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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»

Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У ВІДНОВЛЕННІ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ
У ХВОРИХ З ПАРЕЗОМ ГОРТАНІ ПІСЛЯ СТРУМЕКТОМІЇ
Анатомічна близькість гортанних нервів
зі щитоподібною залозою та її судинами, під час
операції робить їх особливо уразливими При
виконанні хірургічних втручань на щитоподібній залозі, одним із найчастіших ускладнень є
ушкодження гортанних нервів, клінічними проявами яких є парез або параліч гортані (Charles
C. Higgins, 2007).
Однобічне пошкодження ларингеального
нерва погіршує якість голосу, двобічне робить
пацієнтів інвалідами, а в окремих випадках є
загрозливим для життя
Якщо під час операції буде пошкоджений
один з парних нервів, то у пацієнта можуть
з’явитися такі симптоми, як: охриплість, стомлюваність голосу, задишку під час мовлення,
відчуття «грудки» в горлі, сухий кашель, першіння.
Одним із багатьох структурних компонентів мовлення є голос. Тривалий розлад голосової функції веде до утруднення міжособистісних
стосунків, позначається на нервово-психічному
стані, призводить до порушень процесу соціальної адаптації особистості. Тому своєчасна реабілітація пацієнтів з парезами і паралічами гортані, які виникли внаслідок ушкодження зворотних нервів (n. recurrens), залишається актуальною. Порушення голосової функції є психотравмуючим фактором, так як часто призводить до
інвалідності.
За даними літератури, частота пошкодження n. recurrens коливається від 5,9% до
28,3% (Б.М. Анохін та співавт., 1988; A.M. Пачес, 1997). Поєднання грубого дефекту голосу з
розладом дихання роблять проблему реабілітації
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цих хворих складною. Тривало існуючі розлади
іннервації призводять до незворотніх структурних змін м’язів гортані. Нерідко причиною пізнього початку реабілітації є орієнтація хворих
на незворотність змін у гортані, або поясненням,
що ці порушення голосу і дихання проходять
самостійно через певний проміжок часу (Ю.В.
Василенко та співавт., 1995).
У відновленні голосової функції у хворих
з парезом паралічем гортані після струмектомії
ми пропонуємо проводити комплекс заходів,
який включає медикаментозне лікування, дихальну гімнастику, голосові вправи, які виконуються з урахуванням фіксації паретичної голосової складки. У хворих з парезами та паралічами гортані логопедичні заняття найбільш ефективні на ранньому початку лікування.
Під нашим наглядом знаходилось 24 хворих з діагнозом парез/параліч гортані внаслідок
струмектомії, віком від 31 до 70 років (16 жінок
та 9 чоловіків), які проходили лікування в клініці оториноларингології Національної медичної
академії імені П.Л. Шупика за період з 2011 по
2016 рр.
Реабілітацію голосу ми пропонуємо розпочинати якомога раніше. Це попереджує фіксацію навички патологічного голосоведіння та
появи невротичних реакцій, що значно поліпшує прогноз. Система реабілітації голосової функції в кожному конкретному випадку будувалась на основі етіопатогенетичного підходу, обліку індивідуальних особливостей хворого, етапності, використання комплексного медикопедагогічного підходу. Фонопедична робота
підпорядкована загально дидактичним принциЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

пам і будується послідовно та систематично, з
поступовим ускладненням матеріалу, враховуючи вікові та індивідуальні особливості. Ці
вправи повинні бути доступними для виконання
хворими, з використанням слухового, зорового,
тактильного кінестетичного аналізаторів, та
включенням біологічно – зворотного зв’язку. В
залежності від причин та механізмів порушення
голосу при його відновленні висуваються такі
вимоги:
1. виявлення та включення компенсаторних можливостей організму;
2. ліквідація патологічного способу голосоведіння.
Основними етапами роботи по відновленню голосу є:
1. раціональна психотерапія;
2. корекція фізіологічного дихання;
3. постановка фонаційного дихання. Активізація нервово-м’язового апарату гортані;
4. розвиток мовленнєвого слуху;
5. голосові вправи;
6. функціональні тренування для розвитку
сили, висоти, тембру голосу;
7. закріплення отриманих навиків вірного
голосоведіння;
8. автоматизацію вірної фонації мовленнєвими вправами.

Курс розраховано на 3-4 тижні, при умові
2-3 разових занять на тиждень з фонопедом та
щоденних тренуваннях вдома. Заняття проводяться індивідуально.
Під час всього курсу відновлення голосу
рекомендується обмеження голосового навантаження, а також проведення домашніх тренувань
розподіляючи навантаження дозовано, рівномірно протягом дня. Вибір базових звуків здійснюється індивідуально в залежності від клінічної
картини та тональності звучання голосу.
Після курсу фонопедичної корекції ми
отримали наступні результати відновлення голосової функції. У 17 пацієнтів (70,8%) досягнуто норми, при повному змиканні голосових
складок. Голосова функція відновилася за рахунок компенсації здорової половини гортані.
У 5 хворих (20,8%) відзначалось поліпшення звучання голосу, помітно зросла його
сила, зникла стомлюваність, у 2 осіб (8,3%) –
зберігалася незначна охриплість.
Таким чином, після курсу відновлення голосу, хворі продовжували трудову діяльність, в
тому числі навіть особи голосових професій.
Тривалість курсу фонопедичної терапії
становила в середньому 3-4 тижні та залежала
від важкості порушення і індивідуальних особливостей хворого.
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Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО, Н.В. БОЖКО, Я.В.ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Пошуки шляхів удосконалення хірургічного втручання на різних стадіях раку гортані, є на
сьогодні актуальним питанням в онкоотоларингології. Так, у цьому зв’язку заслуговує уваги
методика ВЧ-електрозварювання. Принцип роботи даної методики полягає в дії високочастотного
електричного струму на живі тканини при температурі 60-700С. При цьому дія електроструму
невеликої напруги викликає часткову руйнацію
мембран клітин, морфологічна структура яких
через певний час відновлюється. За даними попередніх досліджень (Фурманов Ю.А., Ничитайло М.Е., Литвиненко А.Н.) в подальшому спостерігається відновлення не тільки цілісності, а й
функційні властивості тканин в ділянці рубця.
В ЛОР-онкологічній клініці НМАПО імені П.Л. Шупика на базі Київської обласної кліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

нічної лікарні з 2005 р. розроблена та впроваджена методика виконання ларингектомії зі застосуванням електротермоадгезії. Для виконання завдань дослідження використано дані особистих клінічних спостережень: 118 хворих на
рак гортані ІІI-IV стадій, які підлягали радикальному хірургічному втручанню.
Хворих поділено на 2 групи: основна група (61 чоловік), операція яким проводилася з
використанням електрозварювання (застосовували електрозварювальний комплекс ЕК300М1), та контрольна (57 чоловік), яким було
здійснено операцію з використанням монополярної електрокоагуляції (апарат електрохірургічний високочастотний ЕФА-0201).
Пацієнти контрольної та основної груп за
віком, статтю, локалізацією, типом росту, стаді-
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єю та морфологічною характеристикою пухлини, а також характером операції статистично не
відрізнялись (p>0,05). В обох групах проводилось хірургічне втручання в складі комбінованого лікування.
У хворих після проведеного хірургічного
лікування показник летальності до 5 років складав в основній групі – 53,1%, в контрольній –

47,2%, різниця показника смертності по групах
не є достовірною.
Таким чином, при досліджені ефективності у віддаленому періоді (спостереження протягом 5 років) з’ясовано, що метод хірургічного
втручання (традиційний чи електрозварювання),
який обрано для лікування хворих на рак гортані не вливає на показники летальності.
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А.В. АНДРЕЕВ, С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ ГУМОРАЛЬНОГО ТИПА
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТРОФИИ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Язычная миндалина (ЯМ), довольно часто
становится объектом внимания вследствие её
чрезмерной гипертрофии или превращения в
очаг устойчивого инфицирования. Удаление
патологически измененных глоточной и небной
миндалин, создаёт локальную иммунную недостаточность, усилившаяся антигенная нагрузка,
приводит к компенсаторному увеличению оставшихся элементов лимфоглоточного кольца в
т.ч. ЯМ, которое может протекать асимптоматично или ассоциировано с обструктивными
состояниями верхних дыхательных путей. Однако компенсация может быть временной, последующая декомпенсация, приводит к патологическим реакциям, изменениям микроструктурных образований, образующих морфологическую основу ЯМ, лежащим в основе патогенеза гипертрофии ЯМ.
Целью исследования явилось изучение
роли аутоиммунных механизмов в патогенезе
гипертрофии язычной миндалины.
Обследованы 62 женщины в возрасте от
21 до 60 лет с гипертрофией ЯМ. Контрольную
группу составили 20 человек. Определяли иммунологические показатели: антигены тканей
различных органов в т.ч. ЯМ, антитела к антигенам ткани ЯМ с помощью РТПГА и РПГА.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)
определялись методом осаждения полиэтиленгликолем.

Анализ частоты выявления титров аутоантител к антигенам, концентрации ЦИК показал,
что повышенные титры аутоантител (1:40;1:60) к
антигену ЯМ достоверно чаще встречаются у
пациентов с системными патологическими процессами: диффузными заболеваниями соединительной ткани, поражениями пищеварительной,
эндокринной системы (наиболее часто обнаруживались аутоиммунные поражения щитовидной
железы, повышенные показатели АТПО, АТТГ),
что отражало наличие выраженной аутоиммунной реакции, по сравнению с контрольной группой, в которой титры аутоантител составляли
0;1:10. Высокая концентрация ЦИК не встречалась в контрольной группе и с высокой степенью
достоверности выявлялась в группе пациентов с
гипертрофией ЯМ, выявляющейся на фоне системных заболеваний.
Наши исследования показали, что аутоантитела к антигенам тканей язычной миндалины выявлялись чаще, чем к антигенам тканей
других органов у пациентов с аутоиммунными
процессами. Можно предположить, что аутоантитела через опосредуемые ими реакции способны вызывать в тканях ЯМ иммунопатологические процессы, нарушать структурную целостность и приводить к дисфункции ткани миндалины, компенсаторной гипертрофии с последующим развитием изменений реактивнодистрофического характера.

© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2017
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА
Храп – это акустический эффект, возникающий в результате вибрации структур глотки.
Храп может сопровождаться периодическим
прекращением легочной вентиляцией. Синдром
СОАС встречается у 1/3 взрослого населения
после 60 лет, у мужчин до 60% и 40% у женщин.
Обструкция верхних дыхательных путей, возникающая во сне, играет значительную роль в развитии артериальной гипертензии, нарушении
ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта головного мозга.
Значительную роль в генезе храпа имеет
патология ЛОР-органов, в частности искривление носовой перегородки, хронические риниты,
полипозный риносинусит. Эта патология ведет к
дыханию через рот и снижению тонуса мышц
глотки.
Объем и направленность лечения ронхопатии определяется существующей концепцией
патогенеза заболевания. Основываясь на том, что
ронхопатия представляет собой сочетанную и
прогрессирующую обструкцию верхних дыхательных путей в условии аномального развития
структур полости носа. Можно только хирургическим способом достичь конечной цели – восстановления проходимости верхних дыхательных

путей. Нами пролечено 36 больных в возрасте от
26 до 65 лет, из них 27 мужчин и 9 женщин. Давность заболевания от 5 до 10 лет. При обследовании выявлено искривление носовой перегородки
у всех больных, гипертрофический ринит
(92,2%), вазомоторный ринит (28,1%), полипозный синусит (23%), патология глотки (22,5%).
Первый этап хирургического лечения
включал подслизистую резекцию носовой перегородки, коррекцию внутриносовых структур,
как в анатомическом так и в нейромедийном
аспекте. После хирургического лечения больные
находились под наблюдением в течение 6 мес.
После хирургического лечения храп не беспокоил больных через 1 мес. – у 88,6%, через 3
мес. – у 91,2%, через 6 мес. – у 47,5% больных.
Этим больным мы проводим хирургическое лечение в ротоглотке.
Таким образом, лечение ронхопатии целесообразно проводить поэтапно, при уменьшении носовой обструкции уменьшается резистентность воздушному потоку в полость носа,
необходимо учитывать восстановления носового дыхания после хирургического лечения и
степень индивидуальных возможностей организма.

© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2017

М.І. БЕЗЕГА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ТАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ
З РІЗНИМИ ФОРМАМИ ГОСТРОГО УРАЖЕННЯ СТРУКТУР СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Частіше гострий мастоїдит є ускладненням
гострого середнього отиту (ГСО), останній же є
дуже поширеним захворюванням, особливо у
дітей. ГСО має сезонність і, в основному,
пов’язаний із підвищенням рівня вірусних захворювань. Більшість дослідників вважають віруси
основною етіологічною причиною ГСО, що підтверджується імунофлюорисцентними та іншими
методами дослідження, які виявляють в основному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси. Інші
надають вірусам роль пускового механізму із
майбутнім приєднанням бактеріальної флори.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на гострий мастоїдит
шляхом використання нової схеми консервативЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ної терапії та модифікованої антромастоїдотомії
із дренуванням.
Матеріали і методи дослідження. В період
з 2009 по 2016 роки базі ЛОР-відділення Полтавської обласної клінічної лікарні, та ЛОРвідділення 2-ї міської клінічної лікарні було обстежено та проліковано 83 пацієнти, хворих на
гострий середній отит, ускладненим мастоїдитом. Їх було розділено на 2 групи: досліджувана
– 1-а група (n=48) і група порівняння – 2-а група
(n=35).
Пацієнтам 1-ї групи в комплексну терапію
ГМ, крім загальноприйнятої, додатково призначали препарати, що мають противірусну дію. В
залежності від виду наданої медичної допомоги
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пацієнти в межах цих груп були виділені наступні підгрупи:
1-а підгрупа – лікування проведено без
артротомії; у них застосовували парацентез та
шунтування барабанної перетинки;
1-б підгрупа – проводили операцію тунельної ендоскопічної антротомії, під час якої відновляли прохідність антро-тимпанального співустя, яке розширювалось до тих меж, коли при
проведення пневматичної проби повітря або
рідина починали вільно проходити через нього;
1-в підгрупа – пацієнти з виявленими некротичними змінами структур соскоподібного
відростку, проводилась модифікована нами антромастоїдотомія з дренуванням;
2-а (підгрупа порівняння), пацієнтам якої
проводили консервативне лікування в поєднані
з парацентезом барабанної перетинки та тимпанопункцією.
2-б (група порівняння), пацієнтам якої
проводили класичну антромастоїдотомію.
До схеми стандартного обстеження всіх
пацієнтів було включено комп'ютерну томографію соскоподібних відростків. Перевага надава-

лась конусно-променевій томографії, при якій
пацієнт отримує майже в 10 разів менше променеве навантаження (не більше 50 мкЗв). При
цьому сканується тільки зона інтересу – соскоподібний відросток. Основним показником, згідно якого вирішувалась необхідність переходу
до хірургічної тактики лікування, була динаміка
індексу пневматизації клітин соскоподібного
відростку.
При проведенні комплексного лікування
хворих на ГМ були розроблені критерії переходу від консервативної до хірургічної тактики
(клінічні, комп’ютерно-томографічні, лабораторні).
Перед вибором тактики лікування ГМ необхідно проводити КТ-дослідження, яке дає
можливість визначити наявність збереження
аттико-антрального сполучення.
Проведене дослідження показало, що
комплексне застосування противірусної терапії
пацієнтам, що перенесли антромастоїдотомію за
власною методикою, має позитивний клінічний
результат і може бути рекомендовано до клінічного застосування.

© М.І. Безега, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, А.В. ЛОБУРЕЦ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ПОДХОД К ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ФРОНТОТОМИИ
Хронические формы риносинуситов являются наиболее распространенными заболеваниями в оториноларингологической практике. В
Украине за последнее десятилетие удельный вес
риносинуситов ежегодно увеличивается на 1,52% и они стали самым распространенным хроническим заболеванием.
В раннем послеоперационном периоде
клинически важным является достижение быстрой и полноценной эпителизации слизистой
оболочки с восстановлением функционирования
мукоцилиарной транспортной системы, дренажа
и вентиляции синусов, носового дыхания и, как
результат, своевременного клинического выздоровления пациента. Ранее проведенные клинические исследования свидетельствуют, что достижению этих задач способствует использование препаратов на основе гиалуроновой кислоты.
Цель исследования: обосновать клиническую эффективность применения препаратов,
содержащих гиалуронат натрия, в послеопера-
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ционном периоде у пациентов, перенесших эндоскопическую эндоназальную фронтотомию.
Материалы и методы исследования. В
период с 2015 по 2017 гг. на базе ЛОРотделения Полтавской областной клинической
больницы нами было обследовано и прооперировано 36 пациентов с хроническими рецидивирующими формами фронтита. Для определения
объема хирургического вмешательства, прогнозирования, а также анализа и верификации показателей эффективности реализуемых методов
лечения, использовалась программа компьютерного планирования ринохирургических вмешательств, разработанная на кафедре биомедицинской инженерии Харьковского национального
университета радиоэлектроники.
Все пациенты были разделены на 2 группы: исследуемая – 1-я группа (n=31) и контрольная – 2-я группа (n=36). Статистически
группы были однородны. Части пациентов исследуемой и контрольной группы, выполнено
хирургическое вмешательство на лобной пазухе
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

по методике простого дренажа (тип І), остальным – расширенного дренирования (тип ІІа).
Дооперационное обследование всех пациентов обязательно включало компьютерную
томографию, оптическую эндоскопию и заднюю
активную риноманометрию, изучение и анализ
которых позволял определить объём вмешательства и планирование её этапов. По данным
риноманометрии оценивались показатели аэродинамического носового сопротивления, значение которого в условной норме составляло 0,31ΔкПа∙с/л.
Пациентам обеих клинических групп в
послеоперационном периоде назначалась терапия, составленная на основании современных
протоколов лечения данной нозологии, которая
включала туалет полости носа, с промыванием
водно-солевыми растворами, применение мукорегуляторов. Пациентам исследуемой группы,
кроме стандартного лечения, на последнем этапе выполнения хирургического вмешательства,
во фронтальный синус через лобно-носовую
канюлю эндоназально вводили высокоочищенный гель на основе гиалуроната натрия объемом
2 мл. Согласно регламенту, на 5 сутки исследования введение препарата в лобный синус повторяли. Эта манипуляция выполнялась с большой осторожностью, следя чтобы гель проходил

свободно, не вызывая повышения давления во
фронтальном синусе. Также пациенты основной
группы, начиная со 2-го дня послеоперационного периода, получали интраназальные орошения
препаратом, содержащим в 1 мл гиалуронат натрия 0,1 мг и натрия хлорид 9,0 мг. Препарат
применялся по 2 - 3 капли в каждый носовой
ход 4 раза в сутки, после предварительного проведения туалета полости носа. Продолжительность интраназального введения препарата составляла 10 дней.
Оценку эффективности предложенного
метода проводили путем анализа субъективных
и объективных данных, которые исследовались
до операции, на 3, 5, 7 и 10 сутки после эндоназального хирургического вмешательства.
Проведенное исследование позволило
сделать вывод, что местное применение препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, позволяет существенно улучшить качество жизни
пациента в раннем послеоперационном периоде.
Можно рекомендовать применение комбинаций
препаратов гиалуроновой кислоты, для фармакотерапии интраоперационно и в послеоперационном периоде пациентам, которые перенесли
ринохирургические вмешательства, как эффективное противовоспалительное и муковосстанавливающее средство.

© С.Б. Безшапочный, А.В. Лобурец, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, А.В. ЛОБУРЕЦ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ОБЛІТЕРАЦІЇ ЛОБНО-НОСОВОГО СПІВУСТЯ
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ФРОНТОТОМІЇ
В більшості випадків пацієнти з хронічними формами фронтитів вимагають застосування хірургічних методів лікування. Аналіз
даних світової літератури показує, що частота
рецидивів фронтиту після ендоскопічної функціональної синусотомії становить близько 20%,
при цьому майже в половині випадків вимагається проведення реоперації. Зважаючи на достатньо високий рівень рецидивів хронічного
фронтиту після ендоназальних фронтотомій,
причина яких частіше пов’язана з рубцевою облітерацією штучного співустя, ми задались ціллю розробити ефективні способи їх попередження, які б задовольняли своїми функціональними результатами.
Мета дослідження – дослідити ефективність пластики лобно-носового співустя із заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

стосуванням мукоперіостального клаптя на ніжці при проведенні ендоназальної фронтотомії
пацієнтам з хронічним фронтом.
Матеріали та методи дослідження. В
період з січня 2014 по січень 2017 р. на базі ЛОРвідділення Полтавської обласної клінічної лікарні
ім. М.В. Скліфосовського було проведено хірургічне лікування 248 пацієнтів з хронічним запаленням лобної пазухи. В залежності від характеру змін в лобній пазусі, залучення в патологічний
процес інших навколоносових пазух та наявності
морфологічних порушень внутрішньоносових
структур виконувались такі види хірургічних
втручань: ендоназальна фронтотомія (20,9%);
ендоназальна фронтотомія з корекцією ВНС
(6,5%); фронтотомія у складі полісинусотомії
(40,3%); полісинусотомія, яка включала фронто-
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томію та корекцію внутрішньоносових структур
(22,6%); екстраназальна фронтотомія (9,7%).
З усіх прооперованих в рамках даного дослідження пацієнтів ми відібрали 67 випадків
неускладненого перебігу хронічного фронтиту.
Ці пацієнти були розподілені на 2 групи: 1-а
група – 31 пацієнт, що був прооперований за
класичною методикою ендоназальної фронтотомії типу розширеного дренажу (Draf II), 2-а
група – 36 пацієнтів, прооперованих за модифікованою методикою. З метою профілактики
зрощення утвореного штучного лобно-носового
співустя при ендоназальному доступі і для
отримання стійких функціональних результатів
нами було застосовано модифікований спосіб
ендоназальної фронтотомії, за основу якого взято методику розширеного дренажу лобної пазухи. Ця методика була виконана усім пацієнтам
2-ї групи.
Результати та їх обговорення. За модифікованим способом нами було прооперовано
36 хворих на хронічний фронтит. Ускладнень в
ході проведення хірургічного втручання не спостерігалось.
Показники риноманометрії до хірургічного втручання та через 1 місяць мали статистично

достовірну різницю у пацієнтів 2-ї групи, яким
було виконано ендоназальну фронтотомію з корекцією внутрішньоносових структур (р<0,05,
при значенні t-критерію Стьюдента 2.306). Показники риноманометрії свідчать про зниження
носового опору у пацієнтів обох груп, яким було
проведено корекцію ВНС.
Висновки
1. Серед усіх пацієнтів ЛОР-стаціонару
ізольоване або поєднане хронічне запалення
фронтального синусу в загальній структурі синуситів спостерігалось в 21,64% випадків.
2. Хронічне запалення лобної пазухи
потребує застосування хірургічної лікувальної
тактики в 95% випадків.
3. Застосування пластики лобно-носового
співустя
при
проведенні
ендоназальної
фронтотомії сприяє більш ранньому клінічному
одужанню пацієнтів, зниженню кількості
рецидивів фронтиту.
4. Застосування риноманометрії дозволяє
дати якісну та кількісну характеристику стану
назальної вентиляції, що є важливим критерієм
ефективності проведеної корекції внутрішньоносових структур та прогностично достовірним
показником вентиляції навколоносових пазух.

© С.Б. Безшапочный, А.В. Лобурец, 2017

І.А. БЄЛЯКОВА, Т.О. ШЕВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНЕ
ПОЗИЦІЙНЕ ПАРОКСИЗМАЛЬНЕ ЗАПАМОРОЧЕННЯ
Запаморочення може виникати при різних
захворюваннях, що відрізняються за етіологією і
патогенезом. В даний час найбільш частою причиною запаморочення, пов'язаного з патологією
внутрішнього вуха, вважається доброякісне пароксизмальне
позиційне
запаморочення
(ДППГ), яке становить, за даними різних авторів, від 17 до 35 % всіх периферичних вестибулярних розладів.
Основною причиною виникнення ДППГ є
зміщення отолитів (статолітів). Вважають, що у
хворих з ДППГ отоліти зміщуються в один із
півколових каналів. Зміна положення голови
викликає рух отолитів, зміну нормальної гідромеханіки рідин внутрішнього вуха і, як наслідок, запаморочення. Існують і інші погляди на
етіологію ДППГ, наприклад, як на порушення
гальмівної функції мозочка.
Метою дослідження було поліпшення
якості діагностики та лікування хворих з добро-
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якісним позиційним пароксизмальним запамороченням.
Матеріали та методи. В лабораторії
клінічної аудіології та вестибулології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» було обстежено 28 пацієнтів з ДППГ. Вік хворих коливався від 18 до 62
років, з них 10 жінок та 18 чоловіків. Всім хворим було проведене вестибулометричне дослідження за загальноприйнятою методикою, яке
складалось зі збору вестибулярного анамнезу,
проведення статокінетичних проб, реєстрації
спонтанного та позиційного ністагму, проби
Барані з електроністагмографічним записом
отриманих результатів. Кожному пацієнту була
проведена проба Дікса-Халпайка.
Результати та їх обговорення. Можливими причинами виникнення епізодів ДППГ
були: перенесена черепно-мозкова травма (7%),
вірусний лабіринтит (15%), ототоксична дія анЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тибіотиків (8%), хірургічними втручаннями на
вусі (3%). В 67% випадків причину розвитку
такого стану встановити не вдалося.
Клінічно ДППГ проявлялося раптовими
нападами системного запаморочення з горизонтальним або вертикальним рухом предметів або
їх комбінацією, що виникало при певному положенні голови або рухах, найчастіше це перевертання в ліжку, повороти голови в бік, розгинання і згинання шиї. Пацієнти часто ідентифікували хворе вухо, точно вказуючи, на якому
боці у них виникає запаморочення, а на якому –
ні. Напади запаморочення тривали не більше 30
с, проте багато людей перебільшують їх тривалість, кажучи про кілька хвилин. Напади запаморочення можуть бути одиничними, а можуть
повторюватися через різні проміжки часу: від
декількох нападів на тиждень до кількох нападів
протягом дня. На додаток до системних запаморочень багато хворих скаржилися на нудоту і
відчуття похитування.
У всіх хворих після проведення проби
Дікса-Халпайка було виявлено ДППГ, у 11 з
боку правого лабіринту, у 17 – лівого. На електроністагмографії у 10 пацієнтів був зареєстрований спонтанний ністагм вправо, у 18 – вліво.
За результатами експериментальних проб відмічалося двобічне зниження вестибулярної збуд-

ливості (показників після обертального ністагму, а саме частоти, амплітуди, швидкості повільної фази ністагму, тривалості сенсорної реакції та відсутності вегетативної реакції), більш
виражене з боку здорового лабіринту, тобто відмічалося подразнення ушкодженого лабіринта.
Всім пацієнтам був проведений маневр
Еплі, який сприяв поліпшенню вестибулярної
функції, що проявлялося у відсутності запаморочення при зміні положення голови, тіла.
Слід зазначити, що у 92 % хворих відмічалося підвищення гемоглобіну від 150 до 180
г/л, що може бути одним із факторів, що спричиняє виникнення отолітів в півколових каналах
і може свідчити про наявність ДППГ у хворих з
запамороченням.
Висновки. Всім пацієнтам з запамороченням, яке виникає при зміні положення голови,
тіла необхідно проводити пробу Дікса-Халпайка
для визначення ДППГ.
Особливістю вестибулометричного обстеження є наявність спонтанного ністагму з
боку ураженого лабіринту та його подразнення.
Необхідно звернути увагу на показники
гемоглобіну у хворих з запамороченням, яке
виникає при зміні положення голови, тіла та при
необхідності спрямувати пацієнтів на додаткове
гематологічне обстеження.

© І.А. Бєлякова, Т.О. Шевченко, 2017

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.Г. ВАСИЛЕНКО (ДНІПРО, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ
СЕРЕДНІЙ ОТИТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ В’ЯЗКОСТІ ЕКСУДАТУ
Секреторний середній отит (ССО) в дитячому віці нерідко протікає безсимптомно, чим
обумовлено несвоєчасне звернення батьків за
кваліфікованою медичною допомогою і в результаті призводить до розвитку ускладнень в
середньому вусі та до стійкої втрати слуху (Г.Э.
Тимен, 2011; А.А. Лайко, А.Л. Косаковський,
Д.Д. Заболотна, 2013; Д.І. Заболотний, М.Б.
Крук, 2015). Хірургічне лікування ССО в більшості випадків рекомендують при неефективності консервативної терапії і при термінах захворювання від 2 до 24 тижнів (Д.М. Кокоркін,
О.Д. Гусаков, 2010; С.М. Пухлик, В.И. Силаков,
2012). Лікування полягає у швидкій евакуації
ексудату, а також у вирівнюванні тимпанального тиску через створену тимпаностому. Швидке
закриття тимпаностоми при збереженні дисфункції слухової труби викликає рецидив ССО. У
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зв'язку з актуальністю даної проблеми, суперечливістю результатів традиційних методів дренування (міринготомія, тимпаностомія) тривають
пошуки нових хірургічних методів лікування
ССО (Ю. Межвінський, Э. Фішман, Ф. Юрочко,
2012). Для пролонгації функціонування вентиляції та дренування середнього вуха розроблені
методики комбінованої лазерної тимпаностомії
(КЛТ), але без недоліків і ускладнень, пов'язаних з введенням вентиляційної трубки (ВТ)
(В.В. Березнюк, М.Г. Василенко, 2013).
Мета: покращення хірургічного лікування ССО з урахуванням особливостей в’язкості
ексудату.
Матеріали і методи: У дослідження було включено 85 дітей з двостороннім ССО і аденоїдними вегетаціями, які розподілені на 3 групи за наявністю ексудату малого, середнього та
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високого ступеня в’язкості. Хворі мали двосторонню кондуктивну втрату слуху при тональної
порогової аудіометрії; тимпанограм типу «В»
при акустичної імпедансометрії; рецидивуючі,
затяжні та хронічні ССО, неефективність консервативного лікування більше 3 міс. Вік дітей від
3 до 7 років. Хворим проводилося планове хірургічне лікування: аденотомія в поєднанні з двосторонньою ЛТ: КЛТ з одного боку, з другого –
ЛТ класична.
1 група хворих – ССО з ексудатом малого
ступеня в’язкості – 40 хворих.
2 група хворих – ССО з ексудатом середнього ступеня в’язкості – 30 хворих
3 група хворих – ССО с з ексудатом високого ступеня в’язкості – 15 хворих (хворі діти,
батьки яких відмовились від введення ВТ).
Результати: Оцінка тривалості вентиляції середнього вуха проводилася за допомогою
ендоотоскопії на 3, 9, 23, 30, 45, 60 добу. Тимпаностома після ЛТ функціонує в середньому
24,5±6,6 діб. Тимпаностома після КЛТ функціонує довше, в середньому43,16±16,2 діб. Норма-

лізація показників слуху та тимпанометрії після
закриття тимпаностоми в 1 групи відмічалась в
100%, в 2 групі також в 100%. В 3 групі – в
66,7% після КЛТ і 26,7% після ЛТ.
Віддалені результати оцінювалися через 6
і 12 міс. (тональна порогова аудіометрія, акустична імпедансометрія з акустичним рефлексом,
отоскопія і ендоскопічне дослідження). Патологічних змін на барабанній перетинці виявлено
не було, оторея після різних видів ЛТ не відзначалась. Аудіометричні показники в межах норми, тимпанограма типу «А» з обох сторін в 1 і 2
групах в 100%. В 3 групі протягом року у 7 хворих (46,7%) спостерігали рецидив ССО. Цим
дітям було проведено дренування з введенням
ВТ.
Висновки: Вибір метода хірургічного лікування ССО залежить від тривалості процесу и
в’язкості ексудату. При наявності ексудату малого ступеня в’язкості показана ЛТ, при ексудаті середнього ступеня в’язкості більш ефективна
КЛТ, при ексудаті високого ступеня в’язкості
показана тимпаностомія з введенням ВТ.

© В.В. Березнюк, М.Г. Василенко, 2017

В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Ю. ГАПОНЕНКО, Т.Е. ТЕТЕРЯДЧЕНКО, М.В. ТАРАН (ДНЕПР, УКРАИНА)
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НИЖНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ
И РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА И ПОСТНАЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Введение. Хроническая заложенность носа и насморк являются самыми частыми жалобами по поводу патологии носа. Если исключить полипозный риносинусит, клинически значимую деформацию носовой перегородки и некоторые виды патологии носового клапана, заложенность носа обусловлена увеличением носовых раковин, природа этих симптомов либо
аллергическая, либо неспецифическое воспаление слизистой оболочки.
В последние годы накапливаются данные,
свидетельствующие о едином характере патологических процессов в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазухах. Согласно
современным исследованиям, воспалительный
процесс в полости носа на протяжении более 12
недель не протекает изолированно от воспаления в околоносовых пазухах. В 2003 г. American
Academy of Otolaryngology task force определила
хронический риносинусит как «группу патологических изменений, характеризующихся воспалением слизистой оболочки носа и околоно-
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совых пазух на протяжении минимум 12 недель». Koen Van Crombruggen с группой соавторов (2010) исследовал содержание медиаторов
воспаления в слизистой оболочке нижней носовой раковины и в решетчатом лабиринте у пациентов с хроническим риносинуситом, установленном на основании Европейского (2007) и
Американского руководств (2003). Он отметил
повышение содержания уровней трансформирующего фактора роста ß1 (TGF-ß1) и интерферона γ одновременно в ткани слизистой оболочки носовой раковины и решетчатого лабиринта
у пациентов с не полипозным риносинуситом.
Группа исследователей пришла к выводу, что
ринит сопровождает хронический синусит и
считают целесообразным термин «риносинусит».
Помимо общих медиаторных процессов
исследовалась гистологическая картина слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух у таких пациентов. Так, S. Malekzadeh и J.
McGuire (2003) четко указывают на единые гисЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тологические процессы в полости носа и околоносовых пазухах у пациентов, страдающих от
неполипозного риносинусита более 1 года.
Единым гистологическим процессом при
хроническом риносинусите является процесс
ремоделирования слизистой оболочки. Такую
картину у пациентов с хроническим риносинуситом отмечают многие исследователи (Wormald et al., 2013; S. Gunta et al., 2012). Характерными признаками ремоделирования слизистой
оболочки при хроническом риносинусите являются необратимые изменения в виде повреждения и эрозии эпителия, гипертрофии бокаловидных клеток и гиперсекреции слизи, утолщения
субэпителиальной базальной мембраны и депонирования коллагена преимущественно I и III
типа, аккумуляции миофибробластов, формирования псевдокист в полипах, костной эрозии
или утолщения подлежащей кости (Wormald et
all (2013). Gunta с соавторами (2012) отмечала
признаки ремоделирования слизистой оболочки
нижней носовой раковины и носоглотки у больных постназальным синдромом (ПНС).
Учитывая то, что ПНС и хроническая заложенность носа являются одними из основных
симптомов для установки диагноза хронического риносинусита, мы предполагаем, что они могут являться симптомами единого патологического процесса. Для этого мы исследовали гистологическую картину слизистой оболочки
нижней носовой раковины и решетчатой буллы
у больных с этими симптомами, предполагая
выявить схожие морфологические изменения.
Материалы и методы. Проведено гистологическое исследование слизистой оболочки, взятой интраоперационо у 45 больных с
заложенностью носа и постназальным синдромом. Пациенты разделены на две группы (с и
без патологических изменений на КТ). В первой группе были пациенты с жалобами на ПНС
и заложенность носа без патологических изменений на КТ. Им был выставлен диагноз: гипертрофический ринит (искривление носовой
перегородки (если имело место)) с наличием
ПНС. Во второй группе находились пациенты с
жалобами на ПНС и заложенность носа с патологическими изменениями на КТ. Им выставлен был диагноз: Хронический риносинусит,
гипертрофический ринит (искривление носовой перегородки, если имело место) с наличием ПНС. Диагноз хронического риносинусита
и хронического гипертрофического ринита ус-

танавливался в соответствии с приказом МОЗ
Украины № 181 от 24.03.2009, подтвержденным дополнительными данными эндоскопии
полости носа и КТ ППН.
Пациентам первой группы выполнялась
коррекция внутриносовых структур (септопластика, пластика носовых раковин) и брался участок нижней носовой раковины для гистологического следования. Пациентам второй группы
выполнялась коррекция внутриносовых структур и дополнительно проводилось стандартное
эндоскопическое вмешательство на пораженных
пазухах с гистологическим исследованием слизистой оболочки нижней носовой раковины и
слизистой оболочки оперируемых околоносовых пазух.
Фиксация препаратов проводилась 2%
формальдегидом с последующей окраской срезов гематоксилином и эозином. Исследования
проводились под микроскопом Leica с увеличением в 40 раз.
Результаты. У всех обследуемых в слизистой оболочке нижней носовой раковины гистологические изменения представлены базальноклеточной гиперплазией, инфильтрацией
межклеточного вещества лимфоцитами, утолщением базальной мембраны, гипертрофией
бокаловидных клеток.
При анализе гистологической картины
слизистой оболочки оперируемых околоносовых пазух отмечена прямая зависимость плотности гиперплазированных железистых клеток
от выраженности постназального синдрома и
характера отделяемого. Наличие густой мутной
слизи сопровождалось более выраженной плотностью гиперплазированных желез. Однако
утолщение базальной мембраны с депонированием коллагеновых волокон было характерно
для всех случаев.
Вывод. На основании гистологической
картины слизистой оболочки нижней носовой
раковины и оперируемых околоносовых пазух у
пациентов страдающих от хронического риносинусита с не резко выраженной клиникой преимущественно сухой заложенности носа и умерено выраженного постназального стекания
слизи можно предположить единый патологический процесс, имеющий в своей основе неспецифическое воспаление слизистой оболочки
ведущий к ее ремоделированию, являющегося
характерным признаком хронического воспаления.

© В.В. Березнюк, Я.Ю. Гапоненко, Т.Е. Тетерядченко, М.В. Таран, 2017
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В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЁВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЗДНООГЛОХШИХ ВЗРОСЛЫХ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В последние годы увеличивается количество взрослых пациентов, которые используют
кохлеарные импланты (КИ) при глубокой потере слуха. Это связано с хорошими результатами
КИ, а также повышением эффективности и надежности имплантируемых систем.
Однако слух с КИ не может быть приравнен к обычному слуху, и эти различия влияют
на качество восприятия и понимания речи, поэтому для максимальных результатов имплантации пациенты нуждаются в последующей
слухоречевой реабилитации. Основной её задачей у взрослых позднооглохших (постлингвальных) пациентов является активизация механизмов восприятия и анализа речевых сигналов и
тренировка слухоречевой памяти, что приводит
к возвращению способности различать речь.
Кохлеарный имплант обеспечивает возможность слышать, но восприятие звуков окружающей среды и понимание речи – значительно
более сложные процессы, которые включают
также умение различать сигналы, выделять в
них важные для узнавания признаки, узнавать
изолированные слова в слитной речи, особенно
в шуме.
У нас имеется опыт работы с 12 взрослыми
пациентами, которые были прооперированы в
2007-2017 гг. в возрасте от 18 до 56 лет. 11 больным операция была выполнена с использованием
имплантов фирмы MedЕl (Combi40+ – 4, Pulsar –
1, Concherto – 6), из которых 3 – с двойным Splitэлектродом и 2 – Compressed-электродом после
облитерации улитки. Еще одному пациенту была
проведена бинауральная КИ с Neurelec Digisonic
SP Binaural. Операции проводились с применением стандартного трансмастоидального доступа
с наложением кохлеостомы посредством задней
тимпанотомии.
Реабилитационные занятия для взрослых
после КИ включали в себя обнаружение акустических сигналов, опознавание бытовых сигналов, определение различных характеристик зву-

ков (интенсивность, длительность, частота),
надсегментных характеристик речи (интонация,
ритм), опознавание изолированных слов, понимание слитной речи и др.
У постлингвальных пациентов отдельные
этапы слуховой тренировки могут быть очень
кратковременными, поскольку наращивание
слухового опыта у них активно происходит естественным образом еще и вне занятий. Однако
это напрямую зависит от длительности глухоты.
Первые ощущения после подключения
речевого процессора взрослые пациенты описывали как звук, но они не могли распознать его
характер. Наиболее четкие ощущения были получены от простых звуков: хлопки, щелчки. Человеческий голос воспринимался как детский
или «роботизированный». В течение 2-3 месяцев в процессе систематических слуховых тренировок их ощущения изменялись и звуки начинали приобретать более естественный характер. Через 4-5 месяцев имплантированные
взрослые хорошо понимали разговорную речь,
однако дальнейшее улучшение слухового восприятия продолжалось в течение первого года.
Некоторые трудности в слуховом восприятии
испытывали двое пациентов, у которых КИ была произведена на фоне облитерации улитки
после перенесенного менингита.
Очень важным моментом реабилитации
взрослых пациентов является улучшение качества речи. Все позднооглохшие пациенты используют устную речь в том или ином объеме,
однако с увеличением длительности глухоты
нарушается произношение отдельных звуков
речи и ее просодических характеристик (интонации, ритма, громкости, высоты). Поэтому после КИ обязательно проводились также логопедические и фонопедические занятия.
Таким образом, успех КИ у взрослых
позднооглохших пациентов зависит от длительности глухоты и проведения адекватных реабилитационных мероприятий.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачёва, 2017

12

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА
МУКОПЕРИОСТА БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ ОТИТЕ
В последние годы отмечается возрастание
частоты заболеваемости экссудативными отитами, что связано с нерациональной антибиотикотерапией острых респираторных вирусных инфекций и недостаточно энергичным лечением
острых катаральных отитов. В случаях длительности заболевания более 2-4 недель надеяться на
эвакуацию экссудата через слуховую трубу, даже
при условиях улучшения или восстановления её
дренажной функции, не приходится. В таких ситуациях методом выбора является шунтирование
барабанной полости через барабанную перепонку
с эвакуацией патологического содержимого и
последующим консервативным лечением. В течение 2015-2017 гг. нами было прооперировано
23 больных с данной патологией. Все больные до
этого лечились консервативно в различных медицинских учреждениях по месту жительства от
3 до 6 недель, без видимого эффекта. В ходе операции, после эвакуации экссудата и до установки
шунта производился забор клеточного материала
для иммуноцитогистохимического исследования.
Повторный забор материала производился через
2 недели после операции, контрольный забор – в
день удаления шунта. Для иммунофенотипирования использовали панель специфических одноименных моноклональных антител производства
Украины (Киевский НИИ онкологии): СD7+ –

маркер активации лейкоцитов, CD5+ – маркер
аутоагрессии, СD45+ – рецептор протеинтирозинфосфатазы, который участвует в рецепторопосредуемой активации лимфоцитов и CD95+ –
опосредующий сигналы, индуцирующие апоптоз.
Несмотря на то, что при первом заборе материала
исходные уровни CD 5+, СD 7+, СD 45+ и CD 95+
были у всех различны, через 2 недели 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 CD 5+ и
CD 95+ (табл. 1). При микроотоскопии у больных этой группы через 4 недели от даты шунтирования определялись визуально нормальные
барабанная перепонка и мукопериост медиальной стенки барабанной полости, а также полное
отсутствие какого-либо экссудата в барабанной
полости. Во 2-й группе, напротив, возрастания
СD 7+ и СD 45+ не отмечалось, но к 4-й неделе
отмечалось увеличение количества CD 5+ и CD
95+ (табл. 2). У больных этой группы нормализация микроотоскопической картины произошла
значительно позже, на 6-й неделе от даты шунтирования, к этому же времени снизились уровни CD 5+ и CD 95+.
Таблица 1

Показатель
СD 7+
СD 45+
CD 5+
CD 95+

В день операции
19,1±3,1%
21,1±5,1%
20,1±5,8%
19,2±4,1%

Через 2 недели
21,3±4,2%
23,3±3,1%
21,6±5,1%
20,5±3,8%

Через 4 недели
23,4±3,2%
24,7±4,2%
20,6±4,9%
19,9±4,4%

Таблица 2
Показатель
СD 7+
СD 45+
CD 5+
CD 95+

В день операции
19,9±4,7%
22,3±3,7%
21,7±5,2%
18,1±6,9 %

Через 2 недели
19,1±2,9%
22,9±2,9%
24,6±2,1%
22,4±4,4%

На основании проведенного исследования
сделан вывод о том, что уровни экспрессии изученных маркеров могут быть использованы в

Через 4 недели
22,2±2,1%
23,2±2,6%
26,2±2,6%
25,3±7,1 %

Через 6 недель
23,9±3,3%
24,5±3,5%
21,1±3,1%
19,6±3,9 %

качестве одного из критериев определения длительности шунтирования барабанной полости
при экссудативном отите.

© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, А.В. Андреев, 2017
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В.М. ВАНЧЕНКО, Я.І. ГЕНИК, Н.А. КОМАШКО, Н.М. КУДЕРСЬКА, Н.В. ВАНЧЕНКО
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ СЕПТОПЛАСТИКИ
У ПАЦІЄНТІВ З ОБМЕЖЕНИМ ВИКРИВЛЕННЯМ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Операції з приводу викривленої носової
перегородки прогресували від радикального підслизового видалення хрящової та кісткової її частини до сучасних методів септопластики («еволюція» від резекції до пластики). В даний час
проблему викривлення перегородки носа можна
вирішити за допомогою сучасної ощадливої методики – ендоскопічної септопластики. Від класичних операцій цей метод відрізняється малотравматичністю і безкровністю, відсутністю зовнішніх розрізів, набряків і післяопераційних рубців. Особливо даний метод актуальний при локалізації викривлень в задніх відділах носової перегородки, коли візуалізація патології обмежена, та
деформацій у вигляді її гребенів та шипів.
Нами проведено обстеження та оперативне лікування 48 хворих з діагнозом: хронічний
риніт НВФ, викривлення носової перегородки.
У всіх пацієнтів викривлення було обмеженим
та локалізувалось в основному в задніх кісткових відділах носової перегородки. Даній групі
пацієнтів проводилась ендоскопічна підслизова
резекція фрагмента носової перегородки. Під
контролем ендоскопа проводився розріз слизової оболонки перед місцем викривлення. Під
контролем ендоскопа проводилось відшарування мукоперіосту, лише в ділянці викривлення,
та видалення викривленого фрагменту. По показам проводилась латералізація та підслизова
вазотомія задніх кінців нижніх носових раковин.
Групу порівняння складали 10 пацієнтів з ана-

логічною риноскопічною картиною, яким проводилась класична підслизова фрагментарна
резекція носової перегородки. Оперативне втручання всім хворим проводилось під загальним
знеболенням. Тампони з носової порожнини
видалялись в 1-3 день після операції. Для тампонади використовувались носові тампони
«Merocel» (кровотеча після їх видалення у пацієнтів основної групи фактично не відмічалась).
Спостерігаючи за обома групами пацієнтів в
динаміці, можна відмітити наступне. У хворих,
яким була проведена ендоскопічна септопластика відмічалось більш швидке зникнення післяопераційного набряку слизової носової порожнини (в зв’язку з меншою площею інтраопераційної травматизації носової порожнини та застосуванням
носових
тампонів
«Merocel»),
суб’єктивно закладеність носа після операції
зменшувалась в менші терміни в порівнянні з
пацієнтами контрольної групи. У віддаленому
періоді у пацієнтів після ендоскопічної септопластики значно менший ризик рубцевих післяопераційних ускладнень та перфорацій носової
перетинки.
Отже, ендоскопічна септопластика дозволяє звести до мінімуму пошкодження хрящів
і м'яких тканин носа, забезпечує чудовий естетичний результат і значно скорочує тривалість
реабілітаційного періоду. Метод повністю відповідає загальноприйнятим світовим стандартам
і успішно практикується.

© В.М. Ванченко, Я.І. Геник, Н.А. Комашко, Н.М. Кудерська, Н.В. Ванченко, 2017

В. ВАНЧЕНКО, Я. ГЕНИК, Н. ВАНЧЕНКО, І. САПІЖАК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
FESS ПРИ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТАХ У ПАЦІЄНТІВ
ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ЛІКУВАННЯ З ПРИВОДУ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ
ДОДАТКОВИХ ПАЗУХ НОСА ГЛОТКИ
Онкопатологія ЛОР-органів становить
близько 7,5-8% випадків усіх злоякісних захво-
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ницької роботи, безпечності та несвоєчасного
звернення пацієнта до лікаря, а також через помилки діагностики, злоякісні пухлини ЛОРорганів, як правило, діагностуються на пізніх
стадіях, що визначає високу актуальність даної
проблеми.
Як і будь-яка хвороба, на ранніх стадіях
онкологічне захворювання важко розпізнається,
але успішно лікується. І, навпаки, діагностувати
пухлину на пізній стадії набагато простіше, але
ефективність лікування при цьому, різко знижується, і прогноз стає значно менш сприятливим.
У пацієнтів з онкозахворюваннями додаткових пазух носа анамнестично у віддаленому
періоді дуже часто розвиваються хронічні риносинусити, як наслідок онкологічного лікування
(ускладнення після променевої, хіміотерапії,
післяопераційні ускладнення). Тому актуальним
є питання проведення ендоскопічної синусохірургії у таких пацієнтів.
Проведено обстеження 10 пацієнтів з
симптомами хронічного риносинуситу, в яких в
анамнезі було проведено комбіноване лікування
з приводу онкозахворювань (Т1-Т4) додаткових
пазух носа та носоглотки. Всім пацієнтам проводився збір скарг (особливу увагу звертали на

наявність головного болю більшої чи меншої
інтенсивності, особливо при зміні погодних
умов) та симптомів захворювання, ендоскопічний огляд носової порожнини, МСКТ або ККТ
приносових пазух носа. У 4 пацієнтів з 10 виявлено мукоцелє верхньощелепних пазух, у решти
6 – гіперплазія слизової верхньощелепних та
основних пазух з обтурацією природніх співусть. У всіх десяти пацієнтів відмічалась значна кількість кірок та сухість слизової. Всім пацієнтам було проведено функціональну ендоскопічну операцію на додаткових пазухах носа. В
післяопераційному періоді всі пацієнти відмітили значне покращення (суб’єктивно) загального
стану, синоназальні симптоми зменшились. Порівняння МСКТ даних до і після ендоскопічної
синусохірургії показали значне їх покращення.
Отже, для пацієнтів, після комбінованого
лікування з приводу онкозахворювань додаткових пазух носа, ендоскопічна синусохірургія
(функціональна) є найбільш ефективним та безпечним методом не тільки діагностики, а й лікування. Після проведеного лікування відзначається суб’єктивне поліпшення загального стану
та об’єктивне покращення рентгенологічної картини.

© В. Ванченко, Я. Геник, Н. Ванченко, І. Сапіжак, 2017

І.І. ГРИНЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ ІЗ ДИСФУНКЦІЄЮ СЛУХОВОЇ ТРУБИ
Хронічний гнійний середній отит найчастіше спричинений перенесеним гострим гнійним запаленням середнього вуха або розривом
барабанної перетинки при травмах. Підтримування запального процесу зумовлено інфікуванням порожнин середнього вуха. Неліквідована
дисфункція слухової труби (СТ) є причиною
виникнення або рецидиву хронічного гнійного
середнього отиту. Пацієнти з достатньою функцією СТ мають гарний прогноз для закриття
перфорації барабанної перетинки (БП) і відновлення функції слуху. Ситуація у хворих із порушення функції СТ діаметрально протилежна.
Вирішальним є тривала вентиляція барабанної
порожнини, завдяки чому порушується ланцюг
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

патологічних змін, що розвиваються в порожнині середнього вуха при дисфункції СТ.
За 2014-2016 рр. нами було обстежено 105
хворих на хронічний туботимпанальний гнійний
середній отит. Хворим було виконано ендоскопічне дослідження порожнини носа та носоглотки. Слухова функція оцінювалась шляхом аудіометричного дослідження. Всім хворим було
визначено вентиляційну функцію СТ шляхом
виконання інфляційно-дефляційного тесту (ІДТ)
на аналізаторі середнього вуха. Хворим була
виконана тимпанопластика за методикою
underlay із використанням фасції скроневого
м’яза для закриття перфорації БП. Пацієнтам із
встановленим 5-м ступенем функції СТ під час

15

тимпанопластики використовувались вентиляційні трубки (ВТ) з тефлону та силікону. В післяопераційному періоді пацієнтам з 5 ступенем
функції СТ виконувався ІДТ через 3, 6, 12 місяців. В разі покрашення функції СТ (перехід від 5
ступеню до 1-4 ступеню) вентиляційна трубка
видалялась. Подальший контроль здійснювали
шляхом тимпанометрії.
Серед 49 пацієнтів, яким тимпанопластика була виконана із використанням ВТ в 96%
був встановлений 5-й ступінь функції СТ. Через
3 міс. 5-й ступінь встановлено у 63,3% пацієнтів, через 6 міс. – у 20,4%, через 12 міс. – у 4,1%.

При оцінці результатів тимпанометрії у пацієнтів після видалення ВТ через 6 місяців, тимпанограму типу «А» встановлено в 8,2% випадків,
типу «В» – в 32,7%, типу «С» – в 8,2%. Через 12
місяців після тимпанопластики тип «А» встановлено в 57,1% випадків, тип «В» – в 20,4%, тип
«С» – в 10,2%.
При аналізі динаміки зміни порогу кістково-повітряного інтервалу на всіх частотах,
через 3, 6 та 12 місяців встановлено зменшення
даного показника зі збільшенням часу після хірургічного втручання порівняно із його величиною до операції (табл.).

Динаміка зміни порогів кістково-повітряних інтервалів у хворих після тимпанопластики
з використанням вентиляційних трубок, дБ

38,1

Через 3 міс.
після операції
24,2

Через 6 міс.
після операції
20,1

Через 12 міс.
після операції
16,8

1000

34,9

23,5

18,9

15,8

2000

28,4

19,6

13,2

10,6

4000

29,1

23,2

19,3

18,2

8000

27,7

26,9

22,9

23,6

Показники, кГц

До операції

500

При дослідженні динаміки епідермізації
неотимпанальної мембрани у хворих з використанням ВТ спостерігалось зменшення відсоткової частки осіб з неповною епідермізацією через
3, 6, 12 місяців (відповідно, 72,9%; 21,3%; 0%).
Та навпаки, зі збільшенням часу збільшення частки осіб з повною епідермізацією (відповідно,
27,1%; 74,5%; 89,5%). Рецидив перфорації БП

спостерігався у 10,5% хворих з 5-м ступенем
дисфункції СТ.
Тимпанопластика з використанням вентиляційних трубок дозволяє виконувати хірургічне
втручання хворим з 5-м ступенем функції СТ з
гарними функціональними результатами в динаміці спостереження.

© І.І. Гринько, 2017
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, А.А. ЛАЙКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
За період 2014-2015 рр. нами було проведено клінічне дослідження по вивченню клініколабораторної ефективності комплексного лікування хронічного тонзиліту (ХТ) у дітей, хворих
на цукровий діабет 1 типу (ЦД-1).
Для даного дослідження та динамічного
спостереження за пацієнтами було обстежено 42
дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, з частотою загострення хронічного процесу 5 і більше разів протягом року. Віковий діапазон дітей був від 8 до
16 років. Всі хворі знаходились на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділені
Національної дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит».
В основній групі (n=22), пацієнти отримували загальноприйняту терапію (за стандартними показаннями – антибіотики, нестероїдні
протизапальні засоби, місцеві антисептики повідон-йод) під час загострень хронічного тонзиліту (ЗХТ), а також, додатково, фітопрепарат BNO
1030 у віковій дозі протягом наступних 6 тижнів. Група порівняння (n=20) отримували тільки
загальноприйняту терапію. Повторний курс з
динамічним спостереженням у хворих був проведений через 6 та 12 місяців.
За результатами дослідження у пацієнтів
основної групи в 3 рази було зареєстровано зменшення частоти ЗХТ протягом року в порівнянні з дітьми контрольної групи, і в 5 разів – кількість прийому курсів антибіотикотерапії
(р<0,05), а також виявлена тенденція до скорочення тривалості ЗХТ у основній групі (р>0,05).
При спостереженні за хворими протягом
180 днів після комплексного лікування у пацієнтів контрольної групи, які отримували стандартне лікування під час ЗХТ, не відбулося суттєвих змін у мікробіоценозі піднебінних мигдаликів (ПМ), за винятком достовірного зростання

частоти виявлення грибків роду Candida
(р<0,05).
Застосування комплексного лікування у
пацієнтів основної групи сприяло суттєвому
покращенню мікробіоценозу ПМ, що проявлялось достовірним зниженням частоти виявлення
патогенних мікроорганізмів (р<0,05), за винятком Klebsiela pneumoniae.
За результатами цитологічного дослідження у дітей, хворих на ЦД-1 і ЗХТ при первинному обстеженні вмісту крипт ПМ у основній групі спостереження - у 3 пацієнтів виявлено компенсовану функціональну здатність ПМ,
у 3 – високу активність лімфоїдної тканини ПМ,
у 5 – декомпенсацію функціональної активності
лімфоїдної тканини ПМ.
На 10-14-у добу лікування, при повторному дослідженні, у 82% випадків (9 пацієнтів)
виявлено цитологічні ознаки активізації та нормалізації функціональної активності лімфоїдної
тканини ПМ, помітне зменшення кількості бактеріальної флори.
Таким чином, використання запропонованої схеми імунореабілітації у дітей, хворих на
ЦД-1 із ЗХТ сприяло достовірному зменшенню
частоти ЗХТ протягом року (у 3 рази) і потреби
у повторних курсах антибіотикотерапії (у 5 разів), а також достовірно супроводжувалося нормалізацією цитологічної картини в мазках ПМ і
зменшенням частоти колонізації ПМ патогенними бактеріями і грибами роду Candida.
При застосуванні фітопрепарату BNO
1030 і повідон-йод в комплексному лікуванні
ЗХТ нами не було виявлено побічних впливів і
алергічних реакцій у пацієнтів, що дозволяє рекомендувати дану схему комплексної терапії у
дітей, хворих на ХТ із частими загостреннями за
умови наявності ЦД-1.

© Ю.В. Гавриленко, А.А. Лайко, 2017

О.О. ГАЛАЙ, С.Г. БОНДАРЕНКО, О.Р. ДУДА., О.В. ДРУЗЮК, С.Ю. КАРП, В.Ю. ЛУДЧАК,
І.М. СЕНДЕГА, Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, Т.Р. ЦЬОЛКО, М.Р. ШМІДТ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ У ХВОРИХ З ПЛОСКОКЛІТИННИМ РАКОМ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА І РОТОГЛОТКИ
Перебіг пухлинного процесу не завжди
залежить від його гістологічного типу, ступеня
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

диференціації й мітотичної активності. В зв’язку
з цим доцільним є дослідження біологічних
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чинників, у тому числі експресії імуногістохімічних маркерів, як більш достовірних показників
властивостей пухлини.
Мета: перевірити існування клінікоімуногістохімічних кореляцій у хворих з місцево-поширеним раком слизової порожнини рота
(ПР) і ротоглотки (РГ) з ІІІ-ІV стадією шляхом
аналізу показників експресії молекулярних маркерів.
Матеріал та методи. Проаналізовано
результати визначення рівня експресії р53 (клон
SP 5), Ki-67 (клон SP 6), онкопротеїну bcl-2
(клон 100/D 5) у 130 хворих з плоскоклітинним
раком слизової ПР і РГ. Метастази у регіональні
лімфатичні вузли встановлено у 79 (60,8%) випадках. Усі хворі отримали комбіноване лікування. Передопераційну променеву терапію
проведено у 67 (51,5%) хворих, а хіміопроменеве лікування – 29 (22,3%). У 34 (26,2%)пацієнтів
першим етапом лікування було радикальне хірургічне втручання. Рецидиви після проведеного лікування в період від одного до п’яти років
діагностовано у 81 (62,3%) випадках. Матеріал
для імуногістохімічних досліджень брали з пухлини після радикального хірургічного втручання. Результати оцінювали за наявністю специфічного цитоплазматичного забарвлення для bcl-2
та ядерного для р53. Позитивною вважалася
експресія при забарвленні більше 10% клітин.
Рівень експресії Кі-67 оцінювали за ядерною
реакцією та відповідною шкалою: низький –

<20% позитивних клітин, помірний – 20-30%,
високий – >30%.
Результати. При наявності регіональних
метастазів у хворих рівень експресії був вищим
при р53 в 1,5 рази (ВШ=2,11; 95% ДІ – 1,024,35; р=0,039), а при Кі-67в 1,3 рази (ВШ=0,15;
95% ДІ – 0,06-0,37; р<0,0001). Рівень експресії
bcl-2 у хворих з метастазами в регіональні лімфатичні вузли був незначно вищий ніж у групі
без метастазів, але статистично значимої залежності не виявлено (р>0,05).
Поява ранніх рецидивів у пацієнтів характеризувалася вищим рівнем експресії маркерів у
порівнянні з їх показниками у хворих без рецидиву. При визначенні р53 він був вищим в 1,5
рази (ВШ=2,12; 95% ДІ – 1,03-4,45; р=0,037),
для bcl-2 – в 3 рази (ВШ=3,68; 95% ДІ – 1,1711,5; р=0,018), а при Кі-67 – в 1,3 рази(ВШ=0,13;
95% ДІ – 0,05-0,34; р<0,0001).
Встановлено
прямий
кореляційний
зв’язок з чутливістю пухлин до неоад′ювантної
променевої та хіміопроменевої терапії: при визначенні маркера р53 (ВШ=5,18; 95% ДІ – 2,1212,65; р=0,0001) і для онкобілкаКі-67 (ВШ=0,35;
95% ДІ – 0,14-0,86; р=0,019). На противагу цьому, не виявлено статистично доведеного зв’язку
між рівнем експресії bcl-2 і характером проведеного передопераційного лікування (р<0,05).
Загальні результати проведених досліджень відносно прогностичного значення розглянутих маркерів відображено в таблиці.

Прогностична значимість рівня експресії р53, bcl-2 і Кі-67
Параметри оцінки
Наявність регіональних метастазів
Місцевий рецидив
Ефективність неоад’ювантного лікування

Отже, для прогнозування розвитку і ранньої діагностики рецидивів у хворих з плоскоклітинним раком слизової порожнини рота і рото
глотки доцільно досліджувати маркери р53, bcl2 і Кі-67. З метою визначення ймовірності чут-

р53
+
+
+

Тип онкобілка
bcl-2
Кі-67
−
+
+
+
−
+

ливості хворих до неоад’ювантної терапії, а також підтвердження ураження регіональних лімфатичних вузлів можна проводити дослідження
з використанням комплексу р53 і Кі-67.

© О.О. Галай, С.Г. Бондаренко, О.Р. Дуда., О.В. Друзюк, С.Ю. Карп, В.Ю. Лудчак, І.М. Сендега,
Р.Р. Сліпецький, Т.Р. Цьолко, М.Р. Шмідт, 2017
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Г.И. ГАРЮК, Н.С. БЫЧКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА
ОСТАНОВКИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, КОТОРЫЕ
ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАЮТ АНТИКОАГУЛЯНТЫ И ДЕЗАГРЕГАНТЫ
Носовое кровотечение (НК) – наиболее
частый вид кровотечений во врачебной практике и занимает первое место среди причин обращений пациентов за экстренной оториноларингологической помощью во всем мире. Учитывая
неукоснительный рост сердечно-сосудистой
патологии и современное развитие кардиохирургии, широкое распространение эндоваскулярных вмешательств перед оториноларингологами встала проблема остановки НК у пациентов, которые длительно (или пожизненно) принимают антикоагулянты и/или дезагреганты.
Вмешательство в систему гемостаза и отмена
противосвертывающих препаратов в большинстве случаев у таких пациентов невозможна. В
связи с этим необходимо использовать новые
подходы местной остановки НК у пациентов
такой группы.
Нами предложен комбинированный метод
остановки НК, который включает в себя использование двухкамерного гидротампона собственной конструкции в сочетании с гелем «Нозохем» и термическим воздействием.
Нами было проведено исследование в 2
группах пациентов с НК, которые длительно
получают антикоагулянты и/или дезагреганты.
Критерием отбора было обязательное получение
противосвертывающих препаратов более 1 года.
Всем пациентам, участвующим на данном этапе
исследования, тампонада была произведена
впервые. Критерием исключения были выраженные девиация носовой перегородки и полипоз полости носа. В 1 группе пациентам выполняли классическую марлевую тампонаду, во 2
группе использовали комбинированный метод

остановки НК. В каждую группу было набрано
по 30 пациентов.
Одним из главных критериев эффективности метода было отсутствие рецидива НК после удаления тампона. Также учитывались жалобы пациентов на боль при введении тампона,
качество жизни с тампонадой, ощущения при
удалении тампона и состояние слизистой оболочки полости носа после удаления тампона.
Тампоны извлекались в сроки от 24 до 48 часов.
В первой группе рецидив НК был отмечен
у 4 (13,3%) пациентов, во второй группе у 1
(3,3%) пациента. На боль при введении тампона
жаловались все пациенты из первой группы,
тогда как во второй группе пациенты указывали
на дискомфорт при введении тампона. Все пациенты в первой группе отмечали отсутствие
носового дыхания, головную боль, чувство распирания в носу. Во второй группе 3 пациента
предъявляли жалобы на отсутствие носового
дыхание, которые были устранены путем аспирирования сгустков из просвета трубки.
Всем пациентам из двух групп был проведен сахариновый тест для оценки состояние
мукоцилиарного транспорта (МЦТ) сразу, на 3 и
5 сутки после удаления тампона. Восстановление времени МЦТ происходило на 5 сутки во
второй группе пациентов и оставалось значительно сниженным в первой группе пациентов.
Таким образом, предложенный нами метод остановки НК является простым, эффективным, физиологичным и может использоваться
как метод выбора остановки НК у пациентов,
которые длительно получают антикоагулянты
и/или дезагреганты.

© Г.И. Гарюк, Н.С. Бычкова, 2017

Г.І. ГАРЮК, О.О. КУЛІКОВА, А.В. ЧУМАКОВА, В.Л. ДАВИДЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ВИЯВЛЕННЯ СЕРОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ВІРУСУ ЕПШТЕЙН-БАРР
У ДІТЕЙ З РЕЦИДИВУЮЧИМИ СЕКРЕТОРНИМИ СЕРЕДНІМИ ОТИТАМИ
Серозний середній отит (ССО) одне з
найбільш активно досліджуваних в останні роки
захворювань середнього вуха. Це пов'язано з
частим ураженням вуха при ГРВІ у дітей, а так
само рецидивами середніх серозних отитів, що
призводить до облітеруючого процесу в середЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ньому вусі. Серед етіологічних факторів обговорюються роль тубарної дисфункції, імунологічні, алергічні, вірусологічні.
Ми подовжили вивчення архівного матеріалу, зокрема, статистику проведених первинних аденотомій з одночасною тимпанопункцією
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у дітей нашої клініки по роках і тімпанопункцій,
проведених під місцевою анестезією. Загальновідома роль гіпертрофії носоглоткового мигдалика у формуванні дисфункції слухової труби,
що веде до розвитку секреторного середнього
отиту (ССО).
В цілому, ми користуємося алгоритмом
лікування, розробленим проф. Г.Е. Тіменом та
співавторами. Але у нашій клініці традиційно
проводиться більш агресивна тактика лікування
хворих ССО 2-й стадії. Якщо через 7-10 днів
консервативного лікування позитивної динаміки
не настає, батькам пропонують провести дитині
тимпанопункцію. Більшості з них (до 80%) після
підтвердження діагнозу ССО ми проводимо тимпанопункцію барабанних перетинок при згоді
батьків. Найбільш зручно це проводити під загальною анестезією під час проведення 1-го
етапу лікування: аденотомії під контролем ен-

доскопії (якщо дитині раніше аденотомія не
проводилася). Одночасно з аденотомією проводиться тимпанопункція барабанних перетинок,
під час чого диференціюємо серозну і мукозну
стадію процесу порожнин середнього вуха. Мукозна стадія ССО, в більшості випадків після
курсу неефективного консервативного лікування потребує встановлення шунта барабанної
перетинки.
Групі дітей з встановленим діагнозом
ССО, яким вже раніше видалили носоглотковий
мигдалик, і які не мають показань до повторного втручання (аденотомії), а мають інші етіологічні фактори виникнення ССО, тимпанопункцію барабанних перетинок виконують під місцевою анестезією. В більшості випадків ССО у
них виникає повторно (це найбільш складні для
лікування рецидивні форми ССО). Цифрові дані
представлено у табл. 1.
Таблиця 1

Кількість аденотомій, проведених під загальною анестезією з тимпанопункцією
барабанних перетинок і кількість тимпанопункцій барабанних перетинок під місцевою анестезією
Кількість аденотомій, проведених під
загальною анестезією
Кількість тимпанопункцій барабанних
перетинок під час проведених аденотомій
(% від кількості аденотомій)
Кількість тимпанопункцій барабанних
перетинок, проведених під місцевою
анестезією (рецидивний ССО)

2013

2014

2015

2016

Усього

1028

781

807

731

3347

184 (18%)

118
(15,1%)

95 (11,8%)

131
(17,9%)

528 (15,8%)

29 (2,8%)

48 (6,1%)

59 (7,3%)

38 (5,1%)

164 (4,9%)

В даний час активно дискутується питання про роль гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), у тому числі її рецидивних форм, що
запускає розвиток ССО. Крім того, не викликає
сумнівів зв'язок захворювання з герпесвірусними інфекціями, зокрема з вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ), який має тропність до лімфоїдних клітин носоглотки.
Багатьма дослідженнями встановлено первинну інфікованість ВЕБ у дитячому віці, тому
ми встановили мету дослідження – виявити
ступінь інфікованості 38 дітей, які поступили в
дитяче ЛОР-відділенння 30-ї МКЛ м. Харкова

Кількість
обстежених
Діти з рецидивним ССО
Здорові діти

38
20

Кількість дітей з виявленими в крові IgМ і IgG до ВЕБ-антигенів
VСА IgМ

ЕА IgG

VСА IgМ +ЕА
IgG

3
0

7
0

1
0

Всім цим дітям для серологічної діагностики гострої фази інфікованості ВЕБ визначали
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(клінічна база ХМАПО) у 2016 р. з приводу рецидивного ССО шляхом серологічної діагностики ВЕБ-інфекції, досліджуючи маркери ВЕБ у
сироватці крові. Діти були в віці від 3 до 9 років.
Середній вік дітей становив 5,4±1,6 року. Розподіл за статтю було приблизно рівним. Діагноз
ССО встановлювався на основі вивчення анамнезу хвороби, класичного огляду ЛОР-органів,
імпедансометрії, аудіометрії, ендоскопії носа і
носоглотки (при можливості контакту з дитиною) при згоді батьків. Результати імуноферментної діагностики ВЕБ-інфекції в сироватці крові дітей з рецидивним ССО.
Таблиця 2
усього
позитивних
результатів

11(28.9%)
0

IgМ до капсидному комплексу (VСА) і IgG до
раннього антигену (ЕА) в сироватці крові метоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

дом імуноферментного аналізу (ІФА). Контрольна группа складалася з 20 практично здорових
дітей віком від 3 до 5 років, обстежених в районних поліклініках для дозволу відвідування
дитячих колективів (дитячого садочку).
Виявлення даних маркерів ВЕБ-інфекції є
показником гострої фази захворювання, що протікає без маніфестних ознак і підтвердженого
тільки даними імуноферментного дослідження
крові дітей. Ні в однієї дитини контрольної групи (здорові діти) гуморальних маркерів ВЕБ
інфекції виявлено не було.
Висновки. Змінилася статистика проведених первинних аденотомій з одночасною тимпанопункцією у дітей нашої клініки по роках і

тимпанопункцій, проведених під місцевою анестезією. Кількість аденотомій, проведених у
нашій клініці зменшилася (1028 аденотомій у
2013 році порівняно з 731 аденотомією – у 2016
році), що відображує загальну тенденцію до
більш зваженого підходу до цієї операції, і покращення діагностики інших етіологічних факторів, передуючих виникненню ССО.
Встановлено високий відсоток дітей
(28,9%) з рецидивним ССО, що були інфіковані
ВЕБ. Інфікованість вірусом ВЕБ потребує, окрім
традиційних втручань, специфічного лікування і
поглибленого дослідження імунного статусу
цих дітей. Дослідження в цьому плані будуть
продовжені.

© Г.І. Гарюк, О.О. Кулікова, А.В. Чумакова, В.Л. Давиденко, 2017

Г.И. ГАРЮК, И.В. ФИЛАТОВА, В.М. АРНОЛЬДИ, Ю.В. ТИМОШЕНКО, А.Е. СВЕТЛИЧНЫЙ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ФОРМИРОВАНИЕ СИНДРОМА ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
НА ФОНЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛИТА И ЕГО БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Проблема диагностики, лечения и реабилитации больных хроническим тонзиллитом
(ХТ) по-прежнему остается актуальной не только для отоларингологов, но и для врачей многих
специальностей. (И.Л.Дикий 1990, В.Ф.Филатов
1990), что определяется как распространенностью заболевания, так и современными данными о функциональной значимости небных миндалин (В.Р. Гофман и соавт. 1998; В.Р. Деменков 1990; Т.М. Приставко, 2003; Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун 2009, 2012).
С учетом совершенствования методов обследования, неоднократно дополнялись данные
по проблеме тонзиллярной патологии, пересматривались классификации, менялось их информационное наполнение, «изымались» некоторые понятия и уточнения. Это, в частности,
можно отнести и к понятию «тонзилогенная интоксикация.
Между тем связь тонзиллярного аппарата
с патологическими изменениями, развивающимися при системных заболеваниях организма, не
является односторонней. Она имеет и обратное
направление – от состояния разных органов и их
систем к состоянию миндалин (М.Г. Гарина,
1988). Установлена активация аутоимунных и
иммунокомплексных реакций, процессов пероксидации липидов и снижение уровня антиоксиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

дантной защиты, выявлены характерные синдромы “метаболической интоксикации”, цитолиза, холестаза (О.Ф. Мельников, 1998; В.М.
Фролов, 1996). Эти изменения являются характерными и сопровождают хроническую патологию гепатобилиарной системы, что с учетом
ранее проведенных исследований, позволяет
предположить наличие их взаимного отягощающего влияния (М.К. Церех, 1975). Синдром
эндогенной интоксикации формируется и сопровождает течение ангин и их осложнений,
однако в практической деятельности недостаточное внимание уделяется выраженности, длительности и полноте регресса метаболических
изменений.
Нами проведено комплексное биохимическое исследование сыворотки крови 82 пациентов с ПТА в возрасте от 19 до 62 лет. Определяли количество общего белка и состав протеинограммы, коллоидно-осадочную пробу Вельтмана. активность аспарагиновой (АсАТ) и аланиновой (АлАТ) трансферраз, содержание мочевины и креатинина. Интенсивность воспаления оценивали на основе определения острофазовых тестов (содержание гликопротеинов, общего гаптоглобина, характерного профиля белковых фракций, уровня сиаловых кислот, направленности сдвига пробы Вельтмана, уровня
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среднемолекулярных пептидов, С-реактивного
протеина), степень реактивных изменений в соединительной ткани определяли по уровню хондроитинсульфатов.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что развитие ПТА от отечнокатаральной формы до стадии формирования
абсцесса сопровождается выраженными клиническими проявлениями иноксикационного синдрома у 67 (82%) больных, с достоверным увеличением уровня всех острофазовых показателей – содержания гликопротеинов сыворотки
крови и входящих в их структуру концевых
фрагментов молекул – сиаловых кислот, гаптоглобина, а также среднемолекулярных пептидов.
Наиболее высокие показатели были зафиксированы в процессе формирования ПТА по сравнению со «зрелым» паратонзиллярным абсцессом.
Наличие очага воспалительной деструкции, агрессогенной микрофлоры, некроза тканей приводило к увеличению активности трансаминаз; в
ряде случаев активность АсАТ была больше,
чем АлАТ, что может свидетельствовать о преобладании катаболических процессов в ткани
миокарда и подтверждает значимость формирования тонзилло-кардиального синдрома. При
формировании ПТА установлено достоверное
снижение пробы Вельтмана, что характеризует
острый воспалительный процесс с изменением
коллоидно-осмотических свойств и характеристик белков сыворотки крови.
Для ближайшего периода после вскрытия
абсцесса (5-7 день) характерным было сохранение высокого уровня сиаловых кислот, гликопротеинов, гаптоглобина, среднемолекулярных
пептидов, а также фракции α-1 и α 2глобулинов. Активность обеих трансаминаз и
содержание хондроитинсульфатов также оставались повышенными на фоне нормализации
показателя Вельтмана. Это свидетельствует о
сохранении явлений воспаления и синдрома эндогенной интоксикации в виде «метаболического хвоста» достаточно длительное время после
адекватного дренированя и санации абсцесса на
фоне комплексной терапии. В отдаленном периоде (30 и более дней) после элиминации ПТА
уровень большинства биохимических тестов
приходил в норму. Однако активность АлАт и
АсАТ оставалась увеличенной (1,40±0,10 и
1,05±0,08 ммоль/(ч.л.) соответственно, что говорит о необходимости продолжать коррекцию
состояния печени в ходе реабилитационного

периода. У 23% больных повышение показателей сохранялось до 70 суток после вскрытия
абсцесса.
Дифференцированно анализируя исходные показатели, установили, что у 67 % обследованных пациентов повышение уровней α2- и
β-глобулинов и гликопротеинов было менее выражено. Остальные тесты соотносились или несколько превышали значения референтных величин для данных показателей. У 33% больных,
напротив, в дооперационном периоде были резко повышены содержание α- и β-глобулинов,
сиаловых кислот, гаптоглобина, гликопротеинов
и хондроитинсульфатов, включая функциональные пробы печени (активность трансаминаз,
тимоловую пробу и показатели ленты Вельтмана).
После вскрытия абсцесса наблюдалась
обратная картина: при низких исходных показателях значения острофазовых тестов значимо
увеличивались, в то же время на фоне интенсивного “метаболического ответа” санация очага сопровождалась снижением уровня большинства острофазовых показателей, что свидетельствует о дифференцированной метаболической
реакции организма в ходе развития ПТА. Вероятно, у значительной части больных исходно
имело место ареактивное состояние обмена, что
сопровождалось более выраженной воспалительной реакцией и развитием синдрома эндогенной интоксикации после операции.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значимом влиянии гнойного
воспаления в паратонзиллярной клетчатке на
состояние детоксикационных систем (в частности, печени) с развитием синдрома эндогенной
интоксикации на различных этапах заболевания
вне зависимости от сроков вскрытия абсцесса.
Этот факт, а также длительность изменений указанных биохимических показателей, определяют целесообразность проведения корригирующей терапии (назначение гепатопротекторов) в
ближайшем и отдаленном периодах после
вскрытия абсцесса для повышения эффективности лечения, реабилитации и предупреждения
рецидивов заболевания даже на фоне клинического выздоровления. Кроме того, следует проводить целенаправленные мероприятия по санации очага хронической инфекции в небных
миндалинах для повышения эффективности
функционирования детоксикационных систем
организма.

© Г.И. Гарюк, И.В. Филатова, В.М. Арнольди, Ю.В. Тимошенко, А.Е. Светличный, 2017
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М.В. ГУБІН, Г.І. ГАРЮК, В.О. ОЛЬХОВСЬКИЙ, Ю.Н. КРАВЧЕНКО,
В.М. ГУБІН, В.Л.ЧУВАКОВ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
У ПОСТРАЖДАЛИХ З ТРАВМАМИ ГОРТАНІ
Судово-медична експертиза травм гортані
становить 4 %, від щорічної кількості експертних досліджень із приводу визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень, що пов’язані з
травмою вуха, горла, носа. У літературі присвяченій діагностиці травм шиї питання судовомедичної діагностики такої травми під час встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень
у живих осіб не висвітлені належним чином. В
«Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (введені в
дію наказом МОЗ України №6 від 17.01.95) немає вказівок про особливості судово-медичної
експертизи у випадках травм гортані. Не встановлений перелік діагностичних досліджень
необхідний для визначення механізму утворення, характеру та кінцевих результатів травм гортані. В зв’язку із наведеним в експертній практиці досить часто виникають складності а інколи й помилки. Складності виникають й при
складанні консультативних заключень консультантами отоларинголагами обласних бюро судово-медичної експертизи. Консультанти отоларингологи не завжди уявляють обсяг завдань які
необхідно вирішувати експертам при проведенні такого роду експертиз. Таким чином у випадках травм гортані виникає потреба у виявленні
чітких діагностичних критеріїв необхідних для
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.
Метою даної роботи стало визначення послідовності дій судово-медичного експерта при
проведенні експертизи з приводу травм гортані
для виявлення та обґрунтування діагностичних
критеріїв необхідних для визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень.
При судово-медичній експертизі тілесних
ушкоджень у тому числі і при травмах гортані
відповідно до «Правил...» повинні визначатися:
1) характер ушкоджень, їхня локалізація, властивості; 2) вид знаряддя, зброї, або засобу заподіяння ушкоджень; 3) механізм утворення
ушкоджень; 4) давність заподіяння ушкоджень;
5) ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.
Останні відповідно до КК України діляться на:
1) легкі тілесні ушкодження що спричинили
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короткочасний розлад здоров'я або незначну
стійку втрату працездатності; 2) легкі тілесні
ушкодження; 3) ушкодження середньої тяжкості; 4) тяжкі тілесні ушкодження. У висновках
кожної експертизи експерт повинен навести
кваліфікуючу ознаку (тривалість розладу здоров'я, стійка втрата працездатності, небезпека для
життя, або іншу) відповідно до якої встановлюється той або інший ступінь тяжкості тілесних
ушкоджень.
Якісне та доказове вирішення вищевказаних завдань повинне визначати послідовність
дій судово-медичного експерта у випадках
травм гортані. При цьому необхідно використовувати сучасні фоніатричні методи дослідження
із залученням консультантів ОБСМЕ (отоларинголог, фоніатр, реаніматолог).
При судово-медичній оцінці травм гортані, на нашу думку, необхідно враховувати наявність небезпеки для життя. При її відсутності –
наявність переломів хрящів гортані, форму перебігу травматичного процесу (гостра, загострення хронічної), динаміку відновлення порушеної функції гортані, можливі кінцеві результати. Це можливо лише із застосуванням спеціальних фоніатричних методик дослідження функції гортані, зокрема ларингостробоскопії, які
необхідно проводити в динаміці через певні
проміжки часу від моменту отримання травми
(відповідно до «Правил...»).
Визначення механізму утворення травм
гортані, від якого залежить подальше визначення як засобу заподіяння травми так і ступінь
тяжкості тілесних ушкоджень, вимагає застосування більш складних методик дослідження.
Запропоновану послідовність дій при
проведенні судово-медичної експертизи травм
гортані ми представляємо на схемі.
Запропонована нами схема дозволить виявити та обґрунтувати судово-медичні діагностичні критерії при травмах гортані та буде корисна як судово-медичним експертам так і консультантам отоларингологам ОБСМЕ. Вона допоможе підвищити якість та доказову цінність експертних висновків, скоротити строки проведення експертиз із приводу травм гортані
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Послідовність дій судово-медичного експерта при проведенні експертиз із приводу встановлення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у випадках травм гортані
© М.В. Губін, Г.І. Гарюк, В.О. Ольховський, Ю.Н. Кравченко, В.М. Губін, В.Л.Чуваков, 2017
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А.Д. ГУСАКОВ, П.П. ШЕВЛЮК (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
Развитие слуховой трубы в раннем эмбриогенезе характеризуется последовательностью стадий, состоящих из формирования глоточного кармана, трубно-барабанного кармана,
слуховой трубы. По анатомическому строению у
детей слуховая труба широкая, прямая и короткая. По литературным данным главными отличиями в строении слуховой трубы взрослых, по
сравнению со строением её у детей, рожденных
преждевременно, является наличие перешейка,
воронкообразного глоточного отверстия слуховой трубы, хорошо развитой медиальной и латеральной хрящевых пластинок, а также большого
количества желез и жировой ткани в стенках
проксимального отдела слуховой трубы. Поэтому во многом функциональное состояние слуховой трубы зависит от гестационного возраста и
особенностей вскармливания ребенка. Так питание недоношенных детей, рожденных до 34 недели гестационного возраста, осуществляется с
помощью назогастрального зонда, что в свою

очередь может ухудшать функциональное состояние слуховой трубы. Нами проведено исследование ее функции у 42 новорожденных (27 недоношенных и 15 доношенных новорожденных
детей). Всех детей разделили на 2 группы: 1
группа - дети, которым производили питание
через зонд, 2 группа – дети, которые находились
на естественном вскармливании (кормление грудью, или из бутылочки). Функцию слуховой трубы оценивали исходя из данных тимпанометрии,
а именно уровня внутрибарабанного давления
(ВБД). Оценку функции слуховой трубы проводили согласно классификации А.И. Лопотко:
0 степень (норма) – ВБД составляет от -50
до +50 мм вод.ст.;
I степень – от -51 до -100 мм вод.ст.;
II степень – от -101 до -150 мм вод.ст.;
III степень – от -151 до -200 мм вод.ст.;
IV степень – от -201 мм вод.ст. и менее.
Результаты исследования представлены в
таблице.

Степень проходимости слуховой трубы

Группы
наблюдения

0

1

2

3

4

Недоношенные

74,6%

13,0%

7,4%

1,9%

3,1%

Доношенные

86,7%

13,3%

0%

0%

0%

Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что нахождение зонда в носоглотке вызывает раздражение слизистой оболочки. Как следствие, снижается вентиляционная функция слуховой трубы, ухудшается элиминация содержимого барабанной полости
(околоплодные воды, эмбриональная ткань), что

в конечном итоге может приводить к развитию
экссудативного отита. Следовательно, ранний
переход к естественному вскармливанию, а
также использование орогастрального зонда,
является профилактикой развития воспалительной патологии среднего уха у недоношенных
детей.

© А.Д. Гусаков, П.П. Шевлюк, 2017

Ю.В. ДЄЄВА, О.М. НАУМЕНКО, В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.В. ВАСИЛЬЄВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГІАЛУРОНІДАЗИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ГОСТРОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХОВАТОСТІ
Гостра сенсоневральна приглухуватість
нині є головною причиною порушення слуху у
осіб працездатного віку. Лікування означеної
патології не завжди ефективне і потребує пошуку нових підходів та засобів.
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Гіалуронова кислота є важливим біологічно активним фактором в організмі людини і
може застосовуватись як засіб транспортування
лікарських речовин до патологічних середовищ.
З цією метою проф. К.П. Дерепа вперше в ото-
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риноларингології (1964) застосував гіалуронідазу при лікуванні хворих на склерому для більш
ефективного проникнення стрептоміцина в
склеромні инфільти. Проф. С.Б. Безшапочний
(2017) використовує гіалуронову кислоту для
покращеннядіяльності миготливого епітелію в
ділянці лобно-носового співвустя.
При лікуванні гострої сенсоневральної
приглухуватості одним з найбільш дієвих факторів є застосування кортикостероїдного препарату дексаметазону, який має загальновідомий
протизапальний, протинабряковий та антиалергічний вплив.
В комплексному лікуванні хворих на гостру сенсоневральну приглухуватість різного
ґенезу ми застосували одночасно дексаметазон
та гіалуронову кислоту. Суміш цих препаратів
вводили в барабанну порожнину при тимпанопункції. Метою такого поєднання є намір поліпшити проникнення дексаметазону до утворень внутрішнього вуха за рахунок одночасної
наявності в середньому вусі суміші двох названих препаратів.
Суміш дексаметазону та гіалуронової кислоти готували безпосередньо перед введенням
в барабанну порожнину в таких пропорціях: дексаметазону – 1,0 мл, гіалуронової кислоти – 0,2
мл. Введення названих препаратів проводили
через 1-2 добу в кількості 3-5 ін’єкцій в залежності від ефективності проведеного втручання.
В Олександрівській клінічній лікарні м.
Києва в 2015-2016 рр. ми обстежили 68 хворих
на гостру сенсоневральну приглухуватість віком
від 19 до 72 років, яким було застосоване комплексне лікування з внутрішньотимпанальним
введенням суміші дексаметазону та гіалуронової
кислоти. З числа цих пацієнтів у 31 осіб розвиток названої патології був пов’язаний з токсичним впливом різних факторів, у 30 – ґенез хвороби мав судинний характер, у 7 хворих причи-

на враження внутрішнього вуха не була виявлена.
Всім хворим було проведено загальноприйняте аудіометричне дослідження, імпедансометрію і вибірково отоакустичну емісію та
МРТ (для зняття підозри на акустичну невриному).
Порушення слухової функції у обстежених нами хворих мали різноманітний характер.
В переважної більшості пацієнтів при тональній
пороговій аудіометрії відмічалось підвищення
порогів по кістковій і повітряній провідності на
мовних та високих частотах в середньому на 4060 дБ. Однобічний процес мав місце у 47 хворих, двобічний різної вираженості – у 21. Тривалість захворювання складала в 2 днів до 1,5
міс.
Всім хворим ми призначали комплексну
2-етапну терапію лікування гострої сенсоневральної приглухуватості. Застосування апробованої нами суміші дексаметазону та гіалуронової
кислоти призначалось частіше всього з 3-4 дня
лікування. При апробації цього способу у 28
хворих ми застосували введення препаратів на
6-8 день після проведення загальнопринятої терапії, яка була недостатньо ефективною.
В результаті застосування модифікованого нами комплексного лікування хворих на гостру сенсоневральну приглухуватість з внутрішньотимпанальним введенням суміші дексаметазону та гіалуронової кислоти ми отримали позитивні результати у 53 хворих (78%). З них у 18
(34%) пацієнтів відмічалось повне відновлення
слухової функції, а у 35 (66%) – значне покращення. У 15 (22%) пацієнтів з числа всіх пролікованих очікувані зміни були не суттєвими. Певної залежності між степенем порушення слухової функції та отриманими результатами виявлено не було, визначений зв'язок ефективності
лікування з терміном його початку.

© Ю.В. Дєєва, О.М. Науменко, В.М. Васильєв, О.В. Васильєв, 2017

В.Я. ДІХТЯРУК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО, Ю.П. ГАЛОШ (КИЇВ,УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ КОМБІНОВАННОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
Рак ротової частини глотки займає четверте місце серед новоутворень голови та шиї.
Особливостями злоякісних новоутворень ротової частини глотки є їх швидкий ріст, раннє лімфогенне та гематогенне метастазування, резистентність до різних видів лікування та висока
смертність, яка досягає 60-70%.
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За літературними даними, факторами прогнозу злоякісних новоутворень ротової частини
глотки є стать, вік і статус хворого за Карновським, наявність метастазів в регіональних лімфатичних вузлах, ступінь їх ураження та локалізація
на шиї, стадія захворювання, локалізація первинного пухлинного осередку в ротовій частині глоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тки, гістологічна ступінь диференціації пухлини,
вміст гемоглобіну в периферичній крові.
Багато питань лікувальної тактики плоскоклітинного раку ротової частини глотки залишаються невирішеними. На даний час немає єдиного підходу до вибору оптимальних методів лікування хворих на рак ротової частини глотки.
Можливості стандартної комбінованої терапії
цих пухлин з перед- і післяопераційною променевою терапією та радикальною операцією обмежені, особливо при розповсюджених формах.
При цьому успіх лікування прямо пов`язаний зі
значним розширенням хірургічного втручання, а
значить – з погіршенням якості життя таких хворих і необхідністю виконання об`ємних реконструктивно-пластичних операцій. Частота рецидивів після хірургічного лікування досягає 60%, а
віддалених метастазів – 18%. Все це спонукає
клініцистів на розробку більш ефективних, органозберігаючих методів лікування для покращення якості життя хворих. Роль хіміотерапії в лікуванні плоскоклітинного раку голови та шиї вивчена недостатньо. Пошуки підвищення ефективності лікування хворих на плоскоклітинний рак
голови та шиї ідуть по шляху використання нових протипухлинних препаратів та різних їх схем
в комбінації з променевою терапією.
Метою дослідження є вивчення безпосередніх та віддалених результатів лікування
хворих зі злоякісними новоутвореннями ротової
частини глотки.
Матеріали і методи. В дослідження
включено 156 хворих зі злоякісними новоутвореннями ротової частини глотки, які знаходились на стаціонарному лікуванні у 2010-2015 рр.
і не отримували попереднього лікування. Було125 (80,1%) чоловіків і 31 (19,9%) жінок. Вік
пацієнтів – від 26 до 70 років, середній вік – 51,2
роки.
В усіх випадках діагноз був верифікований гістологічно. Мікроскопічне дослідження
пухлин показало значну перевагу плоскоклітинного раку. Так, у 141 (90,3%) хворого гістологічно був виявлений плоскоклітинний рак: зроговілий – у 87 (61,7%) хворих і незроговілий – у
54 (38,2%); у 7 (4,8%) – низькодиференційований рак, у 3 (1,9%) – апластичний рак і у 5
(3,2%) – епідермальна карцинома. Найчастіше
пухлини локалізувалися у піднебінному мигдалику – 120 (76,9%) хворих, на боковій та задній
стінках новоутворення виявлені у 23 (14,7%)
пацієнтів, на валекулі та на язиковій поверхні
надгортанника – у 13 (8,3%).
Всі хворі мали 3-4 стадію захворювання.
У 129 (82,6%) обстежених було виявлено реґіонарні метастази, з них у 70 (44,8%) – двобічні
метастази.
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Лікування складалось з 3 циклів хіміотерапії за схемою: паклітаксел у дозі 175 мг/м2 та
карбоплатин 350 мг/м2 (або цисплатин 100
мг/м2) в першу добу. З 1-ї по 5-у добу – 5фторурацил 800 мг/м2/на добу. Перерва між циклами неоад’ювантної хіміотерапії становила 21
день. Після проведених 3 циклів неоад`ювантної
хіміотерапії і 3-тижневої перерви, усім хворим
призначався курс телегаматерапії за розщепленим методом в сумарній осередковій дозі (СВД)
65 Гр.
Результат лікування оцінювали за ступенем регресу пухлини за критеріями ВОЗ через
1 міс. після закінчення комбінованого лікування на підставі КТ-досліджень з контрастуванням, даних лікувального патоморфозу та клінічного обстеження. Повний регрес пухлини зумовлений відсутністю пухлинної тканини. Частковий регрес передбачає регрес пухлини
більш ніж на 50%. Стабілізація – регрес пухлини до 50% або прогресія її росту до 25%. Прогресія – ріст пухлини більш ніж на 25%.
Об’єктивна відповідь пухлини на лікування
поєднує в собі суму повного і часткового регресу. Результат лікування оцінювали також за
даними виживання хворих.
Після проведеного хіміопроменевого лікування із 120 хворих з локалізацією пухлини в
піднебінному мигдалику відмічено повний регрес у 70 хворих (58,3%), частковий регрес пухлини – у 32 (26,6% ) і у 18 (15%) хворих констатовано стабілізацію процесу. Таким чином,
об’єктивна відповідь на лікування склала 84,9
%.
У 23 хворих з локалізацією пухлини на
боковій та задній стінках повного регресу новоутворення не було виявлено у жодного хворого,
у 14 (68,8%) спостерігався частковий регрес пухлини і у 9 (39,1%) – констатовано стабілізацію
пухлинного процесу. Об’єктивна відповідь становила 60,8%.
У 2 (15,3%) з 13 хворих з локалізацією
пухлини на валекулі та язичній поверхні надгортанника відмічено повний регрес пухлини, частковий регрес пухлини – у 7 (53,0%) і у 6
(46,1%) – стабілізацію процесу. Об’єктивна відповідь склала 68,3%.
В подальшому у хворих при залишковій
пухлині і регіонарних метастатичних лімфовузлах шиї або прогресії пухлинного росту призначалось відповідне лікування (ад’ювантна хіміотерапія, розширені ларингектомії у хворих із
залишковим пухлинним процесом у валекулі та
язиковій поверхні надгортанника, бокові фаринготомії при локалізації процесу на задній та боковій стінках ротової частини глотки, шийні
дисекції).

27

Віддалені результати оцінювали за показниками однорічної та 3-річної загальної виживаності. Однорічна виживаність у хворих з локалізацією пухлини на піднебінному мигдалику
становила 86 %, 3-річна – 63%. При локалізації
пухлини на боковій та задній стінці однорічна
виживаність становила 51%, а 3-річна – 12%.
При локалізації пухлини на валекулі та язичній
поверхні надгортанника – 63 % та 19 %, відповідно.
Висновки
1. Лікування, яке включає в себе 3 цикли
неоад’ювантної поліхіміотерапії та курсу променевої терапії, є найбільш ефективним при ло-

калізації пухлини на піднебінному мигдалику.
3-річна виживаність становила 63%.
2. Злоякісні новоутворення валекули та
язикової поверхні надгортанника, за нашими
даними, резистентні до хіміопроменевого лікування і потребують хірургічного втручання. 3річна виживаність становила 19%.
3. Пухлини, які локалізуються на задній
та бокових стінках ротової частини глотки, найгірше піддаються лікуванню, як хіміотерапевтичному, так і хірургічному. 3-річна виживаність
становила 12%. Це пов’язано з поширеністю
первинного пухлинного осередку при цій локалізації та наявністю регіональних, частіше двобічних метастатичних лімфовузлів шиї.
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И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПРОФИЛАКТИКА ГОЛОСОВЫХ РАССТРОЙСТВ У МЕДИЦИНСИХ РАБОТНИКОВ
Голос, а также его нарушения, находятся
в прямой зависимости от нервно-психического и
эмоционального состояния человека, окружающего морального климата. На организм медицинских работников влияет комплекс природных, производственных, бытовых и социальнопсихологических факторов, качественные и количественные характеристики которых достигают гигиенически значимых уровней и может
при длительном воздействии вызывать нарушение физиологических функций, снижение работоспособности. При сочетании с большой голосовой нагрузкой существенно возрастает риск
возникновения функциональных голосовых нарушений, что может явиться препятствием для
выполнения профессиональных обязанностей,
привести к развитию органической патологии
гортани.
Под наблюдением находилось 35 медработников, страдающих различными формами
дисфонии, профессиональная деятельность которых требовала большой голосовой нагрузки,
повышенного внимания, работы в ночные часы.
Среди них было 22 женщины, 13 мужчин в возрасте от 26 до 55 лет. Длительность заболевания
составила от 6 месяцев до 4-5 лет.
Проведено комплексное обследование
пациентов с использованием диагностического
алгоритма, включающего изучение фонационных нарушений и нервно-психического состояния. При анализе учитывался анамнез, связь
возникшего заболевания со стрессом, тревогой
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или эмоциональным напряжением. Проводился
осмотр ЛОР-органов и фониатрическое обследование. Оценка нервно-психического и эмоционального состояния производилась по психологическим методикам «УНП» и «САН». Методика «УНП» – определение уровня невротизации и психопатизации, позволяет выявить
преневротические расстройства, определить и
оценить «группу риска» с предрасположенностью к развитию острых неврастенических реакций. Методика «САН» (определение самочувствия, активности, настроения), предназначена
для самооценки эмоционального состояния пациентов до и после лечения.
Изучение состояния голосового аппарата
больных позволило определить нарушение фонационной функции голосовых складок, дискоординацию дыхания и речи, отсутствие дыхательной опоры у большинства пациентов, установить
форму голосового расстройства. Во всех случаях
отмечено хроническое течение заболевания. В 28
случаях диагностирована гипотонусная дисфония, в 7 случаях – афония. В 42,9% наблюдений
при гипотонусной дисфонии обнаружена гипертрофия вестибулярных складок, тенденция к
формированию ложноскладочного механизма
фонации, что свидетельствует о длительном форсировании голоса, закреплении неправильных
механизмов фонации. В 3 случаях на фоне гипотонусной дисфонии выявлена контактная гранулема гортани, в 5 – узелки голосовых складок.
Выявленные изменения свидетельствует о переЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ходе функциональной патологии в органическую, требуют незамедлительного лечения,
улучшения профилактической работы. При анализе нервно-психического состояния больных с
хроническим течением гипотонусной дисфонии в
16 случаях определен уровень невротизации 4-й
степени, в 8 – 3-й степени, в 4 – 5-й степени. В 13
случаях определен уровень психопатизации 4-й
степени, в 9 – 3-й степени, в 6 – 2-й степени. В
данной группе было отмечено снижение показателей самочувствия до 3,6±0,4; активности – до
3,1±0,2; настроения – до 2,9±0,3.
В группе больных с афонией были существенно повышены уровни психопатизации при
нормальном или слегка повышенном уровне
невротизации. В 5 случаях отмечены уровни
психопатизации 4 степени, в 2 – 3-й степени. В 2
случаях уровни невротизации были в норме, в 2
случаях отмечено повышение уровня невротизации 1-й степени, в 3 случаях – 2, 3 и 4-й степени, соответственно. Снижение показателей
активности и настроения было выражено меньше, чем при гипотонусной дисфонии, однако
нормализация их происходила медленней и не

завершилась к моменту субъективного и объективного восстановления голоса, что свидетельствует о торпидности компенсаторных механизмов, снижении реактивности, истощении
нервной системы.
На основании проведенных исследований
сделаны следующие выводы:
1. Нарушение нервно-психического и
эмоционального состояния является благоприятным фоном для возникновения и развития
функциональных заболеваний голосового аппарата.
2. Использование методик психологического тестирования «УНП» и «САН» при диспансеризации медицинских работников позволит своевременно выделить группу риска по
развитию голосовых нарушений, что позволит
своевременно оптимизировать условия труда,
провести профилактические мероприятия, направленные на нормализацию психоэмоционального состояния с учетом индивидуальных
личностных особенностей, обеспечит возможность ранней диагностики и рационального лечения пациентов.
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И.Н. ДЫКАН, В.Ф. КОРОБКО, Э.В. ЛУКАЧ, Е.И. КЛОЧКОВ, Ю.А. СЕРЕЖКО
(КИЕВ, УКРАИНА)
МЕТОД ЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ШЕИ ПРИ РАКЕ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ
При раке глотки и гортани ІІІ-ІVстадии
выбор метода лечения зависит от выявления
метастатического поражения лимфатических
узлов шеи. Тщательное изучение состояния регионарных лимфатических узлов и прилежащих
анатомических структур, особенно необходимо,
при хирургических вмешательствах. Одним из
приоритетных методов для исследования лимфатических узлов и других анатомических
структур шеи является УЗД с применением эластографии.
Цель работы: изучить возможности эластографии в выявлении метастатически пораженных лимфатических узлов шеи при раке
глотки и гортани.
Материалы и методы: исследование
проводилось на аппарате «ULTIMA RA» (Радмир, Украина) линейным датчиком 7,5-10 МГц,
с использованием режима серой шкалы и допплерографии. Были обследованы 28 больных с
регионарными метастазами рака глотки и гортани, из которых 17 человек первичных и 11 – с
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рецидивным процессом после комплексного
лечения. Диагноз у всех больных был верифицирован гистологически.
Результаты: при использовании компрессионной эластографии и эластографии
сдвиговой волны у всех 28 пациентов доказано
регионарное метастазирование в лимфатических
узлов шеи рака глотки и гортани. Жесткость при
эластографии сдвиговой волны опухолевых узлов составила 91-189 кПа. При компрессионной
эластографии на мониторе аппарата УЗИ такие,
более жесткие лимфатические узлы, были окрашены в голубой и синий цвета, жировая ткань
приобретает желто-красный оттенок, а соединительная ткань – зеленый.
Следует отметить, что у 7 пациентов при
В-режиме были заподозрены метастазы в лимфатические узлы шеи. Но при проведении эластографии жесткость данных лимфатических
узлов составляла 7-35 кПа. При гистологическом исследовании данных лимфатических узлов была выявлена их гиперплазия.
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Выводы
Небольшое количество пациентов не позволяет сделать статистически достоверные выводы об эффективности эластографии, однако,
полученные результаты свидетельствуют о том,
что сниженная эластичность метастатически
пораженных лимфатических узлов дает возможность дифференциальной диагностики между доброкачественным и злокачественным про-

цессом в лимфатических узлах шеи. Кроме того
эти данные имеют важное значение в выборе
метода и объеме хирургического вмешательства. К проведению метода нет противопоказаний,
а отсутствие лучевой нагрузки и простота выполнения расширяют его диагностические возможности. Изучение эффективности эластографии требует дальнейшего продолжения на
большем материале.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
МУКОВІСЦИДОЗ В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА
Муковісцидоз – спадкове, рецесивне захворювання. Хвороба є важкою медикосоціальною проблемою. Діти з муковісцидозом
потребують постійного і тривалого диспансерного спостереження та лікування лікарями різних спеціальностей.
Муковісцидоз виявляється у дітей, які часто хворіють бронхолегеневою патологією, при
затяжному перебігу риносинуситу, синдромі
порушення кишкового всмоктування неясної
етіології, у народжених дітей з тривалою жовтяницею, а також у страждаючих на цироз печінки, цукровий діабет та інших ураженнях організму. У цих дітей часто виявляються порушення
в імунологічних процесах. Частота захворювання в різних країнах різна. На 10000 народжених
дітей зустрічається 1-10 випадків захворювання.
В популяції захворювання є велика кількість
гетерозиготних носіїв мутантного гена.
Клінічні прояви захворювання характеризуються порушенням функції верхніх і нижніх
дихальних шляхів, що пов’язано з гіперпродукцією слизовими залозами великої кількості патологічної в’язкої мукопротеїнової мокроти, яка
по фізико-хімічному складі має збільшену концентрацію електролітів натрію і хлору та білків,
при зменшенні кількості води. Виявляється висока концентрація хлоридів і в поті хворих, що є
диференціальним показником захворювання і
важливим для медико-генетичної консультації.
Утруднена евакуація в’язкої мокроти в дихальних шляхах приводить до застійних явищ, розширення їх протоків, розвитку запального процесу, переходу в хронічну форму, з послідуючим розвитком атрофії і фіброзу залозистої тканини та втрати функції органу. В легенях розвиваються ателектази, перибронхіти, бронхопневмонії, абсцедування, а в подальшому виникають
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бронхоектази та легеневе серце, що супроводжується постійним надсадним кашлем дитини.
Постійне порушення переварювання і всмоктування їжі поступово приводить до дистрофії та
авітамінозу дітей. В деяких випадках розвивається цироз печінки.
Для дитячого отоларинголога актуальність даної проблеми пов’язується із затяжним,
з частими рецидивами, перебігом риносинуситу,
тобто з майже постійним запальним процесом в
носі і порушенням його функції.
Під нашим спостереженням на протязі 15
років знаходиться 5 дітей віком від 4 до 17 років, у яких підтверджено діагноз муковісцидоз
клініко-лабораторними аналізами, в т.ч. показниками поту. У всіх хворих, при рентгенологічному дослідженні, виявлено тотальне ураження
приносових пазух, у одного хворого встановлено поліпозну форму риносинуситу. При передній риноскопії нижні носові раковини збільшені,
блідо-синюваті, в загальних носових ходах велика кількість густої, в’язкої мокроти, яка стікає
в носоглотку. Мигдалики без змін. Отоскопія в
нормі. Слух не порушений. У 4-х хворих виявлено панкреатичну недостатність, різного ступеню, яка проявляється постійними розладами
стільця. У дітей періодично виникають пневмонії та обструктивні бронхіти, що потребує активного стаціонарного лікування. Отоларингологом проводиться промивання порожнини носа
антисептиками за Проетцом, призначаються
муколітичні, протизапальні препарати у вигляді
аерозолів, назальні деконгестанти, вітаміни, видалення поліпів носа тощо.
Отже, при муковісцидозі спостерігається
поєднання порушень функції верхніх і нижніх
дихальних шляхів, органів шлунково-кишкового
тракту та носа і приносових пазух. Ураження
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приносових пазух є стійким проявом системної
патології організму людини. Обструкція дихальних шляхів проявляється прогресуючою патологією запального процесу, який є основною
причиною ускладнень, інвалідності та виник-

нення ранньої летальності. Своєчасне встановлення діагнозу, правильно проведене обстеження, раціональне харчування, лікування та постійне спостереження за хворими, дозволяє продовжити їм життя у дорослому віці.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
УРАЖЕННЯ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ДІТЕЙ З ТАМПОНАДОЮ НОСА
В щоденній ЛОР-практиці виникає необхідність проведення передньої, рідше задньої
тампонади носа. Частіше всього це обумовлено
важким станом дітей з черепно-мозковими травмами і переломом кісток носа, ускладнених
носовою кровотечею, а також у дітей з хворобами крові і рецидивуючими носовими кровотечами.
В результаті тампонади носа виключається дихання носом, порушується функція миготливого епітелію, дренаж приносових пазух та
евакуація слизових виділень, яких в нормі виділяється у дітей до 200-300 мл за добу, що приводить до заповнення секретом синусів і розвитку вторинних синуситів. При огляді ротоглотки
у таких дітей виявляються по задній її стінці
густі, в’язкі слизові, часом слизово-гнійні виділення.
Під нашим спостереженням на протязі 10
років було 15 дітей, які знаходилися в реанімаційному (9) та онко-гематологічному (6) відділеннях, яким була проведена по життєвим показанням передня (10) і задня (5) тампонади носа.
Віком до 3-х років було 4 дітей, від 4 до 7 – 6 і
від 8 до 17 – 5. Тривалість тампонади носа була
від 2 до 3 днів, у 4 дітей виконана повторна тампонада носа із-за продовження кровотечі.
Після видалення тампонів у всіх дітей
спостерігався набряк слизової оболонки носа,
ішемія нижніх і середніх носових раковин, їх
синюшність. В носових ходах виявлено значні
слизові, у 5 дітей – слизово-гнійні виділення з
неприємним запахом.
При рентгенологічному дослідженні у
всіх дітей спостерігалося затемнення приносових пазух різної інтенсивності. Це пов’язано з
тим, що діти постійно знаходилися в лежачому
положенні. При цьому кавернозні тіла носових
раковин тривалий час були заповнені кров’ю і

відповідно виникав їх набряк і застійні явища в
порожнині носа, що приводило до закупорки
природних вивідних ходів приносових пазух і
порушення відтоку із них секрету та неможливість аерації синусів. Тобто тампонада носа є
своєрідним стороннім тілом порожнини носа із
утворенням всіх негативних наслідків.
Найбільш достовірну інформацію про
стан приносових пазух було отримано у дітей
(9), яким проводилася КТ.
Особливо важкі зміни в приносових пазухах виникали у дітей з важкими травмами черепа і головного мозку, які тривало перебували на
ШВЛ, в ході якої виникає підвищення інтракраніального тиску та порушення мозкового кровообігу. При цьому розвиваються застійні явища в
головному мозку, що відбивається і на стані
слизової оболонки порожнини носа через загальний венозний застій. Із-за особливості анатомічної будови носа і приносових пазух у дітей
дуже швидко (через 2-3 дні) в синусах виникають запальні явища, і чим менший вік дитини,
тим скоріше і бурхливіше вони розвиваються.
В лікуванні таких дітей необхідно проводити анемізацію слизової оболонки носа, по
можливості більш раннє видалення тампонів,
санацію порожнини носа і використовувати антибактеріальні препарати.
Таким чином, у дітей з черепномозковими травмами і ушкодженням носа з носовими кровотечами та у гематологічних хворих, яким проведена тампонада носа, швидко
розвиваються ускладнення у вигляді синуситів,
особливо у дітей малого віку. Догляд за такими
дітьми повинен бути особливо ретельним з виконанням лікувальних заходів та санації порожнини носа, які направлені на попередження
ускладнень в синусах і відновлення функції носа.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, А.Ф. ЕВЧЕВА, Д.Ф. ЕВЧЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В ОНКОЛОГИИ ГОЛОВА И ШЕЯ АНТИОКСИДАНТА «БИОЦЕРУЛИНА»
С ЦЕЛЬЮ ДЕТОКСИКАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПОЛИХИОТЕРАПИИ
Актуальность. Полихиотерапия (ПХТ)
при распространенных злокачественных процессов головы и шеи, в качестве стартового лечения является основным и наиболее эффективным. Применение ПХТ не зависит от G и направлена для стабилизации неопроцесса как с
паллиативной целью так и для достижения цитостатического, цитотоксического и иммунодепрессивного фармакологического эффекта. В
стандартах лечения злокачественных опухолей
головы и шеи ПХТ может применяться в комплексе и как самостоятельный метод при G3 в
виде нескольких циклов в зависимости от лечебного эффекта. Количество проводимых циклов ПХТ зависит от лечебного эффекта, но чаще
всего проводят от одного до пяти циклов.
Из известных антибластомных препаратов, широко применяются алкилирующие соединения, антиметаболиты и алкалоиды. Из алкилирующих соединений чаще применяют хлорэтиламины: циклофосфамид (циклофосфан) и
металлоорганические соединения: карбоплатин,
цисплатин (платинол, платидиам). К антиметаболитам относят флуороурацил (фторуроцил) и
УФТ (урацил+фторафур). Эти препараты назначают во время лучевой терапии, за 40 минут до
сеанса облучения. И наконец группа алкалоидов: винбластин (розевин), винкристин (онковин), паклитаксел (таксол). Они подавляют деление опухолевых клеток на различных стадиях
развития митоза и являются митозными ядами.
Алкилирующие соединения алкилируют молекулярные структуры клеток, ингибируют синтез
белка, образуя при этом поперечные сшивки
между ДНК и РНК. Также подавляют способность опухолевых клеток к делению, путем блокирования ключевых ферментативных процессов, повреждая мембраны митохондрий, разобщая процессы окисления и фосфорилирования,
необратимо нарушают структуру и функции
опухолевых клеток в любой стадии развития.
Известно, что течение злокачественного
процесса всегда сопровождается раковой интоксикацией, проявляющаяся нарушением гомеостаза, а цитостатическое, цитотоксическое
и иммунодепрессивное фармакологическое
действие цитостатиков оказывают токсический
эффект на гомеостаз и сопровождаются побочными явлениями. К ним относят: тошноту, потеря аппетита, сонливость, рвота, диарея, стоматиты, миалгия, артралгия, судороги, нейро-
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патия. Эти препараты гепатотоксичны, кардиотоксичны и нефротоксичны, вызывают алопецию и как следствие угнетение функции костного мозга с лейкопенией, тромбоцитопенией.
В некоторых случаях может развиться одышка
из-за отека легких, озноб и лихорадка. Раковая
интоксикация и токсический эффект ПХТ приводят к усилению и накопления агрессивных
окислительных радикалов в организме пациента, что способствует пролонгации или рецидиву заболевания. В Лор-онко отделении в течении 15 лет активно применяется церулоплазмин/биоцерулин в качестве терапии сопровождения всех видов лечения. Клиническая безопасность и переносимость антиоксиданта альфа 2 глобулиновой фракции – Биоцерулина
нами хорошо изучена. В эти сроки побочные
реакции не наблюдалось.
Для достижения желаемого лечебного
эффекта с наименьшими побочными эффектами
и осложнениями показана терапия сопровождения для нейтрализации не только негативного
действия ПХТ, но и нейтрализации агрессивных
окислительных радикалов сопровождающие
раковый процесс. Поэтому поиск препаратов
оказывающих выраженное антиоксидантное
действие, удерживающие гомеостаз в пределах
нормальных показателей и улучшающие качество жизни пациентов остается актуальным.
Цель исследования: оценка и подтверждение эффективности экзогенного антиоксиданта Биоцерулина в нейтрализации побочных
реакций химиопрепаратов во время проведения
ПХТ злокачественных опухолей головы и шеи в
сравнении с другими антиоксидантами.
Материал и методы. Под наблюдением
находилось 60 пациентов с распространенными
злокачественными опухолями ротоглотки, при
морфологической структуре G1, G2 и G3. Больные распределены на 2 группы по 30 больных, в
зависимости от терапии сопровождения. 1-я
группа получала инфузионно Биоцерулин, 2-я –
Альбумин и Витамин С.
В отделении пациенты получали два цикла ПХТ по протоколу с использованием алкилирующих соединений, антиметаболитов и алкалоидов. Интервал между курсами ПХТ составлял 20 -21 день. Доза химиопрепаратов рассчитывали по шкале с учетом роста и веса пациента. Цикл ПХТ состоял из двух составляющих:
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рой день – ПХТ с детоксикацией в течении последующих 4 дня.
Результаты исследования. Непосредственные результаты действия и переносимость
ПХТ оценивали в течении первых двух недель
на основании объективных и субъективных
данных. Цитостатический и иммунодепрессивный фармакологический эффекты оценивали на
21 – 25 день после лечения.
Пациенты 1-й группы лечение переносили удовлетворительно, жалоб не предъявляли, у
2-х (6,7%) больных злоупотребляющих алкоголем по жизни отмечали тошноту и умеренную
диарею на 3-й день после ПХТ. Показатели крови сохранялись в пределах возрастных норм.
У 19 (63%) больных 2-й группы была тошнота, рвота и потеря аппетита во второй полови-

не дня уже через 12 часов после химиотерапии. У
7 больных была слабость, диарея и боль в правом
подреберье. Объективно определялась бледность
кожных покровов. Больные 2-й группы нуждались в дополнительных назначениях.
Таким образом, применение вышеуказанных лекарственных препаратов (ПХТ) оказывали цитостатический, цитотоксический и иммунодепрессивный эффекты, но также вызывали
выраженное токсическое действие на гомеостаз
организма больных. Применение антиоксиданта
Биоцерулина в качестве терапии сопровождения
на этапе подготовки и проведения ПХТ у больных первой группы был высокоэффективен.
Больные перенесли ПХТ без побочных эффектов и осложнений. Показатели гомеостаза сохранялись в пределах нормы.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПРИНЦИПЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Диагностика и лечение злокачественных
новообразований ЛОР-органов является актуальной проблемой современной онкологии.
Поздняя диагностика, сложность анатомического строения головы и шеи, близость жизненно важных структур существенно затрудняют применение традиционных методов диагностики и лечения больных с ЛОР-онкопатологией.
Поздняя диагностика связана с бессимптомной клинической семиотикой на ранних
стадиях развития болезни, низкая онконастороженность врачей первого и второго звена, а
также низкая социальная культура населения. А
в свою очередь позднее начало лечения, сложность анатомического строения органов головы
и шеи приводят к тому, что многие хирургические операции по поводу злокачественных новообразований приводят к стойким косметическим дефектам и функциональным нарушениям
или к ранним рецидивам.
Химиолучевое лечение сопряжено с множеством осложнений, таких как нейтропения,
электролитные нарушения, мукозит, хондрорадионекроз, аспирационный синдром и дисфагия.
Хирургические вмешательства на крупных магистральных сосудах шеи при раковом
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метастазировании ЛОР и других органов, а также сосудистых опухолях (параганглиомах) относятся к одному из наиболее технически сложных разделов современной хирургии голова и
шея. При таких состояниях особые трудности
представляют мобилизация и освобождение
жизненно-важных сосудов от опухолевого окутывания или пристеночного прорастания. Так
для выполнения органосохраняющих операций
необходимо проведение детальной визуализации не только границ опухолевого поражения,
но и возможную опухолевую инвазию сосудов
при метастазировании.
Анализируя вышеизложенное, следует
выделить основные акценты этой проблемы,
при решении которых можно добиться хороших
результатов:
- для радикального удаления злокачественной опухоли, профилактики пролонгации и
рецидивирования неопроцесса необходимо полностью перекрыть доступ кровообращения к
опухоли, легируя приводящие и отводящие ветви;
- для сохранения функции жизненноважных органов необходимо освободить и сохранить проходимость несущих магистральных
сосудов питающих головной мозг и орган глаза;
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- и в завершении для нейтрализации агрессивных окислительных радикалов с целью
профилактики пролонгации и рецидивирования
онко процесса показана терапия сопровождения
на этапах лечения, т.е. проведение активной антиоксидантной терапии. Сегодня наиболее эффективный антиоксидант, который оказывает
достаточно высокую нейтрализацию агрессивных окислительных радикалов при любом не-

опластическом процессе. Это экзогенный антиоксидант – биоцерулин – белок альфа 2глобулиновой фракции.
Таким образом, только строгое соблюдение выше перечисленных требований и выполнение определенных технических деталей хирургии с активной терапией сопровождения
можно получить удовлетворительные результаты лечения.

© Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева, 2017

А.Я. ЖЕЛТОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
ПОЛОСТИ НОСА У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Наиболее распространенной проблемой
детского возраста является различной степени
гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки,
которая до 65% случаев (по данным различных
авторов) начинает проявляться чаще после острых респираторных вирусных инфекций, и приводит к развитию экссудативного среднего отита. Однако мало сведений, почему у детей с
одинаковой клиническими данными и визуально одинаковыми размерами гипертрофии лимфоидной ткани носоглотки не всегда развивается ЭСО.
Можно предположить, что важную роль в
патогенезе большинства симптомов патологии
носоглотки играет нейрогенный аппарат слизистой оболочки носа, обеспечивающий наиболее
важную функцию носа – снабжение дыхательных путей воздухом, его нагревание, фильтрацию и увлажнение (С.Б. Безшапочный, В.В.
Кищук, 2009). Данный процесс требует координированной работы нескольких систем, включая
сосуды слизистой оболочки, автономные и сенсорные нервы под контролем вегетативной
нервной системы (ВНС). Функционирование
нейрогенного аппарата носоглотки определяет
стойкость и полноту сигнала то типу «аксонрефлекса» и обеспечивает выраженность отека,
ишемизации слизистой, работу мукоцилиарного
клиренса.
Доказано, что различные вегетативные
реакции, обеспечивающие защитные механизмы, которые выходят за пределы компенсации,
могут формировать синдром патологической
адаптации (Вейн А. М.2003.). Следовательно,
восстановление равновесия в вегетативной иннервации слизистой оболочки может явиться
эффективным, патогенетически обоснованным
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методом лечения ЭСО. Постоянное раздражение
патологическим содержимым или гипертрофированной лимфоидной тканью зон вегетативной
иннервации в частности от крыло-небного узла
и может приводить к нарушению микроциркуляции крови, застою, экссудации в иннервируемых зонах.
Цель исследования: изучить и проанализировать состояние микроциркуляции слизистой
оболочки полости носа у детей с гипертрофией
лимфоидной ткани носоглотки без экссудативного среднего отита и детей с гипертрофией
лимфоидной ткани носоглотки страдающих экссудативным средним отитом.
Материалы и методы
Нами изучено состояние микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой оболочке полости
носа с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 29 детей с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки. В первую группу
вошло 11 детей в возрасте 6-7 лет без признаков
секреторного отита. Вторую группу составили
18 детей с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки и страдающих секреторным отитом
более шести месяцев.
При исследовании МЦК слизистой оболочки полости носа оценивалась общая перфузия (М) слизистой оболочки, показатель микроциркуляции (ПМ); среднее колебание перфузии
относительно среднего значения потока крови
(σ); пульсовую волну (ПВ); дыхательную волну
(Дв); миогенную волну (Мв); нейрогенную волну (Нв); показатель шунтирования (ПШ) и данные вейвлет-анализа, отражающие функциональное состояние микроциркуляции. Исследование МЦК проводилось с поверхности слизиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

стой оболочки нижних носовых раковин в течение 3 минут в покое.
Результаты
При анализе ЛДФ-грамм группы детей
здоровых по ЭСО у 11(100%) отмечено преобладание активных механизмов регуляции кровотока над пассивными. Практически отсутствует артерио-венулярное шунтирование. У детей второй группы уровень показателей микроциркуляци (6,96-8,21) и сигмы выше, по
сравнению с первой группой. У 18 (100%) усиление перфузии слизистой оболочки носа носит застойный характер, что подтверждается
снижением значений миотонуса (2,67-2,11) и
увеличением значения сердечных колебаний.
Также у этих пациентов наблюдается выраженное шунтирование(0,90-0,98), свидетельст-

вующее о перегрузке капилляров слизистой
оболочки полости носа.
Учитывая общность вегетативной иннервации, эти данные можно перенести на слизистую оболочку слуховой трубы, что непременно
должно проявиться на адекватности её функции
и причинности появления экссудативного отита.
Выводы: наличие постоянного раздражения патологическим содержимым при синуситах и аденоидитах или гипертрофированной
лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации может приводить к нарушению их функции.
Исходя из этого, залогом эффективной терапии
экссудативного отита является учет этих особенностей, и устранение источников вероятных
нарушений вегетативного обеспечения носовой
части глотки для восстановления микроциркуляции крови в иннервируемых зонах.

© А.Я. Желтов, А.А. Гусакова, 2017

А.С. ЖУРАВЛЕВ, О.Г. АВРУНИН, Н.О. ШУШЛЯПИНА, Я.В. НОСОВА (ХАРЬКОВ,УКРАИНА)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ
ПРИ ОЛЬФАКТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В настоящее время обонятельный анализатор является одним из наименее изученных
органов чувств. Это связано, в первую очередь,
с отсутствием общепринятых цифровых показателей нормы и патологии при восприятии запахов, какие существуют, например, при исследовании слуха, зрения и других органов чувств.
Поэтому актуальным являются вопросы разработки доказательных методов исследования
остроты обоняния, и соответствующих инструментальных диагностических средств.
Диагностический алгоритм выявления
респираторно-обонятельных расстройств должен включать исследование носового дыхания с
учетом анализа дыхательных циклов. Большинство авторов придают большое значение вихревым перемещениям воздуха в носовой полости,
особенно при сильных, коротких дыхательных
движениях, так называемом «принюхивании», а
также изменению площади поперечного сечения
носового хода в области носового клапана, которое приводит к изменению воздушного потока, направленного в обонятельную область.
Исследование дыхательных циклов целесообразно проводиться с помощью компьютерной ольфактометрии, основанной на регистрации показателей циклограммы носового дыхания при действии различных одоривекторов со
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

специально подобранными концентрациями.
Результатами исследования при этом являются
энергетические характеристики носового дыхания (пневматическая мощность и энергия дыхания) при подаче соответствующих пахучих веществ. Это позволяет получить объективную
цифровую информацию о расстройстве обоняния респираторного типа по изменению аэродинамических характеристик носового дыхания.
Поэтому целесообразным является определить время наступления порога ощущения в
автоматическом режиме на основе анализа дыхательных циклов в динамическом режиме исследования. Под нашим наблюдением находилось 43 больных с хроническим продуктивным
риносинуситом. Возраст больных ‒ от 44 до 57
лет, давность заболевания ‒ от 5 месяцев до 4
лет. Контрольную группу составили 11 здоровых добровольцев без патологии полости носа и
параназальных синусов.
В результате исследований выяснилось,
что при ощущении одоривектора в норме у испытуемого вблизи достижения порога ощущения
(при повышении интенсивности дыхания) произвольно кратковременно учащается дыхание, и
дыхательные циклы на циклограмме визуализируются с характерными высокочастотными составляющими, «принюхиванием», что способст-
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вует более глубокому попаданию воздуха в обонятельную область и распознаванию запаха. Этот
момент времени можно характеризовать как наступление порога ощущения одоривектора.
При этом в контрольной группе усредненная величина энергии дыхания при ощущении
запаха валерианы составила 2±0,05 Дж, что соответствует в среднем 0,5±0,03 кал. при мощности
дыхания 1,5±0,37 Вт. Для больных с хроническим продуктивным риносинуитом эти показатели существенно возрастали, в среднем до 24±3,1
Дж, что соответствует 6±0,4 кал. при максимальной мощности дыхания около 10±1,5 Вт.

Таким образом, по полученным данным
анализа циклограмм носового дыхания установлено, что по изменению частоты и характера
дыхания при достижении порога ощущения
можно объективизировать метод оценки респираторно-обонятельных нарушений по энергетическому критерию пневматической мощности
при вдыхании соответствующих одоривекторов,
а также изучать обонятельную и дыхательную
функцию с возможностью оценки дыхательных
циклов в динамическом режиме, что способствует выявлению респираторно-обонятельных
нарушений.

© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Н.О. Шушляпина, Я.В. Носова, 2017

А.С. ЖУРАВЛЬОВ, Є.В. ДЬОМІНА, О.Є. ЧЕРНЯКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
МУЗИКОТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ
Багато років лікарі використовували у терапії пацієнтів агресивні методики, сильнодіючі
медикаменти. Таке велике медикаментозне навантаження допомагає побороти окрему хворобу, але негативно впливає на весь організм в
цілому. Щоб уникнути цього, сучасні лікарі у
розвинутих країнах використовують методики
альтернативного лікування, такі як натуропатія,
аромотерапія, тощо.
Музикотерапія – це одна з найдревніших
технік лікування тіла та душі людини. У наш
час вона також знаходить своє місце у лікуванні
пацієнтів з патологією різних органів та систем.
Найчастіше музикотерапія є доцільною у терапії
захворювань психічної сфери, больового синдрому. Але в останній час, музикотерапевти крокують вперед, розширюють сферу своєї діяльності, апробуючи свою методику на інших нозологічних формах.
Стосовно використовування музикотерапії в лікуванні захворювань ЛОР-органів є наступні дані.
Перш за все, проводились дослідження
відносно полегшення перебігу післяопераційного періоду після ринопластики. Рандомізовані
клінічні випробування, у яких брало участь 57
пацієнтів після втручання на носі, продемонстрували значне поліпшення їх стану на фоні використання музикотерапії (р<0,0001) (Mattei TA,
Rodriguez AH. Music therapy as an adjuvant therapeutic tool in medical practice: an evidence-based
summary. OA Evidence-Based Medicine 2013 Apr
01;1(1):2).
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Найбільшу увагу віддають можливості лікування музикотерапією тіннітуса. Цей симптом
часто зустрічається у пацієнтів та негативно позначається на їх ментальному здоров’ї, призводить до значного погіршення якості життя, та
навіть може провокувати суїцидальні схильності. Сами тому, з 2004 року Німецьким центром з
вивчення музикотерапії запропонована Гейдельбергська модель нейро-музикальної терапії.
Ціль цієї методики – зменшити шум у вухах,
допомогти звикнути до нього. У дослідженні
прийняло участь 206 пацієнтів з хронічним тіннітусом. Після проведення сеансів музикотерапії за Гейдельбергською моделлю, якість життя
пацієнтів було вивчено за допомогою спеціального опитувальника (Tinnitus Question). Опитування продемонструвало покращення якості
життя, отологічної коморбідності, редукцію дістрес-тіннітуса у 80% пацієнтів впродовж 5,4
років (Krick Ch.M., Grapp M., et.al. Cortical reorganization in recent-onset tinnitus patient by the
Heidelberg Model of Music Therapy // Front. Meurosci. 19 Feb., 2015)
Такі випробування та дослідження демонструють необхідність інтегрувати музикотерапію у сучасну терапію ЛОР-органів. Ми вважаємо можливим вивчення впливу музикотерапії
на стани, які негативно впливають на якість
життя пацієнтів, їх ментальний стан – алергічний, вазомоторний риніти. Це допоможе значно
покращити стан пацієнтів, провести їх соціальну
адаптацію, бо основне призначення лікаря – лікувати пацієнта, а не хворобу.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Нами в ЛОР-клініці ХНМУ була проведена спроба використання музикотерапії у комплексному лікуванні 23 хворих на алергічний
риніт. Пацієнти, що отримували традиційне лікування у комплексі з сеансами музикотерапії
відмічали більш швидкий регрес симптомів захворювання. Виявлено покращення показників

якості життя, на відміну від групи пацієнтів, які
отримували тільки медикаментозне лікування
(21 особа).
Отриманні дані дають підставу продовжувати дослідження, використовувати музикотерапію у корекції стану пацієнтів з захворюваннями ЛОР-органів.

© А.С. Журавльов, Є.В. Дьоміна, О.Є. Чернякова, 2017

А.С. ЖУРАВЛЬОВ, М.В. КАЛАШНИК, О.О. КАРЧИНСЬКИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
МІСЦЕ ІРИГАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
З ГОСТРИМИ НАВКОЛОНОСОВИМИ СИНУСИТАМИ
Актуальність: За останні 100 років інтерес до іригації порожнини носа змінювався хвилеподібно, і на думку окремих авторів зараз
знаходиться на підйомі. В першу чергу, це обумовлено активізацією пошуків можливостей
використання іригаційної терапії для виведення
патологічних виділень і введення різних лікарських препаратів в розрахунку на їх системну
дію, що спостерігається в останні роки. Подруге, розвиток функціональної ендоскопічної
хірургії навколоносових пазух стимулювало
нові дослідження в цьому напрямку, обумовлені
необхідністю розробки ефективних методів догляду за оперованою порожниною. По-третє,
гігієну порожнини носа в даний час стали розглядати як основну умову успішного лікування
хворих з гострим і хронічним риносинуситом .
На сьогоднішній день іригаційна терапія є
невід'ємною частиною терапії ринологічного
патології в оториноларингології.
Безсумнівно, актуальним є поглиблене
вивчення впливу проведення іригаційної терапії,
при лікуванні гострих гнійних риносинуситів з
метою підвищення рівня одужання та зменшенні часу непрацездатності хворих на цю патологію.
Мета дослідження: вивчення можливостей підвищення ефективності лікування гострих
синуситів шляхом долучення проведення іригаційної терапії до стандартних схем лікування.
Матеріали та методи дослідження: з
метою проведення іригації порожнини носа для
виконання поставлених завдань був використаний спеціально-розроблений наконечник для
іригації порожнини носа, який поєднує в собі
ретроназальний душ з активною аспірацією, що
є оптимізованою методикою вже існуючих споЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

собів активної іригації порожнини носа при гострих риносинуситах.
Для оцінки динаміки перебігу гострого
гнійного риносинуситу при використанні в
лікуванні іригаційної терапії були відібрані 60
хворих, які були розподілені на 2 групи. 1-а
група (30 осіб) без включення іригаційної
терапії, та 2-а група (30 осіб) зі включенням
іригаційної терапії. У кожну групу входили
пацієнти з гнійними формами гострих
навколоносових синуїтів. Розподіл в групах за
віком та статтю був приблизно однаковим.
Результати. При одночасній оцінці
отриманих результатів очевидно, що застосування іригаційної терапії в схемі лікування гострого гнійного риносинуситу позитивно відбилося на результатах лікування. Ефективність
лікування в групі 2, де хворі під час лікування
використовували іригаційну терапію виявилася
вищою, ніж в групі 1, пацієнтам якої іригаційна
терапія не призначалася (р<0,05). Так, покращення якості ефективності лікування з долученням іригаційної терапії у хворих на гнійні форми синуситів, у яких лікування проводилось
безпункційним методом, до середини лікування
було ефективніше на 27,27%, а вже наприкінці
лікування цей показник складав 43,75%. При
цьому клінічного одужання досягли 80% пацієнтів, а решта 20% отримали значне поліпшення
симптомів. На відміну від цього, у першій групі
пацієнтів, де лікування обмежувалось стандартними схемами, клінічного одужання було досягнуто у 35% хворих, а значне поліпшення отримали 65% пацієнтів.
Висновки: ретроназально-аспіраційна методика іригації порожнини носа дає змогу більш
якісніше видаляти патологічні виділення, зво-
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ложувати слизову оболонку, поліпшувати носове дихання та підготувати слизову носа до застосування топічних препаратів, що в свою чер-

гу суттєво підвищує рівень одужання та зменшує час непрацездатності хворих на гострий
гнійний риносинусит.
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ЛУПИР (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ХВОРИХ
НА ЦІЛОРІЧНИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО ПОБУТОВИХ
ТА ГРИБКОВИХ АЛЕРГЕНІВ
Одним з найважливіших етіологічних факторів розвитку алергічного риніту (АР) є грибкова сенсибілізація. У людини нерідко поширене носійство дріжджоподібних грибів в порожнині носа, які є активними алергенами. При несприятливих умовах вони здатні викликати захворювання, пов'язані з грибковою алергією.
Метою дослідження є вивчення особливості мікробіоценозу слизової оболонки порожнини носу у 103 хворих на цілорічний алергічний риніт з сенсибілізацією до побутових та
грибкових алергенів (ЦАР з СПГА).
У результаті дослідження у 103 хворих
ЦАР з СПГА зі слизової оболонки порожнини
носа виділено 190 штамів різних мікроорганізмів та плісеневі гриби. Серед 103 хворих у 33
було висіяно плісеневі гриби, в інших спостерігалась тільки бактеріальна флора. Серед виділених бактерій до роду Staphylococcus віднесено
112 штамів (58,9 %), з них коагулозонегативні
стафілококи склали 33,1 %, а коагулазопозитивний Staphylococcus aureus – 25,8 %. Порівняно з
практично здоровими волонтерами відмічається
зріст питомої ваги золотистого стафілокока в
структурі стафілококової колонізації на 26,3 %.
Також визначається розширення спектру мікрофлори за рахунок появлення Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterococcus spp., Neisseria spp.
Таким чином, представником основної
мікрофлори при ЦАР з СПГА є Staphylococcus
aureus («С» – 58,8%), до додаткової мікрофлори
відносяться Staphylococcus haemolyticus («С» –
44,1 %), Corynebacterium spp. («С» – 35,2 %),
Streptococcus viridians («С» – 41,2 %), до випадкової мікрофлори – Streptococcus pyogenes («С»
– 5,9 %), Escherichia coli («С» – 5,9 %), Klebsiella
spp. («С» – 5,9 %), Enterococcus spp. («С» –
5,9 %), Neisseria spp. («С» – 2,9 %).
Вивчення мікробного пейзажу порожнини
носа хворих на ЦАР СПГА, у яких не висіяно
плісеневих грибів (78), показав, що в 16,7 % випадках (13 хворих) визначалась монокультура,

тоді як у 83,3 % обстежених (65) визначалась
поліфлора. Так, 2-компонентна асоціація зустрічалась в 62,8% випадків (49 хворих),
3-компонентна – в 16,7 % (13 хворих),
4-компонентна 3,8 % (3 хворих).
У хворих на ЦАР з СПГА виявлені найбільш синергічні взаємовідносини у Staphylococcus epidermidis та Corynebacterium spp.
(g = 55,4), у Staphylococcus epidermidis та Streptococcus viridians (56), у Staphylococcus epidermidis та Escherichia coli (49); помірний рівень
зв'язку виявлено у Staphylococcus haemolyticus
та Streptococcus viridians (30), у Staphylococcus
epidermidis та Neisseria spp. Серед 13 хворих з
монокультурою у 5 (38,4 %) було виділено Staphylococcus аureus, у 3 (23,1 %) – Staphylococcus
haemolyticus, у 2 (15,4 %) – Staphylococcus epidermidis, у 2 (15,4 %) – Corynobacterium spp., та
у 1 (7,7 %) – Streptococcus spp.
Вивчення мікробного пейзажу порожнини
носа хворих на ЦАР з СПГА, у яких висіяно
плісеневі гриби (33), показало, що у 20 хворих
(60,6 %) знайдені гриби роду Aspergillus
fumigates (12) та Aspergillus flavus (8), у 9 хворих (27,3 %) – роду Penicillium з Candida
albicans, причому Penicillium tardum у 5 хворих,
Penicillium notatum – 4; у 4 хворих (12,1 %) висіяно гриби роду Alternaria tenuis. В усіх цих хворих поряд з грибами визначалася наявність іншої бактеріальної флори.
Таким чином, мікробіологічне дослідження слизу порожнини носа у 103 хворих на ЦАР з
СПГА виявило, що представником основної мікрофлори є Staphylococcus aureus, додаткової –
Staphylococcus haemolyticus, Corynebacterium та
Streptococcus spp., на відміну від мікробіологічного пейзажу у здорових волонтерів, де до основної мікрофлори потрапили Staphylococcus
epydermydis та Staphylococcus haemolyticus, а
Staphylococcus aureus відноситься до додаткової.
Отримані дані необхідно враховувати при проведенні лікувальних засобів, які направлені на
корекцію виявлених змін.

© А.С. Журавльов, Н.О. Юревич, А.В. Лупир, 2017
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, О.В. БОНДАРЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ДИНАТРИЯ ЭДЕТАТА НА МИКРООРГАНИЗМЫ,
ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПИРСИНГА УШНЫХ РАКОВИН
Различного рода микроорганизмы вызывают гнойно-воспалительные процессы в зоне
пирсинга ушных раковин. Основным препятствием эффективной профилактике и лечению
этих патологических процессов является устойчивость микроорганизмов к лекарственным
препаратам. Это обусловлено существованием
микробов в виде биопленок. Вследствие нерационального использования противомикробных
средств число резистентных штаммов постоянно увеличивается. Распространение гнойновоспалительных процессов в зоне пирсинга,
тенденция к их росту определяют актуальность
данной проблемы, решение которой невозможно без разработки и внедрения новых более эффективных антисептических средств профилактики и лечения.
Цель – изучение влияния хлорсодержащих антисептиков в сочетании со стабилизатором-анионом динатрия эдетатом на способность
к биопленкобразованию микроорганизмов при
использовании изделий для пирсинга.
Материалы и методы исследования.
Экспериментальное исследование проведено на
32 кролях линии Chinchilla. Лабораторные животные разделены на группы, в которых использовали для пирсинга ушных раковин различные
металлы. В 1-й группе – золотые изделия; во 2-й
группе – серебряные; в 3-й группе – стальные; в
4-й группе – титановые. Идентифицировали
микроорганизмы с помощью наборов МІКРО-

ЛА-ТЕСТ. Количественным выражением степени образования биопленок является значение
оптической плотности, измеренное на спектрофотометре «Multiskan EX» (тип 355) при 540 нм.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследований
установлено, что действие антисептиков, содержащих динатрия эдетат, наблюдается тенденция к снижению способности формирования
суточных биопленок по сравнению с оптической плотностью биопленок микроорганизмов
после воздействия исследуемых препаратов без
динатрия эдетата. Оптическая плотность биопленок S.aureus, который чаще всего выделяется после
пирсинга (28,8%), после действия антисептических
препаратов, которые содержат 0,02% динатрия
эдетат, снижалась по сравнению с контрольным
значением (2,57±0,28 ед.оп.): при действии
0,01% раствора декаметоксина – в 6,1 раза
(0,42±0,08 ед.оп.); 0,01% раствора мирамистина
– в 5,9 раза (0,43±0,06 ед.оп.) по сравнению с действием антисептиков без динатрия эдетата: при
действии 0,01% раствора декаметоксина – в 2,3
раза (0,96±0,08 ед.оп.); 0,01% раствора мирамистина – в 3,5 раза (0,73±0,04 ед.оп.).
Выводы. Проведенные исследования позволили установить, что для предупреждения
образования биопленок микроорганизмов необходимо применять антисептики содержащие
0,02% динатрия эдетат, которые подавляют образование плотных биопленок.
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Д.Д. ЗАБОЛОТНА, І.Р. ЦВІРІНЬКО, О.В. ШАФІНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПЕРЕБІГ ПІЗНЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ПАЦІЄНТІВ
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СФЕНОЕТМОЇДАЛЬНОГО ЗАКУТКУ
ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПУХЛИН СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Спостереження за перебігом пізнього післяопераційного періоду у пацієнтів після хірургічного лікування пухлин селярно-хіазмальної
ділянки на амбулаторному етапі проводиться
лікарем оториноларингологом. При ускладненому перебігу післяопераційного періоду порушується фізіологія порожнини носа хворого та
страждає якість життя пацієнта.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Мета роботи – дослідження перебігу пізнього післяопераційного періоду у пацієнтів,
яким проводилось ендоназальне ендоскопічне
видалення пухлин селярно-хіазмальної ділянки з
максимальним збереженням внутрішньоносових
структур та слизової оболонки порожнини носа.
Матеріали і методи. До дослідження було включено пацієнтів з доброякісними ново-
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утвореннями селярно-хіазмальної ділянки та кавернозного синусу, яким проводилося ендоскопічне ендоназальне транссфеноїдальне видалення
новоутворень. Всі пацієнти в залежності від методики виконання доступів до клиновидної пазухи були розподілені на 2 групи. До 1-ї групи, яку
склали 47 хворих, ввійшли пацієнти, хірургічне
лікування яких проводили за загальноприйнятими способами доступу до селярнохіазмальної ділянки з резекцією слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку та внутрішньоносових структур (верхні та середні носові раковини, задні відділи перетинки носа та ін.). Особа,
які склали 2-у групу (54 хворих), задні відділи
носової перетинки зберігали, середні носові раковини медіалізували, слизову оболонку сфеноетмоїдального закутку зберігали шляхом формування двох клаптів слизової оболонки передньої
стінки клиновидної пазухи. При наявності у пацієнтів 2-ї групи значного викривлення носової
перетинки, що обумовлювало неможливість доступу до сфеноетмоїдального закутку, на початковому етапі операції здійснювали септопластику.
Пацієнти обох груп були розподілені на 2 підгрупи: на тих, у яких викроювали назосептальний
клапоть та тих, у яких у взятті назосептального
клаптя не було необхідності.

Результати.
Ефективність запропонованого способу
оцінювалась в динаміці післяопераційного спостереження через 3; 6 та 12 місяців. Оцінка здійснювалась за локальними критеріями, до яких
відносили наявність атрофії слизової оболонки,
кірок, перфорацій, синехій та наявність синуситів. Суб´єктивне самопочуття пацієнтів оцінювалось за опитувальником SNOT. Показано, що
у пацієнтів 2-ї групи, у яких операцію проводили транссфеноїдальним доступом зі збереженням слизової оболонки передньої стінки клиновидної пазухи, визначалась стастистично достовірно менша кількість перфорацій носової перетинки, менша кількість синехій, синуситів та
кращі суб´єктивні характеристики загального
стану.
Висновок.
Збереження внутрішньоносових структур
та слизової оболонки порожнини носа при ендоскопічних ендоназальних операціях у хворих з
пухлинами селярно-хіазмальної ділянки сприяє
швидшому загоюванню післяопераційної ділянки та покращенню їх загального стану, відновленню носового дихання, а також зменшує кількість ускладнень в післяопераційному періоді.
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Т.В. КИХТЕНКО, Л.А. ЧИГРИНА, А.В. МЕДЯКОВ, А.В. ФУРСА
(ДНЕПР, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ТОНЗИЛЛОГЕННЫХ КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Хронический тонзиллит (ХТ) является
одним из наиболее распространённых заболеваний, встречающихся в практике отоларинголога.
В настоящее время дискутируется вопрос о замене термина «хронический» на «рекуррентный», что более точно соответствует сущности
патофизиологического процесса. По данным
различных авторов, этой патологией страдает от
12,3 до 30,2% населения, при этом не наблюдается отчётливой тенденции к её снижению (А.И.
Извин, 2015). Значительный удельный вес в
структуре болеющих ХТ занимают лица молодого, работоспособного возраста, что придает
этому заболеванию особую социальную значимость. Неадекватное лечение ХТ способствует
развитию декомпенсированной его формы, различных, патогенетически связанных с ним, соматических заболеваний.
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Сегодня не подвергается сомнению зависимость поражений сердца, суставов, почек от
очага инфекции в небных миндалинах, при
этом, в первую очередь, подразумеваются системные заболевания соединительной ткани,
обусловленные этиологической ролью βгемолитического стрептококка группы А, которому отводится ведущая роль в развитии ХТ.
Изменения в сердце тонзиллогенного характера
в структуре патологии сердечно-сосудистой
системы уступают по частоте только поражению сердца при острых инфекционных заболеваниях.
Целью нашего исследования явился анализ структуры тонзиллогенных кардиальных
осложнений. Нами проведен ретроспективный
анализ 33 историй болезни пациентов с хроническим тонзиллитом – 19 (57,6%) женщин и 14
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

(42,4%) мужчин, наблюдавшихся в ЛОР кабинете медицинского центра «Клиника семейной
медицины», которым ранее была произведена
двусторонняя тонзиллэктомия. У всех больных
до операции были выявлены различные кардиологические осложнения, что дало основание
отнести тонзиллит к декомпенсированной форме (ХДТ) и рекомендовать им оперативное лечение. Характер осложнения устанавливался на
основании кардиологического обследования,
включавшего осмотр кардиолога, ЭКГ, трансторакальную допплер-эхо-кардиографию. Последняя, в ряде случаев, позволяла выявить недостаточность митрального или аортального клапана
при отсутствии у больных классических аускультативных признаков.
Пациенты с тонзиллогенными кардиальными осложнениями от общего количества наблюдавшихся нами больных ХДТ - (70) составляли 47%. В структуре тонзиллогенных кардиальных осложнений отмечались: вегетативная
дисфункция, кардиомиопатия и, в значительно
меньшей степени, хроническая ревматическая
болезнь сердца. Дифференциальная диагностика
основывалась на данных анамнеза, объективного обследования, ЭКГ и эхокардиографии с учетом обновленных критериев Джонса.
Среди пациентов с тонзиллогенными кардиальными осложнениями с наибольшим постоянством выявлялось поражение митрального
клапана и подклапанных структур – 19 (57,6%),
поражение аортального клапана выявлено у 6
(18,2%) больных, трехстворчатого клапана – у 5
(15,1%), комбинированное поражение митрального и аортального клапанов – у 2 (6,1%), комбинированное поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов – у 1
(3%).
У 21 пациента (63,6%) регистрировались
нормальные показатели ЭКГ и лишь у 12
(36,4%) – выявлены те или иные изменения. В
числе последних отмечались: тахикардия – у 7
(58,4%), нормокардия – у 3 (25%), брадикардия
– у 2 (16,6%). Синусовый ритм наблюдался у 8

(66,7%) больных, аритмия – у 4 (33,3%). У 2
(16,6%) пациентов с изменениями в показателях
ЭКГ выявлялись нарушения внутрижелудочковой проводимости в виде блокады ножек пучка
Гиса. У одного (8,3%) пациента были выражены
умеренные
изменения
миокарда
заднебазальной области левого желудочка. Нормальное положение электрической оси сердца было
отмечено у 17 (51,5%) больных, вертикальное –
у 13 (39,4%) и горизонтальное – у 3 (9,1%). По
данным дополнительных отведений V7-V9 ЭКГ
нередко отмечалось наличие зубца Q, превышающего зубец R более чем на 25%, часто миграция водителя ритма по предсердиям.
По результатам эхокардиографии отмечался фиброз основания и подклапанных структур задней створки митрального клапана и, в
меньшей степени, поражение передней его
створки и задней створки клапана легочной артерии. При трансторакальной допплеровской
эхокардиографии выявлялось резкое снижение
продольной деформации базального сегмента
задней стенки левого желудочка.
Проведенный нами анализ показал, что
наиболее частым тонзиллогенным кардиальным
осложнением является поражение клапанного
аппарата сердца, выявленное у 26 (78,8%) больных. Наиболее подвержены тонзиллогенному
поражению митральные клапаны – 19 (57,6%),
значительно реже аортальные и трикуспидальные – 6 (18,2%) и 5 (15,1%) соответственно.
Лишь у 12 (36,4%) больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом отмечались
изменения ЭКГ, из которых с наибольшим постоянством выявлялась тахикардия – 7 (58,4%),
значительно реже нормо- и брадикардия, редко нарушение внутрижелудочковой проводимости.
Таким образом, анализ структуры тонзиллогенных кардиальных осложнений свидетельствовал о том, что ХТ способствует формированию группы риска по сердечно-сосудистой патологии, поэтому профилактика и лечение этого
заболевания по-прежнему остаются актуальными.
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Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦ, И.В. ЛОСКУТОВА, Ю.К. ЗАПОРОЖЕЦ (РУБЕЖНОЕ, КИЕВ; УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭРДОСТЕИНА
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Экссудативный средний отит (ЭСО) с каждым годом набирает обороты по распростраЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ненности среди заболеваний среднего уха (Т.В.
Бурмистрова, 2006). Причиной роста данного
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заболевания является дискутабельность этиопатогенетических аспектов развития, а также, исходящие из этого, сложности в подборе и разработке единой схемы лечения пациентов с ЭСО.
Мы в своей работе с пациентами придерживаемся "воспалительной" теории при дисфункции
слуховой трубы. Было определено, что в состав
экссудата входят преимущественно муцины и
протеогликаны, а иммуноморфологическое исследование
выявило
лимфоидноплазмоцитарную инфильтрацию субэпителиальной зоны с образованием фолликулов по мере прогрессирования мукозита, с нарастанием
числа фибробластов и тучных клеток (В.Н.
Яковлев, Н.Л. Кунельская, Е.С. Янюшкина,
2010). Наше внимание привлек препарат, улучшаючий состав мукоцилиарной жидкости – эрдостеин. Эрдостеин за счет разрыва дисульфидных мостиков, которыми связаны волокна гликопротеинов, приводит к снижению вязкости
экссудата, что приводит к активации мукоцилиарного клиренса. Препарат обладает иммуномодулирующей активностью, за счет повышения
концентрации IgA в слизи верхних дыхательных
путей. Эрдостеин способствует накоплению антибактериальных препаратов в очаге воспаления. Положительной чертой представленного
препарата является отсутствие повреждающего
действия на желудочно-кишечный тракт. Однако эрдостеин раньше для лечения больных ЭСО
не использовался.
Цель: изучить эффективность применения эрдостеина в лечении пациентов с ЭСО.
Материалы и методы
В исследование было включено 56 пациентов ЭСО, в возрасте от 18 до 49 лет. Из них
женщин было 32 (57,1%), мужчин – 24 (42,9%).
Все пациенты при поступлении в стационар были обследованы согласно стандартам диагностики для установления диагноза ЭСО (сбор
жалоб, анамнеза заболевания, проведена отоскопия, речевое исследование слуха шепотной и
разговорной речью, тональная аудиометрия,
акустическая импедансометрия, риноскопия
полости носа, носоглотки, устья слуховых труб
при помощи риноскопа фирмы Eleps 0° и 70°.
Жалобы пациентов оценивались по гиссенскому
опроснику, адаптированному для пациентов с
ЭСО. Все пациенты были разбиты на 2 группы –
основную из 30 (53,6%) и группу сопоставления
– из 26 (46,4%) пациентов, рандомизированных
по возрасту, полу и тяжести течения болезни. В
обеих группах назначалось стандартно принятое
лечение с использованием противовоспалительных, антигистаминных и противоотечных препаратов, сосудосуживающих капель в нос, а
также продувание слуховых труб и пневмомас-
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саж барабанной перепонки. В основной группе
дополнительно был назначен эрдостеин в дозировке 300 мг 2 раза в день в течение 14-ти дней.
Комплексное обследование проводилось при
обращении в больницу и через 2 недели от начала лечения (после завершения курса лечения).
Результаты лечения были систематизированы,
статистически обработаны с помощью пакетов
лицензионных программ Microsoft Office 2003,
Microsoft Excel Stadia 6.1/prof и Statistica. Все
пациенты по оценке результатов лечения были
разбиты на четыре группы – отлично, хорошо,
удовлетворительно и без изменений.
Результаты исследования и их обсуждение
У пациентов в основной группе отличный
результат был получен у 15 человек (50%), у
которых полностью ликвидированы жалобы на
заложенность в ушах, изменение слуха, а также
объективные данные – втянутость и малоподвижность барабанной перепонки, уровень жидкости или пузырьки воздуха в барабанной полости. Отмечалась нормализация слуховых порогов по всей тональной шкале (при аудиометрии), тип тимпанограммы был А. В группе сопоставления отличный результат получен лишь
у 2 (7,7%) пациентов. Хороший результат в основной группе зарегистрировано у 10 (33,3%)
человек, в группе сопоставления также у 10
(38,5%) пациентов. У них поле двухнедельного
курса лечения сохранялась периодическая заложенность в ушах, соответственно снижение шепотной речи до 3-4 м, объективно при отоскопии – втянутость барабанной перепонки. При
тональной пороговой аудиометрии пороги воздушного звукопроведения не превышают 20 дБ,
тип тимпанограммы был С. Удовлетворительный результат в основной группе был зафиксирован у 5 (16,7%) человек, в контрольной группе у 9 (34,6%) пациентов. Сохранялись жалобы
за снижение слуха, ощущение заложенности в
ухе, при отоскопии у части пациентов выявляют
втяжение барабанной перепонки в ненатянутой
ее части, частичную неподвижность, в барабанной полости формируется экссудат, препятствующий подвижности слуховых косточек. При
тональной пороговой аудиометрии пороги воздушного звукопроведения составляли диапазон
в 30-40 дБ, при акустической импедансометрии
формировался тип В тимпанограммы. В основной группе результатов без положительной динамики не было, тогда как в группе сопоставления было зарегистрировано у 5 (19,2%) пациентов.
Выводы
1. Полученные результаты в основной
группе по сравнению с группой сопоставления
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

показывают, что включение эрдостеина в стандартную схему медикаментозного лечения у
пациентов с ЭСО повышает эффективность
проводимого лечения в 1,8 раза (Р <0,05).
2. Применение эрдостеина с учетом его
фармакокинетического действия в перспективе

работы с ним позволяет сократить количество
назначаемых препаратов пациентам с ЭСО.
3. Сокращаются сроки лечения, что положительно отражается на уменьшении койко-дня
для пациентов с ЭСО в среднем на 4-6 дней
(Р<0,01).

© Т.Ю. Запорожец, И.В. Лоскутова, Ю.К. Запорожец, 2017

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Э.Р. ИСМАГИЛОВ, О.В. ШАФИНСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АУТОЖИРОВОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕЙ
Назальная ликворея – истечение ликвора
из субарахноидального пространства головного
мозга в полость носа вследствие дефектов в костях основания черепа и твёрдой мозговой оболочки различной этиологии. Назальная ликворея
подразделяется на посттравматическую и спонтанную. Открытым стоит вопрос о рецидивах
эпизодов ликвореи как после консервативного
лечения, так и после хирургического. Также
дискутабельным вопросом остаётся выбор оптимального материала или комбинации материалов для выполнения пластики дефекта основания черепа. Важным моментом является то,
что использование определенных видов пластических материалов или их комбинация напрямую зависит от размера костного дефекта основания черепа, а иногда и от его локализации.
За период с 2015 по 2017 гг. нами было
прооперировано 7 пациентов со спонтанной назальной ликвореей с размерами костного дефекта от 0,3 до 0,6 см. Локализация дефекта у всех
пациентов была в зоне ситовидной пластинки. У
4 пациентов отмечалось пролабирование твердой мозговой оболочки в полость носа (менингоцеле). Всем пациентам была выполнена пластика костного дефекта с использованием ауто-

жировой ткани (взятой с передней поверхности
живота). Аутожир заводился за костный дефект
(в полость черепа) экстрадурально, после чего
фиксировался в полости носа с использованием
фибринового клея. После этого для лучшей
фиксации пластического материала он подпирался дополнительно фрагментом аутожира и
также фиксировался клеем. Далее полость носа
тампонировалась перчаточным тампоном. Больному назначался постельный режим на 6 дней,
антибактериальная терапия. Тампон удалялся на
5-е сутки после операции. Фрагмент аутожира,
который покрывал основной слой пластики, отходил на 2-й неделе после операции, однако за
это время пластика уже плотно фиксировалась в
полости черепа и надёжно герметизировала костный дефект. Рецидива ликвореи не было. Длительность наблюдений – от 2 до 16 месяцев.
Таким образом, аутожировая ткань – это
идеальный вариант при пластике дефекта основания черепа с размерами не более чем 0,6 см.
Его очень легко использовать, он очень пластичный, при ликворее активно впитывает ликвор и, самое главное, при относительно небольших дефектах он плотно фиксируется в области
костного дефекта (по типу песочных часов).

© Д.И. Заболотный, Э.Р. Исмагилов, О.В. Шафинский, 2017

В.С. КАЗАНЖИ, В.П. ФЕДОСОВ, Ю.В. ЗІЛЬБЕР, О.М. ДИРДА (МИКОЛАЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНОГО ТРОАКАРУ
ДЛЯ ПУНКЦІЙНО-ДРЕНАЖНОГО ЛІКУВАННЯ ГНІЙНИХ ФРОНТИТІВ
Навіть при наявності сучасних методів діагностики і лікування гнійних синуситів пункційно-дренажний метод до сьогодні залишається в деяких випадках актуальним і необхідним.
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В міському ЛОР-відділенні м. Миколаєва
у 1978 р. був розроблений троакар для пункції
та дренування фронтального синусу. Винахід
запатентовано від 2003 року (автори – Каплан
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В.М., Чеканов Ю.С., Свистунов М.В.). Під час
розробки пристрою була поставлена наступна
задача: створити інструмент, який зробить трепанопункцію фронтального синусу маніпуляцією, не складнішою, ніж пункція верхньощелепного синусу.
Пристрій для трепанопункції лобної пазухи э цільнометалевим стрижнем, задній кінець
якого виконаний у вигляді рукоятки з упором
для пальця, а передній – у вигляді різьбового
стрижня, на кінці якого є шліц, що попереджує
обертанню канюлі навколо своєї осі, і мандрен,
який захищає від попадання костної стружки в
просвіт трубчатої канюлі. Ключовим елементом
пристрою є знімна канюля, яка закріплена на
дистальному кінці інструмента за допомогою
прорізаного паза і фіксуючої її гайки.
Методика проведення трепанопункції
фронтального синусу.
Інфільтраційна анестезія шкіри в області
трепанопункції (медіальної частини нижньої
стінки пазухи). Місце входу канюлі – це 1/2-1/3
відстані між середньою лінією обличчя та надочноямковим отвором донизу на 0,5-1,0 см від
надбрівної дуги. Пристрій, що утримується рукою за рукоятку, натисканням на упор вводиться спочатку до кістки, а потім натисненням і
обертанням пристрою по і проти годинникової
стрілки різальний інструмент вводиться всередину пазухи до упору обмежника занурення різального інструменту. Потім відгвинчуються
контровочна втулка й обмежник. Від'єднується
стрижень від канюлі. При цьому трубчаста канюля залишається щільно зафіксованою в кістці
лобної пазухи, що виключає інфікування шкіри
в області втручання. Нерідко під час проведення
трепанопункції одразу після витягнення пристрою відмічається витікання гною через канюлю. Через просвіт канюлі за допомогою підключичного катетеру або канюлі Гартмана (з відрізаним дистальним сегментом) проводиться зон-

дування і промивання пазухи антисептичним
розчином, оцінюється прохідність лобноносового каналу, вводиться лікувальна суміш.
За наявності блоку каналу патологічний вміст
пазухи вимивається через просвіт канюлі. В більшості випадків прохідність лобно-носового
каналу відновлюється на 3-4-у добу. Після закінчення лікування канюля витягується за допомогою знов з'єднаного з нею пристрою. Місце
проведення пункції відновлюється практично
безслідно, без будь-яких косметичних дефектів.
Висновки
Багаторічний досвід застосування інструменту в ЛОР-відділеннях міста Миколаєва показав його значну ефективність, проведено більше
4 000 трепанопункцій, не було жодного істотного ускладнення чи відмови пристрою.
Метод є простим, швидким в опануванні
навіть молодими спеціалістами вже під час інтернатури, не потребує дорогого обстеження чи
обладнання (достатньо звичайного рентгенографічного обстеження параназальних синусів в
аксіальній проекції).
Невеликий діаметр свердла-канюлі дозволяє робити пункцію через нижню (найтоншу)
стінку лобної пазухи, що значно полегшує процедуру і зменшує травматичність. Водночас достатній діаметр канюлі дозволяє вільно робити
промивання пазухи навіть за наявності обтурації
лобово-носового каналу, що нерідко зустрічається при фронтитах. Крім того, довжина робочої частини свердла-канюлі регулюється в залежності від індивідуальних особливостей пазухи.
За необхідністю прилад може бути використаний для пункції верхньощелепного синусу
через передню його стінку, що зазвичай практикується американськими колегами.
Запропонований прилад для трепанопункції фронтальних синусів дозволяє виконувати
цю маніпуляцію в лікувальних закладах будьякого рівня.
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М.В. КАЛАШНИК, В.М. ВАСИЛЕНКО, А.А. КАРЧИНСКИЙ, Ю.М. КАЛАШНИК,
И.В. КРЫЛОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНОГО СИНДРОМА
Своевременная диагностика и адекватное
лечение шилоподъязычного синдрома (синдрома Игла-Стерлинга) остаются актуальной и зачастую до конца не решенной проблемой (В.В.
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Лебедянцев, 2004; С.М. Пухлик, 2012; М.В. Калашник, А.С. Журавлев, 2016). В значительной
степени это свзано с вариабельностью клинических симптомов, затрудняющих проведение
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

дифференциального диагноза. Этому способствует широкий спектр неврологических и психосоматических жалоб. Одной из причин, вызывающих данные изменения, являются анатомические изменения формы и расположения шиловидного отростка.
Данные соображения послужили основанием для проведения клинической оценки особенностей анатомического строения шиловидного отростка. Под нашим наблюдением находилось 12 человек – 7 (58,7%) мужчин и 6
(41,3%) женщин в возрасте от 48 до 62 лет) с
синдромом Игла-Стерлинга.
Окончательная верификация диагноза
подтверждалась исследованием состояния костных структур черепа на спиральном компьютерном томографе в 3Д формате. Отмечен достаточно большой разброс длины шиловидного
отростка, который колебался в пределах от 3,7
до 5,1 см, при средних отклонениях этих величин в пределах 4,3±0,7 см. Анатомотопографическое расположение дистального
отдела ШО характеризовалось парамедиальным
и паралатеральным расположением, что согласуется с исследованиями В.В. Лебедянцева
(2004). У 3 больных (25%) выявлено окостенение шилоподъязычной связки, что привело к
удлинению ШО на 1,5-2,1 см. Клинически дан-

ное состояние проявлялось появлением и усилением выраженного болевого синдрома при боковом смещении шеи, появленим дисфагии, развитием явлений парастезии на одноименной
стороне. Паралатеральное смещение шиловидного отростка с отклонением кзади у 2 пациентов (16,7%) сопровождалось формированием
тягостного «синдрома сонной артерии» (шилокаротидным синдромом). Характерными жалобами больных были резкие болевые приступообразные опущения в области одноименной
стороны лица с иррадиацией в височную область, орбиту.
В дальнейшем всем пациентам проведено
хирургическое лечение, которое выявило, что
более предпочтительным является наружный
поход к шиловидному отростку. Его использование обеспечило достаточно широкий, визуально контролируемый обзор дистальных отделов шиловидного отростка. Это позволило произвести резекцию удлиненной его части без
травматизации прилегающих анатомических
структур.
Таким образом, установлено, что полиморфизм анатомо-топографических особенностей в форме и расположении шиловидного отростка способствует многообразию клинических проявлений синдрома Игла-Стерлинга.
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С.Ю. КАРП, О.О. ГАЛАЙ, О.В. ЛУКАВЕЦЬКИЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ АДЕКВАТНОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ СТОМ НА ШИЇ
ЯК ХІРУРГІЧНОГО УСКЛАДНЕННЯ
Вступ. Поява стом на шиї є серйозною
проблемою у веденні післяопераційного періоду
у пацієнтів в процесі проведення радикального
лікування злоякісних пухлин ЛОР-локалізації.
Їх утворення погіршує перебіг процесів відновлення організму після травматичного хірургічного втручання. Такий негативний вплив вимагає якнайшвидшого вирішення тактики щодо
вибору адекватного лікувального алгоритму в
кожному окремому випадку з урахуванням
множинних факторів. Часто такий вибір являє
собою складну клінічну проблему, яка вимагає
прийняття консиліарного рішення із застосуванням консервативних та хірургічних методів
ведення цього ускладнення.
Матеріали та методи. Проведено аналіз
72 клінічних випадків, у яких мало місце утворення стом після комбінованого лікування злояЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

кісних новоутворень ротової порожнини, гортані та глотки за період 2011-2016р. Усі пацієнти
лікувались на базі відділення пухлин голови та
шиї Львівського онкоцентру та були оперовані в
радикальному об’ємі.
Результати
Частота появи стом серед наших спостережень не відрізнялись від світових показників,
становивши сумарно 20,07% від всіх оперованих у порівнянні з середнім показником в межах
9-23% згідно даних різних авторів, відповідно.
Найбільший відсоток стом утворювався після
операцій з приводу злоякісних новоутворень
глотки – 12,66%, найменший – 4,56% після хірургії пухлин ротової порожнини. Це зумовлено
анатомічною складністю даної ділянки та часто
значним дефектом тканин внаслідок проведення
фаринголарингектомії.
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Лікування пацієнтів проводилось як консервативно, без застосування активної хірургічної тактики, так і шляхом хірургічного закриття
дефекту після стихання запального процесу.
Нами було розроблено алгоритм при виборі методу лікування із врахуванням таких факторів
як розмір стоми, розташування первинної пухлини, активність запального процесу в ділянці
стоми, близькість до магістральних судин шиї,
наявність доопераційного променевого навантаження та важкої супутньої соматичної патології. У 25 випадках (34,72%) вдалось досягнути
стійкого ефекту та повного загоєння стоми вторинним натягом без застосування активної хірургії. Серед арсеналу методів застосовувались: 1)
встановлення назогастрального зонда; 2) компресійний бандаж; 3) посилена антибіотикотерапія; 4) регулярні санаційні некректомії; 5) обробка мазями, що сприяють росту грануляційної
тканини (Ialuset plus); 6) проведення серії сеансів гіпербаричної оксигенації; 7) проведення
парентеральної нутритивної підтримки та корекція показників гомеостазу. У 47 випадках
(65,28%) при появі стоми виникла потреба у
застосуванні хірургічного лікування після адек-

ватної підготовки ділянки стоми у зв’язку з низькими шансами останньої до самостійного закриття. При цьому ми намагались керуватись
ескалаційним підходом, який полягав у переході
від простіших методик закриття до складніших
у разі неефективності останніх. Зокрема, 85%
стом, які вимагали хірургічного втручання, вдалося закрити із застосуванням місцевих ротаційних та транспозиційних шкірно-жирових
клаптів. У випадку тотального дефекту глотково-стравохідного сегменту що мало місце у 7
випадках (15%), проводилось закриття із застосуванням складних шкірно-жирово-м’язових
клаптів на ніжках або шляхом реваскуляризації
вільного трансплантата з формуванням харчового каналу.
Висновки. Питання вибору адекватної тактики ведення стоми як хірургічного ускладнення повинно вирішуватись комплексно з урахуванням факторів у кожного окремо взятого
пацієнта. Лікувальний алгоритм повинен включати як консервативні, так і хірургічні методи,
що дозволить в максимально короткий час досягнути бажаного косметичного та функціонального ефекту у пацієнта.
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В.В. КИЗИМ, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, А.А. БЕЛОУСОВА, Я.В. КИЗИМ (КИЕВ, УКРАИНА)
PH-МОНИТОРИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ
Одним из объективных методов диагностики ларингофарингеального рефлюкса (ЛФР)
является суточное рН-мониторирование пищевода, заключающееся в регистрации кислых
рефлюксов в течение суток, что признанно «золотым стандартом» диагностики ЛФР (R.J.
Giacchi, 2000; P.C. Belafsky,2001).
ЛФР регистрируется у 40-60% больных с
нарушениями голоса (J.A. Koufman, 2002). Наряду с общепризнанными факторами риска (курение, алкоголь, HPV16), причиной возникновения рака гортани может являться ЛФР (A.
Deganello et al., 2015). Gilani и соавторы (2016)
наблюдали ЛФР у 10% амбулаторных пациентов, обратившихся к отоларингологу.
Целью нашего исследования явилась
изучение распространенности ларингофарингеального рефлюкса у больных раком гортани T12N0M0.
Материалы и методы. В ЛОР-онко клинике ГУ «Институт отоларингологии им. проф.
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А.И. Коломийченко НАМН Украины» нами наблюдались 59 больных раком гортани I-II стадии.
Женщин было 8 (13,6%), мужчин – 51 (86,4%).
Возраст больных варьировал от 47 до 79 лет, в
среднем составляя 62 года. Всем больным производились общеклинические, эндоскопические,
морфологические исследования, использовались
методы лучевой диагностики. Наряду с этим пациентам
производилось
суточное
рНмониторирование с помощью ацидогастрографа
АГ-1рН-М с электродной системой. Измерения
проводили в единицах рН при помощи одноэлектродного оригинального сверхтонкого микрозонда, оснащенного одним датчиком и носимого
автономного портативного регистрирующего
блока. Интервал измерений равнялся 2 с.
Мониторирование начинали натощак с
утра. Зонд вводили трансназально, датчик зонда
находился на уровне верхнего пищеводного
сфинктера, что позволяло фиксировать эпизоды
рефлюкса в глотку и гортань. Через 24 часа зонд
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

извлекали, математическую обработку и анализ
полученных данных производили при помощи
компьютерной программы «Ацидогастрограф».
Степень тяжести рефлюкса оценивали по критериям De Meester. Учитывали степень гистопатологической дифференцировки (G).
Результаты и их обсуждение. При анализе результатов суточного рН-мониторирования, патологический рефлюкс выявлен у 22
(37,3%) больных с морфологически верифицированным плоскоклеточным раком гортани T12N0M0. Среди них мужчин было 17 (77,3%),
женщин – 5 (22,7 %). При этом у 7 (31,8%) пациентов этой группы распространенность процесса соответствовала T1N0M0.
У15 (68,2%) больных ЛФР-ассоциированный рак гортани диагностирован в стадии
T2N0M0.

По критерию De Meester рефлюкс легкой
степени зарегистрирован у 2 (9,1%) больных,
средней степени – у 16 (72,7%), тяжелой степени – у 4 (18,2%). При анализе гистопатологической дифференцировки установлен плоскоклеточный рак гортани: ороговевающий – у 9
(40,9%) обследуемых, неороговевающий – 13
(59,1%).
Выводы
Ларингофарингеальный рефлюкс регистрируется у 37,3% больных раком гортани T12N0M0.
У большинства больных (72,7%) зарегистрирован патологический рефлюкс средней
степени тяжести.
Морфологические
аспекты
ЛФРассоциированного рака гортани требуют дальнейшего изучения.
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В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО,
А.С. ІСНЮК, Я.П. ГРИЦУН, С.О. ШАМРАЙ, С.В. СКИЧКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ СКЛЕРОМИ В УКРАЇНІ
ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО СКЛЕРОМНОГО ЦЕНТРУ (2012-16 рр.)
Згідно даних електронної бібліотеки
PubMed, в публікаціях зі США, Франції повідомляється про збільшення кількості спостережень хворих на склерому, в основному за рахунок осіб з несприятливим її перебігом, що емігрували з інших країн (T.V. Chan et al., 2008).
Продовжуються публікації повідомлень про
хворих з багатьох країн світу з несприятливим
перебігом склероми в Малі, Чилі, Китаї, Польщі, Індії, Марокко, Саудівській Аравії і Бахрейні, Тунісі, Бразилії та в інших країнах світу. Під
впливом різноманітних чинників (економічних,
демографічних, медичних), поширеність склероми в Україні за останні десятиліття змінилась.
Мета дослідження: вивчення динаміки поширеності склероми в Україні за період 2001-2016
рік. згідно матеріалів історій хвороб Українського склеромного центру.
За минулі 15 років (2001-2016 рр.) в Українському склеромному центрі, що розташований
на базі ЛОР-клініки Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, було зареєстровано 974 госпіталізації хворих на склерому, в середньому 64,9 госпіталізацій на рік. Географічна
структура хворих дещо змінилась за останні 5
років. Так, питома вага хворих з інших країн
зменшилась втричі (з 3,8% до 1,2%) в основноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

му за рахунок пацієнтів з Росії. Зареєстровано
лише 4 госпіталізації з Молдови. Відсоток хворих з АР Крим статистично вагомо не змінився
(3,3% проти 2,7%).
Структура хворих, що були госпіталізовані з різних областей України практично не змінилась, окрім несуттєвого зростання питомої
ваги пацієнтів з Вінницької (на 4,0%) і Луганської (на 1,0%) областей. Найбільше госпіталізацій хворих на склерому було зареєстровано з
Вінницької (31,6%), Київської (10,3%), Хмельницької (7,7%) і Житомирської (7,4%) областей
(рівень поширеності за останнє 5-ти річчя). Дещо менше госпіталізацій було з Херсонської
(4,9%), Полтавської (4,3%), Дніпропетровської
(3,9%), Донецької (3,8 %), Рівненської (3,8%),
Львівської (3,6%), Черкаської (3,5%) і ІваноФранківської (2,7%) областей. Поодинокі хворі
на склерому госпіталізувалися з Луганської
(2,6%), Чернігівської (1,6%), Сумської (1,4 %),
Запорізької (0,9%), Закарпатської (0,9%), Тернопільської (0,8%), Волинської (0,5%), Кіровоградської (0,5%), Харківської (0,5%) і Чернівецької (0,3%) областей.
На стаціонарне лікування поступали хворі
з несприятливим перебігом склероми: з стійкими (рецидивуючими) стенозами дихальних
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шляхів. На протязі останніх 5 років 70 хворих
(54,7 %) були госпіталізовані неодноразово. Збільшилась питома вага хворих з важким клінічним перебігом склероми, який проявлявся поєднанням активного інфільтративного або рубцевого стенозування дихальних шляхів з полівалентною медикаментозною алергією, що викликало необхідність більш частих госпіталізацій.
Так, 7 хворих за останні 5 років були госпіталізовані більше 10 разів (2,1 % госпіталізацій).
Видатні вчені (А.П. Красильников, Р.А.
Бариляк та ін.) шляхом експедиційних досліджень обґрунтували, що реальна кількість хворих на склерому перевищує диспансерну групу
хворих більше ніж в 3,2; 3,8 і 5,0 разів, відповідно. Тому з урахуванням виявлених тенденцій
кількість хворих на склерому в Україні у 20012011 рр. може коливатись в межах 605-945, а у

2012-2016 – 410-640 пацієнтів. Зважаючи на дані
Вінницьких
оториноларингологівсклероматологів К.П. Дерепи, В.Н. Величко і
В.К. Дерепи (1983), які за даними Українського
склеромного центру зареєстрували 2188 хворих
на склерому у 50-70 рр. можна вважати, що кількість хворих на склерому в Україні у 20012011 рр. знизилась дещо більш, ніж в 2 рази, а у
2012-2016 – більш ніж у 4 рази.
Таким чином, за період 2001-2016 рр.
спостерігається послідовна тенденція до зниження захворюваності на склерому при незначному зменшенні рівня госпіталізації. Зростає
рівень госпіталізації вперше виявлених випадків
склероми з несприятливим перебігом. Необхідно продовжити пошук методів активного виявлення, ранньої діагностики та підвищення ефективності лікування хворих на склерому.
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕКУРЕНТНОГО (ХРОНІЧНОГО) ТОНЗИЛІТУ
Рекурентний тонзиліт (J35.0 згідно
з МКХ-10) – це стан піднебінних мигдаликів,
який проявляється пригніченням неспецифічних
факторів природної резистентності організму,
порушенням гуморальної та клітинної ланок
імунітету й супроводжується інтоксикацією організму з подальшим розвитком місцевих
і загальних ускладнень.
Мигдалики – це скупчення лімфаденоїдної тканини в глотці. Лімфоїдна тканина глоткового кільця Вальдейера-Пирогова належить
до лімфоепітеліальних утворень, таких як Пеєрові бляшки, солітарні фолікули та апендикс, які
складають лімфоепітеліальний комплекс з назвою MALT (mucosal assotiated lymphoid tissue –
лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовою
оболонкою.) Це периферичні органи імунної
системи. Анатомо-функціональна одиниця піднебінного мигдалика – криптолімфон (A.
Fioretti, 1961). Основна фізіологічна роль мигдаликів – інформаційна (інформація організму
про живий та не живий зовнішній антигенний
світ; формування системного імунітету у вигляді продукції антитіл та формування «клітин імунної пам'яті»; вироблення секреторного імуноглобуліну А (SIgA) для захисту слизової оболонки організму).
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При клінічному огляді хворих можна визначити запальні зміни оточуючих мигдалик тканин і утворень, які характеризують їх стан (мигдаликів) і сприяють рецидивам захворювань. Достовірні ознаки рекурентного тонзиліту: стійка
гіперемія країв передніх піднебінних дужок; валикоподібне потовщення країв передньої та задньої піднебінних дужок; набряк країв верхніх
відділів піднебінних дужок, які охоплюють верхній полюс мигдалика; стійке збільшення лімфатичних вузлів на рівні кута нижньої щелепи по
передньому краю кивального м’язу; неприємний
запах з рота – халітоз; рубцеві спайки між мигдаликом та піднебінними дужками; ригідність піднебінних мигдаликів при ротації; ангіни в анамнезі; рідкий гній в лакунах.
Немає жодної специфічної ознаки або
симптомокомплексу, які були б властиві тільки
для рекурентного тонзиліту і тим більше характеризували функцію піднебінних мигдаликів.
При проведенні досліджень було виявлено такі зміни:
- формування морфологічної картини цирозу мигдаликів із розвитком деформації
та ригідності мигдаликів; у лімфоїдній тканині
спостерігаються атрофічно-гіперпластичні процеси;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

- в паратонзилярних тканинах виявляються атрофічно-склеротичні зміни. Строма втрачає
еластичність і деформується за рахунок розростання сполучної тканини, у наслідок чого страждає евакуаторна функція лакун. Також спостерігаються атрофічні зміни підлягаючих смугастих м’язів;
- в глибині лакун часто спостерігаються
атрофічні зміни покривного епітелію та ділянки
ерозування. Утворення із лакун замкнутих епітеліальних кіст;
- епітеліальна вистілка інфільтрується запальними клітинами, які беруть на себе
бар’єрну функцію, але через свої активні фагоцитарно-метаболічні властивості сприяють подальшому пошкодженню епітеліального пласта,
та формуванню «патологічного кола».
Визначено: патологічні зміни в мигдаликах
відображають порушення гістологічної будови
криптолімфона; відсутні класичні морфологічні

аспекти хронічного запалення лімфаденоїдної
тканини піднебінних мигдаликів, оскільки розвиваються атрофічно-гіперпластичні процеси; запальні зміни призводять до розростання сполучної
тканини в паренхімі та в паратонзилярних тканинах, що призводить до втрати еластичності, виникає патологічна ригідність мигдаликів, деформації крипт, потовщення передніх піднебінних
дужок, у наслідок чого страждає евакуаторна
функція лакун та виникає ригідність мигдаликів;
внаслідок антигенного перенавантаження чи
конкурентної дії антигенів в лімфаденоїдній тканині виникає функціональна депресія, яка веде до
погіршення функції мигдаликів, що клінічно
проявляється збільшенням кількості гострих епізодів захворювання (ангін).
Тому своєчасне консервативне лікування
рекурентного тонзиліту сприяє нормалізації
морфологічної картини мигдаликів і відновлення їх функції.
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ЦИТОКИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫХ СКЛЕРОМОЙ
Цитокины относятся к пептидам, влияющим на межклеточные взаимодействия в процессе формирования иммунной защиты, и поэтому косвенно могут отражать вектор этой защиты и определять степень и характер воспалительных изменений. Нами было исследовано
содержание антогонистических по направленности действия пар цитокинов: γ-интерферон /
интерлейкин-4 (« проаллергический» цитокин) и
провоспалительный интерлейкин-1β и противовоспалительный интерлейкин-10.
Обследовано 30 больных склеромой, из
которых у 7 был поставлен диагноз – атрофическая форма (АС), 14- рубцовая (РС) и у 9 больных-инфильтративная (ИС) форма склеромы. 10
практически здоровых людей (группа К) аналогичного возраста ( 22-45 лет). Лиц мужского
пола в группе АС было 4, в группе РС-6 и ИС-5,
в группе К-5. Забор материала ( периферическая
венозная кровь ) проводили стерильно в день
поступления в клинику. В сыворотке крови
больных и контрольных пациентов методом
иммуноферментного анализа определяли со-

держание цитокинов – γ-интерферона, интерлейкинов 1β, 4 и 10, применяли ИФА-метод,
анализатор Stat Fax 2100 – США, реактивы ООО
Цитокин, РФ). Статистическая обработка по
А.Н. Герасимову (2007) с применением непараметрического критерия «U».
Было определено, что у больных склеромой при всех формах достоверно повышено содержание γ-интерферона и интерлейкина-1β, т.е.
цитокинов с выраженным провоспалительным
действием. Наряду с этим при АС в крови больных повышается и содержание интерлейкина-4,
а при ИС и противовоспалительного интерлейкина-10, что косвенно отражает клинические
этапы в генезе склеромы. Полученные данные
свидетельствуют о преобладании воспалительного вектора в течении склеромного процесса,
что предполагает проведение интенсивной противовоспалительной терапии, эффективность
которой может быть определена не только по
клиническим признакам заболевания, но и по
уровню про- и противовоспалительных цитокинов.
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(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ СКЛЕРОМИ
Проблема патогенетичного лікування
хворих на склерому залишається до кінця невирішеною. На базі ЛОР-клініки ВОКЛ ім. М.І.
Пирогова протягом 50 років функціонує Республіканський склеромний центр, і 110-130 хворих
на склерому щорічно проходять обстеження та
лікування. Станом на квітень 2017 р. у створеній
електронній базі клініки зареєстровано 128 хворих на склерому, які знаходяться на диспансерному обліку. Серед них за останні 5 років вперше виявлено склерому у 34 пацієнтів.
Принципи етіопатогенетичного лікування
хворих на склерому зумовлені її клінічною формою (рубцева, інфільтративна, атрофічна), характеристиками стенозу дихальних шляхів (локалізація, гістологічна стадія, ступінь), безпечністю, ефективністю та економічною доступністю фармакотерапії тощо.
Так, при переважно інфільтративній формі склероми необхідно вирішити питання: 1)
тактику ведення інфільтратів (видалення хірургічно, електро- радіохвильова коагуляція,
кріодеструкція, ультразвукова дезінтеграція,
лазерна евапорація, коблація тощо); 2) антибактеріальна терапія (бажано за чутливістю
Klebsiellae Rhinoscleromatis (амікацин, ципрофлоксацин тощо); 3) препарати гіалуронідазної дії (лідаза).
При переважно рубцевій формі склероми
необхідно вирішити: 1) тактику відношення до
рубцевої тканини, яка залежить від локалізації,
гістологічної стадії, ступеню стенозу дихальних
шляхів: а) радикального видалення (наведено
вище); б) тривалого стентування (V-, Т-подібні
стенти Дюмон, Поліфлекс тощо) в) бужування
спеціальними носоглотковими бужами, бужами
Шретера, трубками трахеобронхоскопів Брюнінгса, Мезріна, Фріделя з наступним фармацев-

тичним електровібромасажем; г) при показаннях
– рентгенотерапії.
У випадках стенозу гортані внаслідок переважно інфільтративної або рубцевої форм
склероми з неможливістю або неефективністю
виконання інших методів дестенозуючої терапії
показана трахеотомія з наступною декануляцією
і пластикою трахеостоми при стійкому відновленні дихання.
При переважно атрофічній формі склероми, та при інших формах корисними є: 1) лаваж
дихальних шляхів з повторними інгаляціями,
інстиляціями або тривалим використанням (на
тампонах) антибактеріальних, протизапальних,
муколітичних, імуностимулюючих засобів, радонової води (Пухлик Б.М., Барціховський А.І.,
Дмитренко І.В., 2011); 2) загальне комплексне
лікування з використанням антибактеріальних,
протизапальних, муколітичних, імуномодулюючих (Дерепа В.К., 1980), препаратів, вакцинотерапії (Пеньковий В.І., 1973), пробіотиків, біостимуляторів,
атиоксидантної
(токоферол,
ГОМК, глутаргін) і вітаміно- (вітаміни А, С,
група В) і оксигенотерапії (К.П. Дерепа, 1961,
1967) в т.ч. ГБО. В період стійкої ремісії рекомендовано санаторно-курортне лікування з застосуванням радонової води (Кіщук В.В., Дмитренко І.В., 2011).
Таким чином, багатогранність первинно
хронічного клінічного перебігу різних форм
склероми з можливістю ускладнень стенозом
дихальних шляхів складність поетапного медикаментозного лікування в умовах відсутності
страхової медицини цього соціально незахищеного контингенту хворих, потребує подальшого
дослідження ефективних сучасних методів ранньої діагностики склероми та її етіопатогенетичного лікування.
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В.В. КІЩУК, А.С. ІСНЮК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, О.Д. БОНДАРЧУК,
К.А. ЛОБКО, Я.П. ГРИЦУН, В.В. МАКСИМЧУК, С.О. ШАМРАЙ, С.В. СКІЧКО
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ЧУТЛИВІСТЬ КЛЕБСІЄЛИ СКЛЕРОМИ
ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
Актуальність. Попри значні у спіхи у
дослідженні склероми питання лікування є актуальними і на сьогоднішній день. Важливим
компонентом успішного лікування склероми є
ефективна антибактеріальна терапія з найвищим
комплаєнсом до етіологічного чинника. Позитивні результати від лікування стрептоміцином
спостерігалися все рідше, оскільки з’являлись
стійкі до антибіотика штами бактерій. Пошук
адекватних антибактеріальних засобів ведеться і
по сьогоднішній день. Так, в різні часи застосовували левоміцетин (Н.А. Фомічев, Л.Б. Ельберт, 1956), поліміксін, еритроміцин (Н.А. Ізраітель, 1963), олеандоміцин (Н.К. Тітанова, 1967;
Н.А. Сахелашвілі, 1967).
Мета – дослідження чутливості Klebsiella
rhinoscleromatis до антибактеріальних препаратів в сучасних умовах.
Матеріали і методи. Було проведено мікробіологічне дослідження 14 хворих на склерому, яке включало виділення чистої культури
Klebsiella rhinoscleromatis з слизових оболонок

носу та ротоглотки з визначенням чутливості до
антибактеріальних препаратів згідно рекомендацій (метод стандартних дисків) за Наказом
МОЗ України № 167 від 05.04.2007 і рекомендаціями міжнародного комітету клінічних лабораторних стандартів (NCCLS, 2002).
Отримані результати. В результаті
проведеного дослідження виявлено чутливість
Klebsiella rhinoscleromatis до антибактеріальних
препаратів, що застосовуються у терапії хворих
на склерому: ампіцилін – 28,57%, амоксацилін/клавуланат – 42,85%, цефоперазон, цефтріаксон – 78,57%, тобраміцин – 85,71, амікацин –
92,85, ципрофлоксацин – 92,85%, левофлоксацин – 100%.
Висновки. При емпіричному призначенні
антибіотиків хворим на склерому найдоцільніше
надавати перевагу препаратам групи фторхінолонів (ципрофлоксацин, левофлоксацин) та аміноглікозидів (амікацин,тобраміцин), з подальшою корекцією терапії згідно антибіотикограми.
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.Д. ЛОБКО, Я.П. ГРИЦУН
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ГОЛОСОУТВОРЕННЯ І ДИХАННЯ У СТРУМЕКТОМОВАНИХ ХВОРИХ
У зв'язку із збільшенням кількості захворювань щитовидної залози (за поширеністю на
другому місці серед ендокринних порушень після цукрового діабету) видалення щитовидної
залози на сьогоднішній день є рядовою операцією. До можливих причин такої поширеності
захворювань щитовидної залози відносять погіршення екологічної ситуації, недостатнє надходження йоду в організм людей разом з їжею,
генетичні порушення, стреси і ін. Ще кілька десятиліть тому видалення щитоподібної залози
значно скорочувало тривалість життя і погіршувало її якість (тому операції з повного видалення залози робили рідко). Але з тих пір, як були
синтезовані гормони, прийом яких може повністю компенсувати відсутність щитоподібної заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

лози, тиреоїдектомія не є чимось, що сильно
впливає на якість життя хворого.
Найпоширенішим ускладненням, що виявляється на ранніх післяопераційних термінах,
є пошкодження зворотнього нерва, кровотечі,
післяопераційне нагноєння рани, нестача кальцію, судоми і ін. Парез гортані часто розвивається, якщо видаляються обидві частки щитоподібної залози або після видалення правої частки.
Зазвичай парези гортані класифікуються,
виходячи з їх етіології:
- міопатичний парез гортані (він виникає
як результат різного роду патологічних змін, що
відбуваються в самих м'язах гортані);
- нейропатичний парез гортані (даний
вид розвивається в разі ураження ділянки нер-
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вового апарату, який забезпечує іннервацію
гортані);
- функціональний парез гортані (обумовлений порушенням, пов'язаним з роботою кори
головного мозку – виникненням дисбалансу між
процесами гальмування і збудження).
Слід також сказати, що парези гортані
можуть бути як односторонніми, так і двосторонніми.
Людський голос – явище унікальне. Це
безцінний дар, завдяки якому людина отримує
можливість висловлювати свої думки, спілкуватися з оточуючими людьми, домагатися визнання у суспільстві, робити кар'єру. Мовне спілкування не може повноцінно здійснюватися при
порушенні голосоведення. Голос – це сукупність найрізноманітніших по частоті, інтенсивності і тембру звуків, які видає людина за допомогою голосового апарату. Голосовий апарат –
комплекс органів і систем, які беруть участь у
голосоутворенні. Тому так важливо відновити
функцію голосоутворення у струмектомованих
хворих.
На жаль стикаємось з тим, що перед хірургічним втручанням лише 50-62 % пацієнтів
проходять огляд у ЛОР-спеціаліста, а ще менше
у фоніатра. Тому за останні 5 років, спостерігаємо збільшення кількості пацієнтів з післяопераційним парезом, а надалі і паралічем гортані:
з 12-15% (2011 р.) до 19-21 % (2016 р.). Причо-

му виросла кількість пацієнтів з двобічним парезом гортані на 3%, що супроводжується не
лише типовими скаргами пацієнта на: охриплість голосу, кашель, важкість при розмові,
утруднене дихання, а збільшення надання хірургічної допомоги таким хворим. За останні 9 місяців на базі ЛОР-відділення ВОКЛ ім.
М.І.Пирогова за медичною допомогою з приводу стенозу гортані 3-4 ст. звернулись 5 пацієнтів. Необхідно додати, що всі пацієнти мали в
анамнезі операцію по видаленню щитоподібної
залози 2 і більше років тому. Тобто, тривалий
час були компенсовані у диханні і вели соціально-активний спосіб життя. Всім цим пацієнтам
надана хірургічна допомога – трахеотомія, з послідуючою однобічною аритено-хордектомією.
Питанням голосоутворення у даних пацієнтів займається фоніатр, шляхом призначення
протинабрякових препаратів: антигістамінних,
десенсибілізуючих засобів; антибіотиків, протизапальних, противірусних засобів; вітамінів;
біогенних стимуляторів; препаратів для поліпшення нервової провідності і нейропротектори;
психотропних засобів; ноотропів, судинних засобів; гормональних препаратів; міорелаксантів;
голковколювання; електрофорезу; лікувальних
блокад; електростимуляції нервів; ендоларингеальної стимуляція м'язів; диадинамічних струмів; масажу та обов′язкою реабілітацією голосу
шляхом фонопедичних вправ.
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А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ
КОСТНОЙ ИНВАЗИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЬЕМА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи
занимает 75-80%, и 1-2% – среди всех локализаций рака. Большинство этих пациентов поступает на лечение с распространенными формами
(Т3-4) опухолей. Основной причиной запущенности является недостаточность визуального
контроля и позднее проявление клинических
симптомов. Современные топические и специальные методы исследования дают возможность
установить диагноз на более ранних стадиях с
возможностью верификации диагноза на дооперационном этапе.
Цель исследования: Исследовать прогностическое значение экспрессии ММР-9 и TIMP-
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1 в качестве маркеров костной инвазии опухоли
у больных плоскоклеточным раком верхнечелюстной пазухи для определения объема хирургического лечения.
Материалы и методы: проведено исследование 103 пациентов в возрасте от 20 до 85
лет с гистологически подтвержденным диагнозом плоскоклеточного рака верхнечелюстной
пазухи ІI-IV ст. (T2-4N0-3M0).
По степени гистологической дифференциации G1 – 13 пациентов (12,62%), G2 – 52
(50,49%), G3 – 38 (36,89%).
Для количественной оценки уровня экспрессии иммуногистохимических маркеров
MMP-9 и ТІМР-1 (TermoScientific, США) и опЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ределения глубины инвазии опухолевых клеток
в каждом наблюдении плоскоклеточного рака
верхнечелюстной пазухи использовали фотоцифровую морфометрию.
Всем пациентам проведено полное стандартное обследование. Классическими методами определения костной инвазии служили топические методы (МСКТ, МРТ) и эндоскопические методы. Пациенты были распределены на
две группы в зависимости от наличия костной
инвазии: группа больных ПР с инвазией – n=71
(68,93 %); и группа сравнения ПР без инвазии –
32 (31,07 %).
У всех пациентов одним из методов радикального лечения было радикальное хирургическое лечение.
Результаты
У больных определено преимущественно
умеренный 75 (72,82%) и высокий уровень экспрессии ММР-9 9 (8,74%), в целом 84 случаев
(81,55%), что подтверждает высокую степень
инвазии опухоли. У больных с инвазией степень
экспрессии ММР-9 была существенно выше чем
среди пациентов с безинвазивными новообразованиями (р<0,001).
При исследовании экспрессии TIMP-1 у
пациентов определялось, что у 92 (89,32 %)
больных отмечался инвазивный рост опухоли. В
большинстве наблюдений в группе с инвазией
отмечалось отсутствие либо слабая экспрессия.

Проведенные оперативные исследования:
у 9 пациентов T2N0М0 – 9 (8,74%) опухоли были
полностью удалены эндоскопическим трансназальным доступом. При супраструктурных опухолях T3N0-3М0 – 58 (56,31%) производилась частичная резекция верхней челюсти с вариантами
радикальных шейных диссекций. При мезоструктурных опухолях Т4N0-3М0 – 33 (32,04%) применяли тотальную резекцию верхней челюсти с
вариантами радикальных шейных диссекций.
У трех пациентов при опухолях Т4N0-1М0
– 3 (2,91%); произведены краниофациальные
операции с одновременным использованием
методики эндоназальной эндоскопии и интраоперационной навигации.
Выводы
Проведенное исследование и полученные
данные достоверно подтверждают прогностическую значимость уровня экспрессии молекулярных маркеров ММР-9 и ТІМР-1 относительно
костной инвазии у больных с раком верхнечелюстной пазухи.
При сравнении данных об инвазивным
характере роста опухоли по данным топических
методов (МСКТ, МРТ), эндоскопических методов (71 пациент) и экспрессии маркеров (ММР9 -84, ТІМР-1 – 92), последние имели достоверно выше показатели, что объективно обосновывало изменение объема радикального оперативного лечения.
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О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ЦИКЛІН Д1 ТА ПРОАПОПТОТИЧНІ МОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ
ТА ЇХ ПРОГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЩОДО МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ
Рак гортані є частою локалізацією плоскоклітинного раку голови та шиї. Не дивлячись
на прогрес у хірургічному, променевому та інших радикальних способах лікування плоскоклітинного раку голови та шиї, виживаність хворих з цією патологією залишається незмінною.
Основним фактором що впливає на виживаність
хворих є наявність реґіонарних метастазів.
Роль молекулярних маркерів цикліну Д1,
каспази 3 і р21 у хворих на рак гортані та їх
зв’язок з метастазуванням повністю не визначений. Дослідження у цьому напрямі можуть бути
застосовані для визначення об’єму втручання на
реґіонарних лімфатичних вузлах у хворих на рак
гортані завдяки індивідуальному визначенню
фенотипу пухлини.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Мета нашої роботи дослідити рівні експресії імуногістохімічних маркерів цикліну D1,
каспази 3 та р21 в зразках плоскоклітинних раків гортані у пацієнтів з метастазами в реґіонарні лімфатичні вузли та без них, з метою подальшого практичного застосування вищезазначених маркерів в якості прогностичних.
Основну групу дослідження склали 39
хворих на рак гортані з метастазами в реґіонарні
лімфатичні вузли, групу порівняння – 31 хворий
на рак гортані без метастазів. Досліджувалися
гістологічні препарати раку гортані імуногістохімічним метод з використанням маркерів циклін D1, каспази 3 та р21.
При порівнянні основної групи з реґіонарними метастазами та групи без реґіонарних
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метастазів між ними визначаються суттєві розбіжності (р<.01) за ступенем експресії усіх досліджених маркерів. При визначенні діагностичної точності молекулярних маркерів щодо реґіонарного метастазування найбільшу чутливість
(97,4%) має p21WAF, меншу – циклін D1 (87,2 %)
і найменшу (76,9 %) – каспаза 3. Рівні специфічності дещо нижчі і складають, відповідно,
45,2 %; 61,3 % та 67,74 %. На підставі ROCаналізу доведено, що усі досліджені маркери
мають діагностичну цінність щодо прогнозування метастазування раку гортані. Найбільшу
прогностичну цінність має циклін D1 (0,780),
дещо йому поступається каспаза-3 (0,719) і найменші дискримінантні можливості має p21WAF
(0,694). Діагностичну точність щодо прогнозу
метастазування раку гортані можна охарактеризувати як добру для цикліну D1 і каспази-3 та як
середню для p21WAF.
Всім хворим з виявленими реґіонарними
метастазами проведене оперативне втручання.
На основі вищевказаних досліджень нами планувався об’єм оперативного втручання на лімфатичних вузлах шиї. Селективна лімфодисекція виконана 19 (48,7%), модифікована – 12
(30,8%), радикальна (в тому числі розширена
радикальна) 8 (20,5%).
У 7 пацієнтів на основі рутинних методів
обстеження не було виявлено проростання стінки внутрішньої яремної вени, проте висока агресія пухлинного росту, виявлена імуногістохімічним методом обумовила розширення об’єму
оперативного втручання з селективної до моди-

фікованої лімфодисекції. У 4 пацієнтів був виявлений контакт з зовнішньою сонною артерією
та (або) підщелепною слинною залозою, у хворих з високими показниками експресії молекулярних маркерів пухлинної агресії виконувалася
розширена радикальна лімфатична дисекція.
Дослідження молекулярних маркерів цикліну Д1 показало його експресію на рівні
58.3 (18.5) % (M (SD)) для групи ПРГ без метастазів – 48.6 (17.7)%, для групи з метастазами –
66.0 (15.3)% (P<.001) досліджений рівень експресії p21WAF коливався від 18 % до 94 % та в
середньому, склав 55.3 (22.1)%, для групи без
метастазів – 45.2 (26.0)%, для групи з метастазами – 63.3 (14.3)% (P<.001). Висока експресія
каспази 3 була виявлена у 40 (57.1)% і була суттєво нижчою (P<.001) у групі без метастазів
10 (32.3) % порівняно з групою хворих на рак
гортані з реґіонарними метастазами –
30 (76.9) %. Найбільше значення AUC (0.780)
встановлено для цикліну D1, дещо йому поступається (0.719) каспаза-3 і найменшу AUC
(0.694) має p21WAF (P<.01). показало підвищений
ступінь їх експресії при метастазуванні раку
гортані, що може бути використано для визначення прогнозу перебігу захворювання та вибору об’єму лімфатичної дисекції. Не визначено
достовірних зв'язків експресії цих маркерів з
рецидивами плоскоклітинного раку гортані та
ступенем диференціювання пухлини. Додаткове
дослідження цих маркерів може поглибити наші
знання щодо молекулярної біології пухлини та
визначення прогнозу перебігу захворювання.

© О.В. Ковтуненко,С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2017

Д.Н. КОКОРКИН, А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ УХА
С ОБЛИТЕРАЦИЕЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ
СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
Актуальность: до сегодняшнего дня облитерация трепанационной полости остается
востребованным приемом в лечении больных
ХГСО. В современной литературе широко обсуждались преимущества и недостатки различных способов облитерации. В среде отохирургов существует устоявшееся мнение, что использование приема облитерации повышает
риск рецидива болезни в отдаленном послеоперационном периоде. Тем не менее, многие хирурги продолжают использовать эту методику в
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своей практике, привнося элементы собственных разработок.
Отечественная и зарубежная отохирургия
имеет богатый опыт применения методики облитерации у больных ХГСО. Большинство работ подводят многолетние итоги реконструктивных операций с мастоидопластикой у взрослых пациентов. На наш взгляд, не каждая методика из арсенала «взрослой» отохирургии подходит для детского возраста. Необходимо учитывать темпы «роста» височной кости, степень
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ее пневматизации, особенности подростковой
вегетативной симптоматики, факторы сопутствующих и фоновых состояний ребенка. Несмотря на широкий выбор хирургических приемов,
выбор варианта операции у ребенка с ХГСО
остается строго индивидуальным. В расчет берется не только патоморфология отита, но и
возраст пациента. Важно так же постоянное динамическое наблюдения за оперированным ребенком.
Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности реконструктивных операций уха с облитерацией у детей с
ХГСО.
Материалы и методы: в работе представлены сведения о результатах хирургического лечения 138 больных ХГСО с краевой перфорацией барабанной перепонки: 53 ребенка 5-18
лет и 58 взрослых больных в возрасте 25-65 лет.
Результаты лечения сравнивали с группами контроля: 12 детей и 15 взрослых пациентов, которым выполнялись санирующие операции уха
«открытого» типа без облитерации. Изучали
отдаленные результаты реконструктивных операций уха с облитерацией. Преобладали отиты с
холестеатомой: соответственно группам 65%
детей и 63 % взрослых пациентов. Эффективность выполненных операций оценивали в отдаленном послеоперационном периоде (3-5 лет).
Результаты исследований и их обсуждение: все пациенты условно подразделены на 3
группы. В 1-й группе (28 детей и 31 взрослый) в
качестве базовой операции использована санирующая операция «открытого» типа с облитерацией. В ходе выполнения санирующего этапа
операции были сформированы несколько типов
трепанационных полостей, которые отличались
избыточным объемом (более 4 мл) и деструктивными изменениями (кортикальные дефекты с
обнажением мозговых оболочек, сигмовидного
синуса, деструкцию канала лицевого нерва или
фистула лабиринта). В этой группе использовали свободные фасциальные и периостальные
лоскуты, перемещенные мышечно-фасциальные
лоскуты, аутокость кортикального слоя сосцевидного отростка. В ходе облитерации выполнялась пластика кортикального дефекта стенок
и уменьшение объема послеоперационной полости. Чаще других использовался «открытый»
вариант тимпанопластики с «костно-мышечной
облитерацией». В результате проведенных операций, в отдаленном послеоперационном периоде удовлетворительный морфологический
результат получен у 84,6% детей и 86,6% взрослых больных, при этом общий процент рецидивной холестеатомы не превышал 12,4 %. Отдаленные функциональные результаты отличаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

лись стабильностью. Так, пороги ВПЗ не превышали значение 28,5 дБ в группе детей и 35 дБ
у взрослых больных. КВИ сократился на 23,2 дБ
в группе детей и на 18 дБ у взрослых пациентов.
Во 2-й группе больных (25 детей и 27
взрослых) для облитерации использовали губчатуюаутокость с костным мозгом и фрагменты
т.н. «эпифизарной пластинки» гребня повздошной кости. Прототипом предложенного варианта реконструктивной операции уха является авторская методика профессора В.И. Диденко
(2002). Предложенный нами способ основан на
использовании «закрытого» варианта реконструктивной операции с одномоментной облитерацией. Главное преимущество нашей методики
состоит в использовании губчатой аутокости и
костного мозга, которая показывает наилучшие
биопластические свойства в сочетании с эффектом медуллотерапии. Известны высокие репаративные возможности костной ткани в детском
возрасте. Перестройка кости у детей происходит
весьма интенсивно. В течение первого года
жизни перестраивается до 70 % костной ткани.
Костная ткань ребенка содержит больше воды и
органических соединений, чем кость взрослого
человека. У активно растущей детской кости
огромная площадь ветвления хорошо развитых
метафизарных и эпифизарных артерий. Интенсивная васкуляризация обеспечивает рост костной ткани и ее быструю регенерацию, и самое
главное – создает благоприятные условия для
функционирования красного костного мозга.
Начиная с 7-летнего возраста удельное количество сосудов в костной ткани постепенно
уменьшается и вновь критически нарастает с
наступлением пубертатного периода. Эффект
стимулирующего действия костного мозга основан на действии медуллопептидов. Практика
медуллотерапии является новым и на наш
взгляд наиболее перспективным направлением в
лечении дистрофических процессов ЛОРорганов. В особенности это касается детского
возраста. Вторым важным преимуществом является возможность использования отмоделированных фрагментов эпифизарного хряща. Это
позволяет одномоментно выполнить пластику
дефекта цепи косточек, тимпанальной мембраны, провести облитерацию адитуса и закрыть
кортикальный дефект стенок трепанационной
полости.
В отдаленном послеоперационном периоде у 11% взрослых пациентов возник рецидив
гноетечения с формированием стойкой перфорации и частичным рассасыванием аутотрансплантата. В 9,5% случаях наблюдали рецидив
холестеатомы. Через 16-18 месяцев после операции наблюдали упорное гноетечение с фор-
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мированием стойкой перфорации тимпанальной
мембраны на фоне рецидива холестеатомы у 12
% оперированных детей.
В отдаленном послеоперационном периоде удовлетворительные функциональные результаты операций наблюдали у 86% детей и
85,2% взрослых пациентов. При этом пороги
ВПЗ не превышали уровень 33 дБ в группе детей и 37 дБ у взрослых пациентов. КВИ удалось
сократить на 17 дБ в группе детей и на 21,2 дБ у
взрослых.
В целом использование различных способов облитерации оказались эффективнее в сравнении с результатами в контрольной группе, где
преимущественно выполнялись санирующие
операции уха без реконструкции. У 30% больных этой группы, с обширным послеоперационным дефектом сформировалась т.н. «болезнь
трепанационной полости», которая отличалась
избыточным гранулированием тканей, упорными гноетечениями и мокнущим дерматитом начальных отделов слухового прохода. За 5 лет

послеоперационных наблюдений повышение
порогов ВПЗ у этих больных достигло значений
47-57 дБ.
Заключение: реконструктивное вмешательство у ребенка с ХГСО является мероприятием рискованным. К этапу реконструкции необходимо приступать при полной уверенности в
санации воспалительного очага. При выполнении хирургического вмешательства у ребенка с
ХГСО необходимо избегать формирования обширной трепанационной полости и по возможности, стремиться к выполнению т.н. «закрытого» варианта операции. Методика облитерации
является действенной профилактикой «болезни
трепанационной полости». При облитерации
трепанационной полости необходимо отдавать
приоритет аутотканям. По нашему мнению,
наилучшим материалом для реконструкции и
пластики среднего уха является губчатая аутокость с костным мозгом в сочетании с отмоделированными фрагментами эпифизарного хряща.

© Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2017

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, І.А. КОСАКІВСЬКА, О.Ю. БРЕДУН, В.В. СИНЯЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ПІДГОТОВКА ДИТЯЧИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кафедра дитячої ЛОР, аудіології та фоніатрії є опорною з дитячої отоларингології та
сурдології. На сьогоднішній день існує спеціалізація протягом 5 і 2 міс, з 10.12.2007 (наказ МОЗ
№ 793) відновлена інтернатура, є курси тематичного удосконалення (ТУ) 1, 2 тижні та 1 міс; 1місячні цикли ТУ для педіатрів і лікарів швидкої допомоги, сімейних лікарів, передатестаційні цикли, цикли стажування, клінічна ординатура. На кафедрі проводяться цикли спеціалізації з
сурдології, ПАЦ з сурдології, ТУ з фоніатрії та
гомеопатії. Існує також форма навчання за індивідуальним планом.
Підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності «Дитяча отоларингологія» проводиться за
програмою та навчальним планом, розробленими згідно з наказами МОЗ України та у відповідності з вимогами «Положення про спеціалізацію /інтернатуру/ випускників вищих медичних
і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів
акредитації». Навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності «Дитяча
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отоларингологія», тривалістю 1,5 роки, переглянуті та доповнені співробітниками кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та схвалені Координаційною науково-методичною радою з
післядипломної освіти лікарів і провізорів при
управлінні освіти і науки Міністерства охорони
здоров’я України у 2016 р.
Інтернатура проводиться у формі очнозаочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і
закладів післядипломної освіти, які мають дозвіл МОЗ України на проведення даного виду
навчання слухачів – це кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика і оториноларингології з дитячою отоларингологією Харківської медичної
академії післядипломної освіти, а також стажування в сертифікованих базових установах охорони здоров’я.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Практичні оториноларингологи підвищують кваліфікацію також на конференціях,
з’їздах, симпозіумах, майстер-класах в Україні
та за кордоном, використовують Інтернет.
Слід відмітити, що на сьогодні зростає
роль самостійної підготовки лікаря. Цьому

сприяє і наказ МОЗ України від 07.07.2009 №
484 «Про затвердження змін до положення
про проведення іспитів на передатестаційних
циклах», яким передбачено перед зарахуванням на ПАЦ наявність певної кількості
балів.

© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, О.Ю. Бредун, В.В. Синяченко, 2017

М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ТУБАРНА ДИСФУНКЦІЯ
З часу відкриття євстахієвої труби (слухової труби, фаринго-тимпанальної) Б. Євстахієм
(1563), було встановлено вплив її функції на
стан середнього вуха. Сучасними науковими
анатомо-фізіологічними дослідженнями встановлено: її кісткова частина є прямим продовженням системи порожнин середнього вуха і частіше має назву «протимпанум», а перетинчатохрящева її частина є продовженням верхніх дихальних шляхів з набагато складнішою анатомічною будовою і функціями (еквіпресоновентиляційною-аеродинамічною, евакуаторнодренажною, захисною. При здійсненні функцій
СТ беруть участь багато факторів: м’язи слухової труби (m. TVP, m. LVP а також тубарноглотковий м’яз, «muscular compliance of
Eustachian tube»), стан миготливого епітелію в
просвіті труби, вегетативна і моторна іннервація. Основну роль у механізмі розкриття верхньої частини СТ (перший клапан під перешийком) відіграє внутрішня частина (m.-dіlation) m.
TVP. При його скороченні під час акту ковтання
відтягується зовнішньо-передня стінка слухової
труби, розширюючи просвіт на дуже короткий
час (в середньому 250 мс). На розкриття нижнього клапану СТ впливає m. LVP, скорочуючись відтягує задню частину хряща СТ до середини і донизу, максимально розкриваючи глоткове вічко СТ (другий клапан) – від 250 до 451
мс. Honjo I. (1988) дослідив, що завдяки роботі
цих тубарних м’язів створюються помпоподібні
рухи в просвіті слухової труби: спочатку відкривається верхня частина труби перед її перешийком, відсмоктуючи весь вміст з кісткової
частини СТ (протимпануму), після цього стінки
труби у верхній частині стискаються, з цієї ділянки вміст проштовхуєтся в уже розкриту нижню частину до глоткового вічка (яка в спокою
закрита – другий клапан).
Розкриття залежить від стану хряща,
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ни внутрішньо-барабанного тиску (ВБТ), моторної та вегетативної нервової регуляції, барорецепторів.
Розлад (порушення, дисфункція) цих
функцій значуще впливає на розвиток патологічних змін в системах середнього вуха. Тому
вченими всього світу приділяється особлива
увага на діагностику та лікування тубарної дисфункції. Результатами таких досліджень стали
монографії: F. Zolner – «Anatomie, Physiologie,
Pathologie und Klinik Ohrtrompete»,1942; J. Terracol, A. Corone, J. Guerrier – «La trompe
d`Eustache», 1949; J. Kimle – «Cinnost Eustachovy
trubice», 1951; K. Flisberg – «Ventilatory studies
on the Eustachian tube», 1966; R. Riu, L. Flottes, J.
Bouche, R. Le Den – «La physiologie de la trompe
d`Eustache», 1966; I. Honjo – «Eustachin Tube and
Middle Ear Diseasses», 1988; Ch. Martin, J. Magnan, J.P. Bebear et 22 collaboration – «La trompe
auditive», 1996; М.Ю. Бобшко, А.И. Лопотко –
«Слуховая труба»; Ch. D. Bluestone – «Eustachian Tube: Structure, Function, Role in Otitis Media», 2005; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф.
Мельников, Ю.В. Гавриленко, Д.Д. Заболотна,
Ю.А. Молочек – «Запалення слухової труби»,
2009.
Тубарна дисфункція (ТД) має численні
причини. Американський вчений, організатор
кафедри дитячої отоларингології в Піттсбурзькому медичному університеті і 8-ми міжнародних конгресів по патології вуха і слухової труби
проф. Ch.D. Bluestone, автор більше 100 наукових робіт (починаючи з 70-х років ХХ ст.) в монографії за 2005р. класифікує наступні причини
ТД: 1. Анатомічна обструкція СТ (механічна): а)
внутрішнього просвіту труби – найчастіше запального характеру, б) в тканинах стінок труби,
в) перитубарна (гіпертрофована лімфоїдна тканина, пухлини). 2. Порушення відкриття глоткового вічка труби – «функціональна обструкція»
– в результаті слабого скорочення тубарних
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м’язів (порушена іннервація м’язів труби, у дітей з розщеленою м’якого піднебіння, надмірна
щільність хряща труби, вроджена патологія волокон м’язів труби і глотки, набряк в ділянці
глоткового вічка труби). 3. Втрата захисної функції СТ: коротка труба, зіяюча труба, порушення складу тубарного секрету та МЦТ (відсутність сурфактантів, лізоциму, імуноглобулінів).
На порушення МЦТ та відкриття труби впливає
відсутність взаєморегуляції газів між тимпанальною порожниною і соскоподібним відростком, гастро-езофаго-фарингеальний рефлюкс.
Проте найчастішою причиною розвитку тубарної дисфункції (ТД) встановили запальний процес ВДШ: або вірусний чи бактерійний, або
алергічний.
Враховуючи важливу проблему патології
слухової труби в минулому столітті (1997) в
Женеві організовано міжнародний центр по вивченню розладів середнього вуха і слухової труби – «Middle ear and Eustachian Tube Disorder
Center», в першій декаді ХХІ ст. в США організовано
міжнародну
групу
вченихотоларингологів по вивченню причин та розроблення сучасних методів лікування, в тому числі

і хірургічних «Eustachian Tube Study Group». В
2015р. на симпозіумі Eustachian Tube Study
Group (за участі вчених США, Англії, Норвегії,
Нідерландів, Німеччини) по проблемі тубарної
дисфункції підтверджено наявність гострої, підгострої і хронічної ТД, а також три її підтипи:
розлад відкриття СТ, вплив змін барометричного тиску на функції, зяюча труба. Розлад відкриття труби розділяють на: функціональну, динамічну та анатомічну обструкції. Враховуючи
мультифакторні причини ТД учасники пропонують розробити сучасні терміни ТД в новій
редакції МСКХ, тому що МСКХ-10 прийнята в
1992 р. і включає тільки декілька термінів ТД:
Н68.0 – запалення СТ; Н68.1 – обтурація СТ;
Н69-Н69.0 – зяюча СТ; Н69.8 – інші уточнені
хвороби СТ; Н69.9 – неуточнені хвороби СТ.
При опитуванні рекомендовано користуватися
опитувальником з 7 симптомів: ЕТDQ-7 (Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire). Для діагностики: отомікроскопія, тимпанометрія, оптичне ендоскопічне обстеження. В даток до цього
ми рекомендуємо при хронічній ТД: дослідження виділень носа і СТ, детальне алергологічне
тестування.

© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2017

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА, Т.С. ІЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
CУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ,
АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ ТА ГІПЕРТРОФІЮ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
В ЛОР-клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за період 20142017 років знаходилось на стаціонарному лікуванні 483 хворих на хронічний тонзиліт, 3507
хворих на аденоїдні вегетації, та 1216 хворих на
гіпертрофію піднебінних мигдаликів (за 2014
рік – 144; 990 та 336, відповідно; за 2015 рік –
137; 1005 та 345, відповідно; за 1016 рік – 153;
1021 та 361, відповідно, за 2017 рік (перше півріччя) – 49; 491 та 174, відповідно).
Вищенаведені дані, а також власний досвід свідчять про те, що хірургічне лікування
хронічного тонзиліту проводиться у дітей різних вікових груп. Доцільно наголосити, що дітям до 5-річного віку оперативне лікування необхідно обмежити. Дітям до 14 років операції
виконуються під загальним знеболенням. Операції, як правило, виконуються під інтубаційним
наркозом, що потребує уважного ставлення до
забезпечення прохідності дихальних шляхів під
час втручання та профілактики аспірації кров'ю.
Премедикація виконується в операційній, вклю-
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чає 0,1% розчин атропіну сульфату у віковій
дозі та антигістамінні препарати (супрастин,
димедрол у вікових дозах) за показаннями. Анестезіологічне забезпечення зазвичай включає
пропофол, севофлюран, фентаніл з розрахунку
4-5 мкг/кг. Операції в основному короткотривалі, тому використовуємо міорелаксанти короткої
та середньої тривалості (дитилін, есмерон у вікових дозах). Для компенсації крововтрати в
операційній проводиться інфузійна терапія сольовими розчинами (фізіологічний розчин хлориду натрію 0,9%, розчин Рінгера) з розрахунку
10-15 мл/кг. Для профілактики нудоти і блювоти
вводимо протиблювотні засоби (ондансетрон 0,1
мг/кг, для профілактики набряку дихальних
шляхів – глюкокортикоїди (дексаметазон) у вікових дозах. В кінці операції проводиться огляд
операційної рани, зупиняється кровотеча, включаючи при необхідності перев`язку судин кетгутом зшиваючи передні і задні піднебінні дужки
без укладання марлевого тампона в нішу мигдаликів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Екстубація проводиться після зупинки
кровотечі, повного відновлення рефлексів дихальних шляхів, ретельної санації ротової порожнини.
У післяопераційному періоді дітям проводиться знеболення (зокрема парацетамол у
вікових дозах) та контроль за відновленням режиму споживання їжі та рідини, а при неможливості адекватно ковтати – інфузійна терапія.
Підліткам можна виконувати тонзилектомію під місцевою анестезією 0,5% або 1% розчином новокаїну, якщо у хворих відсутні психічні або неврологічні хвороби. Хворим на діабет
у переважній більшості проводиться консервативне лікування.

У дітей, хворих на аденоїдні вегетації,
консервативне лікування недостатньо ефективне, а підліткам взагалі не показане. Незалежно
від віку дитини доцільно проводити хірургічне
лікування – аденектомію під наркозом, бо місцева анестезія є неефективною. Діти, які хворіють на гіпертрофію піднебінних мигдаликів,
підлягають ощадливій тонзилотомії під загальним або місцевим знеболенням. В залежності
від будови піднебінних мигдаликів і виду гіпертрофії виконується ощадлива тонзилотомія з
частковим збереженням крипт мигдаликів.
Таким чином, з нашої точки зору, сучасні
принципи лікування таких хворих є найбільш
оптимальними.

© А.А. Лайко, Л.А. Шух, Н.Ю. Павловська, Т.С. Іць, 2017

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.Ф. БАБАЛИК (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ
З ЧАСТИМИ ЕПІЗОДАМИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ
Реалізація гострого запалення в дихальних шляхах дитини залежить не тільки від потрапляння в організм антигену, але й від взаємодії численних факторів зовнішнього середовища
і чинників, що знижують захист слизової оболонки респіраторного тракту та сприяють масивній контамінації та колонізації слизової вірусною та бактеріальною флорою. Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій (РВІ) у дітей може
бути хронічна патологія верхніх дихальних шляхів (ВДШ), що супроводжується тривалою назальною обструкцією.
Метою дослідження було встановлення
частоти зустрічання хронічних захворювань
ВДШ і НДШ у дітей із РВІ, та визначення їх
ролі у формуванні частих і пролонгованих епізодів РВІ.
Дослідну групу склали 80 дітей, у котрих
за даними медичної документації зафіксовано 5
і більше епізодів РВІ за останній рік з тривалістю епізоду не менше 7 днів. В контрольну групу
ввійшли 35 дітей, у котрих при спостереженні
протягом одного року зафіксовано менше п’яти
короткотривалих епізодів РВІ. За віковим і статевим критеріями групи порівняння були співставні (χ2=0,97; р=1,00).
Встановлено, що однією з найчастіших
хронічних патологій ВДШ у дітей є аденоїдні
вегетації. Останні були виявлені у 40% дітей
дослідної та 28,57% дітей контрольної груп без
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статистично значимої різниці в розподілі показника (χ2=1,37; р>0,05). Викривлення носової
перегородки із порушенням аеродинаміки проходження повітря через носову порожнину під
час дихання виявлено статистично значимо частіше у дітей дослідної групи (48,75% проти
17,14% в контрольній групі; р<0,05).
Тривала назальна обструкція у дитини є
предиктором розвитку частих і пролонгованих
епізодів РВІ, якщо вона зумовлена деформацією
носової перегородки (OR-4,60). В той же час
аденоїдні вегетації та хронічний риніт, основним клінічним проявом котрих також є стійке
порушення носового дихання, не збільшували
ризик розвитку рецидивів РВІ у дитини.
Ознаки хронічного тонзиліту виявлені у
27,50% та 11,43% дітей дослідної та контрольної
груп відповідно із статистично значимою різницею між показниками (р<0,05). Дослідження
мікрофлори ротоглотки дозволило ідентифікувати β-гемолітичний стрептокок групи А у 15%
дітей основної та 5,71% дітей контрольної груп.
Персистенція β-гемолітичного стрептококу групи А не збільшувала ймовірність розвитку РРІ у
дитини (р>0,05; OR-2,96; 95%ДІ=0,6-14,15).
У 23,75% дітей основної групи мала місце
рецидивуюча бронхообструкція. Частота обструктивних захворювань НДШ в контрольній
групі була статистично значимо нижчою
(5,71%). Наявність у дитини бронхіальної астми
чи обструктивного бронхіту збільшувала ризик
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розвитку частих і пролонгованих епізодів РВІ
майже в 5 разів (OR=5,14).
Рецидиви необструктивних захворювань
НДШ виявлені у 3,2% дітей основної та 8,57% дітей контрольної груп із статистично значимою різницею в розподілі показника (р<0,05). Часті епізоди
РВІ ВДШ асоціювали із рецидивами запальних
захворювань бронхолегеневого дерева (OR-5,74).

Таким чином, маркерами ризику розвитку
частих і пролонгованих епізодів РВІ у дітей є
стійка назальна обструкція, спричинена викривленням носової перегородки, порушення функції піднебінних мигдаликів, яке клінічно маніфестується хронічним тонзилітом, рецидиви
обструктивних та необструктивних захворювань
НДШ.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, М.А. ПАЛІЙ, М.І. ЗЕМСКОВА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ PFAPA-СИНДРОМОМ
Хоча вперше PFAPA-синдром описаний
більше 30 років тому, досі не алгоритму лікування пацієнтів, описані випадки успішного лікування шляхом проведення тонзилектомії, проте, отримані дані поодинокі, несистематизовані і
потребують деталізації.
Мета дослідження полягала у визначення
ефективність тонзилектомії у дітей із PFAPAсиндромом.
Матеріали і методи. Проведено проспективне клінічне дослідження 7 клінічних випадків, які діагностували як PFAPA-синдром. Контрольну групу склали 24 дитини із клінічними
даними, що дозволили спростувати у них
PFAPA-синдром. Термін спостереження за дітьми тривав 1 рік. Для оцінки ефективності обраних лікувальних тактик визначали кількість епізодів гострого бактеріального фарингіту. При
цьому епізодом, що відбувся, вважався той, в
якому мала місце біль в горлі та мінімум одна
ознака з переліку: температура тіла вище 38С,
шийна лімфаденопатія, ідентифікація гемолітичного стрептокока в ротоглотці. Іншими прогностичними критеріями, що підлягали вивченню, були: ідентифікація β-гемолітичного стрептокока в ротоглотці під час епізоду тонзилофарингіту та при ремісії, наявність рихлості стулок
клапанів серця, що виявлялися при проведенні
ехокардіографії, а також результати ревмопроб
через три і шість місяців після операції за умов
відсутності ознак респіраторних захворювань.
Статистичну обробку отриманих результатів
виконували методами варіаційної статистики за
допомогою програми «Statistica 6» із використанням непараметричного критерію χ2.
Результати та обговорення. Спостереження за дітьми в післяопераційному періоді

показало, що тонзилектомія приводила до зникнення епізодів тонзилофарингітів у дітей із
PFAPA-синдромом, в той час як в контрольній
групі у 6 (25%) дітей мали місце два і більше
епізодів гострого бактеріального фарингіту.
Так само в жодному випадку у дітей із PFAPAсиндромом з ротоглотки після операції не висівали β-гемолітичний стрептокок, не виявили
зміни клапанного апарату серця, характерні
для важких бактеріальних фарингітів. Натомість β-гемолітичний стрептокок і рихлість
стулок клапанів серця при проведенні ехокардіографії ідентифіковані у 3 (2,5%) дітей контрольної групи.
Результати ревмопроб через 3 і 6 місяців
після тонзилектомії засвідчили, що рівні антристрептолізину О (122,3±2,1 МО/мл проти
175,5±2,7 МО/мл через 3 місяці; 114,6±1,8
МО/мл проти 196,4±2,4 МО/мл через 6 місяців) і
ревматоїдного фактору (1,2±0,03 МО/мл проти
3,4±0,12 МО/мл через 3 місяці; 2,1±0,04 МО/мл
проти 3,4±0,02 МО/мл) у дітей із PFAPAсиндромом були статистично значимо нижчими
в порівнянні із відповідними показниками контрольної групи (р<0,05). Це спростовує етіопатогенетичне значення β-гемолітичного стрептококу при PFAPA-синдромі у дітей.
Таким чином, тонзилектомія при PFAPAсиндромі повинна проводитися швидше з метою
позбавлення дитини від виснажливих епізодів
важкої і частої гіпертермії, ніж для профілактики розвитку метатонзилярних ускладнень.
Висновки. Видалення піднебінних мигдаликів у хворих із PFAPA-синдромом виявилося
ефективним методом лікування, котрий дозволив повністю позбавити пацієнта від виснажливих епізодів гіпертермії і тонзилофарингітів.

© С.А. Левицька, М.А. Палій, М.І. Земскова, 2017

60

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

С.А. ЛЕВИЦЬКА, М.А. ПАЛІЙ, М.І. ЗЕМСКОВА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Тонзилектомія – це хірургічне втручання,
котре асоціює з найбільш інтенсивним болем в
післяопераційному періоді. Особливо гостро
питання необхідності ефективної аналгезії та
контрольованості болю виникає при лікуванні
дітей. Головним у веденні дитини після тонзилектомії було й залишається призначення анальгетиків, зокрема парацетамолу. Тривалість лікування і сумарна доза парацетамолу залежать не
тільки від віку і ваги дитини, але й від індивідуальної чутливості до болю, психологічних особливостей як дитини, так і її батьків, рівня інформованості та обізнаності батьків щодо перебігу
післяопераційного періоду. Тривале призначення парацетамолу у максимальних дозах здатне
привести до розвитку небажаних і побічних
ефектів препарату, проте, недостатня аналгезія
завдасть дитині зайвих страждань.
Мета дослідження полягала у підвищенні
ефективності лікування дітей після тонзилектомії шляхом покращання контрольованості больового симптому.
Матеріали і методи. Визначена ефективність і безпека призначення парацетамолу для
знеболення 49 дітей після тонзилектомії. У 24
дітей парацетамол призначався перорально в
дозі 10-15 мг/кг в режимі «за вимогою». У 25
пацієнтів парацетамол призначався в максимальних добових дозах регулярно кожні 8 годин,
першу добу – у вигляді внутрішньовенних інфузій. Вік дітей – від 3 до 15 років.
Визначали інтенсивність болю в горлі за
10-бальними шкалами FLACC і FAS, тривалість
терапії анальгетиками і загальну дозу парацетамолу, для визначення можливих побічних ефектів – трансамінази крові через 7 днів після операції, а також частоту і важкість вторинних кро-

вотеч за Austrian Tonsil Study. Для статистичної
обробки результатів використовували непараметричний χ 2.
Результати та обговорення
Регулярний прийом дитиною парацетамолу покращував контрольованість болю, дозволяв
полегшити перебіг післяопераційного періоду.
За інтенсивністю больових відчуттів (4,2±0,01
бали проти 6,9±0,03 бали; р<0,05), порушенням
режиму пиття і харчування (3,3±0,03 бали проти
4,7±0,01 бали; р<0,05), якістю сну (2,4±0,01 бали
проти 4,6±0,02 балів; р<0,05) регулярний прийом парацетамолу після тонзилектомії у дітей
мав переваги в порівнянні із вживанням «за вимогою».
Діти дослідної групи отримали статистично вищу дозу парацетамолу (4,8±0,08 г проти
2,7±0,03 г). При цьому в жодному випадку не
зафіксовано алергічної реакції, болю в ділянці
епігастрію. Рівень трансаміназ не відрізнявся
серед груп спостереження (АЛТ – 8,4±0,57 Од/л
і 10,1±0,72 Од/л; р>0,05; АСТ – 14,3±0,21 Од/л і
12,4±0,17 Од/л; р>0,05). Регулярне вживання
парацетамолу не збільшувало ризик виникнення
післяопераційних кровотеч в порівнянні із використанням парацетамолу «за вимогою».
Висновки
За інтенсивністю больових відчуттів, порушенням режиму пиття і харчування, якістю
сну регулярний прийом парацетамолу після тонзилектомії у дітей має переваги в порівнянні із
вживанням «за вимогою».
Регулярне знеболення після тонзилектомії
у дітей не призводить до зростання частоти небажаних і побічних ефектів парацетамолу, не
збільшує ризик виникнення післяопераційних
кровотеч.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, М.А. ПАЛІЙ, М.І. ЗЕМСКОВА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЧАСТКОВОГО ВИДАЛЕННЯ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Широке використання гільйотинного ножа для часткового видалення піднебінних мигдаликів дозволило тонзилярній хірургії перетворитися з малопоширеної і небезпечної на надзвичайно популярну. Проте, повідомлення щодо
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відновлення симптомів хронічного тонзиліту
після часткового видалення мигдаликів, змусило
отоларингологів віддати перевагу тонзилектомії.
Проведення тонзилектомії дитині все ще
залишається важким рішенням, а з огляду на
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можливі ускладнення – не завжди безпечним.
Смерть дітей після тонзилектомії змусила австрійських отоларингологів надати перевагу частковому видаленню піднебінних мигдаликів як
більш безпечному виду хірургічних втручань.
Активна наукова полеміка з приводу ефективності і доцільності тонзилотомії порівняно з тонзилектомією все ще не дає можливості вважати
це питання однозначно вирішеним.
Метою роботи було порівняння ефективності часткового і тотального видалення піднебінних мигдаликів при лікуванні дітей, хворих
на хронічний тонзиліт і гіпертрофію мигдаликів
глотки.
Матеріали і методи. Оцінені результати
лікування 51 дитини віком від 3 до 10 років із
хронічним тонзилітом і гіпертрофією мигдаликів глотки. З них в 27 випадках виконали аденотонзилотомію (АТТ), 24 – аденотонзилектомію
(АТЕ). Визначали інтенсивність болі в горлі за
10-бальними шкалами FLACC і FAS, тривалість
терапії анальгетиками і терміну відновлення
фізичної активності. Протягом року спостереження визначали кількість епізодів гострого бактеріального тонзилофарингіту (ГБТФ), частоту
висівання β-гемолітичного стрептокока з ротоглотки, показники ревмопроб. Для статистичної
обробки результатів використовували непараметричний χ2 .
Результати та обговорення
Протягом першої доби після операції інтенсивність болю у горлі, визначена як у спокої,
так і при ковтанні, була статистично значимо
вищою у хворих після АТЕ порівняно з дітьми

після АТТ (7,4±0,03 і 5,2±0,05 балів відповідно;
р<0,05). На п’яту добу інтенсивність болю в горлі статистично значимо сильніше турбувала
дітей після ТЕ як у спокої (2,8±0,01 бала проти
1,8±0,04 бала), так і при ковтанні (7,4±0,06 бала
проти 2,0±0,02 бала; р<0,05).
Найдовше анальгетики приймали діти після АТЕ (6,4±0,11 дня проти 2,6±0,04 дня у дітей після АТТ). У дітей цієї ж групи спостерігали найдовший період відновлення звичайної
фізичної активності (7,8±0,04 дня проти
3,1±0,02 дня; р<0,05).
Не виявлено різниці між частими ГБТФ
(29,6% в групі АТТ і 25% в групі АТЕ, р>0,05),
частотою ідентифікації β-гемолітичного стрептококу в ротоглотці (11,1% і 12,5% в групах
АТТ і АТЕ відповідно; р>0,05), рівнями антистрептолізину О (180,6±3,2 МО/мл проти
175,5±2,7 МО/мл; р>0,05) після часткового і екстракапсулярного видалення мигдаликів. Водночас за результатами визначення інтенсивності
болю, тривалості терапії анальгетиками, терміну
відновлення фізичної активності тонзилотомія
суттєво легше переносилася пацієнтами.
Висновки
Повне видалення піднебінних мигдаликів
дитині супроводжувалося найбільш інтенсивними болями в післяопераційному періоді і найдовшим періодом відновлення.
У дітей після АТТ і АТЕ не виявлено різниці між частотою гострих бактеріальних фарингітів, частотою ідентифікації β-гемолітичного
стрептокока в ротоглотці, змін клапанного апарату серця, показників ревмопроб.

© С.А. Левицька, М.А. Палій, М.І. Земскова, 2017

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, М.Ю. ЛОЗОВИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНОЛОГІЧНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ПОСТНАЗАЛЬНОГО ЗАТІКАННЯ
Синдром постназального затікання (СПЗ)
характеризується неприємними відчуттями в
носоглотці, відчуттям блокування носоглотки
в’язким слизом, що важко відхаркується, супроводжується малопродуктивним кашлем, переважно після нічного сну.
Мета дослідження полягала у визначенні
ефективності хірургічного усунення назальної
обструкції на перебіг PDS.
Під спостереженням знаходилися 42 пацієнти дорослого віку, котрі скеровувалися в
ЛОР-відділення у зв’язку із утрудненням носо-
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вого дихання спричиненого викривленням носової перегородки. При цьому симптоми СПЗ
виявлені у 20 пацієнтів, котрі сформували дослідну групу, 22 пацієнти із викривленням носової перегородки але без симптомів СПЗ сформували контрольну групу. У пацієнтів визначали
вагу тіла і тип тілобудови, тип викривлення носової перегородки за Ranko Mladina і ступінь
назальної обструкції за NOSE-шкалою, стан навколоносових синусів – за Lund-Mackay, гастроезофагальної рефлексної хвороби (ГЕРХ) – за
Reflux Symptom Index.
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Серед СПЗ-пацієнтів переважали особи
гіперстенічної тілобудови із надлишковою вагою або ожирінням (85% проти 54,5% в контрольній групі). Різні види деформації перегородки
носа однаково розподілялися в групах, найчастіше зустрічався V тип за Mladina. Не відрізнялася загальна сума балів за шкалою NOSE (12,4
і 13,3 відповідно). Перекриття нижніми носовими раковинами більше 75% простору носових
ходів частіше відмічене в дослідній групі (60%
проти 31,8%).
Анатомічні варіанти розвитку пазух: клітини Галера, перегородки верхньощелепних
пазух, аномалії розвитку гачкоподібного відростку, сoncha bullosa однаково часто зустрічалися
серед обох груп.
Загальна сума балів за шкалою LundMackay в СПЗ-пацієнтів перевищувала відповідний показник в групі контролю (8,4±0,02 проти
1,4±0,02). Ознаки хронічного синуситу виявлені
в 5 СПЗ-пацієнтів і 1 хворого з групи контролю.
Товщина м’яких тканин носоглотки статистично
значимо більша у СПЗ-пацієнтів (р<0,05). Ознаки ГЕРХ частіше виявлялися у пацієнтів дослід-

ної групи (40,2±0,03 проти 24,4±0,06).
Після проведення оперативних втручань
через 3 місяці проведена оцінка ефективності
лікування. Переважна більшість пацієнтів
(83,3%) відмітила повне відновлення носового
дихання, покращання відмітило 7 хворих
(16,7%). Дослідну групу опитували для визначення СПЗ. При цьому жоден пацієнт не відмітив повне зникнення симптомів, значне покращання – 4, незначне покращання -12, без змін –
4. Цікавим є той факт, що всім пацієнтам, у котрих вдалося досягти гарного лікувального ефекту, хірургічне втручання розширювалося через
діагностування хронічного синуситу.
Хірургічні втручання на верхніх дихальних шляхах у пацієнтів із СПЗ дозволяли відновити носове дихання, але мало впливали на перебіг СПЗ. Це свідчить про те, що СПЗ – мультидисциплінарна патологія і її вирішення лежить
швидше не в площині оториноларингології. Конституціональні особливості, потовщення м’яких
тканин носоглотки, високий Reflux Symptom
Index свідчить про домінування гастроентерологічної складової в розвитку синдрому.
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Т.П. ЛОЗА, В.І. ЛУЦЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОХЛЕАРНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ
ЗА ДАНИМИ СЛУХО-МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ
З ТЯЖКОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
Проблема сенсоневральної приглухуватості залишається однією з актуальних на сьогоднішній день. Кількість дітей в Україні, які отримали інвалідність внаслідок приглухуватості і
глухоти, складає біля 8 тисяч, що становить 5,7
% від загальної кількості дітей-інвалідів. Тільки
раннє виявлення порушення слуху дозволить
розпочати своєчасну реабілітацію по розвитку
мови, яка забезпечить соціальну адаптацію дітей
у мовному середовищі. Єдиним ефективним
методом реабілітації слуху у дітей з тяжкими
вадами слуху є кохлеарна імплантація.
Мета роботи полягала в поліпшенні якості реабілітаційної допомоги дітям з тяжкими
вадами слуху.
Основним завданням було провести сурдопедагогічну оцінку ефективності кохлеарної
імплантації за показниками розбірливості усної
мови у дітей з тяжкими вадами слуху до та після
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

кохлеарної імплантації. Методичний підхід для
дослідження слухо-мовної комунікації визначався в залежності від віку дитини, часу втрати
слуху, досвіду користування слуховим апаратом, уміння наслідувати звуки, склади, прості
словосполучення тощо. Сурдопедагогічне тестування передбачало суб’єктивне визначення
стану слуху дитини, розвитку усної мови, дослідження вимови, сприйняття „живих” мовних
сигналів на слух, а також розбірливості мови
при слухо-зоровому, слуховому сприйнятті звуків.
За даною методикою було обстежено 150
дітей з тяжкими порушеннями слуху, з них 76
дівчаток та 74 хлопчиків віком від 3 до 18 років.
Для оцінки ефективності слухо-мовної комунікації, всі діти були розподілені на 2 групи. До 1ї групи віднесені 111 дітей, які втратили слух до
розвитку мови – від народження до 1,6 років
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(долінгвальна глухота). До 2-ї групи увійшли 39
дітей з післялінгвальною втратою слуху, тобто
після оволодіння мовою (від 1,7 років).
За результатами доопераційної сурдопедагогічної оцінки показників слухо-мовної комунікації у 111 дітей (долінгвальна втрата слуху) було встановлено, що реакція на ритмічне
повторення слів, розбірливість фраз, простих
словосполучень, речень була відсутня. У 85 дітей відмічалася реакція на звук барабана, яка
проявлялася у вигляді здригання, моргання, зажмурювання очей, повертання голови у бік
джерела звуку, лопотання та артикуляція окремих голосних звуків та складів (ма-ма, ба-ба,
бам-бам, та- та- та, у-у-у, а-а-а). У решти 65 дітей реакція на барабан була відсутня. Спосіб
комунікації у таких дітей – жестова мова, читання з обличчя, усна мова була відсутня. Голос
при дослідженні був тихий у 70 дітей та високий
– у 80.
У 39 дітей (післялінгвальна втрата слуху)
при дослідженні слухо-мовної комунікації була
виявлена реакція на звукові сигнали, які характеризували лише наявність реакції на сильний
голос біля вушної раковини, не даючи можливості розрізняти мовні звуки, склади. У 20 із 39
обстежених дітей спостерігалось реагування на
мовні звуки. Вони розпізнавали деякі звуки мови низьких формант (а, о, і, у ). Спосіб комунікації у таких дітей була жестова мова, навички
читання з обличчя. Всі діти даної групи зчитували звуки з обличчя. Вони розпізнавали знайомі слова, прості речення, повторюючи за вчителем. Ці діти знали букви мови, вони могли читати. Вимова цих дітей була порушена, особливо
шиплячих звуків (ч, ш, щ). У звуконаслідуванні
відмічались виразність носового відтінку голосу: слабо-виразний, виразний, сильно-виразний.
Темп мови повільний. У всіх дітей вимова та
темп мови були порушені і потребували корекції. Таким чином за результатами сурдопедагогічної оцінки показників слухо-мовної комунікації в доопераційному періоді кохлеарного
протезування було встановлено, що у всіх дітей
з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю і
глухотою була відсутня слухова реакція на ритмічне повторення складів, розбірливість звуків,
голосних, приголосних.
При оцінці слухо-мовної комунікації висока ефективність кохлеарної імплантації була
визначена у 56 дітей. У них розбірливість мових

тестів сприймалась на відстані більше 5,0 метрів. Середня ефективність показників слухомовної комунікації відмічена у 33 дітей, в яких
розбірливість звуків та розмовної мови сприймалась на відстані 4,0-5,0 метрів. І низькі показники слухо-мовної комунікації були отримані у
22 дітей, розбірливість розмовної мови була на
відстані 0,3 м при недиференційованій шепітній
мові. Ці діти мали мале коло комунікативного
спілкування і використовували жести.
Аналіз анкетного тестування показав, що
розвиток слухо-мовних навичок здійснювався
шляхом індивідуального навчання у сурдопедагога, спілкування з батьками та близьким оточенням. Всі 150 прооперованих дітей користувались мовним процесором та були задоволені
результатами кохлеарної імплантації. Вони активно були інтегровані в суспільство.
Таким чином, результати дослідження підтверджують високий слухо-мовний розвиток у
дітей при користуванні кохлеарним імплантантом.
Висока результативність слухо-мовної
реабілітації спостерігалася у більшості дітей, які
втратили слух після оволодіння мовленням. Вже
через 1-2 місяці після підключення мовного
процесора у них відновлювалася здатність розуміти мовлення на слухо-зоровій основі у різних комунікативних ситуаціях. Такі діти навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах,
ліцеях, університетах.
У дітей з долінгвальною втратою слуху
слухо-мовна реабілітація займає значно більше
часу. Процес навчання (здатності розуміти мовлення і вміти розмовляти) займає у таких дітей
період від 3 – 5 років і більше. Із обстеження
мовного статусу дітей, виявлено рівень розуміння усного мовлення, власного мовлення,
який відрізняється від нормального.
Діти, які мали слуховий досвід, використання слухового апарата, в післяопераційному
періоді мали досить високу розбірливість мовних тестів – до 90 %. Якщо кохлеарна імплантація проводилась дитині віком 4-7 років і більше,
то її результати менш успішні і залежали від
досвіду використання слухового апарата, від
рівня мовлення, інтелектуального розвитку на
момент імплантації, від стану пам`яті, уваги та
якісної організації реабілітації. У дітей, які не
мали досвіду користування слуховим апаратом,
реабілітація проходила не так динамічно.
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А.В. ЛУПИР, Н.А. ЮРЕВИЧ, В.В. АЛЕКСЕЕВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
АНАМНЕСТИЧЕСКИ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЕ
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНОГЛОТКИ
Особое место среди всех заболеваний в
отоларингологии занимают инородные тела. И
часто при кажущейся простоте диагностики постановка правильного диагноза требует немало
усилий, знаний, опыта врача-отоларинголога.
Иногда внимание врачей-отоларингологов привлекают и редкие казуистические случаи, связанные со случайным обнаружением инородных
тел, годами и десятками лет находящихся в теле
пациента.
Пациентка Ч., 65 лет обратилась в врачуотоларингологу по месту жительства с жалобами на болезненность, неприятные ощущения в
глотке, больше справа, усиливающиеся при глотании, болезненность в области шеи справа, непродуктивный приступообразный кашель. Считает себя больной с января 2017 г., когда появились указанные выше симптомы. Начало заболевания связывает с переохлаждением и присоединившейся вирусной инфекцией. Неоднократно обращалась за медицинской помощью к
семейному врачу. При осмотре: в области шеи
справа по переднему краю m. sternocleidomastoideus пальпаторно определяется округлое образование, незначительно болезненное на
ощупь, размерами до 2 см в диаметре, неподвижное, не спаяно с окружающими тканями,
кожа над ним не изменена. ЛОР-осмотр: при
непрямой ларингоскопии: слизистая гортаноглотки гиперемирована, инъецирована сосудами,
отечна больше справа в области черпаловидного
хряща, надгортанник обычной формы, голосовые связки визуализируются, серые, симмет-

рично подвижны при фонации и дыхании, голосовая щель широкая, достаточная для дыхания;
другие ЛОР-органы без особенностей. На ультразвуковом исследовании определялось анэхогенное образование по переднему краю
sternocleidomastoideus с нечеткими границами,
размерами 2,3*2,5 см; по результатам ультразвукового исследования установлен диагноз:
боковая киста шеи.
В течение 3-дневного наблюдения за
больной, при повторной непрямой ларингоскопии у больной стал определяться участок возвышения гиперемированной слизистой оболочки в области грушевидного синуса справа, с
плотным образованием в центре. После эндоларингеального incisio данного участка, получено инородное тело – рыбья кость. Рекомендована противовоспалительная и антибактериальная терапия. В динамике состояние пациентки улучшилось. Интересно, что даже после
удаления рыбьей кости, больная не смогла
вспомнить эпизодов употребления рыбы в пищу, связанных с вышеуказанными неприятными ощущениями.
Таким образом, практикующему врачу
отоларингологу следует помнить о возможности
наличия инородных тел в ЛОР-органах даже
анамнестически неподтвержденных. Необходимо детально обследовать больного, прибегая к
дополнительным лабораторным и инструментальным методам исследования во избежание
диагностических ошибок и подбора оптимального метода лечения.
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В.І. ЛУЦЕНКО, М.І. СІТУХО (КИЇВ, УКРАЇНА); V. DOLINAY (ZLÍN, CZECH REPUBLIC)
ОЦІНКА ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСУ У ДІТЕЙ
ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ
NINTENDO WII BALANCE BOARD
Постурографія (стабілометрія) широко застосовується в клінічній практиці для
об’єктивної оцінки та документації руховокоординаційних порушень. Wii Balance Board
(WBB) – глобально доступний пристрій, який
доказано є еквівалентною альтернативою високовартісним стабілометричним платформам.
Кохлеарна імплантація потенційно може негаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тивно впливати на вестибулярну функцію, що в
свою чергу може змінити постуральний баланс
пацієнта.
Метою дослідження було вивчити основні
показники постурального балансу у дітей із сенсоневральною глухотою та дітей після кохлеарної імплантації, використовуючи платформу
WBB.
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В дослідження включено 76 дітей (38 з
нормальним слухом і без скарг на запаморочення або порушення рівноваги, 25 дітей із сенсоневральною глухотою, 13 після кохлеарної імплантації). Вік дітей на момент обстеження
складав від 2,7 до 17,9 років. Дослідження проводилось на платформі Wii Balance Board
(Nintendo Corporation, Японія) із програмним
забезпеченням Wii Posturografie software (Tomas
Bata University, Злин, Чеська республіка). Реєструвалися наступні параметри постурального
балансу: Way, Area , Lat, Ant-Post, AP/Lat, Max
Distance, Side length, Side angle в положенні із
фіксацією погляду (Open) та із закритими очима
(Closed). Обчислювались наступні показники:
Romberg Way, Romberg Area. Отримані дані
піддавали обробці на ПК з пакетом програм
Microsoft Excel і StatSoft Statistica 10.0 із застосуванням методів варіаційної статистики.

Результати.
Отримано статистично вірогідну різницю
(P=0,029888) за показником "Closed_Max
Distance": у здорових медіана цього показника
становила 33,45 см, що менше, ніж в групі пацієнтів із сенсоневральною глухотою (54,5 см) та
після кохлеарної імплантації (39,0 см). За всіма
іншими показниками вірогідної різниці отримано не було.
Висновки.
За результатами статичної комп’ютерної
постурографії з використанням платформи
Nintendo Wii Balance Board отримано достовірну
різницю серед здорових дітей та дітей з сенсоневральною глухотою і після кохлеарної імплантації за показником Closed_Max Distance,
що може дати об’єктивну оцінку статичної рівноваги у дітей.
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О.О. МАЗУР, Г.Д. КОВАЛЬ, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО ТИПУ
У літературі зустрічаються поодинокі повідомлення про особливості клінічного перебігу
патології ЛОР-органів, аналіз яких свідчить про
необхідність поглибленого вивчення клініки,
патогенезу та принципів лікування захворювань
приносових пазух носа на тлі цукрового діабету
1-го типу.
Метою даної роботи було вивчити клінічні
та лабораторні особливості перебігу хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу (ХГВС) у
хворих на цукровий діабет (ЦД) 1-го типу.
Нами було обстежено 108 хворих віком
від 19 до 42 років. У 78 з них діагностовано
ХГВС з ЦД 1-го типу середнього ступеня тяжкості, в стадії загострення; у 20 – загострення
ХГВС без супроводжувати патології, 10 – здорові донори. Всім пацієнтам проведено стандартне отоларингологічне обстеження, ендориновідеоскопія, рентгенографія і КТ ППН, загальний
аналіз крові, сечі, аналіз крові на цукор, бактеріологічне, імунологічне дослідження і спектрофотометричне визначення рівня молекул середньої маси. Отримані цифрові результати клінічних та імунологічних досліджень оброблені
методами варіаційної статистики.

В результаті проведених досліджень
встановлено, що протягом ХГВС у пацієнтів з
ЦД 1-го типу характеризується переважно двобічним ураженням (84,6%), інтенсивністю клінічних проявів, субфебрилітетом (62,8%), вираженою назальною обструкцією (98%), слизовогнійним характером ексудату (80,8%), атипової
рентгенологічної картиною із залученням до
процесу інших ППН (60%), різким підвищенням
ШОЕ (22-35 мм / год) у 95,4% і розвитком
ускладнень в 23% випадків. У хворих на ХГВС з
ЦД 1-го типу формується кишковий дисбактеріоз головним чином II ступеня (78%). Також
встановлено, що клінічний перебіг ХГВС з ЦД
1-го типу супроводжується змінами в імунному
статусі організму та ендогенної інтоксикацією,
що підтверджується динамікою змін імунологічних показників і рівня молекул середньої маси
(0,51±0,02 у.о).
Отримані дані клініко-лабораторних особливостей перебігу ХГВС з цукровим діабетом
1-го типу важливі в розробці комплексного лікування даної патології з використанням пробіотичного препарату і оцінки ефективності лікувальної тактики.
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О.О. МАЗУР, Г.Д. КОВАЛЬ, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНЕ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ
Проблема хронічного гнійного верхньощелепного синуїту (ХГВС) стосується не тільки
отоларингологів, а цукровий діабет (ЦД) перестав бути проблемою лише ендокринологів.
За сучасними уявленнями, у хворих на
хронічні гнійні синуїти з супутнім ЦД 1-го типу
формується аутоагресія, проявом якої служить
хронічний характер хвороби і виражена ендогенна інтоксикація. Одним із шляхів боротьби з
такими інфекціями є застосування пробіотиків –
живих мікробів, зокрема лактобактерій (ЛБ), які
можуть поставати як альтернатива або доповнення до антимікробних препаратів. Провідна
роль у формуванні дизбіозу кишківника належить порушенню популяційного рівня біфідо-,
лакто- і еубактерій.
Під нашим спостереженням було 98 хворих у віці від 19 до 42 років. У 78 з них встановлено діагноз ХГВС з ЦД 1-го типу середнього
ступеня тяжкості в стадії загострення, з яких 40
хворих отримували стандартний курс терапії з
включенням в комплекс лікування мультипробіотичного препарату (основна група), 38 хворих
отримували аналогічний стандартний курс терапії без пробіотика (контрольна група). Загострення хронічного гнійного верхньощелепного
синуїту без супутньої патології діагностовано у
20 хворих (група порівняння). Всім пацієнтам
було проведено стандартне отоларингологічне
обстеження, ендовідеориноскопію, рентгенографію ППН, загальний аналіз крові та сечі, бактеріологічне дослідження, аналіз крові для імунологічних досліджень та спектрофотометричного визначення молекул середньої маси
(МСМ). Верифікацію діагнозу цукровий діабет
1-го типу ендокринологи здійснювали із використанням критеріїв, запропонованих комітетом
експертів ВООЗ.
У хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт з цукровим діабетом 1-го типу

розвивається дисбактеріоз товстого кишечника,
головним чином 2-го та 3-го ступеню, та ендогенна інтоксикація, що пов’язано із зниженням
загальної резистентності організму.
Одержані результати впливу комплексного лікування хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу з використанням мультипробіотика «Симбітер» на показники клітинного імунітету свідчать про зниження запального потенціалу,
що виражається зниженням абсолютної кількості лейкоцитів при збільшенні відносного
вмісту Т-лімфоцитів, переважно за рахунок
зростання відсотку Т-хелперів і зниження
імуносупресивних Т-регуляторних клітин, що
вказує на відновлення адаптивного імунітету.
Водночас, мультипробіотик «Симбітер» демонструє позитивний вплив на показники
вродженого імунітету у хворих з ХГВС та ЦД
1-го типу за рахунок нормалізації поглинальної та перетравлюючої здатності фагоцитарних клітин, що сприяє зниженню кількості
виживших після фагоцитозу бактерій та є свідченням покращення фагоцитарної функції.
Тому, одержані результати дають змогу обґрунтувати необхідність використання у комплексному лікуванні хворих на ХГВС з ЦД 1го типу мультипробіотик, який сприяє відновленню імунної резистентності та, відповідно,
покращує ефективність лікування хворих.
Отримані результати лікування з системним використанням пробіотика у комплексній
терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу за клінічними даними, бактеріологічними показниками
та МСМ достовірно показують ефективність
його лікувальної дії при комплексному використанні не тільки за рахунок безпосереднього
впливу на умовно патогенну мікрофлору, а й за
рахунок зниження показників ендогенної інтоксикації та стимуляції факторів неспецифічної
резистентності.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ
С ПОЗИЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
Более чем 100-летняя история исследований так называемой тонзиллярной проблемы в
своей практической части приближается к упрощенно драматическому завершению не только в отрицании наличия хронического воспаления в миндалинах лимфоглоточного кольца,
признания примитивной диагностики и обоснованности к проведению тонзиллектомии, негативном отношении к данным научных исследований в отношении иммунологической миссии
структур лимфоглоточного кольца, наконец, к
прямому отрицанию собственных взглядов на
проблему в отечественной медицинской науке.
Структурно-функциональная организация
миндалин лимфаденоидного глоточного кольца
Пирогова-Вальдейера почти однотипна и в норме
содержит небольшое количество межфолликулярной соединительной ткани, которая и является плацдармом воспаления (А. Богомолец, 1929;
А. Чернух, 1980). Поскольку лимфоидная ткань
не связана с классическими воспалительными
реакциями (Э.В. Гюллинг, 1976; Dale, 1998), то
«новое» положение о том, что в норме миндалины находятся в состоянии минимизированного
воспаления, о чем еще в 1924 г. предполагали В.
Зак и В. Талалаев («физиологическое ангинизирование»!?) и которое затем якобы (по мнению
некоторых экспертов) может перейти в полноформатный процесс – умозрительно и на сегодня
не имеет никаких подтверждений и, следовательно, не относится ни к каким ступеням доказательной медицины. Можно согласиться с мнением профессора А.К. Покотиленко (1985), что
воспалительный процесс свое начало берет из
лакун, которые в условиях недостаточного дренажа могут служить термостатом для размножения некоторых видов условно-патогенных микроорганизмов, и продукты такого локального
воспаления без альтерации могут оказывать токсическое и аллергизирующее действие на паренхиму тонзилл, вызывая реактивное воспаление.
Такое состояние автор предложил назвать «иммунотонзиллозом» вместо термина хронический
тонзиллит. В этом плане классификация хронического воспаления в небных миндалинах по Б.
Преображенскому (1964) – токсико-аллергический – имеет под собой патофизиологический и
иммунологический базис, нежели деление на
компенсированный (а еще и субкомпенсированный!!!) или декомпенсированный тонзиллит, где
фактор компенсации или декомпенсации размыт
и не имеет патофизиологического смысла.
В последние годы вновь имеют место
предпосылки медико-страхового характера для

подведения новомодных формулировок под понятие компенсации и т.д. Например, так называемый синдром PFAPA (представляющий собой эклектически смешанные симптомы и
сформированные нозологические единицы)
подводится под «понятие» субкомпенсированный тонзиллит, а рекуррентный тонзиллит – под
декомпенсированный, где преобладают иммунопатологические или аутоиммунные процессы
в повреждении почек, синовиальных оболочек
суставов, эндокарда и др. Можно только предположить, что это дифференцированные по механизмам процессы, которые не укладываются в
представление о динамике хронического воспаления в миндалинах и даже не претендуют на
последовательные стадии развития тонзиллита.
Как бы ни пытались давать новые формулировки хроническому тонзиллиту (иммунотонзиллоз, рекуррентный тонзиллит, тонзиллопатия и
др.), либо считать неоправданным или даже
ошибочным сам термин хронический (Wildfhur
et al., 2016), суть хронического воспаления в
миндалинах не меняется – его возникновение и
хроническое течение связаны с иммунной недостаточностью, чего авторы различных «доказательных» фактов не хотят признавать.
Представляя собой мощный комплекс
лимфо-эпителиальной пограничной с внешней
средой ткани (только клетки в миндалинах
здорового человека за сутки обмениваются на
30%), обладающей всеми клеточными и гуморальными факторами защиты, включая врожденный иммунитет, высоким уровнем радиорезистентности, при определенных условиях этот
комплекс сам нуждается в иммунореабилитации. И, безусловно, удаление любой части
лимфоидной ткани в организме усугубляет состояние иммунной недостаточности (К.А. Лебедев, 2003). Поэтому не медико-страховой
подход Paradise к вопросу о сохранении или
удалении миндалин должен доминировать в
оценке функционального состояния миндалин,
не примитивная шкала Мак-Айзека, мало пригодная для этой оценки, а современные подходы? основанные на клинико-иммунологической оценке как иммунитета в целом (локального и системного), так и ткани миндалин
(Д.И. Заболотный и соавт., 2012; О. Melnykov
et al, 2014). Именно на этих основах создаются
эффективные органосохраняющие консервативные методы терапии воспалительной патологии миндалин, способствующие полноценному функционированию всей системы иммунитета.
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О. МЕЛЬНИКОВ, О. БРЕДУН, О. РИЛЬСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ФАКТОРИ ХАРЧОВОЇ ТА МІКРОБНОЇ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ
У ПАЦІЄНТІВ З ПАТОЛОГІЄЮ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
Вивчалась наявність факторів сенсибілізації в периферичній крові у пацієнтів з харчовою алергією та сезонним алергічним ринітом
протягом першого дня з початку алергічної реакції на фоні патології піднебінних мигдаликів.
У цьому повідомленні представлено результати дослідження сенсибілізації у 22 дорослих (20-42 років) з хронічним тонзилітом (ХТ)
без скарг на алергію; 12 дітей з хронічним тонзилітом (4-10 років) та 10 дітей з гіпертрофією
піднебінних мигдаликів (ГМ) (4-9 років). Крім
того, було досліджено 11 здорових дорослих та
10 дітей (4-9 років).
У сироватці крові хворих всіх груп методом імуноферментного аналізу визначався рівень загального IgE, наявність специфічних IgE
до грибкових (Aspergillus, Penicillium, Candida),
мікробних (антитіла Staphylococcus white,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridans і
Streptococcus haemolyticus) та харчових алергенів (цитрусові, какао, молоко, яловичина, курка,

яйця). Автори використовували метод ферментного імунологічного аналізу за допомогою реагентів Ставропольського Інституту вакцин (Російська Федерація), Сева Фарм (Чехія), Reader
Lab Line (Австрія).
Підвищений загальний рівень IgE виявлявся у дорослих пацієнтів з хронічним тонзилітом у 2 рази частіше, ніж у дітей з ХТ, але не з
ГМ. Алергічні реакції негайного типу на мікробні та грибкові алергени переважали у дітей з
ХТ у порівнянні з ГМ. Частота виявлення специфічних IgE-антитіл проти мікробних і грибкових алергенів також була значно вище у дорослих з ХТ, а сенсибілізація негайного типу до
харчових алергенів (цитрусових, шоколаду,
яєць) була вище у дітей з ХТ і ГМ.
Представлені дані свідчать про те, що системна сенсибілізація негайного типу на мікробні та грибкові алергени переважає у дорослих
пацієнтів з ХТ, а на харчові алергени у дітей з
ХТ і ГМ.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Т.В. СИДОРЕНКО,
И.В. ФАРАОН, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
В настоящее время проводится интенсивный поиск средств, способных усиливать противовирусный иммунитет как при противогриппозной вакцинации, так и без нее. Предыдущие
исследования, проведенные в условиях эксперимента в Институте отоларингологи НАМН
Украины, показали, что в качестве адъювантов
могут быть использованы пробиотики, мембранокорректоры и фитопрепараты (О.Ф. Мельников и соавт., 2013, 2016). В настоящем сообщении представлены результаты экспериментальных исследований на 30 крысах Wistar, которым
перед иммунизацией гемаагглютинином (ГА)
вируса гриппа А (Sigma, США) в течение 1 недели per os вводили растворы фитопрепаратов
BNO10.30 и BNO101 (Бионорика АГ). Контрольные животные получали раствор этанола, эквивалентный его содержанию в фитопрепаратах).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Иммунизацию животных проводили подкожно,
вводя по 2 мкг ГА на животное и через 10 дней
получали сыворотку крови, в которой с помощью
реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
определяли титры антител к ГА. Было установлено, что применение обоих препаратов способствовало увеличению содержания антител к ГА в
сыворотке крови в 2,2 раза. Более эффективным
был фитопрепарат BNO10.30.
В клинико-иммунологической части исследований на наличие антител к вирусу гриппа
А в исходном состоянии было обследовано 27
человек, при этом использовали серологическией
метод РТГА, а также иммуноферментный с применением набора Biopharm-AG (Германия), ридера Lab-line (Австрия). После этого 17 человек
были вакцинированы однократно подкожно с
применением вакцины «Waxigrip» (Санофі Пас-
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тер С.А., Франция), при этом 7 человек до вакцинации в течение 14 дней принимали фитопрепарат BNIO10.30. Через 12 дней после вакцинации
больных в сыворотке крови определяли титры
антител в РТГА и иммуноферментным методом.
Антитела к вирусу гриппа А до вакцинации у
большинства обследуемых были на низком уровне (средний титр ~1:8), у 3 человек (из 10) после
вакцинации титр увеличился примерно в 2 раза, у
остальных вакцинация не приводила в указанные
сроки обследования к повышению уровня анти-

тел против антигенов вируса гриппа А. Использование препарата BNO10.30 до вакцинации приводило к увеличению титров антител у всех обследованных с различным уровнем стимуляции
(от 2 до 10 крат).
Проведенные исследования свидетельствуют
о
совпадении
данных
клиникоиммунологических и экспериментальных исследований и позволяют рекомендовать фитопрепараты для усиления противовирусной резистентности на системном уровне.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, А.В. ЦИМАР, М.Д. ТИМЧЕНКО, В.И. ШМАТКО
(КИЕВ, ЛЬВОВ; УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО АНТИСЕПТИКА
НА МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее массовыми заболеваниями, на их долю приходится до 90% всей
инфекционной патологии. Наибольшую эпидемическую значимость представляют вирусы
гриппа А и B. Тем не менее возбудители, относящиеся к различным семействам, отличающиеся
по морфологии и генетической характеристике,
но вызывающие сходные по клинической картине заболевания, вносят ощутимый вклад в общую
картину респираторных инфекций, обеспечивая
стабильный уровень заболеваемости в межэпидемический по гриппу сезон. При этом в качестве
этиологических агентов наиболее часто имеют
место вирусы парагриппа, респираторносинцитиальный вирус, адено- и коронавирусы.
Ретроспективный анализ и современные данные
показывают, что эта тенденция в общих чертах
сохраняется в разные годы и на различных территориях. Терапевтическая активность прямых
антивирусных препаратов малоэффективна и поэтому все больше исследователей проводят поиски альтернативных средств лечения и профилактики ОРВИ и среди широкого спектра этих
средств особую группу составляют локальные
антисептики и, особенно, те которые содержат
естественные защитные компоненты, например,
лизоцим (препарат лизак, Фармак).
Были проведены клинико-иммунологические исследования у детей с ОРВИ, получавших лизак в виде монотерапии в течение 7 дней
и установлено, что лизак способствовал нормализации уровня α-интерферона в ротоглоточном

секрете, при этом важно подчеркнуть, что это
влияние было наиболее выраженным при респираторных и аденовирусных вирусных инфекциях, нежели при гриппе А или В (инфицированность устанавливалась в экспресс-тестах на
наличие в назальном отделяемом вирусных частиц гриппа А и В, Diagnostik Nord, Германия).
Дальнейшие исследования были проведена по исследованию прямого влияния препарата
на активность естественных киллерных клеток
небных миндалин от больных хроническим тонзиллитом и показано, что препарат в малых разведениях активно усиливал активность этих
клеток, которые являются одним из самых мощных факторов врожденного противовирусного
иммунитета. При инфицировании клеток эпителиомы Hep-2 аденовирусами было показано, что
лизак активно препятствовал гибели инфицированных клеток, что предполагает как прямое
влияние препарата на аденовирус, так и усиление продукции интерферонов клеткамимишенями. Наконец, было проведено изучение
препарата на вирусы герпеса-2 на клетках Vero
(эпителий почки африканской зеленой мартышки) и установлено, что лизак в разведении 1:100
снижал инфекционный титр вируса более чем в
100 раз!
Полученные данные свидетельствуют о
целесообразности включения препарата в комплексную терапию ОРВИ, а также необходимости дальнейших исследований механизмов действия препарата против вирусов различных
групп.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, Т.В. СИДОРЕНКО, Т.И. КУШНИРЕНКО,
В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ, А.Д. ПРИЛУЦКАЯ, В.И. ШМАТКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO
РЕГЕНЕРАТОРНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА ТОНЗИЛОТРЕН
В научном досье комплексного гомеопатического препарата Тонзилотрен приводятся
указания на возможные регенераторный свойства препарата при его применении у больных
хроническим тонзиллитом, однако конкретные
мишени и механизмы действия практически не
изучены. Стремясь способствовать более глубокому и конкретному знанию о влиянии препарата, нами проведено исследование регенераторных свойств препарата на двух типах клеток –
эпителиальных и мезенхимальных. Изучалось
влияние препарата на регенерацию клеток in
vitro на перевиваемой культуре эпителиальных
клеток ПТП (первичные тестикулы поросенка),
полученные из банка клеточных культур НВП
«Био-тест-лаборатория». Оптическая плотность
клеточного монослоя определялась на микропланшетном спектрофотометре STAT FAX 2100
(США) при длине волны 492 нм. Суспензия клеток ПТП в ростовой среде в посевной концентрации 500 тыс. кл/мл вносилась в лунки 96луночного планшета и культивировалась 24-48
часов до образования монослоя, после чего в
часть лунок добавлялись слабые концентрации
этанола (деструктивный фактор). После культивирования с этанолом к клеткам добавлялись
различные концентрации препарата и через 2448 час определялась на спектрофотометре оптическая плотность, которая характеризует плотность клеточного монослоя, по которой можно
судить о степени регенерации клеток in vitro. В
присутствии этанола оптическая плотность, а,
следовательно, регенерация клеток снижалась в

пределах 10-12% по сравнению с контролем.
Препарат Тонзилотрен приводил к усилению
регенерации на 20% ( по сравнению с контролем, р<0,05), что позволяет говорить о наличии
у препарата регенераторных свойств в отношении эпителиальных клеток.
Исследования на тканевых базофилах
(ТБ) крыс включали деструкцию ТБ двумя либераторами – протамин-сульфатом и декстраном с последующей обработкой раствором препарата Тонзилотрен. Было установлено, что
предварительная обработка ТБ раствором препарата не затрагивала состояние клеток (учет по
мембраноцейозу микроскопически) и практически не снижала деструктивный эффект обоих
либераторов. Использование протамин-сульфата
приводило к деструкции более 50% исходной
клеточной взвеси, декстрана – к 43% клеток исходного состава. Последующая обработка ТБ
препаратом Тонзилотрен восстанавливала клеточный состав после действия протаминсульфата на 10%, а после влияния декстрана –
на 60%.
В заключение можно сказать, что препарат Тонзилотрен обладает выраженными регенераторними свойствами в отношении клеток
эпителиального и мезенхимального генеза, что
является важной составной частью его комплексного противовоспалительного действия.
Наряду с этим, значительный интерес могут
представлять и исследования по влиянию препарата на регенерацию клеток лимфоидного
ряда.

© О.Ф. Мельников, Л.Д. Кривохатская, Т.В. Сидоренко, Т.И. Кушниренко, В.И. Левандовская,
А.Д. Прилуцкая, В.И. Шматко, 2017

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, М.Д. ТИМЧЕНКО, А.В. ЦИМАР, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ,
С.В. ТИМЧЕНКО, И.В. ФАРАОН (КИЕВ, УКРАИНА)
СОДЕРЖАНИЕ АНТИТЕЛ КЛАССОВ M И G К РЕСПИРАТОРНЫМ ВИРУСАМ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Считается, что в обострении хронического
тонзиллита, особенно в детском возрасте, существенная роль принадлежит вирусной инфекции
(Л.И. Чернышова и соавт.,1998; А.А. ЛайЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ко,2010), по данным некоторых исследователей
примерно у 70% больных с ангиной, при обострениях хронического тонзиллита этиологическим
фактором начальных проявлений воспалительно-
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го процесса являются различные респираторные
вирусы, включая и вирусы гриппа. Учитывая высокие иммунодепрессивные свойства вирусной
инфекции, можно полагать, что терапия и профилактика заболеваний верхних дыхательных
путей и, особенно, их главных «сторожевых постов» - миндалин лимфаденоидного глоточного
кольца должны быть адаптированы к новым подходам к лечению заболеваний вирусной этиологии. Целью настоящего раздела работы была иммунологическая оценка удельного веса респираторно-вирусной инфекции у больных хроническим тонзиллитом вне периода обострения по
данным серологического тестирования их и пациентов контрольной группы ( без патологии со
стороны миндалин глоточного кольца и бронхолегочной системы) на наличие антител к респираторным вирусам: вирусу гриппа А, парагриппа
А и В, аденовирусу 5 типа, вирусу ЭпштейнБарр, респираторно-синтициальному вирусу.
Всего обследовано 25 больных ХТ и 10 человек
контрольной группы. Для определения антител
классов М и G применяли иммуноферментный
метод: анализатор Lab line (Австрия) и наборы

реактивов фирм Biopharm, Human ( Германия),
Hycult (Нидерланды) , Asaypro (США). Кроме
того с применением экспресс-метода определяли
содержание в ротоглоточном секрете антигенов
парагриппа А и Б (Diagnostik Nord, Германия).
Статистика проведена с применением точного
метода по Фишеру.
Было установлено, что антигены к парагриппу А и В определялись в слюне у 2 больных
ХТ, ни у одного из контрольной группы. Антител
в сыворотке крови к этим антигенам у лиц контрольной группы также не было выявлено, у
больных ХТ- у 2 из 25. Что касается антител к
остальным респираторным вирусам, то как в
классе М, так в классе G они выявлялись примерно одинаковой частотой от 32 до 40% как у
пациентов контрольной группы, так и у больных
ХТ (р>0,2). Полученные результаты свидетельствуют, что отсутствие иммунологической реакции
как первичного, так и анамнестического типов на
указанные вирусы у больных ХТ не позволяют
согласиться с утверждениями о существенной
роли респираторных вирусов в патогенезе ангин
и обострений хронического тонзиллита.
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О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, М.В. ТАРАСЕНКО, О.С. ОСТАПЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА
АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ ЗА ДАНИМИ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
Актуальність. Загальновідомим є той
факт, що функція слуху порушується при розладах щитовидної залози. Враховуючи, що літературні джерела містять невелику кількість статистично достовірних даних, щодо взаємозалежності аутоімунних порушень функції щитовидної залози та змін слухової функції при даній
патології, нами було проведено дослідження
грипу пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом
(АІТ).
Мета дослідження – оцінити вплив факторів АІТ на слухову функцію у пацієнтів без
суб’єктивних відчуттів втрати слуху.
Матеріали і методи
Для дослідження було обрано 88 осіб. Середній вік хворих – 33,25±6,32 років. Основну
групу складали 59 осіб з АІТ в стадії еутиреозу.
Контрольну групу представили 29 відносно здорових осіб, без АІТ та з нормальною слуховою
функцією. Кожному пацієнту визначили рівень
тиреотропного гормону (ТТГ), вільного тирок-
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сину (Т4), вільного трийодтироніну (Т3), антитіл до пероксидази щитовидної залози
(АТТПО), антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ).
Функція зовнішніх волоскових клітин (ЗВК)
внутрішнього вуха оцінювали шляхом реєстрації отоакустичної емісії продуктів спотворення
(ПСОАЕ). Функцію зовнішніх волоскових клітин у пацієнтів з еутиреоїдним АІТ досліджували в діапазоні частот 5714-8000 Гц. Оцінювали
залежність даних ПСОАЕ від рівнів АТТПО та
АТТГ в аналізі крові пацієнтів. Оцінці підлягав
показник сигнал/шум, який ми отримували під
час реєстрації ПСОАЕ. Для статистичного аналізу отриманих даних ми використовували програму SPSS 17.
Результати
Середні показники ТТГ, Т3, Т4 вільного у
досліджуваних основної і контрольної груп знаходились в межах норми. Середній вміст АТТГ
у осіб основної групи 226,56±1,84 мкМО/мл, в
контрольній групі 76,21±11,04 мкМО/мл. ПокаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

зники АТТПО в основній групі в середньому
були на рівні 64±21,31 МО/мл, в контрольній
групі – 14,83±7,39МО/мл. При проведенні кореляційного аналізу, коефіцієнт Пірсона показав
прямий і достовірний кореляційний зв`язок між
статтю на функцію ЗВК на частоті 8000 Гц праворуч, та 5714 Гц з обох сторін. Зворотній і достовірний кореляційний зв`язок був встановлений при оцінці впливу АТТПО і АТТГ на функцію ЗВК на частотах 8000 Гц з обох сторін і
впливом АТТПО на функцію ЗВК на частоті

5714 Гц ліворуч. Після виключення впливу статевого і вікового чинників зберігається статистично достовірний зворотній кореляційний
зв`язок між впливом АТТПО і АТТГ на функцію ЗВК на частоті 8000 ГЦ з обох сторін.
Висновки
При аналізі отриманих даних було виявлено статистично достовірну залежність між
порушенням функції ЗВК внутрішнього вуха у
хворих на АІТ у фазі еутиреозу від статі, віку,
показників рівнів АТТПО, АТТГ.

© О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, О.С. Остапенко, 2017

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
БОЛЕЗНЬ ТОРНВАЛЬДА. ДИАГНОСТИКА. СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
Сумка или киста Торнвальда относится к
редким врожденным патологиям, которая
встречается у 1,7-1,9% практически здоровых
людей и в большинстве случаев не имеет симптомов. В основе образования сумки лежит нарушение эмбриогенеза нотохорды и глоточной
энтодермы, что приводит к неполной редукции
назофарингеального кармана. В результате этого образуется полость в задневерхней стенке
носоглотки, между носовой перегородкой и вентральной поверхностью первого шейного позвонка. Окклюзия этого углубления в слизистой
оболочке может привести к кистозной трансформации. При нарушении оттока слизи из кисты и присоединении инфекции у больного развивается болезнь, впервые описанная Гюставом
Торнвальдом в 1885 г. Её признаки: нарастающая носовая обструкция, длительные и стойкие
головные боли в теменной и затылочной областях, постназальная гнойная ринорея, боли в горле и носоглотке, билатеральное снижение слуха,
закрытая гнусавость, развитие риносинусита,
фарингита, отита. Данные симптомы не специфичны для данной патологии, поэтому для постановки точного диагноза необходимо проводить риноэндоскопическое и радиологическое
обследование.
При эндоскопии в задневерхних отделах
носоглотки определяется округлое, плотное,
гиперемированное образование с четкими контурами, флюктуирующее при зондировании. На
КТ и МРТ исследованиях определяется гиперэхогенное образование округлой правильной
формы, с четкими контурами, не связанное с
мышцами глотки. В отдельных случаях для
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дифференциальной диагностики с опухолевым
процессом производится биопсия кисты.
Современное лечение пациентов с болезнью Торнвальда состоит в хирургическом удалении кисты под контролем эндоскопа. Такое
лечение высокоэффективно и в 96% случаев
дает полный регресс симптоматики. Для удаления используют шейверную, лазерную, жидкоплазменную, радиочастотную и др. технологии.
В ЛОР клинике ЗГМУ за последние 2 года
проведено хирургическое лечение 7 пациентам с
болезнью Торнвальда. 4 больных было мужского, 3 – женского пола в возрасте от 32 до 56 лет.
Диагноз ставился на основании жалоб больного,
данных анамнеза, эндоскопического и радиологического обследования. 4 пациентов было прооперировано амбулаторно, у остальных 3 киста
сочеталась с хроническим риносинуситом и искривлением перегородки носа, что послужило
основанием для стационарного лечения. Всем
пациентам под местной инфильтрационной анестезией и эндоскопическим контролем, проводилось иссечение передней стенки кисты с помощью шейвера. Жидкостное и казеозное содержимое кисты удалялось при помощи аспиратора и щипцов Блексли. После чего выстилка
кисты и края передней стенки коагулировались
при помощи аппарата Фотек. При достижении
стойкого гемостаза, операция заканчивалась.
Послеоперационный период протекал без осложнений. После завершения репаративных
процессов у всех больных наблюдался стойкий
регресс ринологической симптоматики. Рецидива заболевания в истекший период не отмечалось.
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Выводы
Болезнь Торнвальда относится к довольно
редким патологиям, но зная её симптоматику и
методы диагностики, можно точно поставить
диагноз и оказать своевременную помощь больному. Операция, проводимая под контролем

эндоскопа, с использованием шейвера в комплексе с радиочастотной коагуляцией, позволяет обеспечить локальность и контролируемость
воздействия, надежный гемостаз, возможность
деструкции всего патологического образования
и исключить рецидив заболевания.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2017

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПОСОБИ ОТРИМАННЯ НОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПЛАТИНОВИХ
ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Комплекс
платини
І
(цисізомердихлордіаміни – ДДП) вперше синтезовано ще в 1945 р., а лише в 70-ті роки ХХ сторіччя
(Rosenbeld et al., 1969) розпочато науково обґрунтоване впровадження платинотерапії в онкології. Виявилось, що рівень лікувальних і побічних ефектів залежить від структурних параметрів координаційних комплексів платини IIV. Важливу роль відіграє ступінь окислення і
координаційне число металу, заряд, магнітні
властивості сполук, природа, взаємне розташування в просторі хімічно зв’язаних з центральним атомом нейтральних молекул або аніонів
(И.И. Волченскова и соавт., 1997; С.А. Шалимов
и соавт., 1998). Таким чином, хімічні комплекси
І-Х слугували для створення препарату першого
покоління – цисплатина (синоніми: платидіам,
неоплатин, платинекс, платинол та ін.). До першого покоління протипухлинних платинових
препаратів належить також платин, який створений на основі хімічного комплексу ХІ і характеризується меншою токсичністю. На основі
платинового комплексу ХІІІ створено препарат
другого покоління – карбоплатин (синонім: параплатин), що має кращу розчинність і стійкість, з меншою нейро- і нефро- мієлотоксичністю.
На основі хімічних комплексів ХІVXXVIII формується третя генерація протипухлинних платинових препаратів. Цікаво, що
(Kelland et al., 1994) створили на основі комплексів платини ХХІІ препарат уМ 216, який відкрив можливості пероральної платинотерапії.
Хімічні комплекси XXVIII синтезували, змінюючи способи зв’язку платини з фрагментами
ДНК. С.О. Шалімов зі співавторами (1988, 1992,
1994, 1996, 1998), И.И. Волченскова зі співавторами (1990, 1991) займались пошуком нових
платинових препаратів, використовуючи хімічну основу цих ліків (ДДП) не у вільному, а в
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іммобілізованому вигляді. Кон’югат Рt-ДНК-ІІІ
послужив основою для створення нового вітчизняного лікарського препарату для інфузії – нуклеоплата
(синонім:
поліплатилен)
(I.I.
Volchenskova et al., 1990).
З винахідниками поліплатилену нами
створено мікродозовий платиновий препарат,
який відкрив можливість аплікаційної платинотерапії для лікування раку ротової частини глотки (патент на винахід № 70455Ф від
15.10.2004), а сучасна вітчизняна гібридомна
технологія (С.П. Сидоренко, 2000, В.Ф. Чехун і
співавт., 2000) стала підставою для розробки і
клінічного впровадження нового локального
методу використання анти СД-95 МКАТ ІПО-4
в комбінації з мікродозовим аплікаційним препаратом платини при лікуванні хворих на злоякісні новоутворення ротової порожнини, клітини яких експресують СД 95-антиген (патент на
винахід № 46552 від 15.05.2002). Саме нестабільність експресії СД-95 антигену (в цілому системи FAS-FAS-ліганд) обмежує застосування
аплікаційної таргетної терапії і спонукає до пошуку інших варіантів локальної хіміо- і біотерапії в комплексному неінвазивному лікуванні
хворих на рак ротової частини глотки.
Слід зазначити, що в онкологічній науці і
практиці щось зроблене значне можна оцінити
лише через певний проміжок часу. Наприклад,
значення вітчизняної гібридомної технології.
Інший приклад: в 2002 р. в ході клопіткої праці
Ю.П. Шишова та співавтори створили ряд вітчизняних резистентних до цитостатику платини
клітинних ліній КВ (КВ/ДДР5), що і спонукало
нас до створення ряду препаратів, які б могли
подолати лікарську резистентність пухлинних
клітин шляхом індукції СД-95 опосередкованого апоптозу та ін. В результаті сформувався наступний алгоритм: лікарська резистентність пухлинних клітин глотки до препаратів платини та
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інш. → нестабільність сигнального СДрецептору (система FAS-FAS-ліганд) та інших
клітинних мембранних сигнальних каскадів →
може привести до неефективної цитостатичної
лікарської радіосенсибілізації → і, як результат,
може приводити до неефективної сучасної

(швидкі електрони) променевої лікувальної технології. Деякі ньюанси вдосконалення нами
цього діагностично-лікувального алгоритму у
хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів будуть розглянуті в подальших
публікаціях.

© В.В. Паламарчук, 2017

В.В. ПАЛАМАРЧУК, Л.Д. ЯЦЕНКО, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ,
ПРОЛІКОВАНИХ ПОЛІПЛАТИЛЛЕНОМ
Якість життя онкологічних хворих під час
проведення протипухлинного лікування погіршується за рахунок двох постійно діючих факторів: ендотоксичного пухлинного процесу і
системної токсичності хіміотерапевтичного лікування. Дуже важливо враховувати ці фактори
для тієї категорії хворих, які не підлягають радикальному лікуванню. Такі пацієнти особливо
потребують продуманої лікувальної тактики,
котра оптимально включає в себе максимально
можливе продовження життя з мінімальним обмеженням побутової і соціальної активності.
Отже, при призначенні курсів поліхіміотерапії
важливо враховувати необхідність проведення
повноцінного цитостатичного лікування при
мінімальних проявах його токсичності.
Нами був проведений аналіз еметогенної
токсичності у хворих на рак орофарингеальної
зони, пролікованих препаратами платини. Дослідження проведено за матеріалами нагляду за
25 пацієнтами основної групи, які отримували
поліплатиллен в режимі монотерапії в дозі 250
мг/м2 кожен день протягом 6 днів з інтервалом
між курсами 3 тижні, сумарно 6 курсів. Група
контролю склала 25 хворих, які отримували цисплатин в дозі 75 мг/м2 в тому ж режимі.
Всі пацієнти заповняли спеціально розроблені опитувальні листки, проводився облік потреби в антиеметиках різних груп. При лікуванні цисплатином застосовувався фоновий алгоритм призначення ондасетрона по 8 мг протягом
8 діб, починаючи з моменту премедикації за 40
хв. до інфузії цисплатином з наступним призначення метаклопраміда по 10 мг 3 рази на добу
протягом 3 діб. Лікування проводилось на фоні
дексаметазону 12 мг на добу вранці протягом 3
діб. Хворі, які отримували поліплатиллен не
мали потреби в призначенні антиеметиків.

Моніторинг проявів еметогенної токсичності платиновмісних препаратів у хворих продемонстрував наступні результати.
Основна група хворих, які отримували
поліплатиллен:
0 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (відсутність нудоти і блювання
протягом всього періоду спостереження) спостерігався у 23 пацієнтів;
1 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (короткочасна слабка або помірна нудота без блювання) спостерігався у 2 випадках;
2 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії не реєструвався.
Контрольна група хворих, які отримували
цисплатин:
0 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (відсутність нудоти і блювання
протягом всього періоду спостереження) спостерігався у 5 випадках;
1 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (короткочасна слабка або помірна нудота без блювання) спостерігався у 9 випадках;
2 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (постійна, помірна або інтенсивна нудота протягом 1 доби з 2-4 разовим блюванням) спостерігався у 9 випадках;
3 ступінь еметогенної токсичності цитостатичної терапії (інтенсивна нудота з 7-8 епізодами блювання) спостерігався у 2 випадках; пацієнти потребували додаткової антиеметичної,
дезінтоксикаційної і регідратаційної терапії.
Еметогенна токсичність поліплатиллена
значно нижче цисплатина, що дозволяє проводити протипухлинну терапію без погіршення
якості життя.

© В.В. Паламарчук, Л.Д. Яценко, В.М. Пашковський, 2017
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В.В. ПАЛАМАРЧУК, Л.Д. ЯЦЕНКО, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Антиканцерогенний ефект антиоксидантів
може бути максимальним на ранніх етапах канцерогенезу.
Механізм дії харчових антиоксидантів:
- інгібірування включення (утворення, активації) канцерогенів;
- детоксикація канцерогенів за допомогою
GSH і GSH-S-трансфераз, які здійснюють
кон’югацію GSH з канцерогеном;
- інгібірування цитохром Р450, які запобігають зв’язування канцерогенів з ДНК;
- стимуляція репарації ДНК (активація
полі-АДФ-риюозілтрансферази та інших ферментів репарації);
- включення антипроліферативних механізмів (інгібірування активації онкогенів, активності онкогенів, активності орнітіндекарбоксилази – фермента, що продукує поліаміни; індукція термінальної дифференціації;
- відновлення імунної відповіді шляхом
інгібірування циклооксигенази-2, активації кілерної активності;
- збільшення міжклітинної комунікації;
- індукція апоптозу пухлинних клітин
шляхом інгібірування тирозинкіназ, теломераз,
активації каспаз.
Із харчових антиоксидантів найбільшу цікавість, завдяки значній антиканцерогенній активності, являють собою органічні сполуки селена, зелений і чорний чай (такі його компоненти як катехіни, а особливо епігаллоктехін-галлат
(EGCG), виноград, червоні вина, що містять
флавоноїди, соя і ізофлавони (геністеін), що
входять до її вмісту, мед, прополіс (головним

чином за рахунок ефірів кавової кислоти), флавоноїди цитрусових, терпеноїди, хрестоцвіті, а
особливо капуста брокколі, яка містить сильні
антиканцерогенні ізотіоціанати (сульфорафан).
Слід зазначити, що багато харчових компонентів з антиоксидантною і протипухлинною активністю мають дуже виражену і специфічну активність, що навіть можуть стати основою для
отримання нових протипухлининх препаратів.
Катехин чаю EG&G, крім потужної антиокисної активності, володіє, до того ж, якостями
індуктора апоптозу пухлинних клітин і інгібіторів сигнальної трансдукції. Важкість застосування цієї нетоксичної речовини пов’язана з її
надзвичайно низькою розчинністю і високою
біокон’югацією, деградацією, і, як наслідок,
втратою активності. Ведуться пошуки її синтетичних (напівсинтетичних) аналогів.
Селен і його сполуки володіють високою
протипухлинною активністю. Але в ефективних
дозах селен токсичний, що обмежує його застосування. Проводяться успішні роботи по створенню органічних препаратів селена з більшою
терапевтичною широтою, - є можливість отримати на основі селену ефективні препарати.
Фенілетиловий ефір кавової кислоти – сильний інгібітор активації фактора транскрипції
NF-Kb, тим самим він інгібірує проліферацію
клітин.
Доцільність ад’ювантного застосування
антиоксидантів пов’язана з їх здатністю полегшити побічні токсичні ефекти променевої і хіміотерапії, сприяти реабілітації імунної і кровотворної систем.

© В.В. Паламарчук, Л.Д. Яценко, В.М. Пашковський, 2017

М.В. ПЕСОЦКАЯ, Ж.В. КОЛЯДИЧ (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДАХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА КОХЛЕАРНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИУ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
На сегодняшний день в мире насчитывается около 500 000 носителей КИ, в Республике
Беларусь к настоящему времени выполнено более 500 КИ. Ежегодно проводится около 80 хирургических вмешательств, в том числе, с использованием метода, предложенного известным
отохирургом М. Профанта (Словения), и внедренного с его участием в клиническую практику
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РНПЦ в 2000 году. Важнейшим условием успеха
реабилитации пациентов методом КИ является
успешное проведение хирургического этапа.
Целью работы явился анализ результатов
проведения хирургического этапа КИ в период с
2000 года в РНПЦ оториноларингологии с позиции хирургической травмы, наблюдавшихся
осложнений, реопераций.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Результаты и обсуждение. В исследование включено 102 пациента, которым была
выполнена КИ. Метод оценивался с позиции
хирургической травмы на всех этапах проведения хирургического вмешательства, включая
разрез мягких тканей и способы формирования
лоскутов, доступ в среднее и внутреннее ухо,
способ фиксации приемника импланта и электродов.
Длительность операции в среднем составила 206 мин.
Наблюдалось 18 осложнений (17,6%), из
них 14 (13,7%) – ранние, 4 (3,9%) – поздние (по
классификации F.Venail и соавторов (2008)). 12
осложнений относились к IIIb и IVa степеням по
классификации Clavien P.A. (1992, 2004), адаптированной В.Е. Кузовковым применительно к
КИ. 8 из 14 пациентам потребовались повторные хирургические вмешательства с целью купирования осложнения, из них выполненные 3
пациентам повторные операции представляли
собой расширенные ревизии с пластикой ликворных свищей, декомпрессией лицевого нерва,
коррекцией положения электрода.
12 (11,7%) пациентам были выполнены
реоперации, 6 из них реоперация выполнялась
по поводу развившихся осложнений: раннего
послеоперационного периода –2 пациентам,
позднего – 4 пациентам. Хирургическое вмешательство по замене имплантапроводилась 6 пациентам, по следующим причинам: выход из
строя аппарата (поломка электроники, повреждение при механическом воздействии) – 4 пациентам, приобретение более совершенного устройства, замена по желанию родителей пациента – 2 пациентам. В отличие от большинства
хирургов, выполняющих КИ, реимплантации к
осложнениям хирургического этапа не относили.

Анализ выполнения хирургического этапа
КИ показал, что степень наносимой хирургической травмы достаточно высока: применяемый
разрез длиной 12 см и более, формирование
расщепленных мягкотканых лоскутов, при котором дополнительно травмируются питающие
кровеносные сосуды, может затруднять процессы репарации, а также приводить к формированию атрофических рубцов; способ доставки активного электрода через переднюю кохлеостомию является наиболее травматичным из всех
вариантов доставки в отношении микроструктур
внутреннего уха. Не исключена связь травматичности приемов с развитием осложнений. Высокая продолжительность вмешательства даже у
опытных хирургов при применении метода свидетельствует о его чрезмерной трудоемкости.
При реимплантациях отмечены особенности применяемого метода, затрудняющие выполнение повторного вмешательства, в виде
выраженного рубцевания, а также перегруженность метода приемами, в которых нет необходимости: чрезмерно сложная фиксация приемника импланта и активного электрода.
Назрела необходимость разработки нового метода хирургического этапа КИ, в основе
которого лежат хирургические приемы с минимальной травматизацией, максимальной эффективностью и наименьшим числом послеоперационных осложнений.
Поскольку реоперации по замене импланта, не связанные с хирургическим осложнением,
выполняются все в большем количестве, и число их будет расти пропорционально выполненным КИ, при разработке новых методов хирургического этапа КИ необходимо предусматривать возможность минимальнотравматичной
замены импланта.

© М.В. Песоцкая, Ж.В. Колядич, 2017

Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.С. ЮРИН, Т.В. БАНДЫШ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПЕРВИЧНО МНОЖЕСТВЕННЫМ РАКОМ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Проблема диагностики и лечения первично-множественного рака головы и шеи привлекает большое внимание онкологов. Это объясняется увеличением количества излеченных
больных от злокачественных поражений органов и систем. Вследствие этого возможности
возникновения новых метахронно первичных
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

опухолей потенциально увеличиваются. Осуществляемый мониторинг излеченных больных с
применением новых технологий обследования
позволяет в значительном количестве случаев
выявить метахронно расположенные первичные
опухоли. Проведен анализ комплексного обследования и лечения 102 больных, с первично
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множественными (ПМ) раками, лечившихся в
отделении за период с 2013 по 2017 гг. По отношению к впервые выявленным больным со
злокачественными опухолями ЛОР-органов, эта
группа составила 6,2%, что коррелирует с данными приведенными в литературе. У всех исследуемых пациентов диагноз был верифицирован гистологически.
Исследуемую группу составили мужчины
в возрасте 45-75 лет. В 6 наблюдениях выявлен
синхронный тип роста опухолей, у 96 больных –
метахронный. У больных с метахронным типом
роста опухоли наибольший интервал между выявлением опухоли составил 11 лет.
Наиболее многочисленную группу исследуемых больных составили больные с ПМ поражениями гортани – 47 наблюдений, которые
сочетались с опухолью легких, желудка, прямой
кишки, мочевого пузыря, верхней губы и корня
языка, бранхиогенным раками; грушевидного
синуса – 28 больных с метахронными поражениями пищевода, желудка, легких, языка. Полинеоплазии при локализации в области других
локализаций глотки, полости рта и языка – 16
больных, полости носа и ППН – 9, наружного
уха – 4.

Способы лечения, использованные нами
для данной группы больных, принципиально не
отличались от таковых при солитарных злокачественных образованиях и в первую очередь зависели от локализации и распространённости
опухолевого процесса. Полученные нами результаты лечения были вполне удовлетворительными. Трехлетняя выживаемость больных с
ПМ поражениями гортани, леченных комбинированным способом составила 67%, грушевидного синуса – 56%, других локализаций глотки,
полости рта и языка, леченных комплексным
способом – 41,6%, что принципиально не отличаются от результатов лечения солитарных опухолей.
Онкологических больных, впервые обратившихся, а также после проведенного специального лечения следует обследовать с учетом
возможного ПМ поражения других органов.
Лечение больных ПМ раком ЛОР органов
следует проводить по принципам радикального
лечения, не ограничиваясь паллиативной или
симптоматической терапией, т.к. результаты
лечения и отдаленные результаты принципиально не отличаются от лечения солитарных
опухолей соответствующих локализаций.

© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, А.С. Юрин, Т.В. Бандыш, 2017

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Н.В. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В ХИРУРГИИ РАКА ЭТМОИДОМАКСИЛЛЯРНОГО УГЛА
Злокачественные эпителиальные опухоли
с исходным местом роста в области этмоидомаксиллярного угла (ЭМУ) занимают первое
место в статистическом ряду по частоте встречаемости среди опухолей околоносовых пазух
(ОНП). Основными особенностями этих опухолей являются: 1) тенденция к распространению
в полость носа, решетчатый лабиринт, верхнечелюстную пазуху, орбиту, носоглотку; 2) низкая чувствительность к лучистой энергии; 3)
малоэффективная химиотерапия (как регионарная, так и общая). При раке этой локализации на
начальном этапе комбинированного лечения –
хирургический способ является единственно
оправданным и надежным.
Объем вмешательства определяется на
основании диагностического алгоритма с обязательным использованием КРТ, МРТ в суперпозиции. Правила абластики и антибластики в онкологии требуют в ряде случаев таких расши-
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ренных объемов операций в краниофациальной
области, которые вызывают затруднения при
функциональных видах протезирования. Наш
опыт хирургического лечения при раке ОНП,
охватывающий 15-летний период (205 наблюдений пациентов, страдающих раком этмоидомаксиллярного угла), показывает, что для адекватного выбора объема хирургического вмешательства с возможностью последующего протезирования помимо степени распространения
опухоли, имеет существенное значение локализация новообразования. Достигнув значительных размеров, опухоль своей периферической
частью вызывает разрушение костных стенок,
что приводит к выходу опухоли за пределы первично-пораженной области. Это обстоятельство
имеет особое значение при локализации процесса в ЭМУ с тенденцией к проникновению в орбиту для решения вопроса о наличии показаний
к орбитосинуальной экзентерации (ОСЭ). ПокаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

занием к ОСЭ являлась деструкция лобной орбитальной стенки с поражением надкостницы
орбиты, а к резекции верхней челюсти (РВЧ) –
разрушение твердого неба или альвеолярного
отростка. Удаление содержимого орбиты осуществлялось поднадкостнично с одновременным вскрытием и ревизией всех ОНП пораженной стороны. Операция выполнялась из наружного доступа – паралатероназальным разрезом с
пересечением верхней губы по валику и разрезов, параллельно свободному краю нижнего и
верхнего века. Иссечение кожи щеки и века
проводились при подозрении на прорастание. В
остальных случаях кожа щеки и верхнего века
использовалась для выстилки стенок послеоперационной полости после ОСЭ. При ОСЭ в случае глубокого поражения опухолью крылонебной ямки применяли пластическое закрытие

последней m. masseter. При тотальных либо субтотальных РВЧ, сопровождающихся необходимостью резецирования глазничной стенки, применяли усовершенствованный атравматический
обтурационный протез верхней челюсти с базисной опорой для содержимого орбиты. Вмешательство на РЛА выполнялось только при
определяемых метастазах. В остальных случаях
в послеоперационном периоде проводится курс
лучевой терапии на область очага и зон регионарного метастазирования с целью профилактики рецидивов и метастазов в дозах 30-40 Гр.
Эффективность использования диагностического алгоритма и адекватного объема хирургического вмешательства позволяет добиться излечения, удовлетворительных косметических и функциональных результатов боле, чем у
44,0 % больных.

© М.Б. Пионтковская, Н.В. Пилипюк, 2017

В.М. ПИСАНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІЗАТІВ ПРИ ІМУНОПРОФІЛАКТИКТИЦІ
ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ
Проведені нами раніше дослідження показали, що загальними порушеннями імунітету
для хронічного та рецидивуючого риносинуситів (ХРС та РРС) є достовірне підвищення, в
порівнянні з контролем, кількості ЦІК, αінтерферону в сироватці крові та ротоглотковому секреті, зниження кількості SIgA в ротоглотковому секреті. Крім того при рецидивуючому
риносинуситі спостерігається підвищення кількості ІgM до респіраторного синтиціального
вірусу, а при хронічному перебігу захворювання
– зниження рівня лактоферину та підвищення
рівня мономерної форми імуноглобуліна А в
ротоглотковому секреті (В.М. Писанко та співавт., 2014).
Метою даного дослідження була оцінка
ефективності респіброну при імунопрофілактиці
загострень та рецидивів хронічного риносинуситу у дітей.
Під нашим наглядом знаходилось 60 дітей
(27 жіночої та 33 – чоловічої статі) віком від 6
до 17 років, яким проводилось лікування на попередньому етапі. При цьому у дослідження не
включали пацієнтів, що на першому етапі отримували респіброн в схемі комплексної терапії.
Обстежуваних розподілено на 3 групи: 1-а група
– 20 дітей (серед них 11 з ХРС та 9 з РРС) імунопрофілактика респіброном, 2-а група –20 діЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тей (9 з ХРС та 11 з РРС) імунопрфілактика
комбінацією респіброну та ехінацеї, 3-я група –
20 пацієнтів без запальних захворювань, що супроводжуються імунними порушеннями, (18 – з
викривленням носової переділки, 2 – з хронічним гіпертрофічним ринітом) були контролем
для імунологічних досліджень.
Імунопрофілактику починали через 2 тижні після закінчення курсу лікування з приводу
загострення або рецидиву ХРС. Хворих обстежували через 1, 3 та 6 місяців після закінчення
імунопрофілактики. Оцінювали стан імунної
системи, визначаючи показники, порушення
яких виявили на першому етапі досліджень.
В результаті встановлено, що загострень
(при ХРС) та епізодів виникнення захворювання
(при ХРРС) через 1 міс. після проведення курсу
респіброну не спостерігали. Через 3 місяці після
імунопрофілактики виявлено загострення у 2
хворих з ХРС та 2 пацієнтів з ХРРС, а через півроку захворіли ще по одному пацієнту в кожній
підгрупі, тобто загалом ефект спостерігали у
70% обстежених дітей, що звертались з приводу
контрольних обстежень.
Значно ефективнішим виявилось комбіноване використання ехінацеї та респіброну.
При цьому загострення хронічного процесу спостерігали лише у 1 (5%) дитини. Рецидивів про-
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цесу у хворих з РРС на протязі часу спостереження не виявлено.
Імунологічне обстеження хворих, проведене, як і отоларингологічний огляд, через 1, 3
та 6 місяців після закінчення імунопрофілактики, показало, що значно підвищений рівень Ig М
до респіраторного синцитіального вірусу у хворих на РРС при використанні респіброну нормалізується через 3 міс. після закінчення курсу
імунопрофілактики. Якщо респіброн застосовувався в комбінації з ехінацеєю, то вже через місяць рівень Ig М у хворих на РРС достовірно не
відрізнявся від значень контролю.
При оцінці рівня ЦІК у віддалені строки
після імунопрофілактики виявлено, що нормалізація цього показника, який був підвищений
після закінчення курсу лікування у дітей з хронічними та рецидивуючими риносинуситами, у
хворих основної групи відбувається через півроку після проведення курсу прийому препаратів мукозальних вакцин. Застосування ехінацеї в
комплексі з респіброном забезпечує подібний
ефект вже через місяць після закінчення імунопрофілактики.
Динаміка змін вмісту α-ІНФ після прведення імунопрофілактики в сироватці крові та
ротоглотковому секреті були аналогічними.
Використання респіброну нормалізувало
вміст SIgA в РС у хворих на ХРС через півроку,
а у хворих РРС вже через 3 місяці. При прийомі

респіброну з метою імунопрофілактики достовірні розбіжності в рівні SIgA між контрольною
групою та хворими на РРС також зникали через
3 місяці, а у хворих на ХРС ми не спостерігали
нормалізації кількості SIgA. В той же час застосування комбінації ехінацеї та бронховаксому
приводило до нормалізації рівня секреторного
імуноглобуліна А вже на протязі першого місяця після закінчення курсу.
Таким чином, імунопрофілактика загострень ХРС та рецидивів РРС з використанням респіброну супроводжувалась позитивною дією у
70% пацієнтів. Комбіноване використання імуномодулятора (ехінацея), що стимулює проліферацію та диференціацію імунокомпетентних клітин, та мукозальної вакцини (респіброн) забезпечувало позитивний ефект у 95% обстежених.
Нормалізацію виявлених порушень імунного статусу при використанні мукозальних вакцин спостерігали через 6 місяців після закінчення курсу імунопрофілактики. В той же час
комбіноване використання імуномодулятора, що
стимулює проліферацію та диференціацію імунокомпетентних клітин, та мукозальної вакцини
забезпечувало подібний ефект вже через місяць.
Це свідчить про високу ефективність респіброну
як засобу профілактики загострень та рецедивів
хронічного риносинуситу у дітей. Дієвість імунопрофілактичної дії респіброну посилюється
при комбінації його з імуномодулятором.
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В.Н. ПИСАНКО, П.В. ВИННИЧУК, Б.Н. МИРОНЮК (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТУГОУХОСТЬЮ И ГЛУХОТОЙ
(ОПЫТ ОТДЕЛЕНИЯ ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА)
В данной работе приведены результаты
хирургических вмешательств в отделении ЛОРпатологии детского возраста с использованием
различных слуховых имплантов при реабилитации детей с глухотой и тугоухостью за период
2012-2017 гг.
Для протезирования улитки у детей с сенсоневральной глухотой мы преимущественно
использовали кохлеарные импланты фирм
“Med-El”,
“Nucleus”.
Значительно
реже
”Bionics” (25 шт.),”Neurolec” (10 шт.). При проведении кохлеарной имплантации у детей с частичной оссификацией улитки применяли укороченные электроды (12 чел.).
У 5 больных в связи с интраоперационной
травмой барабанной перепонки одновременно с

80

кохлеарной имплантацией производилась мирингопластика с использованием поверхностной
височной фасции.
Через 7 дней после операции, для контроля расположения электрода, назначали рентгенографию черепа в прямой проекции.
Из ранних послеоперационных осложнений следует отметить парез мимических мышц
лица на стороне операции в связи с наличием
врожденной дегистенции канала лицевого нерва
и интраоперационной травмой у 1 больного.
Послеоперационное лечение привело к полному
восстановлению функции лицевого нерва. У 2
из 17 пациентов с синдромом Гашера в ранний
послеоперационный период была ликворрея,
которая купировалась консервативной терапией.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

У 1 пациента после операции развился острый
серозный лабиринтит, который купирован консервативной терапией в течение 6 суток. У 1
пациента 4 мес. после начала ношения процессора развился некроз кожи над внутренней катушкой. Закрытие дефекта свободным лоскутом
бедренной фасции и смещенным кожным лоскутом не увенчалось успехом, через 1 мес. кохлеарный протез был извлечен и имплантация
успешно проведена на другом ухе.
У 4 детей была выполнена реоперация в
сроки от 1 до 7 лет после кохлеарной имплантации в связи выходом из строя внутренней катушки (1 чел.), миграции электрода (3 чел.). У 7 пациентов в сроки 1-4 года после операции в области внутренней катушки образовывались гематомы, обусловленные, как правило, травмой.
Для оценки слуховых реакций на речь использовали адаптированную к украинскому
языку международную «Методику оценки слухового и речевого развития» (Evalution of
Auditory Responses of Speech) и Анкету для
оценки слухового развития детей на доречевом
этапе их развития Litlears. Через 1 мес. все пациенты, включая детей с комплексным сенсорным (слепота-глухота) поражением (6 чел), показали положительную динамику в восприятии
и распознавании неречевых сигналов.

При хирургической реабилитации пациентов с двусторонней атрезией наружных слуховых проходов использовали имплантационные системы костного звукопроведения. Под
наблюдением находилось 18 человек в возрасте
1-15 лет. BAHA использовали у 13 детей в возрасте от 1 года до 14 лет с двусторонней атрезией слуховых проходов (2 человека с синдромом
Франческетти). 5 детям в возрасте от 1 года до 4
лет, настроили систему BAHA для ношения на
бандаже. При оценке состояния слуховой функции через неделю после начала использования,
слух соответствовал норме.
8 пациентам произведено хирургическое
вмешательство по вживлению BAHA. У 6 больных операция проведена в один этап. 2 пациентам с очень тонкой чешуей височной кости
(один с синдромом Франческетти) выполнен
первый этап вмешательства, второй проведен
через 6 мес., то есть после оссификации дна
«кармана». При настройке устройств у 6 пациентов через неделю после операции раcстояние
разборчивости шепотной речи превышало 5 м.
5 пациентам вживлена имплантационная
система костного звукопроведения ”Sound
Bridge”. Через 2 недели после операции пациенты воспринимали шепотную речь на расстоянии, превышающем 5 м.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, Є.С. МЕЛЬНИК, І.Є. РОШКУЛЕЦЬ
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ВИПАДОК МАЛІГНІЗАЦІЇ ГІГАНТСЬКОЇ ІНВЕРТОВАНОЇ ПАПІЛОМИ НОСА
Інвертовані папіломи (ІП) – місцем росту
яких є слизова оболонка порожнини носа і біляносових пазух, відносно рідко зустрічаються в
літературі під різними назвами. Основна локалізація росту ІП – латеральна стінка носа в області
середньої носової раковини, звідки пухлина може проростати в приносові пазухи. Процес, як
правило, односторонній. Описані спорадичні
випадки ізольованого враження лобної, клиноподібної, верхньощелепної пазухи, носоглотки,
перегородки носа.
Інвертована перехідно-клітинна папілома
(син.: циліндроклітинна папілома, папілома
Шнейдера, епітеліальна папілома, сосочкова
фиброепітеліома, папілома з респіраторного
епітелію) – рідкісна, але характерна для порожнини носа і його пазух доброякісна пухлина, що
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

складає близько 0,5 % всіх новоутворень носа.
Називається у зв’язку з властивістю до інвагінації плоского епітелію у вигляді широкої стрічки
в сполучну тканину. Вони відомі також під назвою циліндроклітинні папіломи. Вона частіше
зустрічається у чоловіків, переважно на
п’ятому-шостому десятилітті життя. Пацієнти
зазвичай скаржаться на закладеність носа, виділення, носові кровотечі, біль в області лицьового нерва. Пухлина може рости і в різних напрямках, руйнуючи стінку пазух та піднебіння, стінки очниці або кістки основи черепа. За гістологічними характеристиками пухлина відноситься
до доброякісних, але рецидивує і володіє здатністю до експансивно-узуруючого росту. Пухлина
може рости і в різних напрямках, руйнуючи стінку пазух та піднебіння, стінки очниці або кіст-
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ки основи черепа. Рецидиви пухлини можуть
виникати через 5-10 років. Рецидивні ІП мають
виражену тенденцію до підвищення агресивності і дають більш високий відсоток рецидивів
після видалення ніж первинні пухлини. Приблизно у 5% хворих інвертована перехідно-клітинна
папілома здатна перетворюватися на рак після
довголітнього доброякісного перебігу. У 7-13%
випадків в тканині ІП зустрічаються вогнища,
які містять ракові клітини, хоча серед патоморфологів не має єдиної точки зору, чи це є наслідком малігнізації, чи одночасного розвитку
процесів. ІП мають деструктивний ріст, рецидивують та малігнізуються, метастази спостерігаються рідко.
В ЛОР-відділення ОКЛ з 2005 року на лікуванні з приводу інвертованої папіломи було
всього 5 хворих, 2 з них у 2016р. В зв’язку з рідкісністю даної патології наводимо випадок малігнізації з метастазуванням ІП з клінічної практики.
Хворий Д., 57 років, поступив в ЛОРвідділення ОКЛ з діагнозом інвертована папілома лівої половини носа з скаргами на утруднене носове дихання, головні болі, зниження
нюху, погане самопочуття. При передній риноскопії ліва половина носа заповнена поліпоподібними утвореннями. Дихання через праву половину носа відсутнє, зліва помірне утруднене.
При задній риноскопії визначається утворення,
що закриває повністю праву та частково ліву
хоану. Перед поступленням амбулаторно при
ендоскопії носа проведена біопсія, під час якої
була помірна кровотеча, що потребувала пухкої
тампонади носа. Результат гістологічного дослідження – інвертована папілома.
На рентгенограмі БНП – тотальне затемнення лівої гайморової, лобної пазухи та гратчастого лабіринту. На КТ біляносових пазух на
серіях нативних аксіальних сканів товщиною
зрізу 1 мм відмічається: у лівому носовому ході
субтотально вміст, що виповнює його з дрібними міхурцями повітря в структурі без деструкції
носової перегородки. В лівій гайморовій пазусі
тотально (із значним витонченням медіальної
стінки) та в комірках решітчастого лабіринту
(субтотально зліва) та в лобній пазусі зліва (тотально) вміст щільністю +22од.Н. Пневматизація інших пазух не порушена. Заключення: КТ

картина утворення лівого носового ходу, лівобічного гемісинуїту. Рекомендовано КТ контроль
в динаміці, консультація отоларинголога.
Враховуючи діагноз, дані гістологічного
заключення кровотечу при біопсії хворому проведена гайморотомія за Денкером з попередньою перев’язкою зовнішньої сонної артерії.
Новоутворення видалено єдиним блоком, кровотеча помірна, гемостаз. Ліва половина носа,
порожнина гайморової і решітчастої пазухи та
носоглотка утворюють єдину порожнину, визначається залишок пухлини з боку лобної пазухи. Передня тампонада носа справа з тампоном
за Мікулічем. Ускладнень під час операції не
було. Видалене новоутворення відправлене на
патогістологічне дослідження. Післяопераційний період протікав без ускладнень. У зв’язку з
наявністю пухлини в лобній пазусі хворому через 8 днів проведено екстраназальну фронтоетмоїдотомію. Дренажна трубка видалена через 21
день.
Через 6 тижнів хворий звернувся з скаргами на болі в шиї, припухлість м’яких тканин
шиї. Проведено УЗД дослідження органів шиї,
консультований нейрохірургом, так як турбували болі в області шийного відділу хребта та
з’явилась загальна слабкість, призначено КТ
шийного відділу хребта та ОГК. На КТ – новоутворення верхньої долі лівої легені метастатичного характеру та mtx в ІІІ шийний хребець. В
подальшому хворий звернувся для лікування в
обласний онкологічний диспансер.
Особливістю клінічного випадку є гігантські розміри новоутворення, проростання ІП в
гайморову, решітчасту та лобну пазухи, проведення операції Денкера з попередньою перев’язкою зовнішньої сонної артерії, неповне
видалення новоутворення єдиним блоком потребувало додаткового оперативного втручання
(фронтоетмоїдотомія), малігнізація процесу і
метастазування пухлини, хоча за даними літератури рецидивування є частим, а малігнізація і
метастазування зустрічається вкрай рідко.
Хірургічний радикальний метод лікування через зовнішні доступи є єдиним методом
боротьби з рецидивами. Після видалення всіх
поліпів носа рекомендується їх обов’язкове всебічне гістологічне дослідження у зв’язку з можливою малігнізацією.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, І.В. НЕЗБОРЕЦЬКИЙ, Є.І. РОШКУЛЕЦЬ,
А.Л. ФІЛІНСЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ, ТИПИ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ФОРМИ
СИНДРОМУ СОННОГО АПНОЕ
Синдром сонного апное (ССА) – це короткочасна зупинка дихання уві сні. У чоловіків
ССА виявляється частіше, що пояснюється конституційними особливостями, особливостями
будови гортані та ротоглотки, високим стоянням
діафрагми, збільшенням маси тіла. У жінок цей
синдром розвивається на фоні менопаузи. Виділяють два основних типи ССА – обструктивне
апное і центральне апное. При обструктивних –
знижений потік повітря через ніс і рот, але зберігається рух грудної клітини. Причиною появи
обструктивного ССА є анатомічні звуження верхніх дихальних шляхів, а також надмірне розслаблення м’язів глотки і м’якого піднебіння. Розвитку обструктивного ССА сприяють ожиріння,
коротка шия, викривлення перегородки носа,
хронічний гіпертрофічний і вазомоторний риніти, гіпертрофія мигдаликів, хронічні синуїти,
операції на ВДШ. Поєднання декількох факторів
має значення в появі ССА. При центральних апное відсутні дихальні рухи і потік повітря в області носа і рота. Подібні стани відзначаються при
захворюваннях з порушенням центральних механізмів регуляції дихання. Це органічні ураження
стовбуру мозку, первинна недостатність дихального центру у немовлят, психогенні захворювання з гіпервентиляцій ним синдромом.
Згідно класифікації апное сну, виділяють
наступні клінічні (нозологічні) форми: 1 – нічне
хропіння з епізодами сонного апное (проявляється звуком на вдиху при проходженні повітря через звужені ніс та глотку в результаті вібрації
м’якого піднебіння); 2 – Піквінський синдром
(характеризується ожирінням, нічним хропінням,
артеріальною гіпертонією, поліцитемією, епізодами обструктивного ССА); 3 – раптове апное
грудних дітей, або «синдром раптової смерті немовляти» (виникає через недосконалу центральну регуляцію дихання новонароджених, особливо
недоношених); 4 – центральна альвеолярна гіповентиляція і дисаритмія; 5 – синдром прокляття
Ундини (втрачається автоматичний контроль
вентиляції, і дихання регулюється тільки довільно; під час сну довільної регуляції не відбувається і виникає апное або дизритмічна гіповентиляція, спостерігається при пухлинах, запаленні або
дистрофічних ураженнях стовбура головного або
шийних відділів спинного мозку).
Виділено основні клінічні ознаки ССА:
сильне хропіння, однак не всі люди, які хропуть,
мають нічне апное; порушення сну; нічні кош-

мари, галюцинації; патологічна рухова активність у сні; ранкові головні болі; підвищена
денна сонливість і потреба в сні; скарги з боку
ССС: порушення серцевого ритму, підвищення
АТ; зниження концентрації уваги, забудькуватість і погана пам’ять; зміна особистості, зниження інтелекту; зниження лібідо; знижена працездатність; зловживання кавою в якості подолання втоми. Для того, щоб припустити наявність ССА достатньо трьох ознак: сильне хропіння уві сні з періодичними зупинками дихання, розлади сну з частими пробудженнями, виражена денна сонливість. При діагностиці ССА
повинно проводитись ретельне опитування пацієнта і родичів. Для виявлення основних клінічних проявів нами було обстежено 38 пацієнтів.
Скарги на хропіння і збільшення ваги тіла за
останні 3-5 років відмічають усі 38 пацієнтів.
Періоди апное самостійно відмічали 21% пацієнтів, ранкові головні болі, відчуття невиспаності
– у 24% пацієнтів, зниження концентрації уваги
– у 18% пацієнтів, погіршення пам’яті –18%
хворих, денна сонливість – у 39% обстежених,
безсоння – у 13% пацієнтів, задишка турбувала
у 24% випадків, відчуття серцебиття та порушення серцевого ритму відмічали 34% пацієнтів, підвищений артеріальний тиск у ранці був у
26% опитаних, нічна поліурія – у 21% пацієнтів.
Скарги на утруднене носове дихання було у
53% обстежених, ангіни в анамнезі з утворенням казеозних пробок відмічали 34% чоловік.
Самою поширеною скаргою у пацієнтів була
скарга на утруднене носове дихання (біля 50%) і
частіше супроводжувала важкий перебіг сонного апное. Наступна по частоті скарга на денну
сонливість виявлена у 70% пацієнтів з важким
апное, важкий перебіг сонного апное був у 47%,
легкий і середній у 29% і 24% обстежених відповідно. Було виявлено взаємозв’язок скарг на
денну сонливість і ранкові головні болі, погіршення пам’яті і концентрації уваги у 68% пацієнтів. Було встановлено, що найбільш схильні до
синдрому сонного апное чоловіки працездатного віку. Виявлений у нашому обстеженні синдром сонного апное різного ступеню вираженості
свідчить про серйозність і високу розповсюдженість даної патології. Велике значення в діагностиці ССА має виявлення патології ЛОР органів, що призводять до обструкції ВДШ. Де є
можливість, діагноз підтверджується полісомнографічним дослідженням.
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННОГО ПРЕПАРАТУ ІМУПРЕТ
У ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ АДЕНОЇДИТОМ
Частота розвитку хронічного аденоїдиту
(ХА) складає до 10% у хворих без гіпертрофії
глоткового мигдалика, а при гіпертрофії – значно більше (від 21,5 до 83,7%). ХА – наслідок
перенесеного раніше гострого аденоїдита. Він
часто супроводжується збільшенням глоткової
мигдалини і наростаючими ознаками захворювання. Попадання в гортань слизу і гною, особливо ночами, викликає тривалий кашель. Хронічне запалення в носоглотці призводить до хронічного запалення слухової труби і до зниження
слуху. ХА супроводжується симптомами хронічної інтоксикації: підвищена стомлюваність,
головний біль, поганий сон, зниження апетиту.
При ХА виявляється значне зниження секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому
секреті і числа Т- і В-лімфоцитів у самому мигдалику, а також зниження активності фагоцитозу і кількості Т- і В-лімфоцитів крові. Отже, при
хронічному аденоїдиті відбувається гіпофункціональний стан глоткового мигдалика і з'являється недостатній рівень імуноглобулінового захисту слизової оболонки глотки.
При наявності ХА діти скаржаться на
утруднене носове дихання (90%), хропіння під
час сну (60%), зниження апетиту (55%), слизово-гнійні виділення з порожнини носа (75%),
гугнявість (45%), порушення сну (25%), субфебрилітет (20%), порушення слуху (12%), енурез
(8%). ХА в 65,4% випадків супроводжує захворювання приносових пазух і в 76% ексудативний отит.
Мета: оцінити ефективність застосування
рослинного препарату Імупрет в комплексному
лікуванні дітей з хронічним аденоїдитом.
У клінічному дослідженні брали участь 52
дитини з ХА віком від 3 до 12 років. Основну
групу склали 32 хворих, контрольну – 20 пацієнтів. У групи не включалися хворі з наявністю
запальних процесів в інших ЛОР-органах.
Лікування при ХА здійснюється комплексне, яке складається з засобів місцевого і

загального характеру, різноманітність яких надто велика. Одним з ефективних засобів з протизапальною дією є фітопрепарати. Імупрет має
виражену протизапальну дію і високу клінічну
ефективність (Ю.В. Мітін, 2001; В.В. Березнюк,
2002). Після прийому імупрету при ГРВІ, хронічних захворюваннях глотки суттєво покращуються деякі показники системи імунітету (О.Ф.
Мельников та співавт., 2007, 2013). Пацієнти
основної групи отримували додатково до стандартного комплексу лікування препарат Імупрет, до складу якого входять 7 лікарських рослин: кора дуба, листя горіха, деревій, хвощ, кульбаба, алтей, ромашка. Діти віком від 3 до 6
років приймали препарат по 10 крапель 3 рази у
день; віком від 6 до 12 років – по 15 крапель з
рази на протязі 12-14 днів. Дітям з частими загостреннями ХА курс лікування складав 1 місяць.
Оцінка клінічних проявів проводилася на
3, 6 і 9-у добу лікування за такими симптомами,
як закладеність носа, характер та інтенсивність
ринореї, утруднення носового дихання в день та
в ночі (зі слів батьків).
Оцінка ступеню відновлення носового
дихання та позитивна динаміка в зменшенні інтенсивності і характеру ринореї була достовірно
краще у пацієнтів основної групи вже на 6 день
спостереження. На 9-у добу лікування ринорея у
пацієнтів основної групи припинилась повністю, а носове дихання у дітей основної групи
було достовірно кращим, ніж у дітей контрольної групи. Контрольний ендовідеоскопічний
огляд порожнини носа та носоглотки показав
відсутність явищ загострення ХА на 9-10 день у
пацієнтів основної групи та на 12-13 день у контрольній групі.
Дослідження встановило, що включення
препарату «Імупрет» в схему комплексного лікування хронічного аденоїдиту у дітей підвищує
ефективність лікування і прискорює процес
одужання.
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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 ексудату у порожнинах середнього вуха та кондуктивною приглухуватістю. У клінічному перебігу
можна виділити 2 стадії: застійну та ексудативну, яка має назву “ексудативного отиту”.
Клінічні діагностичні критерії: зниження
слуху; відчуття закладеності вуха; відчуття переливання рідини; симптом флюктуації слуху –
зміна гостроти слуху внаслідок зміщення маси
ексудату; аутофонія; періодичні виділення з вуха через наявність мікроперфорації, мутна барабанна перетинка потовщена, втягнута, згладжені
пізнавальні контури, зникає світловий контур;
рухливість барабанної перетинки обмежена або
відсутня; колір барабанної перетинки за наявності ексудату в барабанній порожнині від жовтуватого до синюшного, рівень рідини часто з пухирцями газу; при ексудативному отиті має місце порушення барофункції слухової труби.
Аудіологічні діагностичні критерії: при камертональному дослідженні – ураження звукопровідного апарату в 70% випадків, в 30% - по
змішаному типу; на аудіограмі підвищення порогів звукосприйняття по повітряній провідності,
кістково-повітряний розрив складає 30-40 дБ. Значну допомогу в діагностиці ексудативного отиту
надає імпедансометрія. Характерні тимпанометричні криві типу В і С: тип В – ексудат в барабанній порожнині; тип С – дисфункція слухової труби
з значним зниженням тиску в барабанній порожнині. Акустичні рефлекси не реєструються.
Найбільш ефективним вважається поетапний підхід до лікування хворих з ССО.
1-ий етап передбачає консервативну чи
хірургічну санацію носа, приносових пазух, но-

сової та ротової частини глотки. У дітей, як правило, проводиться аденотомія, а через 12-14
днів аудіометрія та імпендансометрія. Якщо через 1 міс. після закінчення лікування слух не
нормалізувався, або протягом 3 міс. захворювання поновилося, слід переходити до 2 етапу.
2-й етап включає катетеризацію слухової труби
з транстубарним введенням лікарських засобів і
продуванням. Неефективність катетеризації
слухових труб і фізіотерапії, або швидке поновлення захворювання свідчить про необхідність
переходу до 3-го етапу: проведення тимпанопункції або парацентезу з промиванням розчином
кортикостероїдів і протеолітичних ферментів. В
подальшому призначається ендауральний електрофорез кортикостероїдних і ферментних препаратів один раз в день протягом 8-10 діб в залежності від густоти рідини в барабанній порожнині. Відсутність ефекту, або короткочасна
ефективність до 3-х місяців свідчать про необхідність шунтування барабанної порожнини. 4-й
етап – шунтування. Звичайна тривалість шунтування 3 місяці, можна залишати шунт до 5-6
місяців. Відсутність ефекту через добу свідчить
або про дефект маніпуляції, або про те, що вона
виконана не за показами. Ефективність такого
методу лікування складає 95-97%. Наслідки шунтування: видужання, стійка перфорація або
тимпаносклероз. Абсолютними показами до
шунтування є непрохідність слухової труби,
наявність густого в’зкого ексудату та неефективність парацентезу, санації верхніх дихальних
шляхів.
Слід відмітити, що нормальна прохідність
слухової труби ще не означає її нормальне функціонування, а критеріями ефективності лікування є нормалізація отоскопічної картини та
відновлення слухової функції.
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ПРЯМА ПІДНАРКОЗНА ЛАРИНГОСКОПІЯ
В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ
ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОР-ВІДДІЛЕННЯ ОКЛ
Сучасним досконалим методом діагностики та оперативного втручання на гортані є
ендоларингеальні втручання при прямій піднаркозній опорній ларингоскопії. За останні 10 років (2007-2017) пряму під наркозну ларингоскопію проведено 524 пацієнтам з наступними хворобами: нодозні утворення, вузлики співаків,
поліпи, неспецифічні гранульоми (післяопераційні, інкубаційні, контактні і гранульоми невідомої етіології), істинні фіброми та гемангіоми;
кісти надгортанника та голосових складок; набряк Рейнке; пролапс гортанних шлуночків; папіломатоз у дітей; передракові захворювання
(кератоз, гіперкератоз, пахідермія, лейкоплакія),
папіломи у дорослих, фіброми на широкій основі, контактні виразки голосових відростків черпакуватих хрящів, хронічний дифузний гіперпластичний ларингіт; рак гортані.
За відповідний період за допомогою даного методу було прооперовано 169 хворих з нодозними та доброякісними новоутвореннями, 98
хворих з хронічним гіперпластичним ларингітом (в тому числі 40 набряки Рейнке), 19 – папіломатозу гортані, 78 – передракові захворювання (28 лейкоплакія, 30 пахідермії, 30 гіперкератози) та 160 біопсій 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
хворих з хронічними гіперпластичними ларингітами, половина хворих з категорії «інші горта-

ні» (це передраки), всі з папіломатозом гортані.
У категорії – «без змін» звичайно домінує рак
гортані (69%) – оскільки основна задача в той
момент в лікуванні хворих – це верифікація діагнозу. І тому подальша доля цих хворих складається по різному – основна маса продовжує лікування в ООД, що і зумовлює даний показник;
частині хворих проводиться оперативне лікування (ларингектомія, часткова резекція гортані
у ЛОР відділенні ОКЛ із послідуючою ДТГ в
ООД).
Таким чином, ендоларингеальні втручання при прямій опорній піднаркозній ларингоскопії є дуже ефективними сучасними операціями, що дають можливість дуже точно, прицільно взяти і встановити діагноз при онкопроцесах
гортані, навіть на ранніх стадіях; дуже ефективна досконала техніка при усіх нодозних захворюваннях гортані; це єдиноможлива техніка видалення і проведення біопсії при новоутвореннях розміщених в важкодоступних місцях (передні відділи гортані, гортанні шлуночки, підскладковий простір); у осіб «голосових» професій;
при видаленні доброякісних новоутворень на
широкій основі.
Потрібно відмітити, що завдяки ендоларингеальним втручанням при прямій опорній
ларингоскопії, особливо з застосуванням оптики
та у деяких випадках з використанням ендоскопічної стійки через прицільність і точність біопсії спостерігається практично 100% верифікація
діагнозу у випадках раку гортані.

© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, 2017

О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, Є.І. РОШКУЛЕЦЬ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ МАЛІГНІЗАЦІЇ БОКОВОЇ КІСТИ ШИЇ В БРАНХІОГЕННИЙ РАК
Бокова кіста шиї – мішкоподібне овальної
форми утворення, що розміщується в області
сонного трикутника, хоча може розповсюджуватися на серединні та нижні відділи шиї. В діаметрі в середньому складає 5-6 см. Локалізується попереду кивального м’язу і візуально проявляється обмеженим пухлиноподібним утворенням (частіше в межах сонного трикутника).
Шкіра над нею не змінена, при ковтальних рухах утворення не зміщується. При пальпації має
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відносно чіткі межі, м’яко- чи щільноеластичну
консистенцію, безболісна. Порушення дихання,
ковтання, фонації та загального стану при звичайному клінічному перебігу не спостерігається.
Причиною виникнення бокових кіст є порушення ембріогенезу первинної глотки, ІІ і ІІІ
жаберних карманів, можуть виникати в любому
віці, частіше у дітей та юнаків.
Під спостереженням знаходився хворий з
діагнозом бокова киста шиї справа. Діагноз було
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

виставлено на підставі клінічних даних, УЗД і
діагностичної пункції кісти. Рекомендовано
оперативне лікування від якого хворий відмовився. Через 4 місяці хворий був госпіталізований
в ургентному порядку в ЛОР-відділення ОКЛ з
флегмоною шиї в результаті нагноєння бокової
кисти шиї з гіпертермією 40ºС і відповідним
місцевим статусом. Проведено розтин флегмони
по передньому краю кивального м’яза, отримано 100-120 мл гною, промивання порожнини,
дренування. Рана велась відкрито, отримував
антибіотики, дезінтоксикаційну терапію, перев’язки. Виписаний з одужанням з рекомендацією видалення бокової кісти шиї через 1 місяць
в плановому порядку. В зв’язку з деякими характерологічними особливостями і боязню оперативного втручання хворий з’явився в ЛОРвідділення ОКЛ через 7-8 місяців: у хворого
кам’янистої щільності інфільтрат бокової поверхні шиї з нерівними краями 6х6х5 см, післяопераційний рубець, пальпуються поодинокі лімфовузли. Ендоскопічно з боку ЛОР-органів без
відхилень. На УЗД м’яких тканин шиї – об’ємне
утворення розміщене в верхній третині шиї
справа розміром 30-50 мм, овальної форми, кон-

тури нечіткі, ехогенність знижена, структура
неоднорідна, візуалізуються надключичні лімфовузли, розміром до 20 мм. Хворому проведена біопсія. Під час операції визначається щільний конгломерат з рубцевої тканини, спаяний з
лімфовузлами, що лежить на судиннонервовому пучку шиї. Частину конгломерату з
лімфовузлами взято на гістологічне дослідження. Результат гістологічного дослідження:
Carcinoma planocellularae akeratodes, вірогідно в
результаті озлоякіснення бокової кісти шиї.
Хворому проведено курс внутрішньоартеріальної регіональної хіміотерапії з ТГТ в результаті
якого наступило покращення з неповним регресом пухлини. В подальшому у зв’язку з продовженням росту пухлини стан хворого погіршився, IV клінічна група, проводилась паліативна,
симптоматична терапія.
Даний випадок підтверджує тактику, що
бокові кісти необхідно видаляти, так як з них
може розвинутися бранхіогенний рак. Хворих
шкільного віку і дорослих пацієнтів слід оперувати відразу після виявлення захворювання, у
маленьких дітей краще видаляти кісту при досягненні 3-річного віку.

© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, Є.І. Рошкулець, 2017

В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ
І КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ В ТЕРАПІЇ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
В дослідження включено 60 хворих на
алергічний риніт (АР) віком від 15 років. Основна група (n=30) отримувала іригаційну терапію
ізотонічним сольовим розчином + комбінований
препарат Гленспрей з азеластином (мометазону
фуроат 50 мкг та азеластину гідрохлорид 140
мкг в одній дозі препарату). Група порівняння
(n=30) – іригаційну терапію ізотонічним сольовим розчином + мометазону фуроат 50 мкг +
левоцетиризину гідрохлорид в таблетках 5 мкг.
Оцінка ефективності лікування ґрунтувалась на аналізі динаміки основних симптомів на
3-й (візит 2), 7-й (візит 3) та 14-й (візит 4) день
лікування порівняно із початком дослідження
(візит 1). Прихильність до лікування оцінювалась
по 5-бальній шкалі. Порівняльний аналіз динаміки симптомів АР на 3-й день лікування показав
достовірно швидшу їх регресію у пацієнтів із використанням Гленспрей з азеластином. Починаючи із 7-го дня лікування комбінований препарат

Гленспрей з азеластином та комбінація мометазону фуроат з левоцетиризину гідрохлорид per os
не поступаються один одному у ефективності по
критерію регресії основних симптомів АР. Висока терапевтична ефективність комбінованого
препарату корелює із високим комплаєнсом. Висока прихильність до лікування (4,49 балів основна група і 4,57 контрольна) не відрізнялась у
досліджуваних групах до 7 дня. На 10-у добу
спостереження різниця складала 1 бал: 4 бали –
основна група і 3 – контрольна. На 14-у добу різниця між групами складала 2,3 бали – 3,9 балів в
основній групі і 1,6 – в контрольній.
Таким чином, використання препарату
Гленспрей з азеластином, в якому в одній лікарській формі раціонально поєднуються топічний
антигістамінний та кортикостероїдний препарати в порівнянні із комплексним лікуванням показує достовірно швидшу регресію симптомів
АР і забезпечує прийнятний комплаєнс.

© В.І. Попович, І.В. Кошель, 2017
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
РОЛЬ ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН И ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Общее ухудшение экологических условий, широкое и не всегда обоснованное использование антибиотиков и гормональных препаратов, начиная с конца 1970-х годов, привели к
неуклонному росту роли грибковой инфекции.
При этом резко возросло микотическое поражение ЛОР-органов. Грибковые поражения глотки
стоят на втором месте после отомикозов и составляют 10% от всех форм ангин.
Цель исследования: оценить роль микотической флоры в течении хронического тонзиллита и эффективность орального раствора
КАНДИДА в комплексной терапии данного заболевания.
Материалы и методы
40 человек (20 основная группа и 20 контрольная группа); мужчин – 16, женщин – 24,
средний возраст – 29,6 лет.
Основная группа: комплексная терапия
тонзиллита (промывание лакун миндалин 1 раз
в день №7) + дополнительная обработка поверхности миндалин Кандидом раствором 3 раза
в сутки в течение 10 дней.
Контрольная группа: комплексная терапия тонзиллита (промывание лакун миндалин 1
раз в день №7) + дополнительная обработка поверхности миндалин раствором антисептика /
рассасывание таблеток антисептика Стрепсилс
согласно инструкции к применению
Методы объективизации: лист наблюдения за пациентом в течение 6 мес.; бактериальный посев флоры миндалин до и после курса
лечения.
Результаты
Бактериологическое исследование содержимого лакун нёбных миндалин показало наличие
следующих
микроорганизмов:
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%).
Следует отметить, что количественное содержание вышеперечисленных микрорганизмов было
не менее 2-й и 3-й степени.
На основании проводимой микологической диагностики путём микроскопического
исследования и посева патологического отделяемого на различные элективные среды, исследовалась чувствительность флоры к полиеновым и неполиеновым антибиотикам, имидазолам, триазольным противогрибковым средствам. Согласно полученных данных, наиболее
действенными были препараты группы поли-
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еновых антибиотиков и имидазолы. Нарушение
нормального биоценоза миндалин при хроническом тонзиллите, в частности высокая вероятность активизации грибковой флоры, обосновывает включение в комплекс мер при хроническом тонзиллите КАНДИДА орального раствора
(GLENMARK PHARMACEUTICALS Ltd., Индия). Преимуществом данного препарата является широкий спектр противогрибкового и антибактериального действия (in vitro клотримазол проявляет антибактериальное действие в
отношении ряда грампозитивных кокков и коринебактерий при показателях минимальной
ингибирующей концентрации 0,5 до 10 мг/л), а
также проникающая способность входящего в
его состав пропиленгликоля, что дает основание
предполагать лучшее проникновение действующего вещества КАНДИДА в лакуны миндалин по сравнению с обработкой традиционными
местными антисептиками.
Результаты анализы жалоб пациентов показали, что в первые 10 дней после начала лечения у пациентов обеих групп отмечено уменьшение всех симптомов тонзиллита, что, скорее
всего, было связано с механическим очищением
лакун небных миндалин в результате промываний.
Через 1 мес. отмечено возвращение числа
жалоб, а через полгода их число практически
соответствовало исходному, кроме жалоб на
запах изо рта, наличием пробок в лакунах миндалин, болевых ощущений со стороны глотки и
состояния регионарных лимфатических узлов.
Результаты проведенного лечения привели к заметному исчезновению пробок в лакунах
миндалин, которые быстро вернулись у пациентов 2-й группы, и в значительно меньшем числе
случаев определялись у пациентов, пролеченных Кандидом. Отмечено значительно снижение местных симптомов воспаления, а также
увеличенных регионарных лимфоузлов у пациентов основной группы
За период наблюдения в 1-й группе ангины отмечены у 12 человек, у 2 – дважды. Во 2-й
группе число однократных ангин отмечено у 14
человек. Число ОРВИ в 1-й группе было у 8 человек, и у 3 – дважды, а во 2-й группе – у 12 человек и у 2 – дважды. Ни одного случая паратонзиллярного абсцесса за период наблюдения в
обеих группах не было.
Результаты повторного бактериологического исследования содержимого лакун нёбных
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миндалин проводилось через 1 мес. от начала
лечения и показало наличие следующих микроорганизмов: S. Epidermidis (45,3%), S.
saprophyticus (37,6 %), S. haemoliticus (29,4%), S.
viridans (26,4%), Candida albicans (19,2%), S.
аureus (18,0%), E.сoli (9,5%), E. faecalis (6,8%).
Эта флора оказалась близкой к нормальной и
отмечена большим количеством сапрофитирующих микрорганизмов. В частности, Candida

albicans определялась в 3 раза реже, чем до лечения и преимущественно в 1-й степени.
Выводы
Данное клиническое исследование позволяет рекомендовать препарат «Кандид» для местного применения при симптомах хронического воспаления небных миндалин у взрослых путем десятидневного курса трижды в день.

© С.М. Пухлик, 2017

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
МЕТААНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КАНДИБИОТИК
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА
В последние годы отмечается тенденция к
увеличению частоты наружных отитов, что обусловлено, в частности, неблагоприятными экологическими факторами, нерациональным применением лекарственных препаратов, в первую
очередь антибиотиков,различными факторами,
ослабляющими резистентность организма. При
наружном отите развивается патогенная флора,
где доминируют P. aeruginosa (60%), S. aureus
(9%) и S. epidermidis (9%), β-гемолитические
стрептококки высеваются примерно в 5% случаев. Грибы выявляются примерно в 5-10% случаев наружного отита. Наиболее распространенными возбудителями отомикоза (80-90%) являются представители родов Candida и Aspergillus.
Основными принципами лечения являются: элиминация возбудителя из очага воспаления; купирование симптомов воспаления.
Преимущества местного лечения при острых наружных отитах заключаются в следующих моментах:
- низкий риск системных нежелательных
эффектов;
- отсутствие вероятности селекции и появления резистентных штаммов микроорганизмов;
- практически отсутствует возможность
ототоксического действия.
Реальная инфекционная причина наружного отита часто неизвестна, поэтому препарат для эмпирической терапии должен действовать на все вероятные возбудители. Такой
препарат должен быть удобным, надежным, эффективным и безопасным для пациента.
Рациональное применение представленных фармакологических средств позволяет добиться быстрой элиминации разнообразных
этиологических факторов, уменьшения воспаления и повышения качества жизни больного.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Одним из способов решения этой задачи является использование при наружном и среднем отитах комбинированных топических препаратов,
содержащих комбинацию антибактериального,
антимикотического, противовоспалительного и
обезболивающего компонентов. Этот принцип
реализован в комбинированном четырехкомпонентном препарате Кандибиотик (ушные капли
компании “Гленмарк”), содержащем в своем
составе хлорамфеникол, клотримазол, беклометазон и лидокаин. Наряду с высокой клинической эффективностью, обусловленной этиотропной и патогенетической направленностью
его действия, препарат отличается большой
безопасностью, так как его компоненты не обладают ототоксичностью при местном применении.
Мы считаем перспективным также использовать для местной терапии при остром
среднем отите препарат «Кандибиотик», который обладает рядом неоценимых преимуществ
по сравнению с другими лекарственными средствами.
Проведенный метаанаализ различных литературных данных и собственных клинических
наблюдений позволил сделать заключение, что:
1. Комбинированный препарат Кандибиотик показал себя как высокоэффективное средство лечения острых и хронических наружных
отитов различной этиологии, в связи с включением в состав адекватных противомикробных
(хлорамфеникол) и противогрибковых средств
(клотримазол). Эффективность этих препаратов
усиливается за счет топического гормонального
препарата бекламетазона дипропионата.
2. Болевой синдром, сопутствующий заболеваниям наружного и среднего уха эффективно и быстро купируется за счет включения в
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состав Кандибиотика препарата лидокаин в высокой концентрации (20 мг).
3. Многочисленные клинические наблюдения отметили безопасность применения препарата Кандибиотик.

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать препарат Кандибиотик в качестве
монотерапии или составе комбинированного
лечения заболеваний наружного и среднего
уха.

© С.М. Пухлик, 2017

С.М. ПУХЛІК, П.О. ЗАПОРОЖЧЕНКО, І.В. ДЄДИКОВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
МОЖЛИВОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
В теперішній час хронічний тонзиліт (ХТ)
продовжує займати одне із провідних місць в
загальній структурі ЛОР-патології, и в середньому серед захворювань глотки зустрічається в
27,3% випадків. Мультирезистентність збудників інфекційних захворювань, їх стійкість до
антибактеріальних препаратів і, як наслідок,
зростання тяжкості інфекційних захворювань
відзначаються у всіх країнах світу. Загальне техногенне зниження імунологічної резистентності, виснаження генофонду і погіршення середовища проживання робить протягом давно відомих захворювань все більш важкими. Нові потужні антибактеріальні препарати тільки прискорюють процес розвитку стійкості збудників.
У такій ситуації необхідні принципово нові підходи до лікування різних захворювань, в тому
числі інфекційних, і одним з таких перспективних напрямків розвитку медичної науки є антимікробна ФДТ.
Фотодинамічна терапія заснована на використанні світлочутливих речовин – фотосенсибілізаторів, і, як правило, видимого світла певної довжини хвилі. Поглинання молекулами
фотосенсибілізатора квантів світла в присутності кисня призводить до фотохімічної реакції, в
результаті якої молекулярний триплетний кисень перетворюється в дуже активний синглетний з потужним протимікробним ефектом, а
також утворюється велика кількість високоактивних радикалів. Синглетний кисень і радикали викликають в клітинах мікроорганізма некроз та апоптоз.
Мета дослідження: оцінити лікувальні
можливості фотодинамічної терапіїї (ФДТ) у
хворих на ХТ.
Матеріали та методи: 67 пацієнтів,
хворих на ХТ, які лікувалися методом ФДТ. Контрольна группа склала 22 пацієнта хворих на
ХТ, які лікувалися методом промивання лакун
антисептичними розчинами. Всім пацієнтам основної і контрольної груп проводилася імуно-

мостимулююча, протизапальна та загальноукріплююча терапія. Постановка діагнозу та контроль результатів лікування проводилися на основі скарг хворого, даних анамнезу, загальноклінічного, бактеріологічного дослідження, а також визначення рівня антистрептолізину-О у
крові хворих в динаміці.
Для лікування ХТ методом ФДТ ми використовуємо нанесення геля хлорида толонію –
фармацевтичної форми вітального барвника толуідинового синього. Всім хворим перед введенням препарату виконуємо промивання лакун
піднебінних мигдаликів апаратом «Тонзилор»
мінеральною водою з мінералізацією 11 г/дм3
(механічне видалення патологічного вмісту з
лакун). Далі в лакуни мигдаликів вводимо фотосенсибілізатор. Кількість геля складає від 0,7 до
2,0г на обидва мигдалика. Препарат імпрегнується в лакуни мигдаликів протягом 5-15 хвилин, далі його залишки видаляємо полосканням
фізіологічним розчином. Після накопичення
фотосенсибілізатора в тканині мигдалика проводимо лазерний вплив. В якості джерела світла
використовується лазерний терапевтичний апарат з вихідною потужністю – до 2,5 Вт (250
мВт), довжина хвилі 658 нм. Після опромінення
лазером мигндалика, який профарбовано фотосенсибілізатором, ми виконуємо фонофорез з
гідрокортизоном.
Результати: у 14 з 24(58,3%) пацієнтів
на ХТ з провідним симптомом – пробкоутворення, у 18 з 22(81,8%) пацієнтів на ХТ з провідним симптомом – субфібрілітет, у 15 з
21(71,4%) пацієнтів на ХТ з провідним симптомом – часті і тяжкі ангіни, які лікувалися методом ФДТ, зафіксовано ремісію протягом 6 місяців. З 22 пацієнтів контрольної групи у 6(27,3%)
зафіксовано ремісію протягом 6 місяців.
Висновки: ФДТ ефективний метод лікування ХТ, який у 70,1% призводить до ремісії
захворювання, що відповідає 27,3% хворих контрольної групи при Р<0,01.

© С.М. Пухлік, П.О. Запорожченко, І.В. Дєдикова, 2017
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С.М. ПУХЛІК, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЗНЕБОЛЮВАННЯ
ПРИ ВИКОНАННІ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ І ІХ ВПЛИВ НА ОБ’ЄМ КРОВОВТРАТИ
ТА ЧАСТОТУ ВИНИКНЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ КРОВОТЕЧ
Найбільш частим ускладненням тонзилектомії, що потребує особливої уваги навіть у
найдосвідченіших хірургів є переопераційна
кровотеча. В цілому, повідомлення з різних клінік і країн відносно виникнення кровотеч після
тонзилектомії досить сильно відрізняються. В
середньому їх частота варіює в межах від 0,1 до
8-10%.
Як фактори ризику виділяють вік старше
12 років, чоловічу стать пацієнта, тривалість
самої операції, досвід хірурга, використовувану
техніку при видаленні мигдаликів, обсяг інтраопераційної крововтрати, методи інтраопераційного гемостазу, підвищений артеріальний тиск,
супутні захворювання верхніх дихальних шляхів, прийом НПЗЗ.
Одним з факторів, що впливає на післяопераційний перебіг тонзилектомії і може мати
вплив на частоту післяопераційних ускладнень,
таких як кровотеча, є вибір між місцевим і загальним знеболюванням. Існує лише декілька досліджень, що до того ж мають досить протилежні
результати, відносно впливу вибору анестезії на
частоту переопераційних кровотеч.
У дослідженні (K.S. Kennedy, C.G. Strom,
1990) епізоди кровотечі виникли у 5 із 150 пацієнтів (3%), яким було виконано тонзилектомію з
використанням загальної анестезії. 13 епізодів з
87 (15%) зареєстровано при використанні місцевої анестезії. Чотири випадки первинної кровотечі, які відбулися протягом 24 годин після тонзилектомії становлять 25%. Дванадцять випадків вторинних кровотеч відмічалися через 24
години після тонзилектомії (75% всіх випадків
кровотечі). У дослідженні (Tisch, Bruder, Maier,
2002) взяли участь 1063 пацієнти, що перенесли
тонзилектомію. Епізоди кровотечі виникли у 16
(4,12%) з 388 пацієнтів з використанням ендотрахеального наркозу та у 51 (7,55%) з 675 пацієнтів, які були прооперовані під місцевою анестезією. Більшість епізодів спостерігалася в день
операції (46 із 51). Однак у 6 з 16 пацієнтів,
яким використовувався ендотрахеальний наркоз
післяопераційні кровотечі виникали після 6-го
післяопераційного дня. За дослідженням
Bredenkemp, Wackym, об `єм крововтрати при
використанні місцевої анестезії менше на 3035% у порівнянні з ендотрахеальним наркозом.
У порівняльному дослідження 1 349 тонзилектомій, з яких 367 операцій, були проведені під
загальною анестезією, та 982 операцій під місЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

цевою анестезією отримали такі результати: середній об'єм крововтрати 43 мл та 31 мл, відповідно (S.M. Naik, S.S. Naik, 2013).
Мета роботи: Порівняти вплив застосування місцевої анестезії та ендотрахеального
наркозу при виконанні операції тонзилектомії
на об`єм крововтрати та частоту виникнення
післяопераційних кровотеч .
Пацієнти і методи: Було обстежено 46
пацієнта у віці від 18 до 40 років, яким планово
проведено хірургічне втручання в обсязі двосторонньої тонзилектомії. Пацієнти розділені на
дві групи. Першу групу склали 27 пацієнтів, що
були прооперовані з використанням місцевої
анестезії 1% розчином лідокаїну. Контрольну
групу складали 19 пацієнтів, яким була виконана двостороння тонзилектомія з використанням
ендотрахеального наркозу.
Проводилась оцінка таких параметрів, як
об'єм крововтрати під час операції, наявність
кровотечі в післяопераційному періоді, період її
виникнення (первинна - до 24 годин після операції, вторинна - пізніше 24 годин після операції).
Результати
У групі прооперованих з використанням
місцевої анестезії середній об'єм крововтрати
склав 61 мл (від 35 до 69 мл). Було зареєстровано 4 епізоди виникнення первинної кровотечі. У
трьох випадках кровотеча була зупинена притисканням ватно-марльових тампонів, та парентеральним введенням розчину транексамовою кти у розрахунку 25 мг/кг маси тіла. Один епізод
для здійснення гемостазу потребував накладання лігатури у ніші піднебінної мигдалини. Не
було зареєстровано епізодів виникнення вторинної кровотечі.
У групі прооперованих з використанням
ендотрахеального наркозу середній об'єм крововтрати склав 84 мл (від 62 до 102 мл). У трьох
випадках для здійснення гемостазу виникла необхідність у прошиванні ніші піднебінної мигдалини з залишенням ватно-марлевого тампону.
Було зареєстровано 3 епізоди виникнення первинної кровотечі, що була зупинена притисканням ватно-марльових тампонів, та парентеральним введенням інгібіторів фібринолізу. Жоден з
випадків не потребував додаткового хірургічного втручання. Зареєстровано 1 випадок вторинної кровотечі, що виникла на 7-у добу і зупинилась самостійно. Ймовірно причина виникнення
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була пов'язана з порушенням рекомендацій відносно дієти.
Висновки: Отримані дані вказують на
менший об'єм крововтрати у пацієнтів прооперованих з використанням місцевої анестезії, ніж
у пацієнтів прооперованих з використанням ен-

дотрахеального наркозу. Недостатньо статистичних даних для здійснення висновків відносно
частоти виникнення первинних і вторинних
кровотеч у пацієнтів прооперованих з використанням різних видів знеболювання, що потребує
подальшого вивчення цього питання.

© С.М. Пухлік, В.В. Колесніченко, 2017

С.М. ПУХЛИК, Р.П. КРАМАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
РИНИТЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Согласно последним данным по состоянию на начало 2017 г., население Украины по
возрасту старше 64 лет составило 15,5%. С расширением числа пожилых людей врачи сталкиваются с увеличением числа жалоб на состояние
носа у них. Вероятно, несколько механизмов
лежат в основе патогенеза ринитов у этих больных, в том числе воспалительные процессы и
влияния старения на физиологию носа, и с взаимным воздействием между этими двумя факторами.
Среди всего населения встречаются аллергические и неаллергические риниты. А у пожилых людей как они протекают?
Хотя пик заболеваемости АР встречается
у молодых людей, аллергический ринит широко
распространен и среди пожилых людей. В самом деле, Национальный центр по статистике
здравоохранения США в докладе 2005 года заявил, что 10,7% лиц между 45-64 лет, 7,8% больных 65-75 лет и 5,4% пациентов старше 75 страдают от аллергического ринита. Исследования
показали, что симптомы аллергического ринита
уменьшаются и чувствительность кожных аллергических проб с возрастом менее информативна. Такие изменения могут быть из-за возрастных изменений в иммунной системе.
Распространенность
неаллергического
ринита больше среди женщин и число подобных
случаев увеличивается с возрастом. Больше, чем
60% больных в возрасте старше 50 лет страдают
от ринита неаллергической этиологии.
С возрастом происходят анатомические и
физиологические изменения в носу, которые
могут повлиять на характер и течение ринита.
Потеря поддержки кончика носа развивается изза ослабления волокнистой соединительной
ткани в верхних и нижних отделахкрыльных
хрящей. Потеря коллагена и эластина, гипоплазия верхнечелюстного альвеолярного отростка,
сокращение мускулатуры лица приводят к зависанию кончика носа. Кроме того, ослабление и
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фрагментации хряща перегородки и втягивание
колумеллы носа приводит к изменениям в самой
полости носа. Сочетание этих структурных изменений может уменьшить носовой клапан и
приводит к жалобам на носовую обструкцию,
что часто встречается в гериатрической практике. У пожилых пациентов часто отмечается атрофия эпителия слизистой оболочки полости
носа, что связывают с обезвоживанием. Эти
факторы могут приводить к образованию густой
слизи у пожилых больных. Считается, что густая слизь вместе со снижение мукоцилиарного
клиренса могут привести к характерным для
ринита жалобам: постназальный затек, кашель и
затрудненное носовое дыхание. Причиной для
уменьшения увлажнения вдыхаемого воздуха
могут быть возрастные изменения в сосудах
полости носа. Снижается тонус сосудов в подслизистом слое, нарушается кровообращение и
все это приводит к уменьшению способности к
увлажнению и согреванию вдыхаемого воздуха
у стариков.
Вегетативная нестабильность может
привести к гиперактивности парасимпатической
нервной системы и вызвать дисбаланс в симпатической/ парасимпатической активности, что
приводит к заложенность носа и ринорее у стариков. Причиной медикаментозной формы ринита являются лекарства, которые включают
механизмы изменения вегетативной регуляции
слизистой оболочки носа и сосудистой сети. Это
имеет особое значение для пожилых пациентов,
так как полипрагмазия стала распространенной
проблемой среди престарелого населения с растущим количеством коморбидных состояний.
Хотя число лиц старше 65 лет составляет менее
15% от общей численности населения, этой
группе приходится более одной трети всех отпускаемых по рецепту лекарств. Кроме того,
57% американских женщин старше 65 лет регулярно принимают не менее пяти препаратов и
12% используют не менее десяти лекарств.
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Первичный атрофический ринит, или,
как часто называют за рубежом «Гериатрический
ринит», это неточный термин, используемый для
обозначения ринита вследствие возрастных изменений в физиологии носа (носовой железистой
атрофии, сосудистых изменений, снижении увлажняющей способности, угнетении мукоцилиарного клиренса и структурные изменения носа).
Эти пациенты предъявляют жалобы на постназальный затек, хронический кашель, носовую
обструкцию и сухость. Пациенты могут также
жалуются на то, что часто нужно очистить горло,
в связи с густыми и плотными выделениями, а
также образованием надоедливых носовых корок
после пробуждения. Этот широкий набор симптомов подпадает под гетерогенную группу расстройств, и таким образом основное внимание
необходимо уделить диагностике и классифика-

ции ринита у пожилого пациента, а затем предложить соответствующую терапию, которая будет безопасной и эффективной для людей старшего возраста. Лечение является сложной задачей, так как мало эффективных способов терапии
у пожилых людей. Методом проб и ошибок можно подобрать адекватную терапию, когда нет
проверенных данных эффективности для гериатрических больных. Кроме того, использование
профилактических мер, такие, как недопущение
аллерген/раздражающего фактора, или увлажнения носовой полости может помочь пожилым
людям. Необходимо также ограничить масштабы
полипрагмазии в этой популяции с несколькими
коморбидными состояниями. Необходимы дополнительные исследования для разработки протоколов эффективного лечения для больных ринитом в пожилом и старческом возрасте.

© С.М. Пухлик, Р.П. Крамаренко, 2017

Я.Б. СОКОЛЕНКО, А.А. ЧЕРНОКУР, О.Н. ГОСПОД, Е.В. САПРОНОВА, А.А. ФЕДОРЕНКО
(ДНЕПР, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
У ПАЦИЕНТОВ С ЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
У пациентов с гранулематозом Вегенера
поражение верхних дыхательных путей выявляется в 90% случаев и часто является первым и в
течение длительного времени единственным
проявлением заболевания, наряду с общевоспалительными симптомами (лихорадка, похудание, ускоренное СОЭ). Эти больные чаще обращаются к оториноларингологу с жалобами на
ощущение заложенности носа, проявления «синусита», боли в ухе и ухудшение слуха.
По данным литературы, распространенность гранулематоза Вегенера в популяции составляет 25-60 случаев на 1 миллион населения,
заболеваемость – 3-12 случаев на 1 миллион
человек.
Решающее значение для подтверждения
диагноза, в настоящее время, имеет определение
наличия в крови классических антинейтрофильных
цитоплазматических
антител
(кАНЦА).
В течение 2013-2017 гг. в нашей клинике
находилось 8 пациентов с хроническим риносинуситом, у которых отмечалась выраженная лицевая боль, которая не купировалась применением НПВП. Эти больные неоднократно получали
лечение согласно клинических протоколов, которое не принесло положительного результата. У
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некоторых из них отмечалось кратковременное
улучшение состояния при применении глюкокортикостероидов. Всем этим пациентам нами
проведено комплексное обследование с проведением общеклинических и биохимических исследований крови и мочи, эндоскопического исследования, а также КТ и МRT полости носа и околоносовых пазух, бактериологического исследования слизистой полости носа. При проведении
общеклинических и биохимических исследований крови особых отклонений от нормы, за исключением повышенной СОЭ от 35 до 50 мм/ч и,
у некоторых, тромбоцитоза более 400 х 109 /, не
отмечалось. В клиническом анализе мочи у трех
пациентов отмечалась микроальбуминурия и
микрогематурия. При эндоскопическом исследовании полости носа и околоносовых пазух выявлено гипертрофически измененную слизистую с
изъязвлениями и наличием геморрагическогнойного отделяемого, иногда с формированием
толстых сухих корок. По данным КТ и МRT имело место снижение пневматизации верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта за
счет гипертрофии слизистой оболочки, чаще носившее односторонний характер. При бактериологическом исследовании слизистой носа во всех
случаях выявлена условно патогенная флора.
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Учитывая сложности при постановке диагноза, данным пациентам было проведено исследование кАНЦА методом иммуноферментного анализа, которое подтвердило диагноз –
гранулематоз Вегенера в 5 случаях. Все эти пациенты были переведены на дальнейшее лечение в отделение ревматологии, где получали
курс терапии глюкокортикостероидами и цитостатиками.
Выводы:1. Диагностика гранлематоза Вегенера весьма затруднительна, но своевремен-

ное проведение исследования кАНЦА методом
иммуноферментного анализа позволяет выявить
данную патологию и вовремя приступить к лечению.
2. Пациентам с хроническим риносинуситом, выраженной лицевой болью, получавшим
лечение согласно клиническим протоколам, но
которое не приносит положительного результата, целесообразно проведение исследования
кАНЦА методом иммуноферментного анализа,
для исключения гранулематоза Вегенера.

© Я.Б. Соколенко, А.А. Чернокур, О.Н. Господ, Е.В. Сапронова, А.А. Федоренко, 2017

М.Ю. СОКОЛОВСЬКА, М.Ю. ГРИЦЕВИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ШВИДКОГО РОСТУ ГІГАНТСЬКОГО ПОЛІПУ У ДИТИНИ
Хоча хоанальні поліпи схожі до поліпозних риносинуситів своїми клінічними проявами
та морфологічною структурою, в той час вони
мають різні етіологічні та патогенетичні механізми їх розвитку. Це дає змогу розглядати їх у
концепції окремої нозологічної форми захворювання. ХП є рідкою патологією та складають 46% від числа усіх поліпозних риносинуситів. У
залежності від формування ніжки поліпа в анатомічних структурах порожнини носа і навколо
носових пазух, а також місця локалізації поліпа
розділяються в основному на три види: -антро; сфено; -етмоїдохоанальні поліпи.
До ЛОР-відділення Міської клінічної лікарні м. Львова поступила пацієнтка Г., 9 років.
Батьки дитини скаржились на наявність стороннього новоутворення у носовому ході зліва, затруднене носове дихання зліва впродовж тривалого часу. Мати дівчинки стверджувала, що
утворення з’явилось та збільшувалось протягом
3 днів. Носове дихання погіршене впродовж
кількох років, проте різко утруднилось за останні два тижні. Батьки пацієнтки пов’язували, що
погіршення носового дихання наступило після
укусу змією дитини у нижню кінцівку у червні
2015 р. При огляді дівчинка має гіперстенічний
тип тілобудови, голос гугнявий. Відмічається
утвір лівого носового ходу, що виступає із ніздрів на 1,5 см темно коричневого кольору із нерівною поверхнею щільної консистенції та повністю його обтурує. Крило носа зліва зміщене новоутворенням. Носове дихання справа незначно
утруднене. При оглядовій риноскопії – слизова
оболонка набрякла, рожева. У носоглотці аденоїдні вегетації 2-3ст. Отоскопічно – барабанні

перетинки сірі, рухомі з обох сторін, контури їх
чіткі. Орофарингоскопія – без особливостей.
Загальноклінічні аналізи в нормі. На серії КТ:
ліві
відділи
додаткових
пазух
носагайморова,комірки решітчастої кістки, лобна та
клиновидна тотально виповнені ізоденсивним
вмістом, незначне відтиснення носової перетинки, лівої носової раковини. Справа у гайморовій
пазусі та комірках решітчастої кістки, правій
половині лобної та клиновидної пазухи незначне потовщення слизової. Аденоїдні вегетації.
Під загальним знеболенням за допомогою
носових щипців видалено частину утвору , що
обтурував загальний носовий хід та виходив
назовні із ніздрів. Матеріал відправлено на патогістологічне дослідження. Під контролем ендоскопів 0° та 30° шейвером видалено поліпи із
середнього та нижнього носового ходу та носоглотки. Виконано ендоскопічну етмоїдотомію та
антротомію. Ніжка поліпа була розміщена в
гайморовій пазусі. Виконано аденотомію. Кровотеча під час оперативного втручання помірна.
Післяопераційний період без ускладнень. Носове дихання відновилось та на 3-й день після
операції дівчинка була відпущена додому.Патогістологічне заключення: залозистоміксоматозний поліп із крововиливами. При повторному огляді через 2,5 міс. дихання носом
вільне. Скарг немає. Патологічних змін у порожнині носа та носоглотки не виявлено.
На нашу думку, даний випадок представляє цікавість у зв’язку з рідкістю швидкого росту поліпу у дитини, а також з ймовірною причиною розвитку поліпозу у даної дитини через
укус змії.

© М.Ю. Соколовська, М.Ю. Грицевич, 2017
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Н.Б. СОННИК, В.В. ЛОБУРЕЦ, А.Г. ПОДОВЖНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ГИПЕРТРОФИЕЙ МИНДАЛИН ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА,
СОЧЕТАННОЙ С ПАТОЛОГИЕЙ УЗДЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА
Гипертрофия глоточной миндалины часто
сочетается с гипертрофией небных миндалин.
Аденоидные вегетации и гипертрофия небных
миндалин II-III степени чаще требуют хирургического лечения. Такие структурные нарушения
в полости рта и его преддверии, как измененная
уздечка губ и языка, в детском возрасте встречается почти в 20% наблюдений. Проведение
пластики уздечек полости рта чаще выполняется
у детей в возрасте от 3 до 8 лет.
Длительный ротовой тип дыхания, обусловленный носовой обструкцией, в раннем
детском возрасте приводит к нарушению прикуса. Патология уздечек преддверия и полости рта
также способствует формированию стойкого
ротового типа дыхания, нарушает фонетику речи и является одной из причин нарушения прикуса у детей. И, таким образом, эти 2 патологических фактора начинают действовать в комплексе с эффектом кумуляции негативного
влияния.
Изучение архивов историй болезни детских отделений: хирургической стоматологии и
ЛОР-отделения показали, что многом детям
проводились операции на лимфоглоточном
кольце и пластика уздечек губ и языка проводились в плановом порядке с небольшим временным расхождением.
Цель исследования: обеспечение возможности одномоментного хирургического лечения детей с гипертрофией миндалин лимфоглоточного кольца, сопровождающихся наличием 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 миндалин лимфоглоточного кольца, сопровождающихся наличием уздечек губ и (или) языка, которым в условиях детского ЛОР отделения проведено комплексное хирургическое лечение:
аденотонзиллотомия с пластикой коротких уздечек языка и губ.
Аденотомия выполнялась с использованием микродебридера под оптическим контро-

лем. Тонзилоктомия обеспечивалась петлей Бахона и окончатым конхотомом. Пластика уздечек проводилась по методу Дифенбаха (V пластика).
Результаты и их обсуждение. Порок
развития уздечки верхней губы характеризовался нетипичным прикреплением её ножки. У 4
(33%) наблюдали непроникающую форму аномалии (без вплетения ножки уздечки в межальвеолярный 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 пациентов (67%) порок развития
уздечки языка имел I-й вариант – прикрепление
к верхушке языка и тканям дна ротовой полости
кпереди от подъязычных сосочков. У 4 (33%)
порок развития уздечки языка по II-му варианту
– прикрепление 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%); нарушение движений языка к кончику носа – у 9 (75%). У 7 детей (58%)
выявляли нарушение фонетики 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 хирургическое лечение: аденотонзилотомия и френолупластика.
Ни в одном из наблюдений не наблюдалось осложнений. Ведение послеоперационного
периода не выходило за пределы стандартов,
предъявляемых после тонзилотомии и аденотомии. Своевременное комплексное лечение повышает эффективность восстановления носового дыхания и фонетики речи, способствует
улучшению результативности занятий с логопедом по коррекции фонетики речи.

© Н.Б. Сонник, В.В. Лобурец, А.Г. Подовжний, 2017
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Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, Н.М. ТИМОЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОДОНТОГЕННИЙ ГАЙМОРИТ
Одонтогенний гайморит (ОГ) – захворювання, що виникає внаслідок розповсюдження
інфекції з вогнищ гострого і хронічного запалення у ділянці молярів і премолярів. Вирішальним в розвитку цієї патології, яка до речі має
первинно хронічний перебіг, відіграє товщина
кісткового прошарку, що відділяє верхівку кореня зуба від слизової оболонки верхньощелепної пазухи та важкість перебігу одонтогенного
запалення (Ю.В. Мітін, 2010). Основним моментом в лікувальній тактиці хворих на ОГ є санація «причинного» зуба (осередки інфекції з зубощелепної ділянки). Переважно такого заходу,
разом з призначенням, відповідно, антибактеріальної, протизапальної терапії та лікувальнодіагностичної пункції верхньощелепної пазухи,
достатньо для досягнення тривалої стійкої ремісії або одужання. Проте, питання частого рецидивування ОГ (навіть після проведення санації
зуба), що викликає формування незворотних
змін в морфофункціональному стані слизової
оболонки верхньощелепної пазухи і потребує в
подальшому часткового або повного її видалення хірургічним шляхом, залишається актуальним. Найчастіше в цьому разі виконують операцію за Калдуеллом-Люком та її модифікації.
На нашу думку, ключовим моментом відносно прогнозування перебігу ОГ є визначеність
з функціонуванням та архітектонікою носової
порожнини. Оскільки порожнина носа і приносові пазухи є єдиною анатомо-функціональною
системою, то, відповідно, різні варіанти деформації перегородки носа, як шип, гребінь, бугор,
що особливо розташовані перед середньою носовою раковиною, варіанти будови структур, що
формують остіомеатальний комплекс (ОМК), як
середньої носової раковини, гачкоподібного відростку, та аномально розташоване вивідне співустя верхньощелепної пазухи або наявність
додаткових співусть (верхня, нижня, задня фонтанели) створюють оптимальні умови для підтримання (персистенції, рецидивування) запального процесу в верхньощелепній пазусі навіть
після санації «причинного» зуба. Перераховані
варіанти змін в архітектоніці порожнини носа
призводять до порушення аераційної (дихальної) функції носа і, відповідно, вентиляції верхньощелепної пазухи та погіршують, або, навіть,
блокують дренування верхньощелепної пазухи

через вивідне співустя. Враховуючи все вище
зазначене, пацієнти, хворі на ОГ, в разі наявності змін в архітектоніці носової порожнини, потребують включення в типову схему лікування
ОГ корекції внутрішньоносових структур.
Під нашим спостереженням перебувало
15 пацієнтів, хворих на ОГ. Із них 5 осіб з «перфорованим» ОГ після видалення «причинного»
зуба та невдалої пластики ороантральної нориці.
7 пацієнтів з рецидивуючим ОГ (хворі на ОГ від
1 до 3 років, рецидиви від 3 до 6 разів на рік) та
3 пацієнтів – з вперше діагностованим ОГ. У
всіх пацієнтів були наявні зміни в архітектоніці
порожнини носа, що супроводжувались порушення носового дихання.
Пацієнтам з ороантральною норицею (5
осіб) виконано септопластику, ревізію ОМК,
вивідного співустя верхньощелепної пазухи та
верхньощелепної пазухи та повторну пластику
нориці. Пацієнтам з рецидивуючим ОГ виконано гайморотомію, септопластику, ревізію ОМК і
вивідного співустя верхньощелепної пазухи.
Додаткове співустя в нижньому носовому ході
накладали в разі майже тотального видалення
слизової оболонки верхньощелепної пазухи
(гайморотомія за Калдвеллом-Люком) і лише
пацієнтам, що хворіли на ОГ 2 і більше років та
загострення процесу спостерігалось частіше,
ніж 3 рази на рік. Пацієнтам, яким вперше діагностовано ОГ виконано санацію «причинного»
зуба та септопластику, ревізію ОМК і вивідного
співустя верхньощелепної пазухи. В разі діагностування змін з боку нижніх носових раковин
всім пацієнтам виконувались або вазотомія нижніх носових раковин, або конхотомія задніх
кінців нижніх носових раковин.
Протягом 1 року спостереження у всіх
пацієнтів з ороантральною норицею і вперше
діагностованим ОГ був стійкий позитивний
ефект від лікування (не було жодного рецидиву
ОГ). У 1 пацієнта з групи рецидивуючих ОГ за
останній рік одноразово було загострення ОГ.
Таким чином, хірургічна корекція внутрішньоносових структур порожнини носа з нормалізацією дихальної функції носа, позитивно впливає
на перебіг та ефективність лікування хворих на
ОГ, і, в разі вперше діагностованого ОГ, має виконуватись паралельно з санацією осередку інфекції
дентально-альвеолярної ділянки.
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Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ВИКРИВЛЕНЬ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Ніс є досить складною частиною людського організму як в анатомічному, так і в функціональному відношенні. В разі безпроблемного
функціонування носової порожнини людину
першочергово турбує (або не турбує) наявна
косметична його функція, її збереження або корекція. Проте, ситуація кардинально змінюється
коли з’являються розлади дихальної, нюхової,
захисної функцій порожнини носа. Порушення
цих функцій може викликати появу у людини,
як зрозумілих для неї скарг та симптомів, як
утруднення носового дихання, одно- чи двобічне, надлишкове виділення назального секрету,
постназальну ринорею, часті гострі синуїти або
загострення хронічного синуїту, так і не зрозумілі, як головний біль, отит, дисфункція слухової труби, прояви ринокардинального, риноцеребрального і ринопульмонального рефлексів. І
не останнє місце в виникненні цих скарг та станів належить перегородці носа.
Взагалі, викривлення перегородки носа –
це найрозповсюдженіший діагноз в оториноларингології. Відомі її різні варіанти деформацій
як хрящового так і кісткового відділу. Відомо,
що єдиним методом лікування в разі викривлення перегородки носа є хірургічний. Також відомі різні варіанти оперативних втручань з метою
її корекції, як архоічні так і більш сучасні (підслизова резекція перегородки носа, редресація,
мобілізація, циркулярна резекція за Воячеком,
септопластика за Cottle, септопластика з реімплантацією хряща, щадні септопластичні операції
та інше). Проте, в питанні лікуванні викривлення перегородки носа залишаються «темні» плями (невирішені моменти), а саме: чому майже
схожі деформації перегородки у одних людей
викликають порушення дихання і інші дисфункції порожнини носа і прилеглих ділянок, а в
інших ні; чому незначні, ізольовані певною ділянкою (кістковою або хрящовою) деформації
перегородки носа спричинюють значні незручності в функціональному плані у одних людей і
грубі, складні деформації перегородки носа ніяк
не впливають на функціонування порожнини
носа у інших осіб; чому проблема викривлення
перегородки носа стає актуальною у одних осіб
вже в дитячому віці, а інших – навіть не турбу-

ють в похилому віці; чому виникають вторинні
деформації перегородки носа та симптомокомплекс «порожнього» носа і які варіанти оперативних втручань є оптимальнішими при цій патології.
Сучасні методи хірургічного втручання в
разі викривлення перегородки носа передбачають виконання септопластики з видаленням деформованих ділянок хрящової і кісткової частин
з наступним відновленням скелету перегородки
носа шляхом реімплантації змодельованого аутохряща. Такі оперативні втручання доцільні в
разі складних деформацій перегородки носа,
коли є поєднання різних варіантів деформацій в
різних зонах носової перегородки. Проте, як
більш радикальні вони мають певний ризик в
розвитку ускладнень, як ризик формування вторинної деформації перегородки носа, деформації зовнішнього носа, розвиток дегенеративних
змін слизової оболонки навіть з формуванням
наскрізного дефекту і т.д.). В разі ізольованих
однією або хрящовою (С-, S- подібні викривлення, вивих, підвивих хряща), або кістковою
(гребінь, шип) ділянкою перегородки носа її
викривлень, або в разі наявності бугра перегородки носа ми виконуємо щадну септопластику,
що передбачає корегуючи втручання лише в
зоні деформації з локальним видаленням викривленого фрагменту перегородки носа. Такі оперативні втручання ми виконуємо користуючись
ендоскопічним обладнанням та доповнюємо
оперативним втручанням на нижніх носових
раковинах (вазомомія нижніх носових раковин
та/або конхотомія задніх її кінців). Нажаль, ізольованих деформацій перегородки носа, що викликають порушення дихальної функції носа
або рецидиви риносинуїтів не так вже й багато.
Нами було прооперовано таким чином 26 пацієнтів.
Отже, питання хірургічного лікування
викривлення перегородки носа залишається актуальним. Корекція деформацій перегородки
носа має суто індивідуальний підхід, враховуючи комбінацію різних варіантів викривлень у
кожного окремого пацієнта. Оперативні втручання з приводу викривлення перегородки носа
набувають органозберігаючих тенденцій.
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Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК, М.Г. ХОМЕНКО, Л.А. КУДЬ, Л.І. КОБЗАРУК,
П.В. ВІННІЧУК, В.В. КОБЗАРУК, К.Л. РУДЕНЬКА, І.І. САПІЖАК, С.П. ЧУБКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З СЕРЕДНІМ СЕКРЕТОРНИМ ОТИТОМ
(ДОСВІД ВІДДІЛЕННЯ ЛОР-ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ ДУ «ІНСТИТУТ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ»)
Секреторний середній отит (ССО) – захворювання, що обумовлене скупченням серозного трансудату в порожнинах середнього вуха
на фоні порушення функції слухової труби.
Метою роботи було дослідити ефективність консервативного лікування дітей з ССО
без шунтування барабанної порожнини.
Матеріали і методи. В період з 2014 по
2016 роки під наглядом відділення ЛОРпатології дитячого віку Інституту оториноларингології знаходились 365 хворих, яким діагностували ССО. Було виключено пацієнтів з вродженим розщепленням м’якого та твердого піднебіння. Середній вік хворих склав 7,5 років (від
3 до 12 років), серед пацієнтів переважали хлопчики – 65% (237 пацієнтів), дівчата становили
35% (128 пацієнтів). В більшості випадків (87%)
процес був білатеральний. Серед супутніх патологічних станів у дітей переважала гіпертрофія
глоткового мигдалика -64%, викривлення перегородки носа та хронічний гіпертрофічний риніт
склали 21%, запальні захворювання ПНП носа
та глоткового мигдалика (риносинусит, аденоїди) спостерігали у 15%. Алергологічний анамнез мав місце у 32%. Всім пацієнтам проводилось клініко-аудіологічне обстеження, що включало ото-, рино-, фарингоскопію, ендоскопічне
обстеження носоглотки, мікроотоскопію, тональну порогову аудіометрію (коли було можливо
за віком), імпедансометрію (тимпанометрію,
акустичну рефлексометрію), КТ ПНП за показаннями.
Для ліквідації дисфункції слухової труби
проводилось лікування, в залежності від супутнього захворювання. Діти з запальними захворюваннями носа, носоглотки, ПНП отримували антибактеріальні препарати, іригаційні терапію сольовими розчинами, деконгестанти, секретолітики, а також інтраназальні кортикостероїди у разі
поствірусного та бактеріального риносинуситу.
При станах, що потребували оперативного втручання, дітям , в залежності від супутнього захворювання, проводилась аденотомія, підслизова резекція перетинки носа, радіохвильова
дезінтеграція нижніх носових раковин. Пацієнти
з обтяженим алергологічним анамнезом додатково отримували антигістамінні препарати та
локальні інтраназальні кортикостероїди.
Результати. У всіх хворих до початку
лікування були скарги на закладеність вуха, від-

чуття повноти у вусі, зниження слуху, 55% пацієнтів пред'являли скарги на утруднення носового дихання і виділення з носа, 39% пацієнтів –
на шум у вухах, 16% пацієнтів – на явище аутофонії і почуття переливання рідини. При тимпанометрії у всіх хворих було діагностовано криву
типу В, аудіометрія показала зниження слуху до
30-40 дБ по кондуктивному типу.
У групи пацієнтів з запальними захворюваннями, тривалість перебігу яких не перевищувала 2 тижні, ліквідація блоку слухової труби
була досягнута у 100% випадків. У разі наявності запальних процесів більше 2 тижнів, ефективність консервативного лікування склала 74%.
Таким дітям додатково було проведено продування слухової труби по Політцеру, катетеризацію слухової труби із транстубарним введенням
гідрокортизону, ультрафонофорез з лідазою ендаурально. В результаті лікування через 1 місяць, у 98% дітей з гострими запальними захворюваннями мала місце нормалізація функції
слухової труби.
Ефективність хірургічного лікування також залежала від часу наявності порушень функції слухової труби. При тривалості захворювання до 2 місяців, нормалізація стану слухової
труби після хірургічного лікування виявлена у
72%. У разі наявності захворювання до 6 місяців, оперативне лікування супутніх патологічних станів мало ефективність у 59%. У дітей з
тривалістю дисфункції слухової труби більше 6
місяців, відновлення слуху та ліквідація кістково-повітряного інтервалу спостерігалася тільки
у 34%.
Таким чином, аналіз проведеного дослідження свідчить про доцільність поетапної тактики лікування ССО. Дітям з гострими (до 1
місяця) захворюваннями носоглотки, ПНП, консервативне лікування ССО є ефективним. При
наявності дисфункції слухової труби до 6 місяців виправданою є тактика спостереження, що
полягає в лікуванні супутніх патологічних станів. Якщо через 2 місяці після ліквідації супутніх захворювань відновлення функції слухової
труби не настає, таким дітям рекомендовано
шунтування барабанної порожнини. При довготривалому перебігу захворювання (6 місяців і
більше), доцільно поєднувати лікування супутнього захворювання з шунтуванням барабанної
порожнини.
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Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАОВАНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ
Всего с доброкачественными опухолями
ЛОР-органов в отделе ЛОР-патологии детского
возраста в период с 09.04.86 по 27.07.17 находилось 258 пациентов. Одним из самых тяжелых
заболеваний в структуре доброкачественной
патологии ЛОР-органов является юношеская
ангиофиброма основания черепа.
Под нашим наблюдением находилось 96
детей с диагнозом ангиофиброма основания черепа, что составило 14,8% от всех больных с
новообразованиями ЛОР-органов, (в том числе
злокачественных), которые находились на стационарном лечении.
Распределение больных с ангиофибромой
основания черепа по стадиям процесса (В. Погосов и соавт., 1987): I стадия – 11 больных, II –
20, IIIА – 25, IIIБ – 30, IV – 10. Большинство из
них госпитализировалось на поздних стадиях,
что свидетельствует о неудовлетворительной
диагностике ранних форм заболевания.
95 больным было проведено хирургическое лечение, 1 пациенту была назначена лучевая терапия. Хирургический доступ, как правило, начинался с гайморотомии по Денкеру. В
случаях интракраниального распространения
новообразования (10 детей) операция Денкера
дополнялась боковым краниофациальным подходом (нейрохирург). У 6 больных с І-й стадией
заболевания было применено сочетание трансорального и транссинусного подходов. С появлением эндоскопов все операции производились с
их использованием.
При удалении ангиофибромы основания
черепа II, III-А, III-Б и при IV стадиях заболевания, из-за возможности массивных кровотечений, хирургические вмешательства осуществлялись под управляемой гипотонией. У 8 больных
для предотвращения массивных кровотечений
провели предоперационную эмболизацию сосудов опухоли (у 3больных приводящего сосуда, у
5 селективную). Кровопотеря при удалении ангиофибром основания черепа в среднем составляла 300-400 мл. Послеоперационный период у
всех пациентов протекал гладко.
В одном случае проводилась лучевая терапия (родители больного отказались от хирургического лечения). Ребенок прошел курс лучевой терапии (суммарная доза 60 ГР), после чего
наступил полный регресс опухоли.
Малигнизации фибромы носоглотки не
наблюдалось ни в одном случае. Рецидивы новообразования отмечены у 16 из 96 больных
(18,8%).
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106 детей больных рецидивирующим папилломатозом гортани (в возрасте от 2 до 17
лет). Локализация папиллом у обследованных
больных была следующей: передняя комиссура
и передние две трети голосовых складок – 84
пациента, правая голосовая складка – 13, левая
голосовая складка – 9 больных. Мембрана гортани диагностирована у 14 детей после оперативного удаления папиллом.
Наиболее эффективным способом лечения папиллом гортани является по-прежнему
хирургическое лечение, в том числе с использованием лазера, и радиоволновой хирургии. Всем
больным произведено микроларингеальное удаление папиллом. Хирургическое удаление производилось в комбинации с хирургическим лазером или высокочастотной радиохирургией.
В качестве противорецидивного лечения
назначали препараты интерферона (интрон А,
лаферон, геоферон) и антивирусные препараты
(протефлазид, флавозид). В послеоперационном
периоде препараты интерферона были назначены 23 детям. У 5 больных эффект не отмечался.
У 13 больных увеличилось время продленных
(межрецедивных) промежутков, 5 человек выздоровели. Антивирусные препараты были назначены 27 больным. У 7 больных эффект не
отмечался. У 14 детей увеличилась длительность межрецедивных промежутков, 6 – человек
выздоровели.
Отсутствие рецидивов в течение 2 лет и
более отмечено у 62 больных, среди них было 5
больных, принимавших препараты интерферона, и 6 больных получали антивирусные препараты.
Папилломы других локализаций выявлены у 12 больных: папилломы входа в полость
носа – 1 больной, папилломы небных дужек – 3,
папилломы наружного слухового прохода – 1,
папилломы мягкого неба – 3, папилломы язычка
– 1, папилломы небных миндалин – 3. У всех
детей папилломы удалены.
Диагностика папиллом этих локализаций
не вызывает затруднений. Обычно диагноз ставится при осмотре. У большинства больных папилломы, кроме гортани, выявляются при профилактических осмотрах.
29 детей лечилось по поводу наличия новообразований из костной ткани: 5 – с цементомой, 6 – с остеокластобластомой, 7 – с остеодисплазией, 11 – с остеомой. Костные новооразования локализовались: лобная пазуха – 9
больных, наружный слуховой проход – 4, верх-

99

нечелюстная пазуха – 3, полость носа и решетчатый лабиринт – 7, область лобного отростка
верхней челюсти – 1. Полость носа, решетчатый
лабиринт, лобная пазуха, клиновидная пазуха,
ротоглотка с интракраниальным распространением – 2 больных. Остеома сосцевидного отростка – у 3 больных.
У всех больных с остеомами отмечался
длительный латентный период, во время которого не было четких клинических проявлений
заболевания. Все больные с новообразованиями
с костной ткани прооперированы.
За исследуемый период было выявлено 15
больных детей с ангиомами и гемангиомами

ЛОР-органов. Среди больных было 7 мальчиков
и 8 девочек.
По локализации: небная дужка – 2; небная
дужка с переходом на корень языка - 2; задняя
стенка ротоглотки – 1; небная миндалина – 1;
полость носа – 2; ушная раковина – 1; наружный
слуховой проход – 1; область височной кости –
1; перегородка носа – 1; лобная пазуха – 1, голосовые складки – 2 больных.
8 больным проведено хирургическое лечение. Лучевая терапия проведена у 3 больных,
криодеструкция у 2 больных. 2 больных направлены в Институт онкологии для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения.
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Г.Е. ТІМЕН, К.Л. РУДЕНЬКА, П.В. ВІННИЧУК, С.А. НАЙДА, Д.В. ПАРЕНЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
ДЛЯ ОЦІНКИ ДІАГНОСТИКИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ ТРОФІНУ
ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
З кожним роком кількість людей з сенсоневральною приглухуватістю збільшується, а її
рання діагностика та лікування і до сьогодні
залишаються значною мірою невирішеними
проблемами.
Одним із об’єктивних методів дослідження ранніх проявів сенсоневральної приглухуватості є метод отоакустичної емісії (Т.В. Шидловська, 2006; Т.А. Шидловська, 2015; Г.А. Таварткіладзе, 2009; В.Л. Фрідман, 2005, та ін.),
завдяки якому можна не лише провести дослідження рецепторного відділу слухового аналізатора, а й виявити динаміку впливу різноманітних медичних препаратів на його стан в умовах
експериментальної сенсоневральної приглухуватості.
Мета роботи – вивчення впливу трофіну
на стан рецепторного відділу слухового аналізатора у тварин при штучно змодельованій сенсоневральній приглухуватості з використанням
методу отоакустичної емісії.
Матеріали і методи. Експериментальні
дослідження виконані на 40 здорових статевозрілих морських свинках, вагою від 350 до 450 г,
які було розподілено на 5 груп. До І-ї групи (8
шт., 16 вух) входили інтактні тварини, до ІІ-ї (8
шт, 16 вух) – тварини, які отримували розчин
гентаміцину 50 мг/кг внутрішньом’язово упродовж 14 діб. У морських свинок ІІІ, ІV, V-ї груп
(по 8 тварин в кожній групі, 16 вух) експериментальну сенсоневральну приглухуватість моде-
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лювали за допомогою гентаміцину сульфату,
який вводився щоденно протягом 14 діб з розрахунку 50 мг/кг ваги, після чого проводили
ін’єкції трофіну (внутрішньом’язово, інтратимпанально та інтраперитонеально) в дозі 0,4 мг/кг
ваги, через день протягом 14 днів. Всім дослідним тваринам як на початку експерименту, так і
по його закінченню визначали стан слухової
функції за допомогою отоакустичної емісії на
частоті продуктів спотворення на приладі
«Otoread» фірми «Interacoustics» (Данія).
Результати та їх обговорення. Проведений статистичний аналіз отриманих даних
ОАЕ на частоті продукту спотворення
(ОАЕЧПС) у інтактних морських свинок. У всіх
тварин отримано повну адекватну відповідь
ОАЕ по всьому частотному спектру в діапазоні
частот від 2 до 12 кГц. По всіх досліджуваних
параметрах ОАЕ – рівень інтенсивності (амплітуди) на частотах 2 кГц і 8-12 кГц та співвідношення рівня сигналу емісії та шуму на цих частотах, виражених змін не спостерігалося. Рефлекс Preyer’а у всіх інтактних тварин активний
та живий.
При порівнянні даних у тварин ІІ-ї групи
після введення гентаміцину протягом 14 діб зі
значеннями у інтактних тварин, середні значення по частотним діапазонам співвідносяться: на
2 кГц чутливість зовнішніх волоскових клітин у
морських свинок нижча на 25,188 дБ, що становить -8,25±1,85 дБ (p<0,001); на 4 кГц – нижча
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на 21,563 дБ, що становить -17,38±1,48 дБ
(p<0,001); на 6 кГц – нижча на 30,313 дБ, що
становить -18,19±1,34 дБ (p<0,001); на 8 кГц –
нижча на 40,938 дБ, що становить -15,44±1,69
дБ (p<0,001); на 10 кГц - нижча на 40,688 дБ, що
становить -14,56±1,53 дБ (p<0,001); на 12 кГц –
нижча на 44,188 дБ, що становить -16,5±0,92 дБ
(p<0,001). Чутливість зовнішніх волоскових клітин на всьому діапазоні частот нижча за критерій ОАЕПС у інтактних тварин, що свідчить про
повну втрату слуху.
У тварин ІІІ, ІV та V-ї груп на початку експерименту дані ОАЕ на частоті продукту спотворення не відрізнялися від результатів у інтактних тварин. Після введення гентаміцину протягом 14 діб, було виявлено статистично достовірні зміни результатів на кожній з частот, що
свідчило про знижену чутливість ЗВК на частотах 4-8 та 12 кГц. У всіх тварин ІІІ, IV та V-ї
груп незалежно від методу введення препарату

трофін (внутрішньом’язово, інтратимпанально
чи інтраперитонеально) по закінченню дослідження, на 28 добу, за даними ОАЕ на частоті
продукту спотворення достовірних змін не відмічено у порівнянні з інтактними тваринами. У
порівнянні з даними ОАЕ на частоті продукту
спотворення з результатами після введення гентаміцину - наявні достовірні зміни на всіх частотах, особливо на 4-8 кГц та 12 кГц.
Висновки
За результатами досліджень виявлено,
що14-ти разові ін'єкції гентаміцину згубно
впливають на слухову функцію морських свинок, що і було підтверджено даними отоакустичної емісії.
Ін'єкції трофіну, незалежно від методу
введення, після закінчення курсу антибіотика
гентаміцин, повністю нівелювали ототоксичну
дію аміноглікозидного антибіотика.
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Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, Т.А. МАЛИШЕВА, І.І. САПІЖАК, Л.П. СТАЙНО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОТЕКТОРНА ТА ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ НЕЙРОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗАВИТКА ПРИ ЗМОДЕЛЬВАНОМУ
АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
Метою даної роботи було вивчити ефективність протекторної та лікувальної дії суспензії нейрональних стовбурових клітин при експериментально 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 залежності від способу та шляху введення НСК.
Усім тваринам на початку експерименту,
перед введенням НСК та по закінченні дослідження, проводилось обстеження стану слуху
методом реєстрації коротколатентних слухових
викликаних потенціалів (КСВП) та рефлексу
Preyer. Суспензія нейрональних стовбурових
клітин вводилась в об’ємі 2 млн. клітин в 0,5 мл.
інтратимпанально та 2 млн. клітин в 0,5 мл субокципітально на 1, 8, и 15-у добу експерименту. Моделювання ототоксикозу досягалось шляхом введення розчину гентаміцину сульфат в
дозі 100 мг/кг маси тіла
У свинок І-ї групи, які отримували гентаміцин з 1-ї доби, починаючи з 8-9 дня досліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

дження з’являлись незначні ознаки інтоксикації,
які проявлялись в’ялістю, зниженням рухливості, частим діурезом та слабо позитивним рефлексом Preyer’a. і трималися до 14 доби.
У тварин ІІ-ї групи (контрольна група) на
14-у добу від початку введення фізіологічного
розчину, ніяких поведінкових змін та патологічних порушень не було виявлено.
Тварини І та ІІ груп виводились з експерименту через 14 діб з початку введення розчину натрію хлорид та гентаміцину, відповідно.
Таким чином, отримано недостовірні зміни порогів слуху після введення фізіологічного розчину в II-й групі (p>0,05), тобто фізрозчин, як і
очікувалось, не впливає на пороги слухосприйняття.
Морським свинкам III-ї групи в перший
день експерименту в стерильних умовах під бінокулярною лупою при 4-кратному збільшенні
вводили суспензію НСК (2 млн. клітин в 0,5 мл)
iнтратимпанально. Після цього щоденно проводилось введення розчину гентаміцину сульфат
внутрішньом’язево (100 мг/кг протягом 14 діб).
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При реєстрації КСВП у тварин контрольної групи порівняно з дослідною отримані недостовірні
зміни (p>0,05), що свідчить про наявність протекторної дії НСК.
Тваринам ІV-ї групи НСК вводилось на 8у добу введення гентаміцину, коли вже були
наявні ознаки загальної інтоксикації. Після введення НСК загальні інтоксикоційні симптоми
поступово зменшувались і на момент виведення
тварин з експерименту не визначались. При реєстрації КСВП отримані недостовірні зміни
(p>0,05), що свідчить про наявність лікувальної
дії НСК.
Після введення НСК на 15-у добу (V-а
група) спостерігалось поступове покращення
загального стану тварин протягом 14 діб до моменту їх виведення з експерименту. При реєстрації КСВП отримані не достовірні зміни,
(p>0,05), що свідчить про наявність лікувальної
дії НСК.
Тваринам VI групи в перший день до внутрішньом’язового введення розчину гентаміцину сульфат із розрахунку 100 мг/кг було проведено субокципітальне введення суспензії НСК 2
млн. клітин (0,5 мл). При реєстрації КСВП
отримані недостовірні зміни (p>0,05), що свідчить про наявність лікувальної дії НСК.
Тваринам VII групи на 8-й день введення
розчину гентаміцину введено суспензію НСК 2
млн. клітин (0,5 мл) субокципітально. Протягом
наступних 7 днів дослідним тваринам продовжувалось щоденне введення розчину гентаміцину сульфат із розрахунку 100 мг/кг. На 15 день
експерименту морським свинкам 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. При
реєстрації КСВП контрольної групи тварин порівняно з дослідною отримані не достовірні зміни, (p>0,05) що свідчить про наявність лікувальної дії НСК.
Тваринам VIIІ групи отримували на 15
день проведено введення суспензії НСК 2 млн.
клітин 0,5 мл субокципітально. Наступні 14 днів

морські свинки знаходились під спостереженням. З 18-ї доби експерименту у тварин відмічалось покращення загального стану, вони стали
рухливіші, зменшилось випадіння шерсті, однак
рефлекс Преєра був відсутнім. При реєстрації
КСВП контрольної групи порівняно з дослідною
у тварин отримані недостовірні зміни (p>0,05),
що свідчить про наявність протекторної дії
НСК.
Висновки
Аміноглікозидний токсикоз, отриманий,
зокрема, 14-денним введенням гентаміцину
морським свинкам, в дозі 100мг/кг ваги, супроводжується загальною інтоксикацією: зниженням апетиту, втратою ваги, порушує функцію
слухового аналізатора – викликаючи зниження
слуху, що підтверджено даними реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів, а також порушує морфо-функціональний
стан внутрішнього вуха, мікроциркуляцію в судинній смужці.
Введення НСК в перший день штучно
змодельованого аміноглюкозидного ототоксикозу, попереджало прояви загальної дії та негативного впливу на функцію внутрішнього вуха
(КСВП).
Введення НСК на 8-у добу штучно змодельованого аміноглюкозидного ототоксикозу,
супроводжувалось лікувальним ефектом, про
що свідчать порівняння результатів КСВП
(p>0,05).
Ультраструктурний аналіз НСК, які були
отримані для введення, свідчив про те, що клітини головним чином мали велике округле або
овальне ядро з одним або декількома ядерцями,
нерівномірно розподіленим хроматином в ядрі
та вузьким обідком цитоплазми.Вивчена морфологія завитки та проведено гістохімічне визначення нуклеїнових кислот і стану енергетичного обміну, в результаті чого отримана повна
інформація про характер структурно метаболічних процесів в Кортієвому органі.
Отже, ці дані дозволяють констатувати
про наявність протекторної та лікувальної дії
НСК на ототоксичні прояви гентаміцину.

© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, Т.А. Малишева, І.І. Сапіжак, Л.П. Стайно, 2017
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О.І. ТИНІТОВСЬКА, А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ КЛІТИННОГО СКЛАДУ СЕКРЕТУ РОТОГЛОТКИ У ХВОРИХ НА
РЕКУРЕНТНИЙ ТОНЗИЛІТ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІЗАТІВ
Рекурентний тонзиліт – це проблема, яка
залишається однією з актуальних в оториноларингології. Це підтверджується даними про широку поширеність захворювання серед всіх груп
населення не залежно від віку (Е.В. Ліхачева та
співавт., 1999), розвитком ускладнень з боку
інших органів і систем, які негативно позначаються на якості подальшого життя. Вибір методу лікування, імунопрофілактика та імунореабілітація хворих на рекурентний тонзиліт є одним
з провідних питань сучасної оториноларингологів (Л.Ф. Азнабаєва, 2013; Д.І. Заболотний, О.Ф.
Мельников, 2015). Мукозальні вакцини для перорального введення здатні проникати через
слизову оболонку та вступати у взаємодію з захисними системами організму. Розробка таких
вакцин є сферою наукових інтересів багатьох
фахівців завдяки їх потенційним перевагам, а
саме: мукозальні вакцини здатні викликати місцеву та системну імунну відповідь, забезпечувати достатній захисний рівень імунітету в поєднанні з низькою реактогенністю та слабкою алергенністю. Враховуючи вищесказане, нами було
проведені дослідження по визначенню клітинного складу ротоглоткового секрету у осіб, що
хворіють на рекурентний тонзиліт та в пацієнтів
після тонзилектомії, котрі знаходились в стані
клінічної ремісії і приймали препарат Респіброн
з метою імунопрофілактики.
В даному дослідженні приймали участь
50 пацієнтів різних груп, віком від 18-45 років.
20 осіб склали групу пацієнтів з рекурентним

тонзилітом, котрі на момент обстеження знаходились в стадії клінічної ремісії. 20 пацієнтів
після тонзилектомії (термін після операції – до 5
років), котрі в момент дослідження не мали
скарг. Контрольну групу складали 10 практично
здорових людей, без патології верхніх дихальних шляхів.
Для дослідження у всіх пацієнтів збирався
не стимульований секрет ротоглотки до та після
вакцинації. Мукозальну вакцину «Респіброн»
приймали згідно інструкції, впродовж 3 місяців.
Після закінчення терміну прийому препарату
через 10 днів повторно збирали секрет ротоглотки. Всі результати були статистично оброблені
із застосуванням непараметричного критерія U
(ВилкоксонаМанна-Уітні).
В результаті даних досліджень було визначено, що в групах пацієнтів, як з рекурентним тонзилітом, так і після тонзилектомії спостерігалось зменшення кількості епітеліальних
клітин, збільшувалась кількість нейтрофілів та
еозинофілів, так званих запальних клітин. В пацієнтів, що перенесли тонзилектомію спостерігалось збільшення числа лімфоцитів. Це свідчить про наявність запального процесу в ротовій
частині глотки, що має в’ялий перебіг. По завершенню трьохмісячного курсу застосування
мукозальної вакцини «Респіброн» - у пацієнтів
досліджуваних груп нормалізувався клітинний
склад секрету ротоглотки, що приблизило отримані результати до показників контрольної групи.

© О.І. Тинітовська, А.В. Цимар, 2017

О.В. ТИТАРЕНКО, О.А. ТИТАРЕНКО, И.В. ДОБРОНРАВОВА, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ
(ОДЕССА, УКРАИНА)
НАРУШЕНИЕ СЛУХА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ
Сотрясение головного мозга может влиять на различные участки коры мозга: височную
долю (анализ слуха), лобную (эффект внимания
и анализа), теменную (пространственная обработка данных); затылочную (визуальная обработка), мозжечок (баланс), мозолистое тело
(межполушарная передача), таламуса (обновление корковых и стволовых связей), а также непосредственно на жидкости и образования
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внутреннего уха. После травмы головы наблюдается увеличение импульсной активности нейронов, однако вскоре возникает их депрессия,
особенно в области ретикулярной формации,
что влечет за собой гемодинамические сдвиги,
спазм мелких сосудов сменяется их расширением, повышается внутричерепное, внутрилабиринтное давление, затрудняется венозный отток.
Развивающиеся в дальнейшем дегенеративные
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изменения нервной ткани приводят к постепенному развитию патологической импульсации
нейронов и возникновению отсроченной симптоматики. Механические и неврологические
повреждения могут вызвать патологическую
отологическую симптоматику: гиперакузис,
звон в ушах, потерю слуха, слуховые агнозии,
нарушению разборчивости речи. Диагностический комплекс этих пациентов, помимо неврологического обследования, должен включать
всестороннюю аудиологическую оценку, включая вестибулометрию.
Посттравматическая сенсоневральная тугоухость (СНТ) встречается в 20-30% случаев
после перенесенных сотрясений головного мозга и нередко сопровождались кратковременными вестибулярными расстройствами.
Неадекватное лечение в остром периоде,
недооценивание тяжести травмы, недостаточное
использование сосудисто-ноотропных средств,
несоблюдение постельного режима, ранние интенсивные физические и умственные нагрузки
приводили к формированию хронической СНТ с
развитием сопутствующего психовегетативного
синдрома, выраженных астенических, тревожно-депрессивных и ипохондрических расстройств, эмоциональной лабильности, нарушения сна, снижения концентрации внимания и
объёма памяти.
У 60% этих больных на спондилограммах
обнаруживались подвывихи или нестабильность
тел шейных позвонков, на РЭГ – признаки церебральной ангиодистонии преимущественно в
вертебро-базилярном бассейне, на ЭЭГ – диффузные симметричные или асимметричные изменения в виде дезорганизованного, низковольтного альфа-ритма, дисфункции лимбико-

ретикулярного комплекса. Поэтому от организации лечения в остром посттравматическом
периоде зависит вероятность возникновения
отдаленных осложнений, в том числе кохлеовестибулярных расстройств. К сожалению, причины посттравматической СНТ не всегда понятны
и устранимы, вследствие чего патогенетическое
и симптоматическое лечение приобретает большое значение в терапии данных больных. Учитывая, что патологический процесс базируется
не только во внутреннем ухе, но и в проводящих
путях головного мозга, терапию целесообразно
проводить совместно с психоневрологом. Особую роль играет нейропротекторная терапия в
комплексе назначения антиоксидантов, глиатилина и реамберина, способствующих регрессу
очаговых неврологических симптомов. Наряду с
адекватной терапией, включающей назначение
сосудисто-ноотропных препаратов, эффективны
нестероидные противовоспалительные, вегетотропные средства, антидепрессанты, диуретики.
При психогенных пароксизмальных расстройствах, оправдано было назначение антиконвульсантов.
Фармакотерапию полезно сочетать с массажем в области шеи и головы, ЛФК, физиотерапией, рациональной психотерапией. Очень
важно создать спокойную обстановку без переутомления, однако избегать и излишнего щажения больного, которое может задержать физическую, психоэмоциональную и социальную реабилитацию.
При
наличии
кохлеовестибулярного синдрома рационально назначение комплекса специально разработанных упражнений для устранения вестибулярной симптоматики, а при выраженном шуме в ушах –
звукотренирующая терапия.

© О.В. Титаренко, О.А. Титаренко, И.В. Добронравова, В.С. Лисовецкая, 2017

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛАРИНГОСТОМІЯ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА РУБЦЕВІ СТЕНОЗИ І АТРЕЗІЇ ГОРТАНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Хірургічне лікування рубцевих стенозів
гортані почалося з операції ларингофісури. Вона вперше була виконана в 1788 році лікарем
Pallatan з приводу стороннього тіла гортані, а
згодом стала застосовуватись для усунення рубцевих стенозів. Однак, вона не давала можливості спостерігати за процесами ліквідації рубцевих змін в післяопераційному періоді. На
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зміну їй появилася операція ларингостомія,
тобто почав застосовуватися відкритий метод
спостереження за формуванням порожнини
гортані після усунення рубцевого стенозу. Таке
хірургічне втручання було проведене в 1898 р.
С.Ф. Штейном та К. Каспаряном пацієнту з
рубцевим стенозом з послідуючою в післяопераційному періоді дилатацією порожнини горЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тані і добилися видужання пацієнта. Професор
А.Ф. Іванов для дилатації порожнини гортані
застосував 4-етапну методику: на першому
етапі – ларингостомія, на другому – дилатація
стоми, на третьому – контрольний період, на
четвертому – пластика стоми. А.І. Юніна запропонувала 5 етап – ортофонічна та дихальна
гімнастика.
Таким чином, ларингостомія, а згодом і
ларинготрахеостомія стали основними методами лікування хворих на рубцеві стенози, атрезії
і дефекти гортані та трахеї. Безумовно, ларингостома була лише методом підходу до порожнини гортані. При цьому використовувалися різноманітні хірургічні втручання для усунення
плоских і об’ємних дефектів органу.
Ларингостомія використовувалась також
при усуненні паралітичних (серединних) стенозів і навіть при відриві гортані від гортаноглотки і під’язикової кістки. Поступово роль ларинго- і ларинготрахеостомії, як універсального
методу в лікуванні хворих на стенози гортані,
втрачалась. В середині ХХ століття появилися
такі методи для лікування хронічних стенозів,
як резекція скомпрометованої ділянки трахеї, в
т.ч. на рівні трахеогортанного з’єднання з одночасним утворенням міжтрахеального чи трахео-

гортанного анастомозів. Появилися нові методи
усунення паралітичних стенозів гортані шляхом
переміщення в латеральну сторону голосової
складки екстраларингеальним і ендоскопічним
підходами до голосового апарату гортані. Застосування ларингостомії при відривах гортані від
гортаноглотки виявилося зайвим.
Застосування ларингостомії показано
тільки при локалізації рубцевих зрощень в порожнині гортані, що дозволяє відновити дефекти слизової оболонки гортані шляхом пересадки
інших тканин чи, використовуючи роль направляючої регенерації слизової оболонки, а також
для об’ємної пластики гортані. Ларингостомія є
незамінним методом відновлення дихання природнім шляхом при ускладненні трахеогортанного анастомозу, яким є його неспроможність,
тобто при розриві анастомозу. Такий метод дозволяє провести реканалізацію гортані та трахеї,
коли інші методи уже вичерпані.
Таким чином, завдяки новітнім технологіям, ендоскопічної оптики, відповідного інструментарію, появилися нові хірургічні методи ліквідації хронічних стенозів, більш економні і результативні, але ларингостомія і ларинготрахеостомія і сьогодні відіграє свою корисну роль в
області ларинготрахеопластики.

© Ф.О. Тишко, 2017

В.І. ТРОЯН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ЗДМУ
Проблемно-орієнтоване навчання на кафедрі оториноларингології Запорізького державного медичного університеті (ЗДМУ) бере свій
початок з жовтня 2012 р., коли було започатковано грантовий проект 530519-Tempus-1-2012-1UKTEMPUS-JPCR “Створення Міжрегіональної
мережі національних центрів медичної освіти,
головним напрямом яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням віртуальних пацієнтів” (“ePBLnet”). Освітній процес за методикою проблемноорієнтованого навчання в рамках виконання
Tempus- проекту ePBLnet базується на вивченні
протягом тижня одного конкретного клінічного
випадку, який носить робочу назву “кейс”. Кейс
з оториноларингології був присвячений хворому
на рак гортані. На протязі вивчення кейсу студенти повинні отримати знання з анатомії верхніх дихальних шляхів (ВДШ) та шиї, вивчити
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

причини обструкції ВДШ та методи її лікування
(трахеостомія). Мати уяву про канцерогенез та
основні канцерогени (табачний дим). Ознайомитись з клінікою пухлин гортані та методами їх
лікування (хірургічний, променевий, хіміотерапевтичний), а також з реабілітацією пацієнтів
після ларингектомії. Структура кейсу побудована таким чином, що студенти поступово отримують від тьютора інформацію щодо скарг,
анамнезу, супутньої інформації про стан хворого, даних фізикального, інструментального та
лабораторного обстеження хворого. Після отримання кожного блоку інформації студенти розпочинають дискусію між собою (це важливий
момент – дискусія проводиться всередині групи
студентів, тоді як викладач-тьютор виконує
роль спостерігача, який мотивує студентів та
направляє дискусію у випадку, коли вона непродуктивна). Основними завданнями дискусії
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є: виділення в отриманому блоці інформації вказівки, які дозволяють запідозрити ураження гортані, а також скласти список питань для самостійного вивчення на підставі тих понять, термінів, даних, які студентам невідомі; скласти список робочих гіпотез. При цьому необхідно зауважити, що для студентів 2 курсу, які навчаються за даною методикою, проблемноорієнтоване навчання слугує не для отримання
клінічних знань, а для вивчення базових дисциплін (анатомія, патологічна анатомія, фізіологія,
патологічна фізіологія, гістологія, біохімія, фармакологія тощо) в контексті конкретної клінічної ситуації. Структура як лекцій, так і практичних занять на базі клінічної кафедри де що відрізняється від класичної. Частина кожної лекції

присвячена викладенню необхідних базових,
або клінічних знань, частина відводиться під
дискусію між лектором, як експертом у данному
клінічному питанні, та студентами. Практичне
заняття також орієнтоване на те, щоб продемонструвати їм необхідні клінічні навички, які студенти могли би потім вдосконалити, наприклад, під
час самостійної роботи з манекенами або при
роботі у групі між собою. З використанням платформи OpenLabyrinth було створено 3 віртуальних пацієнта на базі кейсів. Професорськовикладацький склад кафедри відзначає серед академічних груп, що брали участь у проекті, більш
упізнавальну активність, мотивованість, комунікативність, легкість проходження дискусійних
етапів в обговоренні навчального матеріалу.

© В.І. Троян, О.М. Костровський, 2017

В.І. ТРОЯН, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ,УКРАЇНА)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ АДЕНОЇДІВ І АДЕНОЇДИТІ У ДІТЕЙ
Актуальність. Хронічний аденоїдит займає одне з перших місць в структурі патології
ЛOP- органів і спостерігається у 20-50% дитячого населення, а в групі часто хворіючих дітей
цей показник сягає 70%. Превалювання цієї патології в останнє десятиліття пов'язане з виразною тенденцією до зростання її поширеності та
уповільнення вікової редукції АВ.
Мета дослідження: визначити найбільш
ефективні методи лікування гіпертрофії аденоїдів і аденоїдитів в залежності від етіології.
Матеріали i методи. За період з січня
2015 р. по липень 2016 р. досліджено 3287 хворих з діагнозом «Хронічні хвороби мигдаликів
та аденоїдів» (МКБ 10: J35.0-J35.9) на рівні первинної ланки. З них хірургічне лікування в умовах стаціонару отримало 1721 дитини. Діагностика хронічного аденоїдиту включала: збір анамнезу, загальний огляд, ЛОР-огляд (передня,
задня риноскопія, ендоскопічне дослідження
носоглотки), мікробіологічне дослідження флориносової порожнини і глотки з визначенням
чутливості її до антибіотиків, консультацію та
обстеження алерголога, консультацію ортодонта
(оцінка стану оклюзії і орофарингеальної зони).
Результати
Згідно з протоколом лікування аденоїдних
вегетацій, всі діти спрямовані на консультацію
до лікаря-інфекціоніста з метою встановлення
осередку хронічної інфекції, включаючи прове-
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дення аналізів на наявність у дитини цитомегаловірусу і вірусу Епштейн-Бара, які є провідними у виникненні даного захворювання. Було
встановлено, що 34% (1118 хворих) є носіями
цих вірусів. З них, ЦМВ був виявлений в 51%
(570) дітей, вірус Епштейн-Бара в 46% (514),
мікст-інфекція (ЦМВ + вірус Епштейн-Бара) в
3% (34) пацієнтів. Інфікованим дітям була призначена противірусна терапія в поєднанні з топічними ГКС в ремісії захворювання. Дітям, що
не були носіями вірусної інфекції, була призначена терапія ГКС терміном на 2 місяці. Всім
дітям були призначені консервативні методи
лікування - фізіотерапевтичні (УВЧ-терапія,
магнітотерапія, електрофорез) і елімінаційноіригаційна терапія сольовими розчинами («Аквамаріс», «Маример»). За неефективності консервативного лікування та появи дисфункції
слухової труби з розвитком гострих запальних і
ексудативних отитів в групі хворим дітям було
показано хірургічне лікування в обсязі аденотоміїа боаденоектоміі. В цілому за вказаний період хірургічне лікування на тлі цих показників в
умовах стаціонару отримали 1 721 дитина. У
післяопераційному періоді після повного загоєння рани (на 10 добу) дітям були призначені
топічні стероїди терміном до 1 місяця. Ретроспективне дослідження показало, що у дітей, які
отримували тільки консервативнее лікування
рецидив захворювання протягом року спостеріЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

гався в 83% випадків, однак як у дітей, яких
прооперували, рецидиву захворювання не відбулося.
Висновки
Серед етіологічних факторів хронічних
хвороб мигдаликів і аденоїдів переважають цитомегаловірус та вірус Епштейн-Бара, тому

комплексна консервативна терапія повинна
обов’язково супроводжуватися противірусною.
При неефективності консервативного лікування та появи дисфункції слухової труби з
розвитком гострих запальних та ексудативних
отитів, хворим дітям показано хірургічне лікування в обсязі аденотомії або аденоектомії.

© В.І. Троян, О.В. Лобова, 2017

В.І. ТРОЯН, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФЛЕГМОНИ ШИЇ
Актуальність. Гнійне запалення клітковинних прошарків шиї, що виникає в результаті
запальних процесів в глотці і гортані характеризується бурхливим клінічним перебігом і може
привести до розвитку таких ускладнень як: грудний медіастиніт, сепсис і поліорганна недостатність, що вимагає проведення у цієї категорії
хворих екстреного і адекватного як хірургічного
так і антибактеріального лікування.
Мета. Проаналізувати ефективність хірургічного та емпіричного антибактеріального
лікування з використанням фторхінолонів в поєднанні з похідними 5-нітроімідазолу.
Матеріали та методи
Було проліковано 14 хворих з флегмонами шиї. Серед них було 11 чоловіків і 3 жінки у
віці від 28 до 71 року. Первинним гнійним вогнищем у 12 пацієнтів був парафарингит в стадії
абсцедування, у 2 – гортанна ангіна. Стратегія
комплексного лікування цієї категорії хворих
передбачала в першу чергу елімінацію первинного гнійного вогнища з наступною екстреною
ревізією і дренуванням всіх клітинних просторів шиї. Згідно наших регіональних даних найбільш частими збудниками, що викликають

флегмони шиї були: Streptococcus pyogenes,
Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, а
також фузобактерії, які в більшості випадків
мали резистентність до цефалоспоринів III покоління, внаслідок чого нами емпірично до
отримання антібіограмми застосовувалися
фторхінолони в поєднанні з похідними 5нітроімідазолу які мають гарну активність від
аеробної і анаеробної інфекції. З метою потенціювання антибактеріальних засобів у всіх
хворих ми використовували системну ензимотерапію серратіопептидазою яка володіє фібринолітичною, протизапальною активністю і
поліпшує мікроциркуляцію в рані.
Результати: Проведення екстреного і
адекватного хірургічного та антибактеріального
лікування дозволило у всіх випадках досягти
одужання.
Висновок. Флегмони шиї потребують негайного проведення адекватного хірургічного
лікування на первинному осередку і клітинних
просторах шиї. Застосовувані антибактеріальні
препарати можуть стати засобом вибору при
емпіричній
терапії
змішаних
аеробноанаеробних ранових інфекцій шиї.

© В.І. Троян, І.О. Сінайко, 2017

В.Г. ЦЕНТИЛО, АЛ.АЛ. МИНАЕВ, АЛ.АН. МИНАЕВ, Д.З. МАЛАКШАНИДЗЕ
(КРАМАТОРСК, УКРАИНА)
ГИГАНТСКАЯ ЛИМФОГЕННАЯ КИСТА ЗАДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ШЕИ
Лимфогенные кисты шеи являются довольно редкими новообразованиями. Как известно, значительно бóльшую распространённость имеют врожденные кисты шеи: боковые,
срединные и дермоидные (П.И. Ивасенко, 1999;
А.С. Киселёв, 2007; G.D. Josephson, 1998; S.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Soni, 2014). Лимфогенные кисты, или лимфангиомы, обычно встречаются в раннем детском
возрасте и чаще локализуются в заднем треугольнике шеи. Несмотря на накопленные специальные знания и широкий выбор современных методов диагностики новообразований
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шеи, могут возникать трудности с быстротой и
точностью постановки окончательного диагноза, а также своевременным лечением.
Приводим наше клиническое наблюдение.
Больная С., 24 лет, 18.05.2017 г. госпитализирована в ЛОР-отделение КМУ ГБ №3 г. Краматорска с жалобами на образование боковой поверхности шеи слева. Анамнез: болеет более 2 лет,
когда в левой части шеи начало появляться уплотнение. Лечилась у общего хирурга по месту
жительства с диагнозом «острый миозит» – без
положительной динамики. Ухудшение состояния за последние полгода, когда уплотнение
постепенно начало увеличиваться и стало занимать всю боковую поверхность шеи от угла
нижней челюсти до верхнего края ключицы,
появился дискомфорт и выраженная асимметрия
шеи. Объективно: на боковой поверхности шеи
слева под m. Sternocleidomastoid и в большей
степени кзади от неё пальпируется огромное,
округлой неправильной формы образование,
около 14x8 см, с плотными перемычками, мягко-эластичное, безболезненное, легкосмещаемое, симптом флюктуации положительный, кожа над ним не изменена, подвижна. ЛОР-органы
без особенностей, общеклинические анализы в
пределах нормы.
На мультидетекторной КТ шеи с контрастированием от 11.04.17: в мягких тканях шеи
слева, под грудино-ключично-сосцевидной
мышцей визуализируется мультикистозное образование общими размерами до 105х70х45 мм,
с полицикличным четким контуром, с наличием
множественных перегородок, тонкой капсулой.
Плотность содержимого колеблется от 5 до 23
HU. После контрастирования септы и капсула
образования неравномерно накапливают контрастное вещество, содержимое образование
контраст не накапливает. Верхний край образования визуализируется на уровне угла нижней

челюсти, нижний край – в надключичной области. Медиальный край образования прилежит к
левой ВЯВ и к левой ОСА. Отмечается смещение яремной вены кпереди. Визуализируются
мелкие шейные лимфоузлы, некоторые из них
неравномерно накапливают контрастное вещество.
Выставлен окончательный диагноз: лимфогенная киста заднего треугольника шеи.
Под эндотрахеальным наркозом 19.05.17
выполнена операция: цистэктомия. Произведен
разрез скальпелем типа «клюшки» от левого
сосцевидного отростка книзу между трапециевидной и кивательной мышцами с продолжением в надключичную ямку общей длинной около
20 см. Рассечены кожа, подкожная клетчатка и
platysma. Обнаружена оболочка кисты. Острым
путем рассечены фасциальные листки над оболочкой кисты и последняя выделена из окружающих тканей. Общая сонная артерия и внутренняя яремная вена выделены без особенностей. В ходе высвобождения кисты некоторые
камеры лопались из-за очень тонкой оболочки с
излитием серозной жидкости. Гемостаз походу
операции. Рана послойно ушита, установлены
ленточные резиновые дренажи. Викриловые
швы на кожу.
Послеоперационный период протекал без
особенностей, медикаментозная поддержка была стандартной. Рана заживала первичным натяжением, дренажи удалены на 2-3-и сутки,
швы – на 8-10-е сутки. Ответ ПГИ № 9982-89 от
19.05.17: стенка кисты с лимфоидной тканью. При контрольных посещениях через 1, 2 и
3 мес. признаков рецидива нет.
Интерес данного наблюдения заключается в редкости гигантских кистозных новообразований заднего треугольника шеи, хирургическом вмешательстве повышенной сложности и в
трудности диагностики на ранних этапах.

© В.Г. Центило, Ал.Ал. Минаев, Ал.Ан. Минаев, Д.З. Малакшанидзе, 2017

А.В. ЦИМАР, В.М. ПУШКАРЬОВА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
КОМОРБІДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ АЛЕРГІЧНОМУ РИНІТІ У ДІТЕЙ
Алергічний риніт – захворювання слизової оболонки носа, яке викликається причиннозначимими алергенами і обумовлене IgEопосередкованими реакціями гіперчутливості,
яке характеризується 4 основними симптомами:
закладеність носа, свербіння в носовій порожнині, рясне слизове виділення і чхання. Алергі-
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чний риніт спостерігається у 10-25% населення
розвинених країн, а його частота серед дітей
досягає, за даними деяких авторів, 40% (Д.В.
Пищенков, 2011; Т.И. Гаращенко, 2012). Поширення алергічних захворювань прямо пов'язане
із забрудненням навколишнього середовища,
зростанням шкідливих виробництв, збільшенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ням кількості автомобілів, зміною способу життя людей (характер харчування, широке використання синтетичних матеріалів, хімічних і біологічних речовин і ін.). Близько 10% осіб мають
хронічні хвороби алергічного ґенезу. Одним з
найбільш поширених алергічних захворювань є
алергічний риніт (АР). За даними різних досліджень, в структурі алергопатології риніти складають 60-70%. В останні роки відзначається виражена тенденція до щорічного зростання захворюваності, причому пік її припадає на молодий вік . АР негативно впливає на якість життя
пацієнта, викликає психологічні проблеми і
призводить до зниження працездатності і успішності. У 20-40% хворих на АР у подальшому
розвивається бронхіальна астма, у 60-70% дітей
з астмою виявляються симптоми АР. У дітей,
які страждають на АР, в 70% випадків уражаються при носові пазухи (ПНП), у 30-40% діагностують аденоїдит, у 30% - рецидивуючі та
ексудативні середні отити, у 10% - захворювання гортані (в т.ч. рецидивуючі стенози гортані –
круп). Пусковим моментом АР є контакт алергену зі слизовою оболонкою порожнини носа,
що призводить до стійкої гіперпродукції IgЕ
(А.Л. Заплатников, 2010; Т.И. Гаращенко, 2002;
Д.В. Пищенков, 2011; Fatma Homoud Al Anazy,
2011).
Класифікація АР
Згідно з останніми міжнародними рекомендаціями (ARIA, 2010), була запропонована
нова класифікація АР, яка ґрунтується на таких
підставах, як тривалість і важкість симптомів
АР, їх вплив на повсякденне життя пацієнта.
Відповідно до цих критеріїв розрізняють:
Інтермітуючий риніт (симптоми АР турбують менш чотирьох днів на тиждень, менше
чотирьох тижнів на рік).
Персистуючий риніт (симптоми АР турбують більш чотирьох днів в тиждень, більше
чотирьох тижнів на рік).
Патогенез АР
В основі захворювання лежить особливий
тип реагування імунної системи, а саме IgEопосередковане запалення слизової оболонки
носа. Під впливом екзогенних алергенів розвивається гіперпродукція IgE В-лімфоцитів, яка
відбувається внаслідок активації і проліферації
Тh2 лімфоцитів і підвищеної продукції ними
інтерлейкінів (IL) 4 і 13. Взаємодія причиннозначущих алергенів з фіксованими на мастоцитах специфічними IgE-антитілами викликає активацію цих клітин і секрецію медіаторів і цитокінів, що сприяють залученню в алергічний
процес інших резидентних клітин, а також клітин крові з розвитком запалення слизової оболонки носа. Алергічне запалення, що розвиваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ється в слизовій оболонці носа характеризується
накопиченням в ній активованих мастоцитів,
еозинофілів, дендритних клітин і Т-лімфоцитів,
активацією епітеліальних клітин, збільшенням
продукції ендотеліальними клітинами адгезивних молекул. Головними ефекторними клітинами, що продукують медіатори, які обумовлюють
клінічні прояви АР, є мастоцити, базофіли і еозинофіли. Рання фаза алергічної відповіді при
АР обумовлена дегрануляцією мастоцитів преформованими медіаторами (гістамін, гепарин) і
ліпідними медіаторами (простагландин D2; лейкотрієни В4, С4 і D4). Ці медіатори через взаємодію з рецепторами нервових закінчень і судин
викликають назальні симптоми (свербіж, чхання, виділення з носа, закладеність носа). У розвитку закладеності носа важливу роль відіграють лейкотрієни. Ключову роль при алергічному запаленні в слизовій оболонці носа відіграють еозинофіли. Під впливом медіаторів і прозапальних цитокінів (IL-3,ІL-5), що синтезуються мастоцитами, відбувається активація синтезу
ендотеліальними клітинами і епітелієм дихальних шляхів адгезивних молекул, акумулювання
і активація еозинофілів в слизовій оболонці і в її
епітеліальних шарах. В результаті цих процесів
відбувається вивільнення з еозинофілів гранул,
що містять «великий основний білок» (major
basic protein, МВP), еозинофільний катіонний
білок, нейротоксин. Ці білки еозинофілів мають
пошкоджуючу дію на тканини. Цитокіни, що
виділяють Th2 лімфоцити (IL-3, IL-5, гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий
фактор (ГМ-КСФ), сприяють накопиченню еозинофілів в слизовій оболонці носа за рахунок
стимуляції
кістковомозкових
клітинпопередників, посиленню дозрівання клітин,
подальшої виборчої активації, продовженню
терміну життя і пригнічення апоптозу еозинофілів. Вони підвищують відповідь цих клітин на
хемотаксичну дію IL-8, що синтезується епітеліальними клітинами дихальних шляхів. Активовані еозинофіли, в свою чергу, продукують цитокіни (IL-3, IL-5, IL-6, IL-8, ГM-КСФ), що
сприяє тим самим персистенції алергічного запалення в слизовій оболонці носа (Braunstahl
G.J., Overbeek S.E., Kleinjan A. et al, 2001; Ziska
L., Knowlton K., Rogers C. et al., 2011; Weißbuch
Allergie in deutschland, 2011). IL-8, що продукується і вивільняється епітеліальними клітинами
дихальних шляхів сприяє акумулюванню в слизовій оболонці дихальних шляхів мастоцитів
(Weißbuch Allergie in deutschland, 2011). При
повторному контакті з етіологічно-значущими
алергенами активація опасистих клітин сприяє
загостренню запального процесу. Прийнято
вважати, що зміни в клітинному складі під час
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пізньої фази алергічної відповіді за рахунок пошкодження еозинофілів, базофілів, Th2 клітин і
підтримки активності мастоцитів є підставою до
порушення загальної реактивності слизової оболонки носа. На такому зміненому фоні наступні
дії алергену викликають більш виражені клінічні симптоми (Milanese M., Ricca V., Canonica
G.W. et al.,2005). Запалення, що одного разу виникло в слизовій оболонці носа зберігається
протягом декількох тижнів після впливу алергену. На тлі персистуючого запалення слизової
оболонки носа у пацієнтів розвивається приміруючий ефект, який полягає в підвищенні специфічної назальної реактивності при повторних
впливах алергену. При цьому наступні впливи
тих же або менших концентрацій алергену призводять до більш виражених клінічних симптомів АР (Ziska L., Knowlton K., Rogers C. et al.,
2011; Blaiss M.S., 2005).
Обстеження пацієнтів з АР включає детальний збір анамнезу, фізикальний огляд, а також, специфічне алергологічне обстеження, що
дозволяє підтвердити або виключити алергічну
природу захворювання. Збір анамнезу важливий
для діагностики та оцінки тяжкості АР.
При цьому необхідно звертати увагу на
тривалість симптомів захворювання, виявлення
можливих тригерів, що його провокують, відповідь на фармакотерапію, наявність супутніх захворювань, сімейного анамнезу атопії, вплив на
перебіг захворювання екологічних факторів.
Аналіз поширеності алергічного риніту
(АР) серед дитячого населення відображає прогресію захворюваності зі зростанням показників
в 2 рази за останнє десятиріччя (Пищенков Д.В.,
2011). Цілорічний АР (ЦАР), викликаний сенсибілізацією до побутових і епідермальних алергенів, часто має персистуючий перебіг, і триває
7-9 місяців на рік. При тривалому запаленні порушується мукоциліарний транспорт, що сприяє
колонізації умовно-патогенної флори і розвитку
патологічних процесів в приносових пазухах,
носоглотці, середньому вусі. (Guseva E.D., 2010;
Пищенков Д.В., 2011).
Мета дослідження – виявити поширеність пов'язаних з АР захворювань ЛОР-органів
у дітей і їх вплив на перебіг АР.
Матеріали і методи дослідження. Обстежено 62 пацієнтів у віці від 4 до 15 років з
верbфікованим діагнозом АР. Проведено ендоскопічне дослідження ЛОР-органів, імпедансометрія, цитологічне дослідження назального
секрету, дослідження мікрофлори носа і глотки.
Результати. ЦАР виявлено у 43 дітей,
сезонний АР (САР) – у 19 дітей, у 10 дітей поєднання ЦАР і САР. Персистуючий перебіг ЦАР
спостерігалося у 42 пацієнтів (83,7%), інтермі-
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туючий – у 20 дітей. У 67,7% випадків (42 пацієнтів) АР у ускладнювався захворюваннями інших ЛОР-органів. 45,6% дітей мали ознаки гострого або рецидивуючого синуситу, з них у 26%
– гнійний. Хронічний аденоїдит виявлено у 21
(34%) дитини, у 10 (16%) – гострий катаральний
та ексудативний середній отит, у 7 (11,2%) –
гострий ларинготрахеїт, при цьому 10% дітей
мали 2 захворювання ЛОР-органів. Найбільш
часто ускладнення відзначені у дітей з персистуючим перебігом АР (p=0,01). У 84,1% випадків при цьому з носа і глотки висівалася умовнопатогенна флора в 106 і більш КУО: St. aureus –
у 24 (38,7%) пацієнтів, Str. рneumoniae – у 14
(22,5%), Str. pyogenes – у 24 (38,7%). У 24% дітей було поєднання 2 і більше збудників. Бактеріальний характер ускладнень підтверджував
аналіз риноцитограм. При бактеріальному РС
кількість нейтрофілів збільшувалася до 70-80%,
еозинофіли становили 3-5%, забрудненість мазка – 2-3 ст. При неускладненому АР нейтрофілів
було 44,43±2,22; еозинофілів – 11,73±1,49 на
100 кл., забрудненість 0-1 ст. При загостренні
АР еозинофілів в мазку було 40-60%. Клінічної
особливістю ускладненого АР у дітей була відсутність контролю перебігу провідного захворювання, що викликало необхідність включення
в схему лікування системних антибактеріальних
препаратів, іригаційних і дренажних методів
лікування.
У педіатричній практиці слід віддавати
перевагу препаратам з мінімальними побічними
діями. До таких препаратів відноситься мометазона фуроат (МФ), який є синтетичним глюкокортикостероїдом для місцевого застосування.
Фармакологічна дія препарату Флікс (МФ) протизапальна і протиалергічна. Препарат гальмує вивільнення медіаторів запалення, підвищує
продукцію ліпомодуліна, що є інгібітором фосфоліпази А, що обумовлює зниження вивільнення арахідонової кислоти і, відповідно, пригнічення синтезу продуктів метаболізму арахідонової кислоти – циклічних ендоперекисів, простагландину (ПГ). Також він попереджає крайове
скупчення нейтрофілів, зменшує кількість запального ексудату і продукцію лімфокінів, гальмує міграцію макрофагів, призводить до зменшення процесів інфільтрації і грануляції. Флікс
зменшує запалення за рахунок зниження утворення субстанції хемотаксису (вплив на «Пізні»
реакції алергії), гальмує розвиток «негайної»
алергічної реакції (обумовлено гальмуванням
продукції метаболітів арахідонової кислоти і
зниженням вивільнення мастоцитами медіаторів
запалення).
Мометазону фуроату властива мала біодоступність (<0,1%), і при призначенні у вигляді
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

інтраназальної інгаляції він практично не визначається в плазмі крові (навіть при використанні
чутливого методу визначення з порогом чутливості 50 пг/мл). Флікс містить гліцерин і надає
позитивний вплив на слизову оболонку порожнини носа і носоглотки у дітей з двох років. Має
мінімальну біологічну доступність. Застосовується 1 раз на день. Полегшує перебіг АР з першого дня прийому. Початок дії через 5-12 год.
Препарат надає щадний вплив на слизову оболонку порожнини носа, зменшує кашель при
постназальному синдромі.
Підліткам з 12 років зазвичай рекомендується профілактична і терапевтична доза препарату, що становить 2 інгаляції (по 50 мкг кожна)
в кожну ніздрю одноразово (загальна добова
доза 200 мкг). Після досягнення бажаного лікувального ефекту для підтримуючої терапії доцільне зменшення дози до 1 інгаляції в кожну ніздрю 1 раз в день (загальна добова доза 100 мкг).
ІНГКС необхідно використовувати протягом усього періоду палінації. Пацієнтів слід інформувати про те, що для розвитку максимального клінічного ефекту топічних стероїдів потрібно кілька днів. Побічні ефекти у вигляді сухості, подразнення слизової оболонки носа і
глотки, носової кровотечі відзначаються в рідкісних випадках. Фармакотерапію пацієнтів з цілорічним АР проводять за тими ж стандартами,
що і пацієнтів з сезонним АР, але на відміну від
останніх лікування необхідно проводити впродовж цілого року. Регулярне використання назальних стероїдів – основний напрямок протиалергічної терапії (Togias A., 2003). При призначенні ІНГКС важливо враховувати аспекти їх
безпечності. Побічні ефекти препаратів цієї групи безпосередньо залежать від величини показника їх системної біодоступності. Так, низька
біодоступність МФ (<0,1%) обумовлює відсутність системної дії навіть при 20-кратному збільшенні дози. Висока безпека визначає можливість застосування Флікс у пацієнтів широкого
вікового діапазону – як у дорослих (в тому числі
старечого віку), так і у дітей з 2 років. Мометазона фуроат єдиний ІНГКС, який згідно з інструкцією по медичному застосуванню препарату може використовуватися в якості препарату
превентивної терапії у пацієнтів із сезонними
проявами АР, що доведено в ході клінічних досліджень, в рамках яких пацієнти починали
отримувати лікування до початку сезону палінації. При призначенні препарату безпосередньо
перед сезоном цвітіння причинно-значимої рослини у пацієнтів відзначалося зменшення симптомів АР, також знижувався загальний індекс
позаназальних симптомів, наприклад симптомів
алергічного
кон'юнктивіту
(Penagos
M.,
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Compalati E., Tarantini F., Baena-Cagnani C.E.,
Passalacqua G., Canonica G.W., 2008). Проведені
дослідження показали, що рівень кортизолу в
сироватці крові, тобто продукція ендогенних
гормонів надниркових залоз, на тлі лікування
інтраназальними ГКС практично не змінюється
(Ненашева Н.М., 1996; Brannan M.D., Seiberling
V., Cutler D.L. et al., 1997). Ці препарати не пригнічують активність миготливого епітелію порожнини носа і не викликають атрофічні зміни
слизової оболонки. На фоні застосування МФ ці
положення підтверджені даними електронної
мікроскопії, а також дослідженнями швидкості
мукоциліарного транспорту (Minshall E., Ghaffar
O., Cameron L. et al.,1998). Серед існуючих інтраназальних кортикостероїдів мометазона фуроат має найнижчу біодоступність, яка складає
менше 0,1%, і найшвидшим розвитком ефекту,
котрий реєструється вже через 12 годин від початку прийому препарату (Berkowitz R.B.,
Bernstein D.I., LaForce C. et al., 1999). Слід зазначити, що, маючи низьку системну біодоступність, ІНГКС нового покоління відрізняються
високою афінністю до кортикостероїдних рецепторів, що визначає їх високий клінічний ефект
(Wolthers O.D., 2011; Sastre J., Mosges R., 2012 ).
Додавання МФ до антибіотикотерапії достовірно полегшує симптоми гострого риносинуситу, закладеності носа і болю голови в порівнянні з монотерапією антибіотиком. МФ достовірно зменшує всі назальні симптоми сезонного АР: вже з 2-го дня застосування знижувалась закладеність носа і загальна вираженість
симптомів риносинуситу. Ефективність МФ при
лікуванні АР має найвищий рівень доказовості –
IA, по частоті побічних ефектів МФ можна порівняти з плацебо (Penagos M., Compalati E.,
Tarantini F., Baena-Cagnani C.E., Passalacqua G.
Canonica G.W., 2008).
Дані літератури переконливо демонструють високу ефективність МФ як засобу базисної
терапії АР і різних форм риносинуситу, зокрема,
обґрунтовано використання мометазону фуроату в комплексній терапії гострих і хронічних
риносинуситів. Впливаючи на всі ланки патогенезу запального процесу в слизовій оболонці
носа на клітинному і субклітинному рівні, інтраназальні глюкокортикоїди надають виражену
протизапальну і десенсибілізуючу дію, зменшують секрецію, тканинний набряк і не пригнічуючи в той же час процес фагоцитозу, тобто не
знижують захисних властивостей слизової оболонки проти інфекційних агентів. Відновлення
пошкодженої слизової оболонки носа сприяє
нормалізації активності миготливого епітелію,
евакуації секрету з порожнини носа, відновленню скорочувальної спроможності глоткового
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отвору слухової труби. З цієї точки зору цікавим
видається можливість використання інтраназальних кортикостероїдів при лікуванні гострих
катаральних і ексудативних середніх отитів.
Зниженню дренажної функції слухової
труби сприяють, окрім алергічного захворювання, порушення архітектоніки порожнини носа,
гіперпластичні процеси в носоглотці, приносових синусах, які призводять до зниження обсягу
потоку повітря на вдиху або видиху, що і сприяє
порушенню здатності до скорочення її глоткового отвору. Тривалий негативний тиск в барабанній порожнині викликає утворення ексудату.
Патологічні процеси в слизовій оболонці носа і
глотки призводять до зниження мукоциліарної
активності миготливого епітелію, затримки слизу на його поверхні, перешкоджають інактивації
умовно-патогенної флори місцевими специфічними і неспецифічними факторами захисту. Виходячи з патогенезу гострих запальних захворювань слухової труби і порожнини середнього
вуха є безсумнівним, що етіопатогенетичний
підхід в кожному конкретному випадку має
першорядне значення в успішному лікуванні
цієї патології.
В наших дослідженнях у 10 дітей з ЦАР
було діагностовано патологію середнього вуха:
у 6 пацієнтів був виявлений гострий катаральний середній отит, і у 4 пацієнтів – гострий ексудативний середній отит. Пацієнти були розділені на 2 групи. Групу дослідження склали 5
хворих, яким в комплексі з системною антибактеріальною терапією, фізіотерапією був призначений мометазон фуроат (Флікс) в дозі 100 мкг
на день протягом усього курсу лікування. Групу
порівняння склали пацієнти, котрі отримували
аналогічне лікування, однак замість МФ були
застосована назальна іригаційна терапія сольовими розчинами протягом 10 днів.
Оцінка скарг пацієнтів у різні терміни лікування, дані об'єктивного дослідження, клінічних і параклінічних тестів дозволили виявити
більш раннє відновлення функцій слизової обо-

лонки носа і слухової труби в групі пацієнтів,
які отримували інтраназально Флікс. В середньому терміни лікування до повної відсутності
скарг, відновлення слуху і нормалізації показників акуметричних тестів, тональної аудіометрії та імпедансометрії, мукоциліарного транспорту в групі дослідження склали 18,5 дня. У групі
контролю ці терміни були значно більше - 26,7
дня. Крім того, у деяких пацієнтів контрольної
групи залишалися скарги на низькочастотний
шум у вусі, незважаючи на відновлення прохідності слухової труби. Таким чином, застосування інтраназального глюкокортикостероїду мометазона фуроата (Флікс) підвищує ефективність комплексного лікування пацієнтів з гострим катаральним і ексудативним середнім отитом, дозволяє в більш короткі терміни блокувати запальний процес у слизовій оболонці носа і
слуховій трубі, що призводить до нормалізації
функцій слухової труби, поліпшенню аерації
барабанної порожнини і повного відновлення
слуху. МФ достовірно зменшував всі назальні
симптоми інтермітуючого і персистуючого АР.
Висновки:
1. АР у дітей в 67,7% випадків ускладнюється захворюваннями ЛОР органів: гострий і
рецидивуючий синусит - 45,6%, хронічний аденоїдит - 34%, ЕСО – 16 %. 2. У 84,1% дітей з АР
з носа і глотки висівалася умовно патогенна мікрофлора в титрах, що перевищують норму (10
6 і вище КУО).
2. Ускладнений перебіг АР підтверджується змішаним нейтрофільно-еозинофільним
типом риноцитограм.
3. Парні з АР захворювання ЛОР-органів
істотно впливають на перебіг основного захворювання, знижують очікуваний ефект від базисної терапії.
4. Застосування інтраназального глюкокортикостероїду мометазону фуроата (Флікс)
підвищує ефективність базисної терапії пацієнтів з алергічним ринітом та коморбідними захворюваннями верхніх дихальних шляхів і вуха.
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А.В. ЦИМАР, О.В. ЧОРНІЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІРИГАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
ГОСТРОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РИНОСИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Поширеність: імовірно, 2-10% застудних
захворювань (ГРВІ) ускладнюються гострим
бактеріальним риносинуситом. Клінічна картина: симптоми застуди тривалістю понад 10-

112

14днів з гнійними виділеннями з носа ± головний біль, болючість при пальпації в проекції
синуса, підвищення температури тіла і кашель.
Діагностика: часто заснована на клінічних
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симптомах. Найбільш достовірну інформацію
дають ендоскопічне дослідження і комп'ютерна
томографія.
Класифікація
Гострий позалікарняний бактеріальний
синусит: «Гострий бактеріальний риносинусит».
Внутрішньолікарняний (нозокоміальний)
риносинусит є наслідком, наприклад, трансназальної інтубації. Основні збудники – грам негативні палички.
Хронічний синусит – симптоми синуситу
зберігаються більше 12 тижнів, або за 1 рік відзначається більш 4 рецидивів гострого синуситу
тривалістю кожного більше 10 днів.
Синусит у хворих з імунодефіцитом –
ознаки імунної недостатності різного ґенезу, в
тому числі у хворих на СНІД.
Грибковий синусит: неінвазивний (найбільш часто), інвазивний (при імунодефіцітах),
алергічний (описаний недавно).
Бактеріологія (гострий позалікарняний
синусит). Приблизно в половині аспіратів,
отриманих з приносових пазух носа, виявляються бактерійні збудники. Основними збудниками
є Streptococcus pneumoniae і Haemophilus
influenzae (нетиповані штами). Рідше зустрічаються Могаxella catarrhalis, Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, грам від’ємні палички, анаероби.
Приносові пазухи є безпосереднім продовженням багатих на мікрофлору слизових оболонок носоглотки, в нормі вони є стерильні
(Evans et al., 1974; Gwaltney, 1996) патогенез
синуситу не зовсім ясний. Існує припущення,
що оклюзія лійкоподібного отвору приносової
пазухи, як і оклюзія будь-якого дренуючого
отвору, призводить до розвитку інфекції
(Gwaltney, 1996). Це підтверджується комп'ютерною томографією, виконаною в період перебігу вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів.
Гострий синусит супроводжується запаленням,
набряком слизової оболонки і накопиченням
ексудату. Останній містить більше 5 000 поліморфноядерних лейкоцитів в 1 мл. Для оклюзії
приносової пазухи достатньо незначного запалення. Так на комп’ютерних томограмах лійкоподібний отвір верхньощелепної пазухи становить, в середньому, 6 мм в довжину і 3 мм в діаметрі. Дренування пазух здійснюється війками
епітелію. При цьому слиз оновлюється 2-3 рази
на годину (Gwaltney, 1996; Maran, Lund, 1990).
Очевидним джерелом інфікування при гострому
бактеріальному синуситі є флора суміжних носових ходів. Проте, за характером розподілу
мікроорганізмів бактеріологія синуситу абсолютно відрізняється від нормальної флори носа.
Бактеріальна флора носових ходів різноманітна і
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містить велику кількість анаеробів і стрептококів. Навпаки, для гострого бактеріального синуситу характерна мономікробна флора з дуже
обмеженою кількістю можливих патогенів.
Найбільш
часто
збудниками
синуситів
єStreptococcus pneumoniae і Haemophilus
influenzae. Титр бактерій в ексудаті зазвичай
перевищує 105 / мл, але може бути і значно вище (Evans et al., 1974; Gwaltney, 1996).
При діагностиці синуситу найчастіше віддається перевага ендоскопічному дослідженню.
Це пов'язано з діагностичною точністю і економічністю методу. Ендоскопічна діагностика дає
можливість детального дослідження носової
порожнини і середнього носового ходу. При
діагностиці синуситу результати КТ і ендоскопічного дослідження збігаються в 90% випадків
і вище (Roberts, Hampal, Lloyd, 1995; Kamal,
1989; Nass, Holliday, Reede, 1989; East, Annis,
1992). У диких випадках чутливість ендоскопічного дослідження може бути навіть вище за КТ
(East, Annis, 1992). Процедура здійснюється під
місцевою анестезією і добре переноситься пацієнтами (Lanza, Kennedy, 1992).
Метою лікування при ГБРС є: а) ерадикація збудників з синусів; б) профілактика хронічного синуситу; в) профілактика ускладнень з
боку ЦНС, орбіти і бронхо-легеневої системи; г)
симптоматичне лікування.
Зазвичай в схему лікування включаються
емпірично підібрані антибіотики і інтраназальне
введення
судинозвужуючих
препаратів
(Gwaltney, 1996; Guarderas, 1996).
Метою дослідження було підвищення
клінічної ефективності лікування ГБРС у дітей
із застосуванням іригаційної терапії.
Матеріал і методи дослідження. Під
нашим спостереженням перебувало 52 дітей (28
хлопчиків і 24 дівчинки) віком від 5 до 16 років,
з діагнозом ГБРС легкого та середнього ступеня
тяжкості. З дотриманням принципу рандомізації
було сформовано 2 групи.
Група 1. 30 пацієнтів, яким щодня проводилося зрошення порожнини носа препаратом
Дефлю Сільвер (не менше 3 разів на добу).
Група 2. 22 пацієнтів, яким замість препарату інтраназально закапували фізіологічний
розчин (не рідше 3 разів на добу). Пацієнти обох
груп отримували антибактеріальну, протизапальну та мукоактивну терапію.
Оцінка клінічної ефективності проводилася на підставі суб'єктивних даних (динаміки
таких показників, як біль голови, утруднення
носового дихання, кількість виділень з носа) і
об'єктивних даних на підставі ендоскопічного
обстеження (набряк слизової оболонки порожнини носа, кількість секрету), що дозволяють
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порівняти ефективність лікування в різних групах. Оцінку динаміки суб'єктивних даних проводили за 5 бальною візуально-аналоговою
шкалою на 7-у і 14-у добу лікування. За 0 балів
брали відсутність проявів даного симптому, за 5
балів – його максимальний прояв. В результаті
отриманих клінічних даних ефект від проведеної терапії оцінювався як відмінний, добрий,
задовільний і без ефекту. Аналіз динаміки суб'єктивних даних в процесі лікування виявив
більш значні позитивні зрушення у дітей 1-й у
порівнянні з дітьми 2-ї групи. Так, біль голови у
дітей 1 групи до лікування склала 3,1±0,51 бали,
в 2-й групі – 2,9±0,44 бали (p<0,01), на 7-у добу
цей симптом зник у всіх групах. Утруднення
носового дихання до початку лікування в 1-й
групі складало 4,2±0,5 бали, в 2-й групі –
4,6±0,62 бали (р<0,05). Через 7 діб лікування
утруднення носового дихання у 20 осіб 1-ї групи
значно зменшилось – до 2,1±0,42; у 11 осіб 2-ї
групи – до 2,7±0,32 бали. Через 14 діб цей показник у 27 осіб 1-ї групи складав 0,7±0,44 бали; у
17 осіб 2-ї групи – до 0,8±0,32 бали. Ринорея в
1-й групі до початку лікування склала 4,7±0,45
бала; у 2-й групі – 4,8±0,43 бали (р<0,01). Через
7 діб ринорея значно зменшилася у дітей 1-ї
групи – у 24 чоловік до 2,2±0,52 бали, в 2-й групі у 12 осіб до 3,1±0,42 бали; на 14-у добу – у 29
чоловік 1-ї групи до 1,2±0,32 бали (р<0,05); в 2й ї групі – у 23 чоловік до 2,1±0,42 бали.
За результатами ендоскопічного дослідження показник набряку слизової оболонки

порожнини носа і носових раковин статистично
достовірно знижувався (p=0,01) через 7 діб лікування у 22 осіб 1-ї групи до 2,4±0,25 і у 14 осіб
2-ї групи – до 3,1±0,19. Через 14 діб ця цифра
склала у 28 осіб 1-ї групи 0,3±0,23 і у 17 осіб 2-ї
– 1,23±0,2.
При порівнянні динаміки цих показників
в двох групах, відзначені більш позитивні зміни
у дітей 1-ї групи.
Після застосування комплексного лікування відмінні і добрі результати досягнуті у 27
дітей 1- ї групи і у 18 дітей 2-ї групи.
В результаті проведеного комплексного
лікування ГБРС всі хворі діти і батьки відмічали
хорошу переносимість препарату Дефлю Сільвер, ніяких неприємних відчуттів і подразнень
слизової оболонки порожнини носа не відчували, побічних ефектів не виявлено. Була проведена суб'єктивна оцінка динаміки лікування батьками пацієнтів і оцінити на як «добре» і «дуже
добре». Так, у 28 дітей 1-ї групи дана комплексна терапія була оцінена батьками, як «дуже добре», а в 2-й групі – у 18 дітей.
Таким чином, проведене дослідження показало, що застосування іригаційної терапії препаратом Дефлю Сільвер у порівнянні з фізіологічним розчином в комплексному лікуванні
ГБРС у дітей призводило до більш швидкого та
вираженого зменшення симптомів захворювання. Досвід застосування препарату Дефлю Сільвер продемонстрував гарну переносимість, відсутність побічних ефектів і небажаних проявів.

© А.В. Цимар, О.В. Чорній, 2017

И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНУСИТОВ
Синуситы являются наиболее частыми
осложнениями ОРВИ (28-30 % всех заболеваний
верхних дыхательных путей). Практически в
каждой стране мира из года в год наблюдается
стабильная тенденция роста заболеваний острым и хроническим синуситом. Клиническая
практика показала, что лазерная терапия острых
и хронических синуситов по эффективности
нередко превосходит другие виды лечения и
может с успехом применяться в лечении данных
заболеваний. Низкоэнергетическое лазерное
излучение обладает противовоспалительным
действием, стимулирует обменные, репаративные и иммунные процессы.
Цель исследования. Изучение эффективности лечения пациентов с острыми и хрониче-
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скими синуситами с использованием лазерного
стационарного устройства «Медик-2 К».
Материалы и методы. Аппарат «Медик-2 К» имеет следующие виды лечебного воздействия: лазерный поток ИК диапазона (0,8909 мкм) мощностью до 120 мВт; лазерный поток
красного диапазона (0,65 и 0,67 мкм) мощностью 5-25 мВт. Аппарат используется по следующей методике в комплексном лечении пациентов с острыми и хроническими синуситами: 1)
спинка носа (пятном 0,5х0,5см) – 1 мин.; 2)
крылья носа (пятном 0,5х0,5 см) – 1 мин.; 3)
проекция гайморовых пазух (пятном 1х1 см) – 3
мин.; 4) проекция миндалин (пятном 1х1 см) – 1
мин.; 5) паравертебрально на уровне С5-С7 (сканером шириной 2 см) – 2 мин. Тип лазера – 0,63Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

0,67 мкм (КР) и 0,8-9,2 мкм (ИК); тип фигуры –
3; мощность оптического диапазона для КР –
10-20 мВт; ИК – 40-160 мВт. Положение сканера – 50-80 см над областью воздействия. Периодичность проведения процедур – ежедневно.
Количество процедур на курс лечения – 7-10.
Нами обследовано 60 больных (42 женщины и
18 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет. У всех
пациентов длительность заболевания составляла
около 2 недель. Всем пациентам проводили общеклинические и функциональные исследования. 30 пациентов (I группа) получали в ком-

плексном лечении лазеротерапию, 30 больных
(II группа) – только традиционное лечение.
Данные обработаны с помощью методов вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. Для больных
синуситами был создан бланк самоконтроля пациентов, с помощью которого оценивали степень затруднения носового дыхания, высыхание
слизистой, фронтальное напряжение, выделения
из носа, нарушение сна и дневной активности.
Результаты клинической эффективности
лечения больных синуситами:
Симптомы в баллах
до лечения
после лечения
13,56±1,02
2,11±0,14
13,73±1,07
5,78±0,08

Группы больных
I группа (лазеротерапия)
II группа (традиционное лечение)

Результаты лечения больных синуситами:
Показатели
Клиническое выздоровление
Значительное улучшение
Улучшение
Отсутствие эффекта
Ухудшение

Количество больных
I группа
12 (40,00 %)
16 (53,33 %)
2 (6,67 %)
-

Как видно из результатов лечения, применение лазеротерапии в комплексном лечении
синуситов более эффективно по сравнению с
традиционным лечением.
Выводы
Сканирующая лазеротерапия является
эффективным способом в комплексном лечении

II группа
2 (6,67 %)
8 (26,66 %)
14 (46,67 %)
6 (20,00 %)
-

больных острыми и хроническими синуситами.
Низкоэнергетическую лазерную терапию посредством сканирующих систем можно с большим успехом сочетать с медикаментозной терапией. В этом случае усиливается действие лекарственных препаратов, а их дозировку удается
уменьшить.

© И.Э. Чернышева, 2017

Т.А .ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.Г. ІВАНЧЕНКО, Л.М. БАКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЇ
ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИСФОНІЯХ В ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Проблема діагностики функціональних
захворювань голосоутворення, підвищення якості їх лікування і профілактики залишаються
одними з найбільш важливих в отоларингології і
фоніатрії. Провідні фоніатри світу приділяли
багато уваги вивченню проблем порушень голосу в дитячому віці (В.А. Тринос, 1969; Л.А.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Тринос, 1969; Л.А. Зарицкий и соавт., 1984;
D.K. Wilson, 1990 та ін.).
Під нашим наглядом знаходилося 25 дітей
та підлітків віком від 6 до 18 років, серед яких у
16 було діагностовано функціональну афонію, у
6 – функціональну гіпотонусну дисфонію, у 3 –
функціональну гіпотонусну дисфонію, усклад-
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нену паретичним станом голосових складок
(значно знижена амплітуда вібраторних коливань голосових складок).
Пацієнтам проводився загальний отоларингологічний огляд, непряма ларингоскопія з
використанням фоніатричних тестів, відеоларингостробоскопія. При проведенні непрямої
ларингоскопії було виявлено, що змін запального характеру в гортані немає, голосові складки рівні, білі. Звертає увагу, що у всіх пацієнтів спостерігається гіпертонус вестибулярного
відділу гортані при фонації, причому у 14 з обстежених мав місце псевдоскладковий механізм голосоутворення. Голосова функція у пацієнтів з функціональною афонією була відсутня,але мав місце звучний кашель, у пацієнтів з
гіпотонусною дисфонією мала місце, виражена
в різному ступені захриплість, у 3 дітей з паретичною формою гіпотонусної дисфонії голос
мав неприємний призвук, який нагадує рипіння. У пацієнтів з псевдоскладковим механізмом
голосоутворення мав місце здавлений голос,
при афонії - шепіт з характерним призвуком
вестибулярних складок.
При проведенні відеоларингостробоскопічного дослідження (відеоларингостробоскоп
“Karl Shtorz”, Німеччина), відмічалося наступне:

при функціональній афонії слизова гортані запально не змінена, аддукція та абдукція присутні, повна відсутність вібраторних коливань голосових складок, змикання при спробі фонації
досягається, в усіх випадках (16) – гіпертонус
вестибулярних складок, формування псевдоскладкового механізму голосоутворення – у 10
пацієнтів; при функціональній гіпотонусній дисфонії – слизова оболонка гортані запально не
змінена, гортань рухлива у повному обсязі, у
всіх (9) має місце дискоординація вібраторних
коливань за частотою та амплітудою, стробоскопічний комфорт досягається у 6, у 3 з паретичною формою стробоскопічний комфорт не досягається, стан глоттісної щілини поліморфний
у всіх 6, симптом слизової хвилі присутній у 6, у
3 з паретичною формою практично відсутній. У
всіх 9 пацієнтів мав місце гіпертонус вестибулярного відділу гортані.
Таким чином, застосування відеоларингостробоскопічного
дослідження
дозволяє
об’єктивно оцінити моторику голосових складок
при функціональних порушеннях голосоутворення у дітей та підлітків, що значно полегшує
діагностику цих станів і сприяє своєчасному
призначенню необхідних методів медикаментозної та фонопедичної корекції голосу.

© Т.А .Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.Г. Іванченко, Л.М. Бака, 2017

Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, К.В. ОВСЯНИК, Л.Г. ПЕТРУК,
Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМИКИ
У ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Внаслідок мінно-вибухових та інших варіантів акутравми одержаних в зоні АТО, зросло
число випадків пошкодження слухової системи.
Це ставить вимоги швидко та надійно діагностувати порушення в різних структурах слухового аналізатора у таких випадках та своєчасно
надавати цілеспрямовану допомогу, щоби запобігти розвитку тяжких ушкоджень та інвалідизації. Однак, загалом, дослідження, присвячені
акутравмі не чисельні.
Так, Т.А.Шидловська та співавт. (2015,
2017) зазначають, що у пацієнтів з акутравмою
мають місце значні порушення в церебральній
гемодинаміці, які ймовірно супроводжують розвиток СНП. Авторами було показано, що порушення в церебральній гемодинаміці у пацієнтів
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з акутравмою значною мірою обумовлюють у
них розвиток СНП під впливом травмуючої дії
шуму високої інтенсивності, що доцільно враховувати при діагностиці, лікуванні та профілактиці даного захворювання. При цьому розвиток
і прогресування порушень слухової функції як в
периферичному, так і в центральних відділах
слухового аналізатора відбуваються непомітно і
паралельно зі змінами в судинах головного мозку.
Д.І. Заболотний та співавт. (2017) також
вважають, що дослідження церебральної гемодинаміки сприяє розкриттю патогенезу сенсоневральної приглухуватості та розробці оптимальних заходів в плані її лікування та профілактики.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Отже, метою нашої роботи було дослідження кількісних та якісних показників реоенцефалографії у осіб, які отримали акутравму в
зоні проведення антитерористичної операції.
Нами була проведена реоенцефалографія
50 хворим з акутравмою. Контролем слугували
15 здорових нормальночуючих осіб. Всього нами було проаналізовано 65 реоенцефалограм.
За даними суб’єктивної аудіометрії у них
було виявлено порушення слуху за типом звукосприйняття, виражене в різному ступені. Тональна аудіометрична крива конвенціонального
діапазону у обстежених осіб з акутравмою мала
низхідну форму з підвищеними порогами слухової чутливості до високочастотних тонів, особливо у області 4-8 кГц.
Нормальні показники стану мозкового
кровообігу за даними РЕГ не реєструвалися у
жодного хворого з акутравмою. При якісній
оцінці реограм обстежених бійців АТО нами
були виявлені порушення кровообігу головного
мозку як в каротидній (FM), так і в вертебрально-базилярній (OM) системах. Утруднення венозного відтоку мало місце в 90,0 % випадків в
каротидній системі і в 100,0 % – у вертебрально-

базилярній. Серед досліджуваних хворих ми
також часто реєстрували зниження тонусу мозкових судин (30,0 %) та навіть випадки атонічної кривої (22,0 %). Значною була частка пацієнтів з нестійким судинним тонусом зі схильністю до його зниження (58,0 %) у обох системах
мозкового кровообігу. Що стосується пульсового кровонаповнення, то у хворих на акутравму
було зафіксовано (66,0 %) випадків його зниження в каротидній системі і (84,0 %) в вертебрально-базилярному басейні. У вертебральнобазилярній системі у бійців АТО також відмічалась асиметрія РЕГ - кривих (8,0 %).
Попередні наші дослідження у даного контингенту показали певні особливості діагностики та лікування СНП, порівняно з професійною приглухуватістю, отриманою внаслідок
тривалого хронічного шумового навантаження.
Отже, проведені нами дослідження свідчать про певну роль церебральних судинних
порушень у розвитку акутравматичного ураження структур слухового аналізатора більшості
хворих під час бойових дій і поглиблюють наші
уявлення про патогенез сенсоневральної приглухуватості.

© Т.В.Шидловська, Т.А.Шидловська, М.С.Козак, К.В.Овсяник, Л.Г.Петрук, Ю.М.Козак-Волошаненко, 2017

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Л.Г. ПЕТРУК, Т.В. ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН КОРКОВОГО ВІДДІЛУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА
ЗА ДАНИМИ ДОВГОЛАТЕНТНИХ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
З впливом потужних звуків, які нерідко
супроводжуються ударною хвилею при застосуванні різних типів озброєння стикаються під час
виконання службових обов’язків військовослужбовці, що робить акубаротравматичне ураження
слухової системи професійною патологією для
даного контингенту. В останній період часу питання діагностики та лікування порушень слухової функції, пов’язаних з акутравмою, в тому числі отриманою а реальних бойових умовах, набули значної актуальності. В цьому плані дуже важливе застосування об’єктивних методів дослідження стану слухового аналізатора, які дозволяють виявити ранні зміни в різних відділах слухового аналізатора та об’єктивно оцінити їх вираженість. Рання діагностика і своєчасне застосування лікувально-профілактичних заходів у
багатьох випадках може попередити розвиток
тяжких форм сенсоневральної приглухуватості.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Метод реєстрації слухових викликаних
потенціалів дозволяє отримати об’єктивну інформацію про ранні функціональні зміни в
структурах мозку, коли ще немає структурних
змін в тканинах, будучи при цьому неінвазивним і точним. Ми провели дослідження з метою
визначити зміни в стані центральних відділів
слухового аналізатора за даними довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у
військовослужбовців, які отримали акутравму в
зоні проведення антитерористичної операції
(АТО).
Нами було проведено дослідження функції центральних відділів слухового аналізатора у
військовослужбовців з акутравмою, які постраждали в зоні проведення АТО. Основну групу
складали 50 військовослужбовців з акутравмою
з найбільш типовими формами аудіометричнох
кривих та ступенем вираженості сенсоневраль-

117

ної приглухуватості, з асиметричним порушенням слухової функції і низхідним типом тональної аудіометричної кривої. Контрольну групу
склали 15 здорових нормальночуючих осіб, які
не мали контакту зі звуками високої інтенсивності. Всього обстежено 65 осіб.
Реєстрація довголатентних (коркових)
слухових викликаних потенціалів проводилася з
використанням загальноприйнятої методики за
допомогою аналізуючої системи «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія). При аналізі отриманих кривих приймались до уваги чіткість отриманої відповіді, форма кривої, латентні періоди
піків (ЛПП) хвиль Р1, N1, Р2 і N2 ДСВП.
Перш за все ми проаналізували скарги, які
висували обстежені нами військовослужбовці.
Аналіз скарг у досліджуваних виявив, що найчастішими і найбільш вираженими у обстежених нами хворих з акутравмою, які перебували в
зоні проведення АТО були скарги на зниження
слухової функції (96,0 %), суб’єктивний вушний
шум (92,0 %), погана переносимість гучних звуків (86,0 %), запаморочення (62,0%), закладеність у вухах (30,0%), порушення рівноваги,
координації (32,0%). Вираженими у обстежених
нами бійців були і скарги, що відображають
стан ЦНС – на головний біль (84,0%) і підвищену дратівливість (70,0% випадків), тяжкість в
голові переважно в області потилиці (64,0% пацієнтів). На порушення сну (тяжке засинання,
короткочасний, поверхневий сон з частими пробудженнями, тривожними сновидіннями; вранці
не відчували себе відпочилими, навпаки, почувалися втомленими) серед обстежених пацієнтів
скаржилися (64,0%). Очевидно, що значна кількість скарг обстежених відображає порушення у
функціонування центральної нервової системи,
що не може не позначитьися на центральних
відділах слухового аналізатора.
За даними суб’єктивної аудіометрії у досліджуваних нами військовослужбовців з акутравмою, які перебували у зоні проведення АТО,
було виявлено асиметричне порушення за типом
звукосприйняття, з низхідним, часто – обривчастим типом кривої порогової тональної аудіометрії в конвенціональному діапазоні частот та
характерним підвищенням порогів у зоні 4 та 6
кГц. Средньостатистичні показники порогів
слуху до тонів конвенціонального (0,125-8) кГц
діапазону частот обстежених бійців АТО достовірно відрізнялись від контрольної групи на тони, починаючи з 2 кГц, та на усіх частотах досліджуваного високочастотного (9-16 кГц) діапазонів.
При вивченні стану центральних відділів
слухової системи у військовослужбовців з акутравмою за даними реєстрації слухових виклика-
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них потенціалів нами було виявлено порушення
у корковому відділі слухового аналізатора за
даними ДСВП у всіх (100 %) обстежених і у
84,0 % випадків (42 чоловіки) – у стовбуромозкових структурах за даними КСВП. Отже, порушення у центральних відділах слухового аналізатора виявлені у всіх обстежених нами військовослужбовців з акутравмою, які перебували в
зоні проведення АТО. Такі зміни швидко розвивалися та охоплювали і коркові, і підкоркові, і
стовбуромозкові структури, були виражені різною мірою.
Порушення за даними ДСВП проявлялися
у змінах комплексу піків (їх згладженість, додаткові хвилі, зниження або підвищення амплітуди), а також подовженні часових характеристик
– латентних періодів піків хвиль (ЛПП), нерідко
дані СВП були асиметричні. Звертає на себе
увагу, що практично у всіх (88,0 %, 44 особи)
обстежених нами військовослужбовців з акутравмою, які перебували в зоні проведення АТО,
виявлені зміни ЛПП «пізніх» компонентів
ДСВП (P2 та N2). Це може свідчити про зміни у
лімбічних відділах мозку, структурах ретикулярної формації, які «відповідають» за внутрішньомозкові комунікації, забезпечуючи зв'язок та
скоординовану роботу різних ділянок і відділів
головного мозку, сприйняття інформації від сенсорних систем, та порушення механізмів реалізації складних функцій, у тому числі так званих
«сторожових рефлексів» і стресорних реакцій у
таких хворих.
Нами було виявлене достовірне збільшення середньостатистичних значень ЛПП
компонентів P2 і N2 ДСВП у обстежених порівняно з контрольною групою. Так, ЛПП компонента Р2 у військовослужбовців з акутравмою
склав (189,6±2,4) мс при значенні в контрольній
групі (175,9±2,6) мс (t=3,87; P<0,05), а N2
(302,2±3,8) мс при нормі – (251,4±3,1) мс
(t=10,36; P<0,01)
Таким чином, при акутравмі відбуваються
порушення не тільки в периферичному, але і в
центральних відділах слухового аналізатора, що
свідчить про доцільність обстеження методом
реєстрації ДСВП постраждалих із зони проведення АТО. У військовослужбовців з акутравмою із зони проведення АТО відмічаються поширені порушення функціонування центральних відділів слухового аналізатора (коркових та
підкоркових), в тому числі і глибоких структур
головного мозку.
Проведені дослідження сприяють поглибленню розуміння процесів, які відбуваються в
центральних відділах слухового аналізатора при
акутравмі, отриманій у реальних бойових умовах.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Висновки
1. Застосування об’єктивних методів обстеження слухової системи, зокрема ДСВП, має велике значення в плані топічної діагностики, вирішення експертних питань, визначення та об’єктивізації
тяжкості перебігу захворювання у військовослужбовців з акутравмою із зони АТО та при проведенні
лікувально-профілактичних заходів.
2. За даними ДСВП у військовослужбовців, які отримали акутравму в зоні проведення

АТО, виявлені порушення у коркових і підкоркових структурах слухового аналізатора, про що
свідчать достовірне подовження ЛПП компонента P2 та N2 ДСВП до (189,6±2,4) мс та
(302,2±3,8) мс відповідно.
3. Отримані дані свідчать про важливу
роль стану коркових відділів слухового аналізатора у розвитку сенсоневральних порушень при
акутравмі, отриманій в реальних бойових умовах.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Л.А. ТРИНОС, О.С. ПОЙМАНОВА, О.О. КОРОВАЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
АМПЛІТУДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ
У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ДАНИМИ ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЇ
ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕННЯХ ГОЛОСУ
В деяких роботах (Т.А. Шидловська, К.Ю.
Куреньова, 2002; К.Ю. Куреньова, 2003) показано, що у хворих з хронічною функціональною
гіпотонусною дисфонією має місце порушення в
показниках акустичного рефлексу, а саме відбувається зниження його амплітуди. Авторами
також показано, що показники амплітуди АРВМ
можна використовувати в якості критеріїв
профвідбору осіб голосомовних професій.
Метою даного дослідження стало вивчення кількісних показників АРВМ у хворих з функціональними порушеннями голосу у взаємозв’язку з даними ларингостробоскопії. Нами
були обстежені 40 пацієнтів з функціональними
порушеннями голосу та 15 осіб контрольної
групи. За результатами відеоларингостробоскопії пацієнти з ФПГ були розділені на дві групи.
1-у групу склали пацієнти, у яких мали місце
більш легкі порушення за даними відеоларингостробоскопії і середня сума балів, що характеризує стан голосоутворюючої системи (за
Г.Ф.Іванченко, Т.А. Шидловською, 2011) дорівнювала (8,09±0,17), тобто це група з легким
ступенем порушень. 2-у групу склали 20 пацієнтів з середньою сумою балів (11,04±0,30) – група з більш вираженим ступенем порушень. В
контрольній групі – 15 здрових осіб середня сума балів становила (5,01±0,01). Імпедансометрія
виконувалася на імпедансометрі Siemens SD 30
(Німеччина). Відеоларингостробоскопічне дослідження проводилося на комплексі обладнання
німецької фірми “Storz”.

Слід зазначити, що показники тимпанометрії, порогові та часові показники АРВМ у
всіх обстежуваних знаходилися в межах норми.
Що стосується амплітудних показників
акустичного рефлексу, то у пацієнтів обох груп
нами було виявлене достовірне зниження амплітуди АРВМ порівняно з контрольною групою як
при іпси-, так і при контра латеральній стимуляції. Крім того, у пацієнтів 2-ї групи (з більш
вираженими порушеннями за даними відеоларингостробоскопії) амплітуда АРВМ при іпсита контралатеральній стимуляції була достовірно (p<0,01; p<0,05) зниженою порівняно з даними 1-ї групи (менша ступінь порушень). Порівняльний аналіз амплітудних показників АРВМ в
групах наведений в таблиці.
Таким чином, проведене дослідження показало, що у пацієнтів з більшим ступенем порушень в показниках голосоутворюючої системи за даними відеоларингостробоскопії мають
місце більш виражені порушення в стовбуромозковому відділі за даними амплітуди акустичного рефлексу. Отже дані амплітуди акустичного
рефлексу, а також такі параметри стробоскопії,
як наявність або відсутність фонаторних коливань, синхронність коливань по частоті та амплітуді, стан глотісної щілини, стробоскопічний
комфорт та слизова хвиля є об’єктивними показниками стану пацієнтів з функціональними порушеннями голосу, а також критеріями що дозволять визначити тяжкість перебігу функціональних дисфоній.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА,
Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО, О.О. КОРОВАЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
АМПЛІТУДНІ ПОКАЗНИКИ ІМПЕДАНСОМЕТРІЇ
В ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЛУХОВИМИ І ГОЛОСОВИМИ
ДИСФУНКЦІЯМИ НА ФОНІ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Роль судинного фактора в патології слухових та голосових дисфункцій підкреслюється
дослідженнями багатьох авторів (О.О. Покотиленко, 1988; Т.А. Шидловьска, 1998; О.А. Голубовский, 1997, Б.В. Куц та співавт., 1999; Т.В.
Шидловська та співавт., 2000; Д.І. Заболотний
та співавт., 2001 та ін.). Також доведено, що наявність патології стовбуромозкового відділу
центральної нервової системи є фактором, який
обтяжує перебіг функціональних порушень голосоутворення та сенсоневральної приглухуватості (Т.А. Шидловська, 1998; Т.А. Шидловська,
К.Ю. Куреньова, 2001; К.Ю. Куреньова, 2003;
Т.В. Шидовська та співавт., 2003 та ін.). Автори
зазначають, що такі пацієнти окрім характерних
скарг на зниження слуху та порушення голосу,
висувають значну кількість скарг «загального»
характеру, таких як головний біль, запаморочення, тяжкість у голові, лабільність артеріального тиску, дисфункції з боку серцево-судинної
системи, тощо. Крім того, ці пацієнти гірше піддаються лікувальним заходам, мають більшу
кількість рецидивів на протязі року.
Існує велика кількість досліджень, в яких
зазначаються досить широкі діагностичніі можливості імпедансної аудіометрії, а саме характеристик акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів (АРВМ) в діагностиці не тільки розладів середнього, але й патології звукосприймаючого відділу слухового аналізатора від завитки до стовбуру мозку, тому що саме на цьому
рівні замикається рефлекторна дуга акустичного
рефлексу (Shimizu еt al.). Кровопостачання ромбоподібної ямки здійснюється гілочками хребцевих та базилярної артерій, ішемічне ураження
яких може призвести до центральних стовбуромозкових порушень (С.М. Вінничук, 1996; Б.В.
Куц та співавт., 1999 та ін).
Метою даної роботи стало дослідження
змін в амплітудних показниках акустичної імпедансометрії у хворих з порушеннями голосу та
слуху, які мають порушення мозкового кровоо-

бігу у вертебрально-базилярній системі за даними реоенцефалографії та провести співставлення цих показників в динаміці лікування. Нами
були обстежені 45 пацієнтів із порушеннями
голосу та слуху із невеликими (І група), помірно
вираженими (ІІ група) та вираженими змінами
кровообігу у вертебрально-базилярній системі
(ІІІ група) за даними реоенцефалографії, по 15
осіб в кожній групі. Проведене дослідження показало, що після лікування відбулися зміни в
амплітудних показниках АРВМ. Так, достовірне
(p<0,01) збільшення амплітуди АРВМ після лікування відбулося в 1-й та 2-й групах як при
іпси-, так і при контралатеральній стимуляції.
Амплітуда АРВМ при іпсилатеральній стимуляції в 1-й та 2-й групах становила 0,18±0,002 та
0,14±0,001 см3, відповідно, а після лікування
аналогічні значення амплітуди дорівнювали
0,19±0,003 та 0,16±0,002 см3, відповідно. При
контралатеральній стимуляції значення амплітуди
АРВМ
до
лікування
становили
0,14±0,003)та 0,11±0,004 см3, відповідно. Після
проведеного лікування аналогічні значення в 1й та 2-й групах становили 0,15±0,003 та
0,13±0,003 см3, відповідно. В 3-й групі не відбулося достовірних змін амплітуди АРВМ ані при
іпси-, ані при контралатеральній стимуляції.
Отже, після лікування в групах з незначним і
помірним порушенням церебральної гемодинаміки в вертебрально-базилярній системі спостерігається достовірне збільшення амплітуди акустичного рефлексу як при іпси-, так і при контралатеральній стимуляції тоном 1 кГц, тобто
відбувається покращення стану стовбуромозкового відділу слухового аналізатора.
Проведене дослідження показало, що показники імпедансометрії, а саме її амплітуда
може бути допоміжним об’єктивним критерієм
прогнозу ефективності лікування хворих з порушеннями голосу і слуху на фоні розладів церебральної гемодинаміки у вертебральнобазилярній системі.
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В.О. ШКОРБОТУН, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
Залучення слухачів до наукових досліджень сприяє поглибленому вивченню та засвоєнню тематики навчального плану, вітчизняного
та іноземного досвіду та формує науковий світогляд. Завдяки участі у наукових розробках
слухачі опановують основи методик та навичок
самостійних наукових досліджень і розробки
наукових тем, у них розвивається творче мислення та індивідуальні здібності, що допомагає
у вирішенні практичних завдань. Також велике
значення має розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції фахівця, розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи.
Інноваційною технологією навчання є
впровадження в навчальний процес індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). Це вид
позааудиторної індивідуальної роботи слухача
навчального, навчально-дослідного характеру,
яке виконується в процесі вивчення програмного
матеріалу навчального курсу і завершується
складанням підсумкового іспиту чи заліку. ІНДЗ
спрямовані на самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань слухача з навчального курсу та
розвиток навичок самостійної роботи.
Серед ІНДЗ найпоширенішими є: конспект із теми за заданим планом або планом,

який слухач розробив самостійно; реферат з теми або вузької проблематики; розв'язування та
складання розрахункових або практичних задач
різного рівня з теми або курсу; розроблення теоретичних або прикладних (діючих) функціональних моделей явищ, процесів, тощо; комплексний опис властивостей, функцій, явищ, об'єктів,
тощо; анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історичні
огляди тощо.
ІНДЗ оцінює викладач, який читає лекційний курс з дисципліни і приймає іспит чи
залік. Оцінка за ІНДЗ виставляється на завершальному занятті (практичному, семінарському,
колоквіумі) з курсу на основі попереднього
ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання у формі усної доповіді
слухача на семінарських заняттях. Оцінка за
ІНДЗ є обов'язковим компонентом іспитової
оцінки (диференційованого заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. На нашу думку, питома вага ІНДЗ у
загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання, може становити
до25%.
Таким чином ІНДЗ є одним із ефективних
та перспективних напрямків післядипломного
навчання.
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О.З. ЩУРУК, Г.З. ЩУРУК, З.С. ЩУРУК (ЛУЦЬК, УКРАЇНА)
ЕНДОНАЗАЛЬНА ЕНДОСКОПІЧНА ДАКРІОЦИСТОРИНОСТОМІЯ.
ВЛАСНИЙ ДОСВІД
В ЛОР-відділенні Волинської обласної клінічної лікарні протягом 2012-2016 рр. було прооперовано 54 пацієнта з ознаками непрохідності чи
стенозу нососльозної протоки (НСП). Клінічні
прояви непрохідності НСП були наступними:
хронічна сльозотеча, сльозотеча в комбінації, як з
хронічним дакриоциститом, так і з дакриоцистоцеле. Причинами непрохідності НСП були: ідіопатична непрохідность, непрохідность НСП ятрогенного походження, та посттравматична непрохідність НСП внаслідок важкої назоорбітальноетмоїдальної травми (Le Fort II, Le Fort III).
Всі пацієнти були прооперовані за методом описаним Wormald без використання силіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

конових стентів. Методика ендоскопічної ендоназальної ДЦР за Wormald передбачає створення стійкого сполучення (дакриоцисториностоми) між сльозним мішком та загальним носовий
ходом шляхом видалення частини кістки лобного відростка верхньої щелепи з частиною сльозної кістки, які формують fosa laqrimalis та ductus
laqrimalis та формування клаптів слизової оболонки загального носового ходу і медіальної
стінки сльозного мішка для запобігання зарощення або стенозування, таким чином, створеної дакриоцисториностоми.
Всі 54 операції проводились під в/в загальним знеболенням з ШВЛ та керованою гіпо-
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тонією. Передопераційна діагностика крім ЛОРогляду та огляду окулістом завжди передбачала
комп’ютерну томографію лицевого черепа. Оцінка отриманих цифрових КТ-сканів в форматі
DICOM проводилась за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, що давало
можливість після реконструкції сканів в трьох
площинах, з високою точністю визначити стан
та розміщення, як сльозного мішка зі сльозною
протокою, їхній діаметр, так і стан та розміщення прилеглих структур, таких як передні клітини
ґратчастого лабіринту та наближеність сльозного мішка до орбіти. Також, попередньо ми визначали об’єм кісткової тканини лобного відростка верхньої щелепи, який необхідно видалити,
щоб достатньо оголити сльозний мішок.
Серед 54 пацієнтів жінок було 32, чоловіків - 22. Двом третинам пацієнтів необхідно було зробити септопластику у зв’язку з деформацію носової переділки, яка перешкоджала в певній мірі виконання ЕЕДЦР.
В ранньому післяопераційному періоді
всім пацієнтам проводилась очистка носових ходів з видаленням кров’янистих та фіброзних згу-

стків, використовувались спреї на основі морської води, а на 7-й день по операції застосовувались ендоназальні топічні кортикостероїди.
В пізньому п/о періоді не спостерігалось
випадків стенозування дакриоцисториностом.
Стійка відсутність сльозотечі та відсутність епізодів дакриоциститу є функціональним
успіхом даного втручання. У всіх прооперованих пацієнтів сльозотеча в ранньому та в віддаленому післяопераційному періоді не спостерігалась.
Наш досвід хірургічного лікування наслідків стенозу або обструкції нососльозної протоки різної етіології методом ендоназальної ендоскопічної дакриориностомії демонструє високу функціональну ефективність даного методу.
А такі переваги, як коротка тривалість операції
– до 30 хв., перебування в стаціонарі – не більше
3 діб, відсутність рубця на обличчі, менш виражений больовий синдром в ранньому постопераційному періоді дають можливість стверджувати в безальтернативності даного методу в порівнянні з іншими відомими методами дакриориностомії.

© О.З. Щурук, Г.З. Щурук, З.С. Щурук, 2017

С.Є. ЯРЕМЧУК, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.Б. ЗЕМЛЯК (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАНДАРТИЗОВАНЕ ІНТЕРВ’ЮВАННЯ ХВОРОГО
ЯК МЕТОД ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ПАЦІЄНТІВ З ПАРЕЗАМИ ТА ПАРАЛІЧАМИ ГОРТАНІ
Здоров’я – це стан повного фізичного,
психологічного та соціального благополуччя, а
не тільки відсутність фізичних вад та хвороб
(ВООЗ, 1946). Особливого значення при діагностиці та лікуванні патологічних станів набуває
збереження та забезпечення адекватного рівня
якості життя пацієнта (ЯЖ). Європейське товариство ларингологів (ELS) рекомендувало до
внесення в базовий протокол обстежень пацієнтів з хворобами, пов’язаними з порушеннями
голосу застосування стандартизованого інтерв’ювання як доповіді хворого стосовно наслідків хвороби, застосованого лікування та забезпечення якості його життя (patient-reported
outcome measure).
Поняття рухових розладів гортані
об’єднує захворювання різної етіології, при яких
часткове (парез) або повне (параліч) обмеження
рухомості однієї чи обох голосових складок,
обумовлює виникнення порушень функції дихання, голосоутворення та ковтання організму
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різного ступеня вираженості. В літературі відсутня інтегрована інформація щодо сприйняття
пацієнтом з парезами та паралічами гортані виникаючих обмежень у повсякденному житті
пов’язаних з порушеннями дихання, голосу та
ковтання.
Стандартизоване інтерв’ювання за допомогою опитувальника пацієнта з респіраторними захворюваннями, розробленого в клініці
Святого Георгія (SGRQ), опитувальника щодо
якості голосу Voice Handicap Index-30 (VHI-30),
опитувальника щодо якості ковтання MD
Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) було
виконано 47 пацієнтам з парезами та паралічами
гортані. Анкети заповнювалися хворими самостійно. Серед пацієнтів: 32 хворих з двобічними
руховими порушеннями гортані (1-а група); 16
хворих з двобічними руховими порушеннями
гортані після застосованого хірургічного лікування, а саме ендоскопічної однобічної хордоаритеноїдотомії (2-а група); 15 хворих з однобічЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ними парезами та паралічами гортані (3-я група). В якості контрольної групи обстежено 15
практично здорових осіб без порушень голосового апарату та дихальної системи.
У обстежених 1-ї групи при оцінці функції дихання за даними опитувальника був виявлений значний розкид в показниках, що обумовило необхідність поділу на підгрупи за ступенем вираженості дихальних порушень. До підгрупи 1А були віднесені пацієнти з білатеральними руховими розладами гортані зі значенням
показника суб’єктивного оцінювання порушень
дихання до 70 балів (n-17), до 2-ї групи – пацієнти з показниками загального оцінювання порушень дихання у більш ніж 70 балів (n-15). У
підгрупі 1А середнє значення балів у блоках
опитувальника SGRQ склало: блок «симптомів»
54,60±4,65; блок «активність» 61,03±4,92; блок
«вплив» 47,86±3,74; загальний бал 53,37±3,28. У
підгрупі 1Б середнє значення балів становило:
блок «симптомів» 79,13±3,42; блок «активність»
84,24±2,36; блок «вплив» 77,56±2,49; загальний
бал 80,02±1,90. Визначалась статистично достовірна відмінність (p<0,01) показників оцінки
порушень дихання відповідно усіх блоків тесту
SGRQ та загальної оцінки у пацієнтів 1а і 1б
підгруп між собою. Середнє значення
суб’єктивного оцінювання функції дихання пацієнтами 2-ї групи дорівнювало: загальний бал
34,67±1,62, бал компоненту «симптомів»
27,10±1,12, бал компоненту «активність»
46,02±2,05, бал компоненту «вплив» 29,56±1,02.
Відповідно отриманих даних, відмічалось суттєве
покращення загального стану дихання у пацієнтів з білатеральними руховими розладами гортані
після хірургічного лікування стенозу. Отримані у
цій групі значення достовірно (p<0,05; p<0,01)
відрізнялись від показників усіх інших досліджуваних груп. У 3 групі були отримані наступні

показники: загальний бал 49,17±1,32, бал компоненту «симптомів» 56,28±2,13, бал компоненту
«активність» 58,50±2,77, бал компоненту
«вплив» 40,76±2,29. При цьому було відмічено
відсутність достовірної відмінності у показниках
1а и 3 групи між собою. Зауважимо, що усі показники, що вивчалися в усіх групах обстежених
хворих з руховими розладами гортані, достовірно
(p<0,01) відрізнялись від контрольних значень.
Середньостатистичні показники оцінки
голосової функції власне хворими у досліджуваних групах достовірно не відрізнялись між
собою, та відповідали важким порушенням голосу відповідно до шкали VHI-30. Середній бал
якості ковтання у пацієнтів 1-ї групи склав
67,32±3,67; 2-ї – 83,08±3,62; 3-ї – 65,22±6,02.
При цьому показники обстежених 1-ї та 3-ї груп
достовірно не відрізнялись між собою, але статистично значимо відрізнялись від значень у
пацієнтів 2-ї групи. Таким чином, відмічається
порушення ковтання у пацієнтів 1-ї та 3-ї груп, з
відносно збереженою функцією ковтання у пацієнтів 2-ї групи після виконання хордоаритеноїдотомії.
Таким чином, використання стандартизованого інтерв’ювання за допомогою опитувальників є способом визначення кількісного значення суб’єктивного оцінювання порушень дихання, голосу та ковтання у пацієнтів з руховими розладами гортані. Врахування узагальненого фізичного, психоемоційного, соціального індивідуального сприйняття пацієнтами виникаючих порушень, що визначають якість його життя
може бути рекомендованим для застосування в
практиці дистанційного спілкування лікаря з
пацієнтом, що в умовах розвитку інформаційного суспільства є доступним та маловитратним і
забезпечує безперервний динамічний контроль
над станом хворого.

© С.Є. Яремчук, Т.А. Шидловська, Т.Б. Земляк, 2017

О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК, Г.С. ПОЛІЩУК, Ю.П. ТЕРНИЦЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРУШЕННЯ СТРУКТУР Й ФУНКЦІЙ ОРГАНУ СЛУХУ ТА РІВНОВАГИ
У ДІАГНОСТИЦІ ФІСТУЛ ЛАБІРИНТА
Актуальність. За даними літератури
(Брандт Т. и соавт., 2009; Бронштейн А., Лемпер
Т., 2010; Veber Р.С., 2017), фістули вушного лабіринта є аномальним сполученням між внутрішнім вухом та структурами середнього вуха.
Розглядають різні види лабіринтних фістул: виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

тік перилімфи з внутрішнього вуха у середнє
вухо внаслідок дефектів кісткового лабіринта,
порушень овального або круглого вікон. Лабіринтні фістули, не дивлячись на різноманітні
клінічні прояви, які часто викликають труднощі
у своєчасній діагностиці та лікуванні,
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обов’язково проявляються порушенням слухової або вестибулярної функцій різного характеру та ступеня, або їх поєднаннями.
За даними Т. Брандта та співавторів
(2009), між лабіринтом та барабанною порожниною є отвори, які закриті кільцевидною
зв’язкою стремінця при деструкції кістки, яка
покриває верхівку переднього півколового каналу або при холестеатомі. При фістулі зміни
тиску у барабанній порожнині передаються на
внутрішнє вухо. Причинами цього може бути:
- підвищена збудливість мембрани вікон
присінка або завитки чи слухових кісточок,зокрема, основи стремінця;
- кістковий дефект латеральної стінки лабіринта.
Вищеназвані автори відзначають, що при
фістулі латерального півколового каналу фіксується спонтанний горизонтальний ністагм, а при
фістулі переднього та заднього каналу – спонтанний вертикальний,або вертикальний з ротаторним компонентом, які супроводжуються порушенням рівноваги, вестибуло-вегетативними
розладами – нутодою, позивами на блювоту, а
також з вестибуло-судинними кризами.
Виділяють фістули вроджені та набуті.
Вроджені фістули зустрічаються рідко – дисплазія лабіринта Мондіні, дегісценції верхнього чи
нижнього півколових каналів та інші аномалії.
Набуті – спричинені різними травмами черепа,
скроневих кісток або різкими перепадами атмосферного тиску у вусі при порушенні функції
слухової труби внаслідок різних причин. Вони
виникають при захворюваннях, які викликають
деструкцію кісткового лабіринта патологічними
процесами (холестеатомними, пухлинними, сифілітичними, метаболічними чи імунними), а
також при хірургічних втручаннях (отосклерозі
та інших операціях на вусі), при фізичних перенапруженнях.
У даний час внаслідок широкого впровадження новітніх діагностичних медичних технологій (різновидів КТ ) стало можливим удосконалення діагностики фістул вушного лабіринта.
Мета – підвищити ефективність діагностики різновидів фістул вушного лабіринта для
раціонального вибору та планування оптимального лікування (консервативного або хірургічного-закриття фістул).
Об’єкт та методи обстеження. Проведено аналіз обстежень 21 пацієнтів віком від 6
до 63 років, які звернулись у відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України» впродовж 2015-2017 рр. Вони були
умовно розділені на 2 групи. До 1-ї групи увій-
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шли 11 осіб, у яких зафіксовано травматичне
ушкодження піраміди скроневої кістки. У 7 пацієнтів цієї групи відмічено перелом у поздовжній осі (вертикальній проекції) скроневої кістки,
а у решти 4 осіб – перпендикулярно до осі піраміди (у горизонтальній проекції). 2-у групу
склали 10 пацієнтів із загостренням хронічного
гнійного середнього отиту, ускладненого декструкцією лабіринта холестеатомним процесом.
Були вивчені цілеспрямовані скарги, анамнестичні дані, проведено отомікроскопію, виконано провокаційні проби: Вальсальви, Політцера та звуками високої інтенсивності (110-120
дБ) для виявлення симптому Туліо, а також
пробу з закинутою назад головою для вияснення
появи головокружіння та об’єктивний його прояв – спонтанного ністагму. Здійснені: аудіометрія, а також вестибулометрія, КТ скроневої кістки та вушного лабіринта. Аудіометричне обстеження проведено на аудіометрії МА-31 (Німеччина). Вестибулометрію виконано за схемою
В.Г. Базарова (1988), яка включала реєстрацію
статичних та кінетичних тестів, фонову елекроністагмографію (ЕНГ) для виявлення спонтанного та позиційного ністагмів, а також викликану експериментальну ністагмову реакцію при
функціональному навантаженні (класичній обертовій пробі по Барані) на комп`ютерному комплексі M-Test Neuro НВП «DX-системи» (Харків).
Результати та їх обговорення. При поздовжньому переломі піраміди скроневої кістки у
8 хворих першої групи були скарги на однобічне
зниження слуху, виділення крові з вуха, біль у
ньому та головний біль, головокружіння у бік
ураження з порушенням рівноваги та нудотою з
позитивними пробами Вальсальви та Політцера.
При отомікроскопії у них виявлена перфорація барабанної перетинки та згустки крові у
вусі. У всіх осіб зареєстрована однобічна кондуктивна приглухуватість внаслідок розриву барабанної перетинки та гемотимпануму. При вестибулометрії визначено гостру периферичну
вестибулярну дисфункцію ІІ ст у стадії декомпенсації. При фоновій ЕНГ зафіксовані горизонтальний ністагм та явища гіперрефлексії експериментальної ністагмової реакції з боку ушкодженого лабіринта. На КТ у вертикальній проекції визначено повітря у півколових каналах та
порожнині присінка внаслідок наявності фістули у ділянці нижнього півколового каналу.
У решти 3 осіб цієї групи при горизонтальному (поперечному) переломі піраміди скроневої кістки виявлено однобічну гостру сенсороневральну приглухуватість ІІ ст. (у 1 випадку)
та ІІІ ступеня (у 2 осіб) з симптомом Туліо, а
також гостру однобічну вестибулярну дисфункЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

цію за периферичним типом ІІІ ст. у стадії декомпенсації (явища гіперрефлексії з боку травми). На КТ у горизонтальній проекції у цих 3
хворих визначена лінія перелому, що проходить
латеральніше завитки через присінок, прозорість якого вища, ніж у півколових каналах. Виявлено розтягнення лицевого нерва у лицевому
сегменті лицевого каналу.
У 10 осіб 2-ї групи з загостренням однобічного хронічного гнійного середнього отиту були
скарги на періодичні гнійні виділення з вуха
впродовж декількох років. В останній рік – гноєтеча з неприємним запахом, періодичне системне
головокружіння з порушенням рівноваги, вестибуло-вегетативні реакції у вигляді нудоти, біль у
вусі при кашлі, чиханні, загальну слабкість. Відмічено прогресуюче зниження слуху з симптомом Туліо. При аудіометричному обстеженні
зареєстрована змішана приглухуватість ІІІ ст. (у
7 осіб) та ІV ст. (у 3). При вестибулометриї виявлено спонтанний горизонтальний ністагм у протилежний від патології здоровий бік у 9 осіб, а у
1 дитини 6-річного віку – вертикальний. При
обертовій пробі зафіксовано асиметрію експериментальної ністагмової реакції – гіпорефлексію з
боку ураженого вуха та норморефлексію з боку
здорового. У всіх визначено вестибулярну дисфункцію за периферичним типом ІІІ ст. в стадії
декомпенсації. На КТ у горизонтальній площині
у них проглядається затемнення з рівними контурами у барабанній порожнині різної величини,
характерне для холестеатомного процесу, який
викликав деструкцію передньої стінки горизонтального півколового каналу (у 8 осіб), а у 1 хворого – горизонтального та верхнього півколових
каналів, ще у 1 дитини 6-річного віку – зруйнований вертикальний півколовий канал. Крім того,
виявлено деструкцію стінок каналу лицевого нерва, що клінічно проявлялось парезом лицевого
нерва ІІІ та IV ст. (у 2 осіб).

Висновки
1. Встановлено однобічну асиметричну
кондуктивну та перцептивну приглухуватість
різного прояву, а також особливості ознак подразнення вестибулярної функції за периферичним типом при різновидах фістули лабіринта з
боку травмованої піраміди скроневої кістки у
вигляді гіперрефлексії.
2. Визначено на КТ повітря у півколових
каналах та порожнині присінка при наявності
фістули у ділянці нижнього півколового каналу
при вертикальному переломі. При горизонтальному переломі – лінія перелому проходить латеральніше завитки через присінок, прозорість
якого вища, ніж у півколових каналах, а також
розтягнення лицевого нерва у лицевому сегменті лицевого каналу.
3. Досліджено асиметричну змішану приглухуватість ІІІ-IV ст. у хворих із загостренням
хронічного гнійного середнього вуха, ускладненого холестеатомним процесом, а також асиметричну вестибулярну дисфункцію за периферичним типом в стадії декомпенсації з боку ураженого лабіринта у вигляді гіпорефлексія.
4. З’ясовано на КТ затемнення з рівними
контурами у барабанній порожнині різної величини, характерне для холестеатомного процесу,
який викликав деструкцію передньої стінки горизонтального півколового каналу (у 8 осіб), а у
1 хворого – горизонтального та верхнього півколових каналів, ще у 1 дитини 6-річного віку
зруйнований вертикальний півколовий канал.
Виявлено деструкцію стінок каналу лицевого
нерва, що клінічно проявлялось парезом лицевого нерва ІІІ та IV ст. (у 2 осіб).
Результати проведених обстежень вказують про необхідність своєчасного виявлення
фістул лабіринта для раціонального вибору лікування та планування оптимальної його ефективності.

© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, Г.С. Поліщук, Ю.П. Терницька, 2017

В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, А.Ю. РОМАНОВА, А.В. КОПЧАК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРИНЦИПИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕЛОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
У ПАЦІЄНТІВ З ВТОРИННИМИ ДЕФЕКТАМИ ТА ДЕФОРМАЦІЯМИ ПІДНЕБІННЯ
Велофарингеальна дисфункція (ВФД) – це
стан, при якому не відбувається повного перекриття носоглотки при вимові звуків внаслідок
анатомічних, нейрорегуляторних, психосоматичних, поведінкових чинників або комбінованих
порушень. В нормі велофарингеальне замикання
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

регулює рух повітря через рот і ніс за рахунок
підйому м’якого піднебіння та констрикції латеральних та задньої стінок глотки. ВФД різного
ступеня вираженості відзначається у 20-50%
пацієнтів, прооперованих з приводу незрощень
твердого та м’якого піднебіння.
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На сьогоднішній день консервативне лікування ВФД у логопеда чи за допомогою спеціальних обтураторів і ортодонтичних апаратів
у пацієнтів дорослого віку, що перенесли ураностафілопластику розглядається, як допоміжний
метод, та використовується переважно на етапах
передопераційної підготовки чи післяопераційної реабілітації. Основним методом лікування
ВФД більшість авторів вважають хірургічні методи, серед яких: застосування заднього фарингального клаптя, сфінктерна фарингопластика,
хірургічне подовження м’якого піднебіння із
реконструктивною вело-пластикою, аугментація
задньої стінки глотки та ін. Кожна методика має
свої переваги і недоліки, границі застосування, а
досягнення оптимального функціонального результату нерідко потребує поєднаного застосування кількох методик в різних модифікаціях.
Нами проведено аналіз ефективності застосування двобічної інтерпозиційної радикальної ураностафілопластики слизово-м’язовими
клаптями з включенням крилоподібних м’язів у
пацієнтів з вираженим дефіцитом м’яких тканин
піднебіння та наявними залишковими дефектами, при значній величині вело-фарингеального
зазору.
Встановлено, що основними перевагами
методики є збільшення об’єму м’язів та довжини
м’якого
піднебіння,
зменшення
вело-

фарингеального зазору, а також ліквідація вторинних дефектів твердого та м’якого піднебіння.
Використання слизово-мязових клаптів з
крило-щелепної складки із включенням волокон
медіального криловидного м’язу у прооперованих пацієнтів дозволило досягти суттєвого подовження м’якого піднебіння, ефективного усунення вторинних дефектів м’якими тканинами
хорошої якості із збереженим кровопостачанням
та частково відновити рухливість м’якого піднебіння за рахунок збільшення об’єму м’яких
тканин, зменшення велофарингеального зазору
та зміни орієнтації м’язових волокон. Це позитивно позначилось на вимові та тембрі голосу
пацієнтів, хоча повної ліквідації велофарингеальнго зазору в досліджених хворих
досягнуто не було.
Таким чином хірургічне лікування велофарингеальної недостатності представляє собою
складну задачу, вирішення якої передбачає диференційоване застосування різних хірургічних
технік в залежності від клінічної ситуації на основі мультидисциплінарного підходу діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів цієї категорії. Використання слизово-мязових клаптів з
крило-щелепної складки із включенням волокон
медіального криловидного м’язу є ефективним
методом усунення ВФД у пацієнтів з вторинними дефектами та деформаціями піднебіння.

© В.Л. Дідковський, А.Ю. Романова, А.В. Копчак, 2017
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К.А. ЛОБКО, С.О.ШАМРАЙ, С.В. СКІЧКО, В.В.МАКСИМЧУК, А.С. ІСНЮК
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ТОНЗИЛОТРЕНОМ РЕКУРЕНТНОГО ТОНЗИЛІТУ –
МІЖНАРОДНЕ ПРАГМАТИЧНЕ РАНДОМІЗОВАНЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ
КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доказова медицина – це розділ медицини,
заснований на доказах, що припускає пошук,
порівняння, узагальнення й поширення отриманих доказів для використання в інтересах хворих. Основою доказової медицини про ефекти
медичних технологій є дані, отримані в рандомізованих прагматичних контрольованих клінічних дослідженнях – ретельно спланованих і
проведених за єдиною методологією експериментах.
Проблема гострих та хронічних захворювань лімфоглоткового апарату є однією з найактуальніших та малодосліджених у сфері сучасної доказової отоларингології. Хворі з патологі-
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єю лімфоглоткового кільця становлять значну
частку амбулаторних пацієнтів як отоларингологів, так і педіатрів, сімейних лікарів та терапевтів. Діагноз захворювання встановлюється у
19-20% випадків серед 20 діагнозів, що найбільш часто встановлюється отоларингологами.
Рекурентний (хронічний) тонзиліт –
це стан піднебінних мигдаликів, який проявляється пригніченням неспецифічних факторів
природної резистентності організму, порушенням гуморальної та клітинної ланок імунітету й
супроводжується
інтоксикацією
організму
з подальшим розвитком місцевих і загальних
ускладнень.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Було проведено прагматичне, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове, відкрите,
контрольоване клінічне дослідження з двома
паралельними групами. Дослідження повністю
відповідало керівним принципам Міжнародної
конференції з гармонізації (ICH) з належної клінічної практики (GCP), передбаченими Хельсінкською декларацією етичним принципам, і всім
відповідним нормативним вимогам. Дослідження проводилося в 19 центрах дослідження (приватні практики або медичні установи) в 3 навчальних центрах країни (5 центрів в Німеччині, 6
центрів в Іспанії і 8 центрів на Україні).
Було рандомізовано 256 пацієнтів (у віці
6-60 років), які страждають на рекурентний тонзиліт, для прийому препарату тонзилотрена в
комплексному лікуванні. Для дослідження хворі
розподілені на 2 групи: 1-а – хворі, що отримують комплексне лікування із застосуванням тонзилотрену, 2-а – хворі, що отримували лише
комплексне лікування.

Результати дослідження показали, що в
групі, в якій застосовували препарат тонзилотрен, зареєстровано достовірне зменшення кількості ангін, зменшення місцевих проявів рекурентного тонзиліту, зменшення потреби в антибактеріальних препаратах при повторних ангінах, якість життя та загальний результат лікування краще ніж у контрольній групі. Число пацієнтів та дослідників, які оцінили переносимість препарату тонзилотрен як «дуже добру» і
«добру» коливалась від 98,4 до 100%, що вказує
на те, що лікування вцілому добре переносилось
і є безпечним. Препарат тонзилотрен можна рекомендувати в якості ефективного терапевтичного впливу в період між загостреннями.
Результати прагматичного, рандомізованого, міжнародного, багатоцентрового, відкритого, контрольованого клінічне дослідження
опубліковані: Complementary Therapies in
Clinical Practice (Volume 28, August 2017, Pages
181-191).

© В.В. Кіщук, Я.П. Грицун, І.В.Дмитренко, А.І. Барціховський, О.Д. Бондарчук, К.А. Лобко,
С.О. Шамрай, С.В. Скічко, В.В.Максимчук, А.С. Існюк, 2017

Н.С. МІЩАНЧУК (КИЇВ)
КІНЕТОЗИ (СТАНИ УКАЧУВАННЯ): ОСОБЛИВОСТІ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ТА У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
Актуальність. Кінетоз (з грецької – kinesis – рух) – патологічний гострий стан людини,
викликаний перевантаженнями різних видів
прискорень (кутових та лінійних) внаслідок руху. Симптоми кінетозів відомі з глибокої давнини, проте окремі їх форми, які колись називали
хворобами руху, наприклад, морська хвороба
була описана вперше лише у кінці 19 сторіччя.
За даними статистики, у цивілізованих країнах
кінетози часто спостерігаються в осіб працездатного віку (понад 30%), тобто у кожної 3-4-ї
людини. Кінетозами страждають частіше жінки.
Природа кінетозів до сих пір до кінця не
визначена. Більшість дослідників вважають, що
причиною їх виникнення є невідповідність аферентації між зоровою, вестибулярною та сомато-сенсорною системами під дією складних
прискорень при різних видах руху. Тільки завдяки злагодженим рефлексам, що виникають у
відповідь на сигнали, які поступають від цих
систем, людина зберігає орієнтацію у просторі,
рівновагу та утримує тіло у потрібному положенні.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

Розглядають такі форми кінетозів:
1) нервова або неврологічна, провідними симптомами якої є головокружіння, порушення статико-кінетичної рівноваги, відчуття
важкості та головний біль різної інтенсивності,
сонливість, психічні та когнітивні розлади з частковою, а часом повною втратою свідомості;
2) шлунково-кишкова, при якій виникає
відчуття непереносимості певних запахів (тютюнового диму, вихлопних газів), змінюються
смакові відчуття (виникає присмак металу, мила), розвивається нудота, а потім блювота, після
якої наступає тимчасове полегшення;
3) серцево-судинна, що супроводжується підвищенням або значним зниженням артеріального тиску, аритмією, пульс може сповільнюватись до вираженої брадикардії. Цей стан
може бути небезпечним та потребує невідкладної медичної допомоги;
4) змішана, коли патологічні симптоми
проявляються у різних комбінаціях. Ця форма є
найчастішою. При ній наступає значна загальна
слабкість внаслідок різноманітних вестибуляр-
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них розладів, які приведені вище, при яких необхідні негайні засоби медичної корекції.
Частоті розвитку кінетозів можуть сприяти: зростання черепно-мозкових травм, нервових, вушних, пухлинних, серцево-судинних,
ендокринних та інших захворювань.
Відзначено, що діти першого року життя
не схильні до кінетозів, бо у них нема невідповідності між зоровою та вестибулярною аферентацією. Участь вестибулярної та зорової систем
у динамічно-просторовій орієнтації починається
з моменту, коли дитина вчиться стояти та ходити. Після року- півтора життя дитини аж до статевого дозрівання (12-16 років) дуже часто (до
60%) через підвищену збудливість вестибулярної системи та недостатню її тренованість фіксується індивідуальна схильність до різновидів
кінетозів.
Відмічено, що малята при арефлексії вестибулярної функції з двох боків, наприклад,
внаслідок токсикозу аміноглікозидними антибіотиками, не схильні до кінетозів, але відстають
у фізичному розвитку. Вони починають пізніше
тримати голівку, ходити. Цікавий факт, що сліпі
від народження діти, у яких збережена вестибулярна функція, можуть страждати кінетозами.
Проте вони не відстають у фізичному розвитку,
добре орієнтуються у просторі, адекватно володіють тілом , вчасно починають ходити. Сліпі
діти досягають високих спортивних результатів.
У зрячих осіб з вестибулярною арефлексією результативність досягнень у спорті є значно нижчою.
В осіб пенсійного віку кінетози виникають рідко. Зі збільшенням віку знижується збудливість вестибулярної системи, тому на перший план виступають статико-координаційні
розлади, частота яких досягає до 80%.
Мета роботи – підвищити ефективність
діагностики кінетозів на основі вивчення особливостей вестибулометрії для оптимізації лікувально-профілактичних заходів.
Матеріал та методи обстежень. У роботі проведено аналіз обстежень у 94 осіб віком
18-45 років (31 чоловік та 63 жінки), які звернулись у відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України» впродовж
2015-2016 рр. з приводу схильності до укачування.
При звертанні цілеспрямовано вивчали
скарги у динаміці, анамнестичні дані, проводили огляд ЛОР-органів. Вестибулометричні та
аудіометричні обстеження здійснювали на 3
день після гострого стану укачування. У разі
необхідності призначали додаткові електрофізіологічні методи (слухові викликані потенціали,
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електроенцефалографію), а також УЗД, КТ,
МРТ, бактеріологічні, вірусологічні імунологічні та серологічні дослідження.
Результати
1-у групу склали 27 молодих осіб від 18
до 30 років, у яких виникали незвичні утруднення при керуванні автомобілем, особливо на
автострадах. Ці пацієнти відзначали, що при
виконанні складних поворотів на дорогах з великою кривизною, переважно у гористій місцевості, виникав страх через ілюзорне відчуття
падіння автомобіля вниз, у прірву, або відчуття
нахилу автомобіля у момент обгону іншим автомобілем. У них при наростаючих швидкостях
руху відбувалось порушення орієнтації у просторі ( пізнавальні знаки, предмети на дорогах
здавалось далеко, коли були зовсім поруч, або
навпаки).
У таких випадках значно знижувалась реакція автомобілістів при зниженні загального
самопочуття, що могло призвести до аварійних
ситуацій. Це їх лякало, тому частина з них зверталася до авторемонтників, а інша – змінювала
марку машини. При повторі ілюзорного відчуття в аналогічних складних ситуаціях з новою
машиною пацієнти починали розуміли про необхідність звертання за медичною допомогою.
З анамнезу вияснено, що у дитинстві вони
не могли гойдатись на гойдалках, дивитись вниз
з висоти, не любили фізкультуру через виникаючий дискомфорт у загальному самопочутті.
При вестибулометрії у осіб цієї групи виявлено двобічну, майже симетричну тривалу
ритмічну гіперрефлексію експериментальної
ністагмової реакції з тривалими сенсорними
реакціями як при калоричній, так й при обертовій стимуляціях з вестибуло-вегетативними рефлексами І-ІІ ст., без проявів спонтанної вестибулярної симптоматики (порушень рівноваги та
спонтанного ністагму). Вушної патології, порушень слуху, інших соматичних захворювань не
було зафіксовано. Виявлені у сукупності ознаки
вестибулярних розладів віднесені до змішаної
форми кінетозу.
До 2-ї групи увійшли 38 пацієнтів від 31
до 45 років, з гострими та хронічними негнійними та гнійними захворюваннях середнього
вуха, у котрих симптоми кінетозу виникали при
користуванні підземними та наземними видами
транспорту. У 10 з 17 обстежених, що страждали на двобічний хронічний секреторний отит,
при вестибулометрії виявлено двобічну майже
симетричну вестибулярну дисфункцію за периферичним типом ІІ ступеня у стадії субкомпенсації. Вона проявлялась явищами симетричної
гіперрефлексії експериментальної ністагмової
реакції, без порушень рівноваги та спонтанного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2017

ністагму. При аудіометрії у них зареєстровано
змішану приглухуватість І-ІІ ступеня. У решти 7
осіб визначено однобічний секреторний отит з
однобічною гіперрефлексією вестибулярної дисфункції. У 12 хворих 2 групи з асиметричністю
змішаної приглухуватості при отосклерозі виявлено асиметричну вестибулярну дисфункцію за
периферичним типом з явищами прояву значної
гіперрефлексії з боку більшого зниження слуху.
Кінетози у них проявлялись також за змішаним
типом. У дитинстві схильності до кінетозів не
відзначали.
У 9 пацієнтів 2-ї групи, які направлені на
хірургічне сануюче лікування при однобічному
хронічному гнійному отиті, виникали кінетози
при любих транспортних навантаженнях – морських, підземних та наземних. Вони проявлялись асиметричною вестибулярною дисфункцією. До вушного захворювання симптоми укачування при транспортних навантаженнях не відмічали.
3-ю групу склали 29 осіб від 21 до 45 років, що пред’являли скарги на укачування у транспорті, яке раніше не проявлялись при жодних
транспортних перевантаженнях (морських, повітряних, наземних чи підземних). При ЛОР
огляді барабанна перетинка без видимих змін.
При вестибулометричному обстеженні у 11 осіб
зафіксована однобічна гіперрефлексія експериментальної ністагмової реакції, а при МРТ з контрастуванням у них з боку підвищення вестибулярної збудливості виявлено вестибулярну
шванному невеликих розмірів (до 10 мм).
У 18 осіб 3-ї групи, що перенесли закриту
черепно-мозкову травму з однобічним вертикальним чи горизонтальним переломом піраміди
скроневої кістки з однобічним шумом та сенсороневральною приглухуватістю ІІ-ІV ступеня та
явищами гіпорефлексії експериментальної ніс-

тагмової реакції при функціональній стимуляції
з боку травматичного ушкодження.
Враховуючи варіабельність вестибулярної
дисфункції при кінетозах, очевидно, слід диференціювати ці стани з:
- гострими та хронічними гнійними та негнійними захворюваннями середнього вуха,
ускладненими вестибулярними розладами;
- травмами черепа та пухлинами скроневої кістки;
- гострими чи хронічними судинними
кризами;
- нейроїнфекціями (нейроспід, нейросифиліс);
- токсичними та алергічними реакціями на
певні медикаменти та наркотичні речовини;
- вестибулярними нейронітами;
- мігреноподібними станами;
- вестибулярною аурою при епілептоподібних станах.
Особи при хворобі Мен’єра, в основі котрої є гідропс лабіринта, добре переносять обертові та калоричні стимуляції під час приступу та
міжприступні періоди.
Відмінність кінетозів у тому, що вони
виникають при користуванні транспортних засобів, у міжприступний період почувають себе
здоровими, без слухових розладів.
Висновки
1. Встановлено,що кінетози ускладнюють
клінічний перебіг основних захворювань та часто унеможливлюють пересування людей та вимушують переходу на інвалідність.
2. Досліджено, що основні захворювання,
у тому числі вушні з вестибулярними розладами, можуть сприяти розвитку кінетозів, що погіршують стан хворих у доопераційному та післяопераційних періодах, часто знижуючи ефективність лікування, у тому числі хірургічного.

© Н.С. Міщанчук, 2017
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K. NIEMCZYK, R. BARTOSZEWICZ, K. MORAWSKI,
M. LACHOWSKA, A. BRUZGIELEWICZ (WARSAW, POLAND)
SURGICAL STRATEGY FOR TYMPANOPLASTY AND INTRAOPERATIVE
MEASUREMENT OF HEARING BY ASSR AND LDV
Authors presented new system of intraoperative objective measurements of hearing.
This system includes codified surgical technique and verified electophysiological measurements implemented for use in operative room.
To measure final results of hearing during
tympanoplasty in ears with cholesteatoma, two
methods were applied simultaneously: Auditory
Steady-State Responses (ASSR) and Laser Dopler
Vibrometry (LDV). To perform those measurements the specially dedicated surgical techniques
were elaborated based in closed (canal wall up)
technique with large posterior tympanotomy and
planned two stage operation. In the first stage, tym-

panic membrane was reconstructed and in the
second stage ossiculoplasty was performed via
posterior tympanotomy. In this stage acoustic stimulation was make by external auditory canal. Vibration of stapes or prosthesis was evaluated by
posterior tympanotomy using LDV. Recording
electrode for ASSR was placed close to the round
window by posterior tympanotomy.
This is the first method in the world enabled
objective measurement of efficacy in two stages
tympanoplasty. Wider application could be possible
in one stage middle ear reconstruction. This system
allowed also for evaluation of new middle ear ossicles prosthesis.

© K. Niemczyk, R. Bartoszewicz, K. Morawski, M. Lachowska, A. Bruzgielewicz, 2017
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