
є стаціонар на 60 онкоотоларингологічних ліжок 
і проходить лікування близько 1200 хворих за 
рік. Тим більше, останнім часом Іінститут отри-
мав найсучаснішу апаратуру та інструментарій, 
що дає можливість проводити діагностику та 
операції на світовому рівні. Тут виконуються 
ендоскопічні, мікроларингохірургічні із засто-
суванням лазера оперативні втручання та інші 
сучасні відомі методики лікування. Це дає змогу 
підготувати висококваліфікованих фахівців. Та-
кож є можливість проходження стажування лі-
карів в Національному інституті рака МОЗ 
України, де функціонує видділення пухлин го-
лови та шиї на 30 ліжок під керівництвом проф. 
В.С. Процика. Однак ще не всі онкоотоларинго-
логи та хірурги пухлин голови та шиї пройшли 
такі курси. 

Щодо проведення атестації профільних 
спеціалістів з онкоотоларингології та хірургії 
пухлин голови та шиї. Існуючого принципу ате-
стації в НАМН України та МОЗ з попереднім 
проходженням передатестаційних циклів (яких 
вже вказано вище) та циклів тематичного удо-
сконалення явно недостатньо для підвищення 
рівня професійної діяльності у такій важкій 
сфері, як лікування пухин області голови та шиї. 
Тому обов’язковим для онкоотоларингологів 
повинно бути участь у національних та міжна-
родних конгресах, конференціях та прикладних 
семінарах і майстер-класах зі спеціальності.  

 Важливе значення має участь у наукових 
темах та розробках в галузі онкоотоларинголо-
гії. 

 Необхідно запровадити видачу сертифі-
катів лікарям для проведення певних хірургіч-
них втручань.  

 Таким чином, проблем в онкоотоларин-
гології існує чимало як в плані підготовки кад-
рів, так і в покращенні ранньої діагностики, під-
вищенні ефективності лікування, що відповіда-
ли б світовим стандартам. 

 
© Е.В. Лукач, 2016 
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Е.В. ЛУКАЧ, А.В. РАТОШНЮК, В.Я. ДІХТЯРУК, Ю.О. СЕРЕЖКО, В.В. СТРИЖАК,  
Є.М. ЦИМБАЛЮК, Р.І. КРАСІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ШИЙНІ ДИСЕКЦІЇ З РЕЗЕКЦІЄЮ СОННОЇ АРТЕРІЇ  
ПРИ МЕТАСТАТИЧНИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛАХ ШИЇ 

 
Актуальність проблеми. Метастази в ре-

гіонарні лімфатичні вузли у хворих злоякісними 
новоутвореннями голови та шиї, із яких більше 
90% є плоскоклітинний рак, знижають п’ятирічне 
виживання майже наполовину. При поширенні 
реґіонарних метастатичних лімфовузлів шиї на 
магістральні судини шиї в більшості онкологіч-
них клініках таким хворим відмовляють в хірур-
гічному лікуванні. До цього часу існують проти-
лежні думки з приводу резекції загальної та вну-
трішньої сонних артерій при метастатичних лім-
фатичних вузлах шиї які вражають ці судини. 
Деякі автори вважають, що прогноз у хворих на 
рак верхніх дихальних шляхів при резекції сонної 
артерії з метастазами є песимістичним. Інші ав-
тори навпаки, вважають що потрібно при необ-
хідності робити резекції сонної артерії з подаль-
шою васкулярною реконструкцією. 

Клінічні матеріали. Під нашим наглядом 
були 6 хворих на рак гортанної частини глотки 
(T3N2M0) та 3 хворих на рак ротової частини 
глотки (T2N2M0). Із них 7 хворих були первинні 
( без попереднього лікування) і 2 хворих – після 
променевої терапії з подавленим первинним 
пухлинним осередком. Всі пацієнти були чоло-
віки. Їх середній вік – 62,3 роки. 

Методи обстеження - огляд, пальпація, 
УЗД судин, КТ з контрастуванням судин, біоп-
сія. 

Методи видалення. Хворим виконувала-
ся класична шийна диcекція (операція Крайля) 
із залученням на операцію судинного хірурга. У 

6 хворих конгломерат метастатичних лімфатич-
них вузлів знаходився на місці біфуркації і в 
пухлину були залучені зовнішня сонна артерія а 
також початкові відділи внутрішньої та зовніш-
ньої сонних артерій. Виконувалось видалення 
пухлини єдиним конгломератом разом з сонни-
ми артеріями та накладався анастомоз судин 
кінець в кінець шляхом зшивання нитками про-
ліну №5 між загальною та внутрішньою сонни-
ми артеріями. При цьому зовнішня сонна арте-
рія була перев’язана. У 3 хворих в пухлину була 
залучена тільки внутрішня сонна артерія. Їм бу-
ла виконано видалення пухлини єдиним кон-
гломератом з резекцією внутрішньої сонної ар-
терії та виконаний анастомоз внутрішньої сон-
ної артерії. 

Результати. Післяопераційний період у 
всіх 9 хворих був без особливостей, як і при 
звичайних шийних дисекціях. При спостере-
женні біля 1 року, прохідність сонних артерій 
була збережена у всіх 9 (100%) хворих. 

Висновки. Хірургічне видалення метас-
татичних лімфатичних вузлів шиї, які поширю-
ються на магістральні судини шиї, з викорис-
танням за необхідністю реконструктивних втру-
чань на них на сучасному етапі є єдиним ради-
кальним лікуванням. Використання способу, що 
передбачає видалення конгломерату пухлини, 
разом з резекцією та анастомозом сонної артерії 
дозволяє на 100% зменшити вірогідність виник-
нення геморагічних ускладнень,та сприяє збі-
льшенню п’ятирічної виживаності. 

 
© Е.В. Лукач, А.В. Ратошнюк, В.Я. Діхтярук, Ю.О. Сережко, В.В. Стрижак, Є.М. Цимбалюк, Р.І. Красій,  
2016 
 
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ: УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРЕБІГ  
 

В патогенезі хронічного тонзиліту та його 
ускладнень місцевого та віддаленого характеру 
важливу роль відіграє ослаблення функціональ-
ної активності піднебінних мигдаликів, а також 
– пригнічення їх імунологічної реактивності. 
При цьому в мигдаликах та оточуючих тканинах 
виникають структурні  зміни, що призводять до 

формування патологічного кола для перманент-
ного перебігу запального процесу і зумовлюють 
розвиток місцевих ускладнень.  

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

Нами проведено морфологічне дослі-
дження мигдаликів, видалених з приводу хроні-
чного декомпенсованого тонзиліту. До першої 
групи ввійшли випадки тонзилектомій, викона-
них з приводу багаторазових рецидивів ангін; до 
другої – випадки оперативних втручань з при-
воду  розвитку паратонзилярних абсцесів. 

Структурні зміни мигдаликів першої гру-
пи характеризувались  втратою епітеліальною 
вистілкою поверхні мигдаликів і їх лакун нор-
мальної гістоархітектоніки і стратифікації епі-
теліального пласта, що відображало руйнацію 
криптолімфона. В лакунах спостерігається еро-
зування поверхні, патологічна регенерація плос-
кого епітелію в формі гіпорегенерації чи гіпер-
регенерації з утворенням папілярних структур. 
Епітеліальний пласт набрякає, інфільтрується 
ефекторними клітинами (поліморфноядерними 
лейкоцитами, макрофагами, лімфоїдними еле-
ментами), які беруть на себе бар’єрну функцію, 
однак через свої активні фагоцитарно-
метаболічні властивості сприяють подальшому 
пошкодженню епітеліальної вистілки, тобто фо-
рмується патологічне коло. При ерозуванні по-
верхні вогнищеве гнійне запалення розповсю-
джується в глибину мигдаликів. Паралельно 
розвивається гіперплазія лімфоїдної тканини зі 
збільшенням розмірів фолікулів, в них зростає 
кількість незрілих клітин, значно збільшується 
присутність поліморфноядерних лейкоцитів і 
макрофагів, строма втрачає еластичність і спро-
можність до деформації за рахунок фібротизації, 
в результаті чого страждає евакуаторна функція 
лакун. 

Вивчення патоморфологічних змін миг-
даликів в другій групі дозволило виділити дві 
підгрупи. Для першої підгрупи була картина 
циротичної деформації та атрофії мигдаликів з 
розвитком ригідності тканин і порушення дре-
нажної функції лакун. Самі лакуни значно роз-
ширюються, містять в своїх порожнинах значну 
кількість інфікованого детриту та ексудату. Час-
то виявляються друзи променистих грибків. Ха-
рактерним для хронічного декомпенсованого 
тонзиліту є утворення із лакун замкнутих епіте-
ліальних кіст, які розташовуються в товщі лім-
фоїдної тканини, або навіть в капсулі мигдали-
ків чи поза їх межами. Такі кісти слугують пос-
тійним джерелом інфекції і сприяють розвитку 
паратонзилярних абсцесів. 

Морфологічні зміни мигдаликів і їх лакун 
в другій підгрупі нагадували такі в пацієнтів 
першої групи або ж характеризувались незнач-
ними запальними змінами. Однак в навколиш-
ніх тканинах спостерігається розростання спо-

лучної тканини, атрофічні зміни підлягаючих 
смугастих м’язів, хронічна запальна інфільтра-
ція. В кількох випадках такі зміни поєднувались 
з ускладненим перебігом карієса останніх моля-
рів. Такі зміни відображаються на стані малих 
слинних залоз, які розташовуються паратонзи-
лярно, та їх протоків. Утворюються дуктоектазії 
малих слинних залоз, розвивається сіалоаденіт. 
В подальшому в розширених та інфікованих 
вивідних протоках малих слинних залоз виникає 
гнійний процес. Нами показана можливість, під-
тверджена дослідженнями інших авторів, що в 
частині випадків паратонзилярний абсцес є нас-
лідком інфекції паратонзилярних слинних залоз 
(залоз Вебера), розташованих між капсулою ми-
гдаликів і м'язами тонзиллярной ямки. Часто 
сама мигдалина виглядає нормальною. Цим мо-
жна пояснити часту верхню надмигдаликову 
локалізацію паратонзилярних абсцесів. 

На підставі виявлених морфологічних 
змін можна виділити кілька шляхів формування 
паратонзилярних абсцесів: 

- лакуногенний – шляхом ерозування епі-
теліальної вистілки дна лакун, що розташову-
ються в глибині мигдаликів. Вогнище гнійного 
запалення  розповсюджується на глибше розта-
шовані 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 (Вебера) 
з інфікуванням їх вмісту і розвитком сіалоадені-
ту, що розцінюється клінічно як паратонзиляр-
ний абсцес.  

- одонтогенний – шляхом розповсюджен-
ня запального процесу з періодонта останніх 
молярів верхньої та нижньої щелеп, де також в 
оточуючих тканинах також розташовуються 
малі слинні залози. 

Всі чотири перераховані шляхи інфіку-
вання тканин, що оточують мигдалики, відігра-
ють суттєву патогенетичну роль в розвитку па-
ратонзилярних абсцесів, а також впливають на 
розвиток запальних змін в самих мигдаликах. 

Безперечно, такі зміни, що відбуваються в 
мигдаликах при хронічному декомпенсованому 
тонзиліті, зумовлюють необхідність хірургічно-
го лікування. 

Компенсовані форми хронічного тонзилі-
ту, безумовно, потребують консервативного лі-
кування, що є профілактикою ускладненого пе-
ребігу, переходу компенсованої форми в деком-
пенсовану. Для цього є цілий ряд медичних 
препаратів загальної та місцевої дії. Серед них 
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найбільш ефективним лікарським засобом є 
1,5% розчин бензадаміну для полоскання чи 
зрошування порожнини рота та глотки (підне-
бінних мигдаликів) 2-3 рази на день протягом 
періоду захворювання на гострий тонзиліт (ан-
гіну: катаральну, лакунарну, фолікулярну чи 
змішану), а також в післяопераційному періоді 
протягом 7 днів шляхом зрошування чи полос-
кання порожнини та глотки.  

Таким чином, ускладнений перебіг хроні-
чного тонзиліту обумовлений суттєвими струк-
турними змінами як піднебінних мигдаликів, 
так і оточуючих їх тканин. 

В 2016 році минає 30-літній період аварії 
на Чорнобильській атомній станції. Вплив раді-
ації на захисні сили організму пагубні, страждає 
як місцевий, зокрема, лімфоепітеліальне глотко-
ве кільце, так і загальний імунітет. 

 
© Ф.О. Тишко, С.Г. Гичка, 2016 
 

 
 
 

A. ANTOHI, A. SANDUL, I. ABABII, V. FORTUNA, V. ENACHI  
(CHISHINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA) 

ODONTOGENOUS HIGHMORITIS PROVOKED BY TEETH IMPLANTATION 
 

Goal of the work. The work is based on ana-
lyzing cases of the acute purulent highmoritis as a 
complication of setting of false teeth with using of 
cylindric titanic implants. 

Materials and Methods. It was made an ex-
amination of 14 patients with the acute purulent high-
moritis who had undergone a cure at Central Hospital 
of Republic of Moldova for the period 2010-2015. 
The diagnosis was made on the base of the anamnesis, 
clinical manifestations, rhinoscopy, stomatological 
and X-ray examination (CT or RMN). The bacterio-
logical test was efectuated to all patients. 

Outcomes. The clinical manifestations were 
acute and subacute. The permanent symptoms were: 
the difficult nasal respiration, purulent, sero-
purulent eliminations, unpleasant smell and taste. 
The algic syndrome wasn’t pronounced.  

There were grown Stafilococcus aureus, 
Haemophylus influenzae, Enterobacter, Prevotella, 
Fusibacterium. The combination of the bacteriolog-
ical flora with the mycotic one was discovered in 6 
patients.  

 The treatment included utilization of anti-
biotics according to the antibiogram during 10-14 
days, vasoconstrictors locally, antimycotics, desen-
sibilizants, nespecific imunomodulators. At the 
same time the stomatological treatment was effec-
tuated. These therapeutical measures were success-
ful in 11 cases. 3 patients went through highmorot-
omy (by Caldwell-Luc).  

 Conclusions.  
One of the complications of the dental im-

plantology is the acute purulent highmoritis. 

 
© A. Antohi, A. Sandul, I. Ababii, V. Fortuna, V. Enachi, 2016 
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