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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«ФАРМАКОТЕРАПІЯ ТА ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ
У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»
Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
УВІДНОВЛЕННІ ЯКОСТІ ГОЛОСУ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ (І-ІІ ст.)
Одною з найскладніших проблем сучасної
медицини досі залишається боротьба з пухлинами. За даними МОЗ України, кількість хворих
постійно збільшується, змінюється клінічній
перебіг захворювання. Онкологічна служба
спрямована в основному на діагностику і лікування хворих злоякісними пухлинами і не завжди має змогу задовольнити потреби реабілітаційних заходів зростаючого напливу хворих.
Актуальним на сьогодні є не тільки життя
хворого, але й відновлення функцій органу, залученого у процес. Проблема відновлення голосу, як однієї з важливих складових комунікативної функції, не лише медична, а й соціальна, і
потребує міждисциплінарного підходу в процесі
реабілітаційної роботи.
Метою нашої роботи було провести порівняння відновлення якості голосу у хворих на
рак гортані (І-ІІ ст.) з використанням електротермоадгезії та при застосуванні хірургічного
втручання за стандартною методикою.
Під нашим наглядом знаходилось 87 хворих на рак гортані І-ІІ стадій серединної локалізації, що проходили лікування в клініці кафедри
оториноларингології Національної медичної
академії імені П.Л. Шупика за період з 2004 по
2013 рр., та підлягали радикальному хірургічному лікуванню в об’ємі хордектомії.
Всім хворим, яким проведено хордектомію, було надано фонопедичну корекційнореабілітаційну допомогу, яка складалась з наступних кроків: організаційно-підготовчого та
корекційно-діяльнісного етапів, між якими немає чіткої межі. Один етап поступово переходив
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у інший, поділ проводився умовно та був продиктований основними завданнями, які стояли у
різні періоди корекційно-реабілітаційного процесу. Така поетапність дозволяла послідовно,
систематично та диференційовано здійснювати
цей процес.
Дослідження якості голосу у хворих на
рак гортані (І-ІІ ст.) після хордектомії здійснювалось в індивідуальній формі, з урахуванням
вікових та індивідуальних особливостей. Завдання були чітко сформульованими та доступними для виконання.
Обстеження проведено хворим основної
групи (ОГ) – 52 пацієнти, прооперовані з використанням електротермоадгезії, та контрольної
групи (КГ) – 55 хворих, прооперованих за стандартною методикою. Групи були співставимі за
статтю, віком, патологією. Вік хворих в основній групі складав в середньому 57±10,99 років, в
контрольній – 59,03±8,98.
Усі завдання й вправи для перевірки були
згруповані у залежності від їх змісту й характеру та представлені у вигляді запитань. Зібрані на
основі різних показників матеріали були переведені в єдині одиниці (відсотки) і зведені нами
у зручні для подальшого аналізу гістограми.
Наприкінці основного етапу дослідження,
який передбачав розширення діапазону голосу,
збільшення його сили, яскравості і барвистості
тембру, нами було запропоновано відповідні
завдання, які були передбачені змістом запропонованої методики.
Проведений аналіз якісних характеристик
голосової функції на етапі експерименту вказує
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Рис. 1. Характеристики тонового діапазону
у обстежених пацієнтів.

При дослідженні силу голосу після проведеної фонопедичної корекції виявлено, що
хворі, прооперовані з використанням електротермоадгезії в 53,85% випадків здатні довільно
знижувати та підвищувати силу голосу, тобто
мали модульований тоновий діапазон, а в групі
хворих, яким було проведено хірургічне втручання за стандартною методикою, цей показник
складав лише 12,73%. Не модульований тоновий діапазон мали 46,15% хворих основної групи та 87,27% – контрольної.
Оцінка сформованості мовленнєвого дихання, як основи для голосоутворення, дозволила отримати такі результати: задовільна сформованість мовленнєвого дихання визначена у
67,31% хворих основної групи та у 47,27% –
контрольної, незадовільна сформованість фонаційного дихання встановлена у 32,69% хворих
основної групи та у 52,73% – контрольної.
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Рис. 3. Показники сформованості мелодикоінтонаційної сторони мовлення.

При вивченні мелодико-інтонаційної сторони мовлення було виявлено здатність до відтворення та виділення слів з інтонаційним акцентом та інтонаційних конструкцій у 19 (36,54%)
хворих основної групи, тоді як в групі, де хірургічне лікування було виконано за стандартною
методикою, така властивість встановлена у 13
(23,64%) осіб. Незадовільна сформованість мелодико-інтонаційної сторони мовлення визначена у 42 (76,36%) пацієнтів контрольної групи та
у 32 (63,46%) – основної.
При дослідженні тембру голосу було виявлено, що переважна кількість хворих контрольної групи (39 (70,91%)) мала тембр голосу без
вираженої барвистості, тоді як в ОГ частка хворих зі слабко забарвленим тембром складала
лише 44,23% (23 особи). Формування задовільно забарвленого тембру голосу в ОГ встановлено у 29 (55,77%) осіб, а в КГ – лише у 16
(29,09%).
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Рис. 2. Оцінка сформованості мовленнєвого
дихання у обстежених пацієнтів.
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Рис. 4. Показники сформованості тембру
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Таким чином, встановлено, що проведення фонопедичної корекції в ранньому післяопераційному періоді сприяє формуванню у хворих, які були прооперовані з використанням
електротермоадгезії, більш яскраво забарвлено-

го тембру голосу та мелодико-інтонаційної сторони мовлення. Пацієнти основної групи були
здатні довільно знижувати та підвищувати силу
голосу та визначали задовільну сформованість
мовленнєвого дихання.
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Р.А. АБИЗОВ, В.Р. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, О.О. АРНАУТОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТИПОВІ ОЗНАКИ ДИФТЕРІЙНОГО ЗАПАЛЕННЯ ГЛОТКИ
Аналіз даних літературних джерел та особисті спостереження дозволяють виділити типові ознаки дифтерійної інфекції, що дає змогу
віддиференціювати її від інших захворювань
глотки (Р.А. Абизов та співавтори, 2009).
Наводимо характерні ознаки дифтерійної
інфекції:
1. Гострий початок захворювання.
2. Загально-інтоксикаційний синдром (головний біль, слабкість, нудота, відсутність апетиту) спостерігається при всіх формах дифтерії,
окрім катаральної.
3. Неоднорідність температурної реакції
важкості місцевих проявів.
4. Голос нерідко набуває гугнявого відтінку.
5. Як правило, набряк слизової оболонки глотки та ціаноз переважають над гіперемією.
6. Лімфатичні вузли збільшені і помірно
болючі.
7. Для дифтерії глотки характерна певна
динаміка місцевих проявів:

- 1-2-а доба – помірна гіперемія горла, ціаноз, набряк, ніжні слизові нальоти, що легко
знімаються;
- 2-3-я доба – нальоти набувають характерного вигляду, а саме – вони сірі, щільні, блискучі, не видаляються шпателем, після їх видалення оголюється кровоточива поверхня;
- 5-14-а доба – в залежності від клінічної
форми і характеру лікування, плівки відокремлюються у вигляді щільного зліпка.
8. Помітний ефект від антибактеріальної
терапії відсутній, але спостерігається швидке
покращення після введення антидифтерійної
сироватки.
9. Плівки відходять через 2-3 дні, але пацієнти констатують покращення вже через кілька годин.
Наведена типова клінічна характеристика
дифтерії глотки повинна допомогти молодим
лікарям-отоларингологам своєчасно зорієнтуватись в постанові діагнозу даної патології й тим
самим зберегти життя хворого та запобігти розповсюдженню захворювання.
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Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Н.В. БОЖКО, Я.В. ШКОБА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
РОЛЬ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В МІНІМІЗАЦІЇ КРОВОВТРАТИ
ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Одним з ключових моментів лікування
онкоотоларингологічної патології при оперативному втручанні на шиї є надійний гемостаз.
При застосуванні традиційних хірургічних методик значна кількість можливих ускладнень є
вагомим аргументом впровадження нових сучасних технологій в хірургічну практику, зокрема, технології високочастотного електрозварювання біологічних тканин. Починаючи з 2002
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року, розроблене в тісній співпраці з провідними медичними організаціями України ІЕЗ імені
Є.О. Патона НАН України, високочастотне зварювання живих тканин показало свою ефективність і успішно використовується в хірургічній
практиці. За цей час розроблено та впроваджено
в медичну практику понад 150 різних хірургічних методик та успішно виконано понад 100
тисяч хірургічних операцій.
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З 2004 по 2016 рр. в клініці оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика прооперовано 320 хворих на рак гортані в об’ємі хордектомії та ларингектомії за допомогою електрозварювання. Хворі були поділені на дві рівні
групи: основну – хірургічне втручання виконувалось з використанням ВЧ-електрозварювання
та контрольну – операції проводились за традиційною методикою із застосуванням монополярної коагуляції. Аналіз результатів дослідження
доводить, що запропонована методика виконання хордектомії та ларингектомії дозволяє швидко та практично безкровно розділяти м’які тканини. Зменшення загальної тривалості операції
в решті решт зменшує час знаходження хворого

під дією засобів для загального наркозу. Так,
тривалість хірургічного втручання з використанням електрозварювання при ларингектомії
скоротилась в 1,4 рази, хордектомії – в 1,2 рази
(за середніми показниками в групі прооперованих з використанням електрозварювання крововтрата дорівнювала 168,5±64,83 мл при ларингектомії та 24,19±1,26 мл при хордектомії; у
групі прооперованих за стандартною методикою
479,1±72,9 мл при ларингектомії та 39,3±1,29 мл
при хордектомії відповідно.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати про високу ефективність ВЧелектрозварювання в порівнянні з монополярною коагуляцією.

© Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, Ю.І. Онищенко, Н.В. Божко, Я.В. Шкоба, 2017

А.В. АНДРЕЕВ, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Понимание того, что для возникновения
гипертрофии язычной миндалины (ГЯМ) существует определённый метаболический фон с соответствующим набором сопутствующих заболеваний, имеющих определенное значение в
этиопатогенезе этого состояния, указывает на
актуальность проводимого исследования, с целью изучения соматического состояния и сопутствующей патологии у пациентов с ГЯМ.
Учитывая, что наиболее часто ГЯМ
встречаются в возрасте 35-60 лет, объектом исследования послужили 100 женщин соответствующего возраста с жалобами на нарушение
глотания, чувством инородного тела в области
корня языка, першение, кашель, канцерофобию.
Критериями включения явилось наличие ГЯМ,
информированного согласия на участие в исследовании; исключения – тяжелая соматическая
патология, злокачественные заболевания. Контрольную группу составили 30 практически
здоровых женщин.
Изучались данные общесоматических,
гинекологических, функциональных, патогисто-

логических методов исследования. Наиболее
часто диагностировалась гастроэнтерологическая патология – у 51% обследуемых (в контрольной группе – у 8 (26,7%)). Патология липидного обмена установлена у 1/3 больных
(дислипидемия – у 58%, триглицеридемия – у
38%), высокая степень инсулинорезистентности
(у 73%), заболевания щитовидной железы (у
30%). Выявлены гиперпластические процессы
органов репродуктивной системы (моно- и полипатология): миома матки (33%), гиперплазия
эндометрия (25%), эндометриоз матки и яичников (25%), фиброзно-кистозная болезнь (54%).
Следовательно, структура сопутствующих заболеваний у больных с ГЯМ характеризовалась повышенной частотой встречаемости
патологии внутренних органов, гиперплазии
органов репродуктивной системы, эндокринных
и метаболических изменений, что предполагает
общность патогенетического развития гиперпластичекого процесса.

© А.В. Андреев, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2017
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ПАРАТОНЗИЛЛИТА
Хроническое и острое течение воспалительного процесса в миндалине часто приводят
к воспалительным процессам в околоминдалиновой клетчатке. Клинически это проявляется в
виде паратонзиллита или паратонзиллярного
абсцесса. Данные осложнения отмечены у 1014% больных хроническим тонзиллитом.
Наиболее частой причиной данной патологии является задержка гноя в миндалинах при
закупорке лакун миндалин. Этому же способствуют рубцовые сращения миндалин с небными
дужками, кариозные зубы, высокая вирулентность инфекции.
Учитывая
анатомо-физиологические
функции глотки, нами был разработан и применен патогенетически обоснованный метод лечения паратонзиллита, который в 70-80% переходит в паратонзиллярный абсцесс.
Поступившие больные в ЛОР-стационар
обычно накануне перенесли ангину и уже выздоравливающий контингент на 5-6-й день
вновь начали жаловаться на нарастающие боли
при глотании только с одной стороны. Объективно отмечалась резкая гиперемия слизистой
глотки с одной стороны, выраженная асимметрия зева, небная миндалина несколько смещена
в просвет глотки.
Мы наблюдали 2 группы больных с паратонзиллитом. 1-я (контрольная) группа – 19
больных, которые получали антибактериальную
терапию, антигистаминные препараты, обезболивающие средства, физ. процедуры; 2-я (ос-

новная) группа – 20 больных, которые кроме
традиционной терапии получали новый способ
лечения данной патологии. Новый способ лечения заключается в подкожном введении (в область угла нижней челюсти) антибиотиков, гормональных препаратов с последующим применением на данную область компресса с 30%
раствором димексида. Больным данной группы
так же применяли лимфомиозот сублингвально.
Этот препарат оказывает комплексное действие:
лимфодренажное, детоксикационное, иммуномодулирующее. Это действие реализуется за
счет входящих в его состав 13 компонентов растительного, 3 – минерального происхождения и
потенцированного гормона щитовидной железы
(левотироксина), тропных к лимфатической системе организма. Препарат активизирует лимфоотток, усиливает защитные функции лимфоузлов и ускоряет выведение гомотоксинов из
межклеточного пространства (матрикса).
Анализ проведенных данных показал,
что у 2 больных 1-й группы паратонзиллит перешел в паратонзиллярный абсцесс, для лечения которого было назначено хирургическое
вмешательство. У пациентов 2-й группы процесс принял абортивный характер. Использование данной методики лечения паратонзиллита позволило предотвратить переход инфильтративной формы в абсцедирующую форму.
Предложенный метод лечения паратонзиллита
может широко внедряться в практическое
здравоохранение.

© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2017

Д.М. БАЙРАК (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА)
СИАЛОЗ КАК ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР РОНХОПАТИИ
При ронхопатии зачастую происходит
коллапс верхних дыхательных путей на уровне
глотки за счет гипертрофии тканей мягкого неба
(МН), либо за счет его атонии (Л.Н. Елизарова и
соавт., 2005). Морфологически выявляется утолщение многослойного плоского эпителия оральной поверхности МН, отек стромы, увеличение
суммарного объема коллагеновых волокон, увеличение площади миоцитов и количества жировой клетчатки, венозная гиперемия и лимфостаз
со значительным расширением просвета сосу-
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дов; обнаруживаются и дегенеративные изменения миоцитов, повреждение мышечных
волокон в виде миоцитолиза, межмышечного
липоматоза и фиброза (А.С. Лапченко и соавт.,
2002; Р.Г. Батыршин и соавт., 2008 и др.). По
данным В.М. Шевцова (1973), у храпящих имеется снижение порога электрической возбудимости мышц МН с 90 мкв (в норме) до 25 мкв,
что также можно объяснить инфильтративнодегенеративными изменениями в МН. Однако
ни в одном доступном материале нет сведений о
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гиперплазии т.н. малых слюнных желез (СЖ),
расположенных в толще МН.
Общеизвестно, что кроме больших СЖ,
существуют и малые СЖ. Они находятся в слизистой оболочке полости рта и классифицируются по местоположению (губные, щечные, молярные, язычные и небные) или по характеру
выделяемого секрета (серозные, слизистые и
смешанные). Размеры варьируют от 1 до 5 мм. В
собственной пластинке слизистой оболочки
язычка МН, больше на ротоглоточной его поверхности, также присутствуют железы слизистого типа. В норме они идентифицируются
лишь на микроскопическом уровне, поэтому и
не заслуживают особого внимания.
В процессе работы с пациентами, имеющими жалобы на храп, было замечено, что порой гипертрофия uvula palatine выглядела в виде
ассиметричного латерального увеличения язычка с его девиацией. Произведенное после увулотомии гистологическое исследование в таком
случае выявляло сиалоз (С).
Под сиалозом подразумевают определенные реактивно-дистрофические патологические
изменения в СЖ невоспалительного и неонкологического характера. Гистологическими признаками сиалоза являются серозная гипертрофия ацинусов, отек интерстиция и атрофия протока (наличие воспалительных изменений в железе при этом рассматриваются как вторичные,
вследствие трансдуктального инфицирования).
Однако эта относительно редкая патология, характеризующая нарушением выделительной и
секреторной функций СЖ, а также ее клеточнотканевой гиперплазией, проявляется вовлечением в процесс в основном околоушных, реже
подчелюстных, т.е. больших СЖ. Несмотря на
это, сиалоз язычка как патология, возникающая

на фоне общесоматического заболевания (сахарный диабет, болезни щитовидной железы,
хронический простатит и проч.), может рассматриваться и в контексте полиэтиологичности
храпа: наличие обменных нарушений при ронхопатии, как способствующих развитию обструкции, так и являющихся следствием хронической гипоксии, вполне вписываются в канву
этиопатогенеза заболеваний СЖ. Целый ряд исследований подтверждает возможность подобной причинно-следственной связи, рассматривая сиалоз не как локальную патологию, а как
проявление изменений внутреннего состояния
эндокринной, пищеварительной и других систем
организма (Seifert, 1979; А.А. Тимофеев, 1997;
Л.В. Лесовая, 2002 и др.).
Но это только «одна сторона медали». Исследования В.М. Шевцова (1972), И.В. Николаевой (1997), А.С. Лапченко и соавторов (2002),
Л.Н. Елиазаровой (2005), Р.Г. Батыршина и соавторов (2008), а также собственные наблюдения
показывают, что гипертрофия мягкого неба часто
начинается и прогрессирует под влиянием и на
фоне воспалительных заболеваний в области
верхних дыхательных путей. Чем длительнее
протекают воспалительные процессы в полости
носа, околоносовых пазухах, носоглотке, структурах лимфоэпителиального глоточного кольца,
тем более выраженной становится гипертрофия
МН, развиваются выраженные необратимые патологические изменения в нем. Поэтому не исключена возможность развития сиалоза, не только как идиопатического процесса на аутоиммунном или аномальном метаболическом фоне (аллергическом, гормональном, нейрогенном и алиментарном), но и как проявления развивающегося при ронхопатии нейроциркуляторного дефицита в тканях МН.

© Д.М. Байрак, 2017

Д.М. БАЙРАК, Н.Д. ТИЩЕНКО (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА)
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Современная жизнь отличается появлением в быту необычных предметов, вызывающих
определенный интерес, особенно у детей. Если
по какой-то случайности такие объекты попадают в физиологические отверстия человеческого
тела (а это особенно актуально для нашей профессии, ведь ни одна анатомическая область по
сравнению с ЛОР-органами не является столь
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уязвимой для инородных тел), то не всегда стандартные способы их удаления являются достаточно результативными. Поиск верного решения
в нестандартной ситуации всегда был и остается
отличительной чертой врачебной деятельности,
тем более, когда она тесно связана с хирургией, –
отсюда в практической медицине столько изобретений, рецепций и рационализаций.
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В базовых руководствах по отоларингологии (В.Ф. Ундриц и соавт., 1969; Ю.Б. Исхаки и
соавт., 1985; Б.В. Шеврыгин, 1985; В.Т. Пальчун
и соавт., 2001 и др.), а также в ситуационных методических рекомендациях (В.Ф. Воронкин и
соавт., 1997 и др.) в качестве консервативных
мероприятий по удалению инородных тел наружного слухового прохода предлагаются промывание теплой водой либо инструментальные
манипуляции. Однако следует помнить, что эти
методы имеют свои ограничения. Наличие в барабанной перепонке перфорации, особенно сухой, «скользкие» или острые предметы, полная обтурация и др. требует использования иных
методик. Среди них – аспирация и адгезия. Иногда действительно удается удалить круглые
вклиненные инородные тела, используя специальный наконечник для всасывания в виде воронки (по Н. Schuknecht), иногда довольно успешно применим и магнит. Тем не менее, порой
«сила тяги» в обоих случаях бывает не вполне
достаточной. В такой ситуации мы считаем целесообразным использование цианакрилата («супер
клея»). История метода насчитывает уже сорок
лет (первое сообщение об использовании клея
для удаления инородного тела из уха было опубликовано M. Zeinulabdeen в 1977 году, а конкретно циалокрината – M.P. Thompson в 1984). Но
несмотря на периодические публикации (Hanson
et al., 1994 (в том числе и об удалении таким же
образом инородных тел из носа); Pride et al.,
1989; Benger et al., 2000 и др.) указанный способ
не получил широкого применения.
Техника метода заключается в следующем. В зависимости от размера и массы предмета, на конец тупого пластика (можно использовать стержень от «ватной палочки») либо туго

накрученного «ватничка» наносится небольшое
количество цианакрилового клея. «Инструмент»
вводится в наружный слуховой проход до соприкосновения с инородным телом и для достижения плотной фиксации соблюдается экспозиция 30-60 с, после чего выполняется плавная
экстракция. Среди недостатков метода можно
указать на необходимость соблюдения временного режима, который хотя и не превышает 1
мин., но при работе с детьми не всегда достижим. Среди достоинств – легкость, простота,
доступность, безопасность и эффективность.
Одним из извлеченных нами таким образом инородных тел была диодная лампочка, которая находилась в левом наружном слуховом
проходе у восьмилетнего мальчика. Всякие другие попытки ее удаления были неудачными, при
этом существовала и реальная опасность ранения уха осколками стекла.
Выводы
1. Предложенный способ позволяет облегчить и ускорить удаление гладких, обтурирующих и вклиненных инородных тел, которые
иным способом извлечь не удается.
2. Использование цианакрилового клея предусматривает удаление инородного тела из наружного слухового прохода без всякой анестезии.
3. Существует значительный потенциал
для дальнейшего исследования по этому вопросу.
4. Целесообразно ознакомление с данной
(и др.) альтернативной методикой в учебном
процессе на курсе ЛОР-болезней и интернатуре
по отоларингологии.
5. Возможно включение описанного способа в перечень методов лечения при составлении соответствующих разделов учебных и методических пособий.

© Д.М. Байрак, Н.Д. Тищенко, 2017

М.І. БЕЗЕГА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ
ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ГОСТРОГО МАСТОЇДИТУ
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 імунофлюоресцентними та інши-
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ми методами дослідження, які виявляють в основному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси.
Інші надають вірусам роль пускового механізму
з подальшим приєднанням бактеріальної флори.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на гострий мастоїдит
шляхом використання нової схеми консервативної терапії та модифікованої антромастоїдотомії
з дренуванням.
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Матеріали і методи дослідження. В період з 2009 по 2016 рр. на базі ЛОР-відділення
Полтавської обласної клінічної лікарні та ЛОРвідділення Міської клінічної лікарні №2 було
обстежено та проліковано 83 хворих на гострий
середній отит, ускладнений мастоїдитом, які
було розподілено на 2 групи: 1-а група (досліджувана) – 48 пацієнтів, та 2-а група (порівняння) – 35 пацієнтів.
Пацієнтам 1-ї групи в комплексне лікування ГМ, окрім загальноприйнятої терапії, додатково призначали препарати, що мають противірусну дію. В залежності від виду наданої
медичної допомоги пацієнти в межах цих груп
були розподілені на підгрупи: підгрупа 1а – лікування проведено без артротомії, застосовувався парацентез та шунтування барабанної перетинки; підгрупа 1б – застосовувалась тунельна
ендоскопічна антротомія, під час якої відновлювалась прохідність антро-тимпанального співустя, яке розширювалось до тих меж, коли при
проведення пневматичної проби повітря або
рідина починали вільно проходити через нього;
підгрупа 1в – хворі з виявленими некротичними
змінами структур соскоподібного відростку, у
яких проводилась модифікована нами антромастоїдотомія.
Пацієнтам підгрупи 2-а (групи порівняння) проводили консервативне лікування в поєд-

нані з парацентезом барабанної перетинки та
тимпанопункцією; пацієнтам підгрупи 2-б виконували класичну антромастоїдотомію.
До схеми стандартного обстеження всіх
пацієнтів було включено комп'ютерну томографію соскоподібних відростків. Перевага надавалась 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 (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОРЗ/ОРВИ – ЛЕЧЕНИЕ
Риносинусит (РС) – инфекционный воспалительный процесс бактериальной или вирусной этиологии, локализирующийся в слизистой
оболочке носа и околоносовых пазухах (ОНП).
Воспалительные заболевания носа и ОНП являются ведущими в оториноларингологии по частоте обращаемости больных как в поликлиники,
так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС развивается на фоне острой респираторной вирусной
инфекции. Считается, что практически при любом ОРЗ в процесс в той или иной степени вовлекаются ОНП. РС не только часто приводит к
временной потере трудоспособности, но и существенно сказывается на качестве жизни больных. Установлено, что клинические проявления
и острого, и хронического РС приводят к ухудшению качества жизни пациента, причем это
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ухудшение даже более выражено, чем при ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). У 26%
больных РС сопровождается развитием или
прогрессированием психической депрессии.
Спектр возбудителей острого бактериального синусита остается относительно постоянным, наиболее часто встречаются Streptococcus
pneumoniae (пневмококк) и Haemophilus
influenzae (гемофильная палочка). Реже возбудителями могут быть Streptococcus pyogenes,
Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, анаэробы. M. catarrhalis чаще является возбудителем острого РС у детей. Значение внутриклеточных возбудителей в этиологии острого РС
пока окончательно не выяснено. По мнению
некоторых авторов, Mycoplasma pneumoniae и
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Chlamydophila pneumoniae могут быть источником воспаления ОНП в 8-25% случаев.
Основными целями при лечении острого
и рецидивирующего РС являются: сокращение
длительности заболевания; предупреждение
развития орбитальных и внутричерепных осложнений; эрадикация возбудителя; предотвратить переход острого синусита в хронический. В
случае необходимости антимикробного лечения
бактериального синусита, антибиотик для лечения синусита обычно выбирается эмпирически в
силу известных недостатков культурального
исследования материала из околоносовых пазух
и инвазивности методик его забора. Эффективная системная антибиотикотерапия обеспечивает более быстрое выздоровление и более высокий процент эрадикации возбудителей. Антибиотикотерапия благодаря угнетению роста бактерий способствует быстрому уменьшению отека слизистой оболочки носа и околоносовых
пазух и, таким образом, восстановлению адекватного дренирования и вентиляции полости
пазух. По современным представлениям новые
макролиды (кларитромицин и азитромицин)
подходят для лечения синуситов пациентов с
аллергией на бете-лактамные антибиотики.

Кроме того, прием азитромицина 1 раз в сутки
коротким курсом повышает приверженность
пациентов к лечению. Короткие курсы азитромицина также эффективны, как более длинные
курсы других антибиотиков в лечении инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР органов.
Азитромицин достигает значительно более высоких концентраций в тканях, чем в плазме. Высокие концентрации в тканях и жидкостях дыхательного тракта обеспечивают оптимальный
эффект в месте инфекции.
Среди всех азитромицинов на рынке Украины особый интерес вызывает «Азибиот»
производства компании КRКА, который производится в соответствии со строжайшими европейскими требованиями на европейском сертифицированном оборудовании.
Все вышеизложенное позволяют рекомендовать «Азибиот» при бактериальном осложнении ОРЗ. Короткий, простой, эффективный курс антибиотикотерапии обеспечивает
пациенту комфортный и удобный режим дозирования, что является гарантом, что пациент
будет придерживаться назначений.
Азибиот – 3 таблетки – 3 преимущества:
просто, эффективно, качество КРКА.

© С.Б. Безшапочный, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, Є.В. СМІЯНОВ (ПОЛТАВА, СУМИ; УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
ЗАПАЛЕННЯ ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА
Аденоїди – це патологічне розростання
глоткового мигдалика внаслідок гіперплазії
його лімфоїдної тканини. Остання виникає, як
правило, в дитячому віці і пов’язана з посиленою антигенною стимуляцією. В період статевого дозрівання глотковий мигдалик поступово
зменшується, а тому у дорослих у більшості
випадків він повністю атрофований. Глотковий
мигдалик є частиною системи «MALT»
(mucosal associated lymphoid tissue), виконує
інформаційну, захисну та кровотворну функцію. Тому він є периферичним органом імунної
системи, який у дитячому віці схильний до гіперплазії, а з віком – до інволютивних змін. До
сьогодні зберігається певна плутанина в термінології відносно такого стану. На нашу думку,
термін «гіперплазія глоткового мигдалика»
найбільш повно і правильно відображає суть
цього патологічного процесу.
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Гіперплазія глоткового мигдалика у дитячому віці є однією з найбільш поширених патологій верхніх дихальних шляхів. Внаслідок постійного впливу антигенів у гіперплазованому
глотковому мигдалику досить часто виникають
запальні явища, які іноді набувають хронічної
форми. Запалення глоткового мигдалика відоме
як аденоїдит, супроводжується утворенням густого слизового або гнійного ексудату з подальшим постназальним затіканням останнього.
На жаль, традиційні методи діагностики в
оториноларингології далеко не завжди можуть
визначити сутність захворювання. Тому, на нашу думку, лише огляд носоглотки з використанням ригідних ендоскопів дозволяє візуалізувати патологічний процес у ній. Цей метод у
більшості клінік на сьогодні є рутинним, проте
на первинній ланці лікарі-отоларингологи у більшості випадків не мають відповідного обладЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

нання та не здатні провести адекватну діагностику захворювань носоглотки.
При запаленні глоткового мигдалика його
поверхня покрита шаром слизового або гнійного
ексудату. У зв’язку з цим, будь-які топічні антибактеріальні або кортикостероїдні препарати
малоефективні. Їх вплив на лімфоїдну тканину
самого мигдалика нівелюється сформованим
ексудатом, який не дозволяє їм діяти безпосередньо на лімфоїдну тканину.
У таких випадках, на нашу думку, кожного
разу перед початком етіотропної або патогенетичної терапії необхідно проводити іригаційне
зрошення поверхні глоткового мигдалика сольовими розчинами. Таке очищення його поверхні
від густого ексудату у подальшому дозволяє ак-

тивним молекулам лікарського засобу вільно контактувати із паренхімою і стромою мигдалика, а
також частково відновлює носове дихання.
За нашим власним досвідом, найбільш
оптимальним для іригаційної терапії запальних
захворювань носоглотки є «Хьюмер 150». Лише
цей спрей має достатній тиск, щоб пройти усю
носову порожнину та змити ексудат із поверхні
глоткового мигдалика.
Таким чином, на нашу думку, у клінічний
протокол лікування запалення глоткового мигдалика, який нині перебуває в стадії обговорення, доцільно включити спреї назальних сольових розчинів, які дозволять оптимізувати етіотропну та патогенетичну терапію цього захворювання.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, Є.В. Сміянов, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, А.В. ЛОБУРЕЦ, В.В. ЛОБУРЕЦ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ФРОНТОТОМИИ
Хронический риносинусит относится к
наиболее распространенным заболеваниям в
оториноларингологической практике. В Украине за последнее десятилетие удельный вес риносинуситов ежегодно увеличивается на 1,5-2%, и
они стали самым распространенным хроническим заболеванием.
На этапе раннего послеоперационного периода 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 послеоперационном 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
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

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: в 1-ю (исследуемую) группу был 31 пациент, во 2-ю (контрольную) – 36 пациентов. Статистически группы были однородными. У части
пациентов 1-й и 2-й групп было выполнено хирургическое вмешательство на лобной пазухе 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 0,3-1 ΔкПа∙с/л.
Пациентам обеих клинических групп в
послеоперационном периоде назначалась терапия, составленная на основании современных
протоколов лечения данной нозологии, которая
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включала туалет полости носа с промыванием
водно-солевыми растворами и применение мукорегуляторов. Пациентам 1-й 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-е 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 1-й 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 проведе-

ния туалета полости носа. Продолжительность
интраназального введения препарата составляла
10 дней.
Оценка эффективности предложенного
метода проводилась путем анализа субъективных и объективных данных, которые исследовались до операции, на 3, 5, 7 и 10-е 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, В.В. Лобурец, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, І.С. ГРИШИНА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
Актуальність. Ефективність лікування
пацієнтів із патологічними станами носової порожнини не визначається лише технічно досконало проведеною операцією, велике значення
має ведення хворих у післяопераційному періоді. При проведенні операції відбувається порушення цілісності слизової оболонки, що супроводжується неприємними симптомами та погіршує якість життя пацієнтів. Тому на етапі раннього післяопераційного періоду дуже важливим є досягнення швидкої епітелізації, відновлення носового дихання і як результат зменшення терміну непрацездатності.
Мета – дослідження ефективності інтраназального застосування спрею ксилометазоліну
з декспантенолом у комплексній терапії пацієнтів після перенесених ендоскопічних оперативних втручань у порожнині носа.
Матеріали та методи. На базі оториноларингологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні було обстежено 60 осіб,
госпіталізованих на планове оперативне втручання з приводу септопластики, синусотомії та
поєднаних операцій. Хворим групи порівняння
(n=30) призначалось традиційне післяоперацій-
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не лікування. Хворим контрольної групи (n=30)
було проведено удосконалену методику післяопераційного лікування, при якій інтраназально 3
рази на добу вводили спрей ксилометазоліну з
декспантенолом. Ефективність даної схеми лікування визначали за допомогою оцінки
суб’єктивних (загальний стан за візуально –
аналоговою шкалою, утруднення дихання, втрата нюху, біль) та об’єктивних (клінічні та інструментальні показники) ознак. Оцінка проводилась до операції, на 2, 3, 4, 5, 6, 7-у добу після
операції.
Результати. Пацієнти обох груп з моменту видалення тампону і до 7-ї доби відмічали
покращення
самопочуття,
зменшення
суб’єктивних симптомів, що підтверджувалось
даними об’єктивного дослідження. Проте починаючи з 3-ї доби у пацієнтів дослідної групи
середнє значення вираженості оцінюваних ознак
було менше у порівнянні з контрольною. Дана
динаміка спостерігалась і у наступні дні лікування.
Висновки.
Таким чином, інтраназальне застосування
спрею ксилометазоліну з декспантенолом сприЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

яє механічному видаленню слизу та кірочок,
зменшує набряк та виділення, прискорює процеси епітелізації, є ефективним засобом для відновлення слизової оболонки носа після опера-

тивних втручань на носовій переділці та навколоносових синусах, що сприяє більш швидкому
усуненню неприємних симптомів, забезпечуючи
покращення життя пацієнтів.

© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, І.С. ГРИШИНА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ РИНОСИНУСИТИ
З ОБТЯЖЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ
За останні роки відмічається зростання
частки захворювань носа та приносових пазух,
що пов'язано із забрудненням атмосферного повітря та високою алергізацією населення. Алергічні реакції реєструються більш ніж у 50% населення Європи, з них більше 30% - у дітей. При
цьому більш ніж у 10% дитячої популяції мають
місце клінічні симптоми алергічного захворювання: в 5-10% випадків спостерігається бронхіальна астма (БА), в 1-3% - атопічний дерматит
(АД), в 20-40% - алергічний риніт (АР). Встановлено, що у розвитку запалення велике значення
має молекула міжклітинної адгезії ICAM-1, яка
є рецептором для 90% риновірусів. В умовах
розвитку процесу запалення, при стимуляції
цитокінами, експресія ICAM-1 на цитоплазматичній мембрані різко збільшується. Тому у пацієнтів з алергією в анамнезі значно підвищений
рівень ICAM-1, тобто вони більш схильні до
захворювань на ГРВІ. За даними КТ і МРТ, набряк, катаральне запалення та застій у приносових пазухах виявляється майже у 90% хворих на
ГРВІ, що дозволяє стверджувати про наявність у
них вірусного риносинуситу.
Результати спеціальних досліджень свідчать про те, що весь перебіг запального процесу
регулюється переважно ендогеними хімічними
речовинами, що з’являються в осередку ушкодження – медіаторами запалення. За даними літератури, додавання антилейкотрієнових препаратів до традиційних антигістамінних лікарських засобів дає можливість більш ефективно
впливати на патогенетичний аспект алергічного
запалення, що супроводжується викидом як гістаміну, так і лейкотрієнів.
Мета досліджень – вивчення ефективності
застосування комбінації монтелукасту та левоцетиризину у комплексній терапії гострого риносинуситу у пацієнтів з обтяженим алергічним

анамнезом. На базі кафедри оториноларингології з офтальмологією ВДНЗУ «УМСА» під спостереженням знаходилось 58 пацієнтів з діагнозом гострий риносинусит вірусної та бактеріальної етіології, з алергією в анамнезі. Хворі були розподілені на 2 групи. До першої (контрольної) групи увійшли 28 пацієнтів, які отримували стандартне лікування. До другої (дослідної) групи – 30 пацієнтів, котрі отримували
комбінацію монтелукасту 10 мг, левоцетиризину дигідрохлориду 5 мг.
Ефективність лікування оцінювалась за
допомогою щоденників самоспостереження пацієнтів, де відзначались суб’єктивні симптоми
(відчуття закладеності носа, ринорея, біль в ділянці пазух, гіпосмія). Симптоми пацієнти відмічали на 1, 3, 5, 10, 14-у добу спостереження
(за 4-бальною шкалою). Додатково оцінювались
дані об’єктивного дослідження, що включали в
себе оцінку загального стану пацієнта, ендориноскопічне дослідження (ендоскопи Hopkins II
Karl Storz 00, 300).
За результатами дослідження встановлено, що пацієнти дослідної групи відмічали виражене відчуття закладеності носа та значне
зниження об’єму виділень з порожнини носа у
порівнянні з відповідними показниками контрольної групи. Відновлення нюхової функції було
на 0,5 балів швидшим у пацієнтів дослідної групи.
Таким чином, комбіноване застосування
комбінації монтелукасту та левоцетиризину у
комплексній терапії гострих риносинуситів, у
пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом, дозволяє пришвидшити процес одужання у
порівнянні зі стандартними методами, забезпечити швидке зменшення суб'єктивних та об'єктивних клінічних показників та скоротити термін тимчасової непрацездатності.

© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017
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С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, І.С. ГРИШИНА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ
З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
Актуальність. Гострі риносинусити займають одне з перших місць серед захворювань
ЛОР-органів. Доведено, що у пацієнтів з ГРВІ
виявляються ознаки риносинуситу (А.С. Лопатін, 2000). За даними комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії, у 90% хворих на ГРВІ у
приносових синусах виявляють зміни у вигляді
реактивного набряку, катарального запалення
слизової оболонки та порушення реології секрету (М.А. Завалій, 2014). До 80% гострих риносинуситів мають вірусну етіологію, у 56% випадків захворювання трансформується у поствірусний риносинусит, у 5-8% випадків – у бактеріальний (В.І. Попович, 2015). Як відомо, гостре
запалення носової порожнини та приносових
синусів супроводжується утрудненням носового
дихання, ринореєю внаслідок набряку слизової
оболонки, що призводить до порушення функціонування мукоциліарного транспорту та застою секрету. З цією метою принципово важливим у комплексному лікуванні гострих риносинуситів є застосування препаратів із протизапальною та секретолітичною дією.
Менше за все побічних ефектів та протипоказань мають препарати рослинного походження. На сьогоднішній день, необхідна доказова база ефективності є лише у деяких фітопрепаратів, заснована на результатах якісних рандомізованих плацебоконтрольованих досліджень. До таких лікарських засобів, рекомендованих МОЗ України для лікування гострих риносинуситів з доказовим рівнем 1b, належить
миртол стандартизований.
Мета дослідження. Визначити ефективність застосування миртолу стандартизованого у
комплексному лікуванні хворих на гострі риносинусити.

Матеріали і методи дослідження. На
базі Міської клінічної поліклініки №4 м. Полтави нами було відібрано 32 хворих на гострі вірусні риносинусити, які були розподілені на 2
групи – контрольну та дослідну по 16 чол. у кожній. Усі пацієнти були обстежені ендоскопічно. Алгоритм комплексної терапії гострих риносинуситів був складений згідно протоколів МОЗ
України. Єдиною відмінністю було те, що пацієнти дослідної групи отримували миртол стандартизований у дозі 300 мг 3 рази на день.
Результати дослідження. За допомогою
листа спостереження проводилась суб’єктивна
оцінка стану пацієнта у динаміці за такими критеріями, як закладеність носа, ринорея, втрата
нюху та біль у ділянці синусів. Об’єктивну оцінку проводили за допомогою риноскопії за 3
критеріями: гіперемія слизової оболонки носової порожнини, набряк носових раковин, патологічні виділення у носовій порожнині. Оцінку
кожної ознаки проводили за 4 – бальною шкалою. Оцінювання проводилось на 1, 4, 7-й день
звернення до лікаря. У результаті дослідження у
дослідній групі було відмічено більш швидке
зменшення симптомів захворювання на 0,7 балів
у порівнянні з контрольною групою. Даний лікарський засіб проявив високу ефективність у
зменшенні симптомів бронхообструкції у хворих на гострі риносинусити у поєднанні із супутньою бронхолегеневою патологією.
Висновки.
Включення секретолітичного препарату
миртолу стандартизованого до комплексної терапії гострих риносинуситів підвищує ефективність лікування, зменшуючи термін непрацездатності та покращуючи якість життя хворих.

© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017

В.В. БЕРЕЗНЮК, Я.Ю. ГАПОНЕНКО, И.В. БЕРЕЗНЮК (ДНЕПР, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С РЕФЛЮКС-АССОЦИИРОВАННЫМ ФАРИНГИТОМ
В последние годы пристальное внимание
отоларингологов привлекают атипичные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) (Ю.М. Калашник, 2010), которая на
протяжении последних десятилетий стабильно
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диагностируется у 40% взрослого населения. На
Монреальском консенсусе гастроэнтерологов
(2005 г.) определены внепищеводные синдромы
с установленной связью с ГЭРБ: рефлюкскашель, рефлюкс-ларингит, рефлюкс-астма и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

синдромы, связь которых с ГЭРБ предполагается: фарингит, синуситы, и рецидивирующий
средний отит. Одним из факторов, приводящих
к развитию внепищеводных проявлений ГЭРБ
считают высокие гастроэзофагеальные рефлюксы, которые перемещаются проксимально до
верхнего пищеводного сфинктера и выше, оказывая непосредственное воздействие на глотку
и верхние дыхательные пути (И.Е. Погосова,
ЮЛ. Солдатский, 2007). Причиной является желудочно-кишечное содержимое, проникающее в
пищевод и затем в гортаноглотку через верхний
пищеводный сфинктер. Признаками ГЭРБ при
этом синдроме могут быть: функциональная
дисфония, грубый лающий кашель, ларингит,
редко ларингеальный круп, язвы, гранулемы,
полипы голосовых связок, подглоточный стеноз
гортани, рак гортани, средний отит, оталгии,
ринит, ощущение комка в горле.
Большинство пациентов, страдающих
ГЭРБ и обращающихся к отоларингологу, не
имеют патогномоничных жалоб. Для хронического фарингита характерно несоответствие
между жалобами и клиническими проявлениями: часто при значительных субъективных неприятных ощущениях больного отмечаются минимальные фарингоскопические изменения и,
наоборот. При этом нет стойкого эффекта от
лечения. Может отсутствовать изжога, отрыжка,
боли за грудиной, икота.
Целью работы является исследование
частоты
встречаемости
рефлюксассоциированной ФЛР у амбулаторных длительно лечащихся пациентов с хроническим фарингитом.
В ходе проведенного исследования за период 2015-2017 гг. нами обследовано 33 амбулаторных пациента с хроническим фарингитом в
возрасте от 21 до 62 лет. Мужчины среди них
составили 14 человек, женщины 19. У 8 пациентов выявлен хронический субатрофический фарингит, у 4 –хронический катаральный фарин-

гит, у 21 – гипертрофический фарингит.
Длительность заболевания составила от 1
до 5 лет при многократном обращении к ЛОРврачу и постоянном безуспешном лечении различными антисептиками, антибиотиками, народными средствами. Все пациенты вне зависимости от наличия жалоб со стороны ЖКТ направлены для ФГДС и обследования к гастроэнтерологу. У 27 (81,8%) из них была выявлена
следующая патология в различных комбинациях: гастродуоденит – 16 (59,3%) случаев, дискинезия верхнего отдела ЖКТ (недостаточность
кардии) – 15 (55,6%), рефлюкс-эзофагит – у 20
(74,1%) больных, врожденная частичная дуоденальная непроходимость – у 8 (29,6%), дуоденогастральный рефлюкс – у 3 (11,1%), гиперсекреторный гастрит – у 3 (11,1%). Основные проявления ГЭРБ – изжога и рефлюкс-эзофагит отмечены у 12 (44,4 %) больных хроническим фарингитом, что не исключает наличия высокого
гастроэзофагеального рефлюкса. После установления гастроэнтерологом диагноза ГЭРБ и
мониторирования рН в стандартную терапию
хронического фарингита включали антирефлюксную терапию в течение двух месяцев. На
фоне сочетанной терапии отмечалось значительное улучшение в течении хронического фарингита, а также данных суточного мониторирования рН, в то время как многочисленные
курсы стандартного лечения хронического фарингита для этих больных оказываются малоэффективными.
Таким образом, длительно болеющие пациенты с хроническим фарингитом и отсутствием стойкого положительного результата лечения
у отоларинголога должны быть консультированы гастроэнтерологом с последующим обследованием фиброэзофаго-гастродуоденоскопии и
мониторинга рН для выявления ГЭРБ независимо от наличия признаков заболевания ЖКТ, что
позволит назначить адекватное этиотропное
лечение и улучшить качество терапии.

© В.В. Березнюк, Я.Ю. Гапоненко, И.В. Березнюк, 2017

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЁВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Сегодня одним из наиболее перспективных направлений реабилитации пациентов со
значительной потерей слуха является кохлеарная имплантация (КИ). Современные модели
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

кохлеарных имплантов обеспечивают адекватное восприятие речи и, тем самым, хорошую
социальную реабилитацию пациентов. С помощью кохлеарного импланта глухие люди спо-
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собны слышать звуки нормальной громкости и
ориентироваться в звуковой среде. В настоящее
время большинство таких пациентов составляют
дети с врожденной глухотой.
Как известно, результаты КИ зависят от
ряда причин: возраста ребенка и времени возникновения нарушения слуха, характеристик
используемого импланта, индивидуальных особенностей пациента и организации процесса
слухоречевой реабилитации. Слух должен стать
неотъемлемой частью жизни ребенка, с возрастом должны развиваться и постоянно улучшаться его коммуникативные навыки.
В ЛОР-клинике Днепропетровской медицинской академии за 11 лет было прооперировано 142 пациента с глухотой. Целью настоящей
работы было определение социальной адаптации 42 детей с пре- или перилингвальной глухотой через 6-11 лет после КИ.
Пациенты были распределены по возрасту проведения операции на 3 группы: 20 детей
(47,6%) – 1-3 года; 17 детей (40,5%) – 3,1-6 лет;
5 перилингвально оглохших детей (11,9%) – 6,112 лет.
Исследование проводилось с помощью
специально разработанных тестов «Оценка слухоречевого развития детей с кохлеарными имплантами (EARS)». Указанные тесты и анкеты
давали возможность оценить эффективность
использования кохлеарного импланта, навыки и
динамику слухо-речевого развития, и то, насколько ребенок использует имеющиеся у него
слуховые и речевые навыки в реальной жизни, а
не только на занятиях. Это особенно важно для
детей, обучающихся в учреждениях для слабослышащих.
Возраст
оперированного ребенка
1 – 3 года
3,1 – 6 лет
6,1 – 12 лет

отличный
17 (85%)
4 (23,5%)
1 (20%)

Необходимо подчеркнуть, что с возрастом
дети более бережно относятся к наружной части
импланта. С одной стороны, удлиняется срок
службы речевого процессора и комплектующих,
с другой – пропадает необходимость в периодическом наблюдении у специалиста и, соответственно, в регулярных настройках.
Таким образом, кохлеарная имплантация
является сегодня единственным методом адекватного восстановления слуха у глухих пациентов. При правильно проводимой организации

По результатам пользования речью все
дети распределялись на три группы следующим
образом. Первая группа (удовлетворительный
результат) – для общения ребенок активно использует жесты. Речь этих детей разборчива
лишь в отдельных словах, если видна артикуляция ребенка, известна тема беседы и собеседник
сконцентрирован на слушании. Важно подчеркнуть, что все дети этой группы пользуются кохлеарным имплантом и имеют слуховые ощущения. Плохое развитие речи, на наш взгляд, связано с низкой мотивацией родителей и изначальным обучением ребенка в учреждениях для
глухих.
Вторая группа – (хороший результат) –
дети активно пользуются связной речью, которая понятна человеку, имеющему опыт восприятия речи глухих людей, собеседнику не требуется постоянно концентрироваться на слушании. Большинство детей этой группы были прооперированы в возрасте более трех лет и в настоящее время обучаются в общеобразовательных школах с акцентом на логопедические занятия.
Третья группа – (отличный результат) –
дети пользуются связной речью, которая понятна всем окружающим в разных ежедневных ситуациях. Большинство пациентов были прооперированы в возрасте до 3 лет, родители принимали активное участие в реабилитации. Все дети этой группы используют более современные
типы речевых процессоров и посещают общеобразовательные учебные заведения.
Результаты речевой реабилитации в зависимости от сроков операции представлены в
таблице.
Результат речевой реабилитации
хороший
удовлетворительный
2 (10%)
1 (5%)
10 (58,8%)
3 (17,7%)
4 (80%)
-

процесса слухоречевой реабилитации у большинства детей удается достигнуть хороших результатов и полной социальной реабилитации.
Периодически проводимая оценка предоставляют педагогу и родителям важную информацию о развитии слухового восприятия
имплантированного ребенка, помогают понять,
правильно ли идет процесс реабилитации, формируют у родителей цели и понимание того, как
можно развивать слух и речь в домашних условиях.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачёва, 2017
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М.О. БОНДАРЕНКО, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДИХАЙТЕ КРАЩЕ – ЗАСТОСОВУЙТЕ ІННОВАЦІЙНИЙ
ПІДСИЛЮВАЧ НОСОВОГО ДИХАННЯ (NASAL BOOSTER)
Носове дихання – дивовижний феномен.
Його порушення викликає ослаблення пам'яті,
уваги і сповільненість процесу мислення.
З`являється схильність до простудних захворювань, підвищується втомлюваність і надмірно
збуджується нервова система. Відбувається
зменшення вмісту кисню в артеріальній крові та
знижується інтенсивність протікання окислювальних процесів в тканинах. Також носова порожнина виконує роль своєрідного фільтра, додатково зволожуючого і частково зігріваючого повітря. Важливе значення має і постійна стимуляція рецепторної зони носових порожнин. Нажаль, звичка дихати ротом шкідливо відбивається на стані здоров’я: порушується ритм дихання, знижується легенева вентиляція, обмежуються дихальні рухи грудної клітки.
Отже, як бути людям з деформацією
структур носового клапану, що є причиною
утрудненого носового дихання? Людям похилого віку, у яких крила носу складаються за рахунок атрофії м’язів? А хропіння через закладеність носа – не одна сім'я страждає від його наслідків. І ще одна проблема, людина вирішила
зайнятися спортом: ранкові пробіжки, тренажерний зал, а у нього збивається ритм при фізичних навантаженнях, не вистачає повітря, доводиться дихати ротом. Ми вже не згадуємо про
професійних спортсменів, яким не дозволяється
користуватися назальними краплями через допінг- контроль.
Наша компанія пропонує єдиний на ринку
України багатофункціональний продукт –
NASAL BOOSTER Whirl (пристрій для підсилення носового дихання), який вирішує ряд
проблем з диханням, у тому числі зазначені вище. Ідею створення даного інноваційного пристрою ми виношували роками і нам приємно,
що вона втілилася в життя. Головна мета нашого девайса – забезпечити здорове і безпечне дихання, як при фізичних навантаженнях, так і під
час сну. Саме тому був створений пристрій для
полегшення і покращення носового дихання –
NASALBOOSTER. Він незамінний для людей з
викривленням передньої хрящової частини носової перетинки. NASALBOOSTER використо-

вується при боротьбі з хропінням та для покращення сну в цілому. Сприяє правильному диханню під час малих і середніх фізичних навантаженнях. А саме – дозволяє дихати носом і насичує організм киснем на 42% більше, ніж при
звичайному вдиху.
NASAL BOOSTER – це стиль здорового
способу життя, здорового дихання, незважаючи
на несприятливі фактори. Наш девайс – це альтернатива назальним деконгестантам і хірургічним методам лікування утрудненого носового
дихання. Він зроблений з гіпоалергенного полімеру Medipren (виробник Швеція), який виготовлено з сировини, призначеної для медичного
використання. У конструкції підсилювача передбачено встановлення змінного фільтра, який
захищає від потрапляння пилу, шерсті тварин,
повітряних алергенів в побутових умовах, на
вулиці і на природі, затримуючи шкідливі частинки розміром більше за 10 мікрон і допомагає
уникнути подразнення слизової оболонки носа.
Викривлена перетинка носа в хрящовому відділі, деформація носового клапана утруднюють
носове дихання. Щоб зробити глибокий вдих,
доводиться
докладати
зусилля.
NASAL
BOOSTER вирівнює носові хрящі і таким чином
відновлює дихання. Це безболісний процес.
NASAL BOOSTER повторює форму носового
клапана за рахунок своєї еластичності і просто
утримує викривлені хрящі в правильному, серединному положенні. У середині NASAL
BOOSTER розташована турбіна з п'ятьма крилами. Повітряний потік потрапляє в турбіну і
отримує там додаткову силу, швидкість. Таким
чином, за один вдих пацієнт може отримати більше повітря, ніж за звичаєм.
Український
інноваційний
пристрій
NASAL BOOSTER відновлює носове дихання та
може слугувати альтернативою судиннозвужуючим краплям та навіть в деяких випадках
хірургічному втручанню в порожнині носа, тим
самим покращуючи носове дихання та якість
життя людини.
Колектив ТОВ «Оспішес Україна» відкритий для подальшої плідної співпраці з лікарями.

© М.О. Бондаренко, І.І. Горішній, 2017
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПЕРЕВАГИ ТОПІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ФОРІНЕКС-СПРЕЮ
(МОМЕТАЗОНУ ФУРОАТ) ПРИ ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
ТА ГОСТРОГО РИНОСИНУСИТУ
Європейська академія алергології і клінічної імунології (ЕААСІ), при схваленні Європейського ринологічного товариства, у 2005 році видала науково обґрунтоване керівництво по
діагностиці і лікуванню риносинуситу (РС)
(Fokkens et al. 2005). В даному документі та Європейському меморандумі по РС і назальному
полінозу (EPOS), РС визначається як запалення
слизової оболонки носа і приносових пазух. На
основі урахування доказових рекомендацій кращих світових оториноларингологів, алергологів,
імунологів і мікробіологів у 2012 році EPOS було переглянуто, доповнено і видано нову його
редакцію.
Керівництво ЕААСІ в якості ефективної
терапії алергічного риніту (АР) та ГРС рекомендує застосування топічних ендоназальних кортикостероїдів (ЕК), таких як мометазону фуроат
(МФ).
Згідно результатів проведених досліджень
іn vitro, МФ пригнічує продукцію лейкоцитами
медіаторів запалення, таких як інтерлейкін (IL4, IL-5) та інтерферон-γ, а протизапальна дія ЕК
здійснюється через зв'язування рецепторів з
глюкокортикостероїдом (Umland et al. 1998).
Потенціал ЕК у відношенні до системних
побічних ефектів корелює з системною біодоступністю. Саме МФ володіє фактично невиявленою біодоступністю (<0,1%). Системна біодоступність інших ЕК находиться в діапазоні від
<2%для флютиказону пропіонату до 10% для
буденісоніду, 44% для беклометазону і понад
80% для дексаметазону (Frieri et al. 1998). МФ
не впливає на рівні кортизолу в плазмі крові

дорослих після 1 року лікування або при 20кратному перевищенні рекомендованої дози
(Brannan M et al. 1998). МФ також не впливає на
функцію
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової
системи, а також у дітей віком від 3 до 9 років
МФ 100мкг 1 раз на добу не продемонстрував
ніякого впливу на ріст протягом 1 року лікування (Schenkel et al. 2000).
Щодо безпечності та переносимості МФ
при АР і ГРС, то тут слід зазначити, що згідно
ряду проведених досліджень МФ добре переноситься пацієнтами при застосуванні як окремо,
так і в якості допоміжного засобу, з низькою
частотою небажаних явищ, яка є аналогічною до
плацебо (Meltzer et al., 2000). Більш того, результати клінічних досліджень не підтверджують підвищення ризику безуспішного лікування
або рецидивуючих інфекцій при застосуванні
МФ при ГРС (Nayak et al. 2002).
На сьогоднішній день в Україні у арсеналі
оториноларингологів є потужний топічний ЕК у
вигляді ФОРІНЕКС-спрею, який виробляється в
Канаді Apotex inc на замовлення ПАТ «Фармак»
і відповідає всім міжнародним стандартам якості. ФОРІНЕКС є біоеквівалентним до препаратуоригіналу і в Orange Book лічиться не брендованим для України мометазону фуроат Apotex inc.
Результати чисельних проведених міжнародних клінічних досліджень доводять, що саме
МФ представляє собою ефективний та безпечний лікарський засіб, який рекомендовано Європейською академією алергології та клінічної
імунології (EAACI) до застосування при АР і
ГРС у дітей і дорослих.

© Ю.В. Гавриленко, 2017

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНИЙ ВИБІР АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ У ДІТЕЙ
Гострі запальні захворювання ЛОРорганів у дітей є провідною патологією серед
усіх захворювань, що вимагають призначення
антибіотиків. Близько 50% всіх антибактеріальних препаратів, які виписуються лікарями в сві-
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ті, припадає на антибактеріальні препарати, які
призначені для лікування гострих отитів.
Згідно рекомендацій Американської педіатричної академії (ААР) 2013 р. по діагностиці
гострого середнього отиту (ГСО) у дітей, лікар
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повинен діагностувати ГСО у дитини при помірному та різкому вибуханні барабанної перетинки чи при виникненні отореї, не пов’язаної з
зовнішнім отитом; лікар повинен діагностувати
ГСО у дитини з легким вибуханням барабанної
перетинки і недавнім (до 48 годин) дебютом
вушного болю (притискування, сіпання, потирання вушної раковини дітьми на домовленевому етапі розвитку) чи інтенсивної гіперемії барабанної перетинки; лікар не повинен діагностувати ГСО у дитини при відсутності ексудату в
барабанній порожнині.
При лікуванні ГСО за рекомендаціями
ААР 2013 р.: у дітей до 6-місячного віку з підтвердженим діагнозом або при наявності підозри
на нього призначення антимікробних препаратів
обов'язково; у віці від 6 місяців до 2 років як
при достовірному ГСО, так і в разі сумнівного
ГСО антибіотики призначаються при тяжкому
перебігу захворювання та спостереження – при
неважких випадках; у дітей старше 2 років проведення антибактеріальної терапії показано при
важких випадках ГСО; при сумнівному діагнозі
рекомендується спостереження лікарем захворювання в динаміці, при необхідності – здійснення антибактеріальної терапії виходячи з клінічної картини та динаміки захворювання.
За рекомендаціями італійських авторів,
при неускладненому ГСО у дітей у віці від 0 і до
24 міс призначення антибактеріальних препаратів показано в усіх випадках при однобічному і
двобічному процесі, і тільки при однобічному
процесі у дітей старше 24 міс рекомендується
динамічне спостереження.
Основні вимоги до антибіотиків при лікуванні захворювань ЛОР-органів: фармакокінетика,

що забезпечує адекватні концентрації у вогнищі
інфекції – Т>МПК=25-50% (для b-лактамів), здатність до проникнення через гематоенцефалічний
бар'єр у разі виникнення ускладнень, висока біодоступність та безпека при прийомі всередину,
можливість використання в післяопераційному
періоді (для стаціонарних хворих), максимально
зручний режим прийому і дозування.
Саме всім цим вимогам відповідає сучасна форма диспергованих таблеток солютаб, яка
згідно рекомендацій ВОЗ включена до Переліку
«лікарських препаратів першої необхідності»
(WHO Essential Medicines) (2007-2011 рр). Перевагами безпечного призначення препаратів
флемоксин або флемоклав солютаб® є швидке
всмоктування та створення у крові концентрації
амоксициліну до 93%, що порівняно з концентраціями при парентеральному введенні, можливості більш ефективного «захисту» амоксициліну від β-лактамаз, зниження часу знаходження
діючої речовини в кишківнику і «залишкової
концентрації», що веде до зниження ризику розвитку небажаних реакцій з боку шлунковокишкового тракту, в т.ч. виникнення антибіотик-асоційованої діареї.
Згідно вітчизняним рекомендаціям, які
описані у національному підручнику «Дитяча
оториноларингологія» за редакцією А.А. Лайко
та співавторів, системну антибактеріальну терапію у дітей при ГСО рекомендовано призначати
в першій фазі перебігу захворювання: препаратами вибору стартової терапії є амінопеніциліни
або захищені амінопеніциліни (флемоксин солютаб® або флемоклав солютаб®). Тривалість
лікування ГСО антибактеріальними препаратами у дітей становить 7-10 днів.

© Ю.В. Гавриленко, 2017

О.О. ГАЛАЙ, С.Ю. КАРП (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ТИТАНОВИХ ПЛАСТИН ПРИ РЕЗЕКЦІЇ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
У ХВОРИХ З МІСЦЕВО-ПОШИРЕНИМИ ПУХЛИНАМИ
СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА І РОТОГЛОТКИ
Комбіновані хірургічні втручання у хворих з місцево-поширеним раком (МПР) слизової
порожнини рота і ротоглотки деколи потребують проведення сегментарної резекції нижньої
щелепи. Для встановлення цілісності дуги нижньої щелепи в деяких випадках доцільним є застосування титанових пластин.
Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 20 хворих з МПР слизової
порожнини рота і ротоглотки, яким проведено
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

заміщення дефекту нижньої щелепи після її резекції титановими пластинами.
Результати та обговорення. В нашому
дослідженні в 9 випадках, при малих дефектах
щелепи до 2 см, її цілісність встановлювали
шляхом фіксації резекованих кінців мініпластинами, що забезпечувало добрі косметичні та
функціональні результати.
У 11 випадках дефект нижньої щелепи
був замінений реконструктивною пластиною. У
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2 випадках, при масивній кістковій деструкції з
розповсюдженням процесу на гілку нижньої
щелепи, коли оперативне втручання передбачало і видалення суглобового паростка, дефект
виповнювали реконструктивною пластиною з
ендопротезом суглобової головки. Встановлення
останньої виконували шляхом фіксації кінця
трансплантата у суглобовій впадині за рахунок
ушивання суглобової капсули і жувальних
м’язів. При проведенні згодом лікувальної фізкультури обмеження в рухах нижньої щелепи
було мінімальним.
Вважаємо доцільним виділити наступні
особливості використання реконструктивних
титанових пластин.
- Перед виконанням резекції необхідно
змоделювати форму пластини відповідно до форми нижньої щелепи.
- Пластина розташовується таким чином,
щоб встановити в першу чергу нижній край тіла
нижньої щелепи, який є більш значущим з косметичної точки зору.
- Ощадливе відношення до тканин, які
оточують нижню щелепу: якщо це можливо з
онкологічної точки зору – не резекувати окістя,
а залишати на відсепарованому щічному клапті
для профілактики прорізування пластини.
- Остеосинтез пластинами передбачає:
анатомічну репозицію фрагментів; стабільну
внутрішню фіксацію, яка відповідає місцевим
біомеханічним вимогам; збереження кровопос-

тачання фрагментів кістки і м’яких тканин шляхом атравматичної хірургічної техніки.
- З великою обережністю належить використовувати реконструктивні пластини у хворих, яким проводиться резекція нижньої щелепи
з причини променевого остеомієліту, оскільки в
результаті запально-некротичних процесів в
м’яких тканинах можлива недостатність тканин
навколо титанової конструкції.
Перевагою титанових імплантатів є: особлива корозійна стійкість, не токсичність, відсутність фактору біологічної несумісності (біоінертність); високі механічні властивості (міцність,
пластичність, гомогенність); відносна простота
виготовлення, зберігання і стерилізації. Вище
згадані фактори сприяють запобіганню деформації обличчя, полегшенню догляду за хворими,
зменшенню відчуття дискомфорту у пацієнта.
Ускладнення, які були зумовлені частковим оголенням встановленої титанової пластини
і частковим некрозом шкірного фрагмента з
утворенням оростоми діагностовано у 36,4% (4 з
11) хворих. В одному випадку спостерігали повне пластини, в зв’язку з чим остання була видалена.
Висновки. Використання реконструктивних титанових пластин різних конструкцій для
закриття дефекту нижньої щелепи, з одного боку, є найпростішим методом, а з іншого – їх використання дозволяє досягнути високих естетичних і функціональних показників.

© О.О. Галай, С.Ю. Карп, 2017

Г.І. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, В.В. ЛИСЕНКО, В.М. АРНОЛЬДІ, О.Ю. МЕРКУЛОВ,
Ю.В. ТИМОШЕНКО, О.Є. СВІТЛИЧНИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СКЛАДНОЇ
ЗУБОПРОТЕЗНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Необхідність протезування відсутніх зубів зберігає свою щоденну актуальність в першу
чергу через необхідність відновлення функціональної складової і рештою естетичної. Активне
поширення імплантаційних методів зубопротезної реабілітації хворих все частіше долучає отоларингологів до сумісної із стоматологом праці.
Головним чином, це вирішення питань діагностики та корекції патології верхньощелепних синусів. Найчастішим протипоказанням до проведення імплантації на верхній щелепі в ділянці
молярів та премолярів є патологія верхньощелепного синуса. Таким чином саме від висновків

20

отоларинголога в більшості випадків залежатиме вибір стоматологом подальшої тактики протезування (бікортикальна імплантація, субантральна аугментація та імлантація або безімплантаційні методи протезування).
На основі ретроспективного аналізу 21
випадки консультацій та обстеження хворих, що
були направлені стоматологом на консультацію
до отоларинголога через виявлену на етапі передопераційного обстеження патологію верхньощелепних синусів, ми визначили основні
найбільш важливі проблемні питання в комплексному підході до таких хворих.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

В першу чергу це відсутність єдиного погляду між отоларингологом та стоматологом на
роль, функцію та значення патологічних процесів в ділянці «альвеолярний паросток – верхньощелепний синус – ніс». Так, в 25% випадків
спостерігалася різниця в використанні термінології («гайморит» - «верхньощелепний синусит», «ретенційна кіста» - «мукоцеле», «кістогранульома» - «радикулярна кіста» та інш.).
Майже в 90% випадків в отоларингологів
спостерігається відсутність загальних знань та
розуміння особливостей обстеження та лікувального підходу до контингенту хворих, що мають дентальну патологію та/або потребують
комплексної зубопротезної реабілітації. Це може призводити до того, що буде обрано некоректний об`єм лікування (так наприклад, при хронічному риносинуситі що тривало знаходиться в
стадії ремісії не буде враховано та відкореговано патологію в ділянці співвустя та остеомеатального комплексу не зважаючи на відсутність
рецидивів. Така тактика може бути виправдана в
більшості подібних випадків, але у випадку подальшої субантральної аугментації порушена
функція співвустя призведе до загострення синусита та виникненню ускладнень після субантральної аугментації). Таким чином отоларинголог повинен знати загальні особливості різних
методів імплантаційної реабілітації та враховувати їх особливості при проведені діагностики
та лікування таких хворих.
Така сама кількість стоматологів не враховують особливості мукоциліарного кліренсу
синуса, стан остеомеатального комплексу та
особливості вентиляційно-дренажної функції
синусу. Не завжди мають поглиблені знання про
принципи і патофізіологічні основи методів функціональної хірургії синусів. Це може призво-

дити до надлишково радикальних втручань на
синусі.
В 75% випадків призначені рентгенологічні та томографічні дослідження не враховували
зацікавлені суміжні ділянки, що призводило до
необхідності повторного призначення частково
дублюючих досліджень. В двох випадках діагностика обмежувалася лише рентгенологічними
дослідженнями, що, на нашу думку, неприпустимо у хворих яким планується імплантаційна
реабілітація.
Зважаючи на отримані дані ретроспективного аналізу можна зробити висновки. Не зважаючи на зростання кількості пацієнтів, що потребують сумісної діагностично-лікувальної
роботи отоларинголога та стоматолога спостерігається дефіцит знань із суміжних спеціальностей між цими спеціалістами. Як результат, в ряді випадків між спеціалістами втрачається єдиний погляд на лікувальні та діагностичні підходи, а іноді виникають протиречиві судження. В
такій ситуації особливого значення набуває
практика сумісної роботи та налагодження ефективної комунікації між спеціалістами, поглиблення відповідних знань в суміжних дісциплінах. Також із поширенням імплантаційних методів зубопротезної реабілітації хворих необхідно вносити відповідні корективи при оцінці
патологічних станів синусів та порожнини носа
і обранні подальшої лікувальної тактики. Проведення томографічного обстеження з урахуванням прилеглих анатомічно та функціонально
пов`язаних ділянок повинно бути методом вибору на початку обстеження таких хворих. Це
значно підвищує інформативність дослідження,
як для стоматолога так і для отоларинголога, та
істотно знизить відсоток дублюючих досліджень.

© Г.І. Гарюк, О.Г. Гарюк, В.В. Лисенко, В.М. Арнольді, О.Ю. Меркулов, Ю.В. Тимошенко, О.Є. Світличний, 2017

Г.І. ГАРЮК, М.В. ГУБІН, Є.О. ВОЙТОВ, О.І. МАЛИХІНА, В.М. ГУБІН, В.Л. ЧУВАКОВ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОМЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ПРИВОДУ ТРАВМ ОРГАНІВ ШИЇ У ЖИВИХ ОСІБ
Травми органів шиї виникають в результаті дії тупих твердих, гострих предметів, спонтанних гідравлічних та пневматичних розривів,
ушкодження стисненим повітрям, пострілах із
вогнепальної зброї, дії хімічних речовин та високої температури та нерідко стають об’єктом
судово-медичної експертизи у живих осіб. При
цьому аналіз науково-методичного забезпечення
таких експертиз показав, що у наявних моногЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

рафіях та дисертаційних роботах, виконаних
фахівцями у галузі отоларингології (Юнин А.И.,
1972; Черенько М.П., 1984; Зенгер В.Г., Насєдкін А.Н., 1991; Баранова О.А., 2005; Лысенко
Д.В., 2006; Деменков В.Р., 2006; Рыбаков А.А.,
2009; Говорун М.И. 2010 і ін.) відомостей про
особливості клінічного перебігу травм органів
шиї і їх ускладнень у вигляді гострої дихальної
недостатності та інші не достатньо для завдань
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судово-медичної експертизи. У цих джерелах
представлені дані необхідні насамперед лікарям
клініцистам: окремі види можливих ушкоджень,
їхні клінічні симптоми, ускладнення, методи
діагностики та лікування. Приводяться узагальнюючі клінічні ознаки травм і їх ускладнень
насамперед в аспекті необхідному для розпізнавання травми, постановки діагнозу та проведення адекватного лікування. В цих джерелах у дуже малому обсязі освітлені питання, що виникають при проведенні судово-медичної експертизи.
Насамперед, у цих роботах немає чітко
диференційованих особливостей обґрунтування
тих чи інших ознак, строків появи тих або інших
симптомів після травми, термінів відновлення
функцій органів. Так само мало інформації щодо діагностичних ознак, що дозволяють у живих
осіб визначати давність і механізм травми гортані, трахеї за характером патологічних змін. З
удосконалюванням методів дослідження клініцистами змінюються підходи до діагностики.
Судова медицина, як самостійна медична наука,
згідно формули спеціальності 14.01.25 «судова
медицина» (Бюлетень ВАК України №9 – 2003 –
С. 24) для вдосконалення судово-медичної експертизи повинна переймати у суміжних спеціальностей всі найновітніші теоретичні положення та досягнення практики. В наукових роботах
клініцистів не робиться акцент на залежності
перебігу травм органів дихальної системи від
виду травми,наявності переломів хрящів і ступеню
зсуву
фрагментів,
вивихів
хрящів,характеру запального процесу в гортані (катаральий, катарално-набряковий, гематомний,
дізфункціональний,
гнійний,
гнійнонекротичний). При визначенні механізму утворення травм гортані, трахеї, легенів основну
увагу приділяють ушкодженням переважно від
механічного фактору, а ушкодженням органів
системи дихання, що виникають від дії хімічного та термічного фактору, - зовсім мало.
Протоколи надання медичної допомоги
постраждалим із травмами органів шиї, що введені в дію наказом МОЗ України №437 від
31.08.2004 р., наказом МОЗ України №181 від
24.03.2009 р. та інші, містять діагностичну програму, що включає інструментальні методи досліджень, перелік лікувальних заходів. Однак
інформації, що приводиться в них, також не достатньо для проведення судово-медичної експертизи. Строки виникнення і тривалість відновлення порушеної функції ушкоджених органів
приводяться не за кожним окремим видом травми а в цілому із вказівкою, що вони залежать від
тяжкості травми. Конкретні діагностичні ознаки
тяжкості травми, що впливають на терміни ви-

никнення та відновлення порушених функцій,
не надаються. Строки проведення діагностичних досліджень для оцінки характеру і тяжкості
травми,ускладнень не приводяться. Перелік діагностичних досліджень включає не всі необхідні
методи, які можливо провести для об'єктивізації
травм органів шиї. Таким чином, як в зазначених медичних протоколах так і в літературних
джерелах, не визначений оптимальний перелік
діагностичних досліджень, що є необхідним для
об’єктивної оцінки кінцевих результатів та
ускладнень травм органів шиї.
В ст. 48 «Инструкции о порядке организации и проведения врачебно-страховой экспертизы» (1986 р.), яка повинна використовуватись
при судово-медичній оцінці наслідків за кінцевими результатами травми вказано, що питання
наслідків травми гортані повинно вирішуватись
не раніше ніж через 3 міс. від моменту травми.
При цьому відсутні дані про можливі кінцеві
результати травм гортані, трахеї та конкретні
терміни їх визначення.
Що стосується випадків травм органів
шиї з виникненням механічної асфіксії, у «Правилах судово-медичного визначення ступеня
тяжкості тілесних ушкоджень» (1995 р.) є вказівки про віднесення до тяжких тілесних ушкоджень всіх випадків механічної асфіксії, що супроводжуються комплексом порушень функцій
центральної нервової, серцево-судинної систем і
органів дихання, які загрожували життя, за умови, що це встановлено об'єктивними, клінічними
даними. При цьому будь-яких конкретних діагностичних критеріїв, переліку досліджень при
судово-медичній оцінці зазначеного комплексу
порушень не приводиться. Окремі дослідження,
що присвячені протіканню постасфіктичного
періоду у живих осіб (Федоров М.И., 1967; Кузнецов В.И., 1976, Якупов Р.А. 1990; Молин
Ю.А., 2001), в де якій мірі є застарілими, базуються на методах діагностики того часу. Немає
в них також відомостей щодо використання сучасних методів діагностики для виявлення та
об’єктивізації тяжкості отоларингологічних
ознак у випадках перенесеної асфіксії у живих
осіб.
Отже у спеціалізованих літературних
джерелах та нормативних документах достатньо
не обґрунтована сукупність ознак, що потрібна
для судово-медичної оцінки травм органів шиї у
живих осіб. Виникає необхідність в розробці
відповідного науково-методичного забезпечення
судово-медичної діагностики при експертизі
травм шиї на основі комплексного дослідження
їх морфології, особливостей перебігу, наслідків
та кінцевих результатів з використанням сучасних методів дослідження.
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Г.И. ГАРЮК, Е.А. КУЛИКОВА, Ю.В. ЛОЗОВАЯ, А.В. ЧУМАКОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СЕКРЕТОРНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Секреторный средний отит (ССО) – одно
из наиболее активно изучаемых в последние
годы заболеваний среднего уха. Это связано с
частым поражением уха при ОРВИ у детей, а
так же рецидивами средних экссудативных отитов, что приводит к облитерирующему процессу
в среднем ухе. Несмотря на накопленную специалистами информацию об этиологических
факторах и патогенезе заболевания, разнообразие клинических проявлений, остаются трудности в диагностике и лечении экссудативного
среднего отита, и, как следствие этого, возрастает риск развития стойкой тугоухости у детей
либо формирования ретракционного кармана,
ведущего впоследствии к развитию хронического эпитимпанита, требующего санирующего
хирургического лечения. Установленным фактом является полиэтиологичность заболевания
и зависимость
клинической
картины
от преобладающего патогенного фактора.
В настоящее время активно дискутируется вопрос о роли острой респираторной вирусной инфекции, в том числе ее рецидивирующих
форм, как запускающего фактора в развитии
ССО. Кроме того, не вызывает сомнений связь
заболевания с герпес-вирусными инфекциями,
в частности с вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ),
чаще проявляющаяся в детском возрасте
Большинство авторов придерживается
классификации ССО, выделяющую 4 стадии

Общее кол-во острых средних отитов
Острый средний катаральный отит
(1-я стадия ССО)
Секреторный средний отит (2-я стадия)
Мукозный средний отит (3-я стадия)
Кол-во больных с установленным шунтом
барабанной перепонки

процесса. 1-я – катаральная стадия, при которой
достаточно эффективными оказываются консервативные мероприятия. 2-я – секреторная стадия, при которой наряду с консервативными
мероприятиями используются хирургические
методы: тимпанопункция или миринготомия с
шунтированием барабанной полости. Аденотомия (по показаниям). 3-я – мукозная стадия, при
которой консервативное лечение часто малоэффективно. 4-я – фиброзная, при которой эффективны лишь специфическое хирургическое лечение. Мы в своей работе придерживаемся
именно этой классификации.
Цель работы: проанализировать частоту
данной патологии, эффективность алгоритма
лечения, принятой в нашей клинике. А также
наметить пути его совершенствования (ликвидация рецидивов заболевания).
Мы проанализировали данную нозологию
у детей, находившихся на стационарном лечении с 2013 по 2016 гг. в ГКБ №30 г. Харькова
(клиника ЛОР-кафедры ХМАПО) (табл.).
Мы полностью согласны с мнением проф.
Тимена Г.Э. и соавторов о том, что шунт не надо устанавливать сразу после установления диагноза, не проведя курса консервативного лечения, а только при неэффективности консервативных и выше указанных инвазивных вмешательств. Об этом свидетельствуют данные таблицы.
2013
579

2014
593

2015
716

2016
738

Всего
2626

87

109

71

88

355

133
5

254
7

261
7

264
6

912
25

3

5

6

5
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В целом мы придерживаемся алгоритма
лечения, разработанного проф. Г.Э. Тименом,
доц. И.В. Кузик и соавт. (2016). Однако в нашей
клинике традиционно проводится более агрессивная тактика лечения больных ССО 2-й стадии. Большинству из них (до 80%) мы производим тимпанопункцию барабанных перепонок,
после подтверждения диагноза (импедансометрия, аудиометрия, эндоскопия носа и носоглотки) при согласии родителей. Наиболее удобно
это производить под общей анестезией во время
проведения 1-го этапа лечения: аденотомии под
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контролем эндоскопии. Одновременно производится тимпанопункция барабанных перепонок,
во время чего дифференцируют мукозную стадию, т.к. она, как правило, после курса консервативного лечения потребует установления
шунта барабанной перепонки.
Эффективность применяемого в нашей
клинике лечения достигает 90%. Особо хотим
указать на эффективность применяемого в нашей клинике эндаурального электрофореза с
контрикалом. Дети с рецидивами ССО после
произведенной аденотомии, тимпанопункции и
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курса консервативного лечения представляют
особые сложности, т.к. в этих случаях надо установить конкретную причину рецидивирования
ССО. Нам представляется целесообразным углубленное вирусологическое обследование носоглотки этих детей. Если раньше все ОРВИ
вызывались респираторными вирусами, то в
последнее время все больше авторов верифицируют герпесвирусы как провоцирующие обострение эпифарингита и влекущее за собой реци-

див ССО. Общеизвестна тропность вируса Эпштейн-Барр к лимфоидным элементам носоглотки. Литература по эпифарингитам как у детей (Молочек Ю.А., Яковлева М.Ю., 2005), так
и у взрослых (Попович В.И. и соавт., 2010) имеется, однако связь с рецидивами ССО не устанавливалась, что представляется нам целесообразным, наряду с изучением некоторых факторов иммунитета, которые, безусловно, также
влияют на течение и исход заболевания.

© Г.И. Гарюк, Е.А. Куликова, Ю.В. Лозовая, А.В. Чумакова, 2017

І.І. ГОРІШНІЙ, О.І. ГОРІШНЯ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДО ПРОБЛЕМИ УТРУДНЕНОГО НОСОВОГО ДИХАННЯ
ЗА РАХУНОК ДЕФОРМАЦІЇ НОСОВОГО КЛАПАНА
До більшості органів людського організму можна застосувати вислів Mies van der Rohe
«форма слідує за функцією», але по відношенню
до порожнини носа можна сказати, що її функція майже завжди залежить від її форми
(Dahlqvist A.,1994). Обструкція носа – є найпоширенішим клінічним симптомом. Етіологія
носової обструкції різноманітна і не завжди логічна. Хоча до 42% населення можуть мати незначне викривлення переділки носа і компенсаторну гіпертрофію носових раковин, і тільки
чверть (1/4) цих пацієнтів можуть повідомляти
про симптоми носової непрохідності (Bohlin L.,
1998). Причиною закладеності носа можуть бути: особливості анатомічної будови носової порожнини, алергія, синусити. За даними ВОЗ відомо, що до 25% населення страждає від неалергічної закладеності носа.
Основною причиною утрудненого носового дихання і назальної обструкції є деформація носового клапана, яка спричинена відносною анатомічною вузкістю носа, викривленням
переділки носа, зігнутим характером носових
ходів, і нерівною поверхнею їх стінок. Носовий
клапан знаходиться в передньому (каудальном)
відділі порожнини носа і є самою вузькою її частиною. Носовий клапан утворений переднім
відділом носової переділки, переднім кінцем
нижньої носової раковини і нижнім краєм верхньолатерального (трикутного) хряща носа. Фізіологічно в нормі людина дихає носом. Близько
45% всієї резистентності дихальних шляхів належить носовій порожнині. Цей опір має фізіологічне обґрунтування – тиск струменя повітря
на слизову оболонку носа бере участь в пору-
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шенні дихального рефлексу. Повітря потрапляючи в носову порожнину, зустрічається з резистентністю останньої. Відбувається розподіл
проходження повітряного потоку наступним
чином: при вдиху 20% проходить через нижній
носовий хід, 70% – через середній носовий хід,
10% – через верхній носовий хід. При видиху
навпаки: 70% – через нижній носовий хід, 20% –
через середній носовий хід і 10% – через верхній носовий хід (Пискунов Г.З., Пискунов С.З.,
2006; Митин Ю.В., Джурко Л.Р., 2002). Принцип роботи носового клапана залежить від аеродинаміки носа (Ульянов Ю.П., Щадыев Х.Д.,
2011).
Деформація структур носового клапана
призводить до його звуження або колапсу, що, в
свою чергу є найбільш частою причиною утрудненого носового дихання. У таких випадках
пацієнта турбує в основному утруднений вдих.
На сьогодні єдиним методом лікування звуження носового клапана є наступні хірургічні втручання: корекція носового клапана, септопластика, вазотомія нижніх носових раковин, часткова
конхотомія середньої носової раковини. Хірургічне лікування закладеності носа має дуже довгий шлях з моменту первинного опису по Бланду процедура «удару», яка використовувалась
для примусового зворотнього каліцтва переділки майже 200 років тому. За даними американських колег C. Харелл, C. Пілсбурі (2007), септопластика, починаючи з 90-х років, стала на 3-у
місці серед хірургічних втручань у оториноларингологів США і на 8-у – серед хірургічних
втручань взагалі. А. Науманн (2006) повідомляє,
що за 2005 рік в Німеччині проведено 91 тис.
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септопластик. З роками кількість оперативних
втручань на переділці носа з приводу утрудненого носового дихання зростає, як за кордоном
так і в Україні. Але є пацієнти, які з різних причин відмовляються від оперативних втручань,
пов'язаних з назальною обструкцією, і шукають
нові альтернативні варіанти лікування. Даній
проблемі присвячено багато робіт.
Зараз починають оперувати багато молодих фахівців, які ще тільки навчаються. Треба
вчити їх правильно оперувати. Хоча є прислів’я
«Навчити неможливо, а навчитись можна». За
свій 30-річний стаж я прооперував більше 1000
пацієнтів з приводу утрудненого носового дихання. І можу чесно сказати, що хірургічна корекція видимих анатомічних деформацій в носі
не завжди гарантує успішне проходження симптомів. Приблизно у 15% прооперованих хворих
був слабо-позитивний ефект і через рік їх приходилось реоперувати. А скільки хворих не
прийшло на повторний огляд через 3 місяці і
зникали з нашого поля зору, можливо звертаючись до іншого фахівця? Невідомо, можливо цей
відсоток став би більшим. Аналізуючи свою роботу, прийшов до висновку, що треба ретельно
збирати анамнез, чітко диференціювати скарги
хворого,
професійно
проводити
огляд,
обов’язково проводити риноманометрію (до
операції, а при проведенні оперативного втручання, після операції). Тоді ми зможемо виявити
основну причину утрудненого носового дихання. А від цього залежить, яку ділянку порожнини носа треба оперувати в якому об’ємі, і взагалі
можливо можна обійтись без оперативного
втручання, застосовуючи інноваційні малоінвазивні методи лікування.
На медичному ринку України з’явився підсилювач носового дихання. Приємно, що цей

пристрій зроблено українцями, компанією
«Оспішес Україна». NASAL BOOSTER Whir
(носовий підсилювач) призначений для покращення носового дихання за рахунок підсилення
проходження повітря в ділянці носового клапана.
Ми тільки почали застосовувати інноваційний девайс у 15 пацієнтів з порушенням носового дихання. Вік пацієнтів складав від 26 до
75 років (9 осіб чоловічої статі, 6 – жіночої).
Причинами утрудненого носового дихання була
деформація носового клапана: 4 пацієнтам раніше проводилось оперативне втручання (риносептопластика, вазотомія), 2 пацієнта з медикаментозним ринітом, 3 пацієнта з вазомоторним
ринітом, 2 пацієнта з ринітом вагітних, 4 пацієнти з викривленням переділки носа, які відмовились від септопластики. Пацієнтам проводилось: консультація оториноларинголога (риноскопія, ендоскопічна риноскопія, були позитивні симптоми Котла і Грігора), загально-клінічне
обстеження, ринопневмометрія до встановлення
бустера, після встановлення (наступна ринопневмометрія буде проведена через 3 місяці користування бустером). Наші рекомендації до пацієнтів були наступними: користуватись підсилювачем носового дихання в день по 1-2 години 34 рази, і на ніч під час сну. При встановленні
назального бустера в кабінеті лікаря всі пацієнти зразу суб’єктивно відчували покращення носового дихання в рази.
Вважаємо за доцільне рекомендувати новий український інноваційний пристрій, який
відновлює носове дихання у пацієнтів без застосування судинно-звужуючих крапель і оперативних втручань в порожнині носа, тим самим покращуючи загальний стан пацієнтів і їх життя, в
практику оториноларингологів.

© І.І. Горішній, О.І. Горішня, 2017

І.І. ГОРІШНІЙ, В.В. КРИВША, О.І. ГОРІШНЯ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОВІДНА РОЛЬ КЕРІВНИКА КЛІНІКИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОБУДОВИ
НОВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Протягом останніх десятиріч однією з нагальних проблем постає якісне реформування
української медицини. В основі майбутніх перетворень лежить розвиток нових підходів до навчання, що ґрунтуються на використанні сучасних інноваційних технологій в післядипломній
освіті. Викладання клінічної дисципліни оториноларингологія звичайно неможливе поза меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

жами лікувального закладу. Керівники лікувального закладу – завідувачі відділень, заступники головного лікаря, будучи безсумнівними авторитетними професіоналами вони не тільки не
мають належні якості вчителя та педагога але і
не бачать цілісності розвитку оториноларингологічної науки в цілому. Тому в контексті сучасних перетворень повноваження керівника
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клініки (професора, завідувача кафедри) мають
бути домінуючими в лікувальному закладі. Головними завданнями керівника клініки в контексті реформування є забезпечення розвитку
сучасних знань та умінь співробітників клініки,
пошук грантів на отримання фінансування наукових досліджень для розвитку науки та нових
наукових відкриттів. Для цього співробітники
клініки повинні проходити стажування в провідних європейських клініках, обмінюватись досвідом з фаховими вітчизняними клініками, оволодівати сучасними нововведеннями як в діагностиці так і лікуванні оториноларингологічних
захворювань, у відповідь на постійну зміну запитів пацієнтів. Впровадити в практику стажування лікарів-інтернів (1 раз на рік) і клінічних
ординаторів (2 рази на рік) в провідних клініках
Європи і ближнього зарубіжжя. Керівник клініки, як контролююча особа, має забезпечити в
клініці необхідний рівень активності лікарівінтернів і практикуючих лікарів. Для цього необхідно включати до роботи у відділенні в якості ординаторів лікарів оториноларингологів
«першої» та «вищої» кваліфікаційної категорії
(особливо у відділеннях обласних лікарень) з
досвідом роботи. Одним з пріоритетів в майбутній реформі медицини має бути продовження
сумісної роботи лікарів-інтернів з висококваліфікованими лікарями-ординаторами (як під час
очного навчання, так і заочного), для формування в них компетенції лікаря. Для забезпечення
такої діяльності звичайно має бути глибока інтеграція кафедри в роботу закладу практичної

охорони здоров’я і навпаки – кожний співробітник відділення і кафедри повинні бути сумісниками.
Таким чином, враховуючи все вище вказане, керівник клініки разом з командою викладачів кафедри повинні виховувати у лікарівінтернів,
лікарів-слухачів,
та
лікарівординаторів клініки професійну мотивацію.
Професійна мотивація зумовлена трьома чинниками: професійною потребою, необхідністю
враховувати вимоги роботодавця та суспільства,
необхідністю збереження відчуття власного задоволення від роботи. При умові інтеграції кафедри в роботу закладу охорони здоров’я даний
чинник легше реалізовується, так як кожний
співробітник клініки має змогу виконувати науково-дослідну роботу кафедри, публікувати матеріали в фахових виданнях, захищати дисертацію. Невід’ємним є задоволення від роботи, так
як сумісними зусиллями виконуються надскладні оперативні втручання, які мають бути гордістю не тільки керівника клініки але і керівництва закладу, так як зростає авторитет останнього.
Безсумнівно, при умові такої співпраці кожен
співробітник клініки не потребує стимулювання
до професійного вдосконалення – професійне
вдосконалення стає потребою, так як зберігається задоволення від роботи.
Отже, беззаперечно, керівник клініки є
центром організації та забезпечення роботи даних напрямків діяльності, та центром нових перетворень в сучасній реформі медицини і оториноларингології, зокрема.

© І.І. Горішній, В.В. Кривша, О.І. Горішня, 2017

А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ
В ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО ОТИТА
Всем специалистам известна проблема
борьбы с воспалительными процессами в ухе
как острыми, так и хроническими, этой же
проблемой озадачены отохирурги в процессе
послеоперационного сопровождения. Виной
всему является как топографические особенности органа, так и наличие разнообразной грамположительной и грамотрицательной микрофлоры с довольно быстрым развитием устойчивости к антибиотикам. За последние десятилетия революционизирующее значение при
отитах приобрели фторхинолоны – норфлоксацин и ципрофлоксацин в виде ушных капель
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разнообразных фирменных наименований. Последними на отечественном рынке появились
капли ципрофлоксацина в сочетании с дексаметазоном (Ципрофарм Декса). Удачное сочетание антибиотика ципрофлоксацина, обладающего практически полным спектром антимикробной активности при отитах и гормонального препарата дексаметазона позволяет
провести не только антимикробную санацию,
но и воздействовать на многие звенья воспалительного процесса. Используя ушные капли,
следует жестко придерживаться правила: нельзя вводить лекарственные средства на гнойный
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

экссудат, не осуществив тщательный туалет
уха, и любые жидкие средства должны находиться в ухе временно, примерно до часа. В
противном случае быстро развиваются антибиотикорезистентные формы, и ушные капли
теряют активность.
Проводя постмаркетинговую апробацию
«Ципрофарм-Декса», пролечено 95 больных с
разнообразными формами гнойного отита, преимущественно в виде операционного сопровождения: использование ципрофлоксацина в ходе
операции для обработки полостей, пропитывания тампонов и турунд непосредственно после
операции и в последующие дни, а также в ходе
наблюдения за послеоперационными полостями
и слуховым проходом в амбулаторных условиях. Ни в одном случае мы не наблюдали нагноение и признаков осложнений на почве бактериального воспаления. В одном случае имело ме-

сто затяжное приживление трансплантанта, связанное с техническими проблемами операции.
У 2 больных уже перед выпиской (на 9-й
и 10-й день) имело место грибковое поражение
стенок слухового прохода, быстро исчезнувшее
после обработки нитрофунгином.
В предоперационном периоде при центральных перфорациях барабанной перепонки и
обычной проходимости слуховой трубы мы старались избегать проталкивания лекарственной
смеси через нее памятуя о наличии в каплях
консерванта – бензалкония хлорид, небезразличного к волосковым клеткам слуховой трубы.
В целом можно сделать заключение, что
появившиеся в арсенале лекарственных средств
ушные капли: «Ципрофарм-Декса» являются
довольно эффективным и безопасным средством местного лечения воспалительных заболеваний уха.

© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2017

А.Д. ГУСАКОВ, П.П. ШЕВЛЮК, И.П. ЮДИНА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) – это
скрининговый метод исследования функции
слухового анализатора преимущественно у новорожденных детей. Данный вид исследования
обладает рядом качеств:
- выявляет незначительные нарушения
слуха;
- обеспечивает высокий процент обнаружения нарушений слуха;
- обладает высокой чувствительностью;
- результаты исследования не зависят от
состояния ребенка;
- быстрота выполнения и мобильность.
Но в тоже время стоит обращать большое
внимание на причины, которые могут помещать
проведению ОАЭ. Состояние ребенка и окружающая обстановка – беспокойное поведение
ребенка, плач, шум от электромеханических
приборов в палате может способствовать отрицательному результату эмиссии. Поэтому для
проведения исследования ОАЭ желательно чтобы ребенок был спокоен или находился в состоянии физиологического сна, и по возможности была отключена вся аппаратура, которая
может вызывать шум и электромагнитные помехи. Большое влияние на прохождение эмиссии оказывает анатомическое строение и соЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

стояние наружного слухового прохода. Он более извитой, имеет щелевидную форму и очень
подвижен за счет еще не сформированной костной части. Довольно часто заполнен остатками
первородной смазки, которая затрудняет доступ
к плохо обозримой барабанной перепонке. Немаловажную роль играет правильно подобранный ушной вкладыш, который при негерметично закрытом слуховом проходе способствует
повышенной регистрации шума.
Принципиальное значение имеет функциональное состояние среднего уха, оценить которое без дополнительных методов исследования
довольно сложно. Так , такие состояния как секреторный отит, в разной степени клинической
выраженности, вызывающий легкую кондуктивную тугоухость часто остается нераспознанными
ввиду того, что положительный результат ОАЭ
может регистрироваться при потере слуха до
30Дц. Поэтому проведение акустической импедансометрии вместе ОАЭ помогает получить
целостную картину о состоянии среднего уха у
ребенка. Предполагаемое содержимое среднего
уха у новорожденных в виде миксоидной ткани,
на которую ссылаются много авторов, навело нас
на мысль на возможные искажение при проведении отоакустической эмиссии.
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На базе детской городской больницы №5,
отделения патологии новорожденных проведено
обследование 61 новорожденного ребенка. Возраст обследуемых был от 5 дней до 4 мес. Всем
детям перед исследованием проводили тщательный осмотр ЛОР органов для исключения
патологии со стороны наружного и среднего
уха. После чего проводили тимпанометрию с
зондирующим тоном 226Гц и 1000Гц и ОАЭ на
частоте продукта искажения. В ходе проведенного исследования нами выявлено только двое
детей с двусторонним экссудативным отитом и
3 ребенка с дисфункцией слуховой трубы (1 ре-

бенок с двусторонним процессом и 2 с односторонним). При этом у всех детей получен положительный ответ при проведении отоакустической эмиссии.
Поэтому устранение неблагоприятных
причин, влияющих на регистрацию ОАЭ, помогает получить более достоверные результаты, а
оценка функционального состояния среднего
уха посредством тимпанометрии способствует
выявлению латентно протекающих заболеваний
среднего уха, которые могут в дальнейшем приводить к развитию хронического среднего отита.

© А.Д. Гусаков, П.П. Шевлюк, И.П. Юдина, 2017

Ю.В. ДЕЕВА (КИЕВ, УКРАИНА)
АДЕКВАТНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА
Инфекционные заболевания ЛОР-органов
– широко распространенная патология, в ряде
случаев требующая назначения антибактериальной терапии. Чаще всего врачи встречаются
с острым тонзиллитом.
Острое воспаление лимфоидной ткани
глоточного
кольца – острый
тонзиллит –
является наиболее частым состоянием среди
детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет.
Болеют лица молодого, наиболее работоспособного возраста. Исследования последних лет показывают, что самыми частыми бактериальными возбудителями острых инфекций верхних
дыхательных путей являются Streptococcus
pneumoniae (42%), Haemophilus influenzae (2938%), Moraxella catarrhalis (17-20%), S. pyogenes
(15-23%). В терапии острых инфекций верхних
дыхательных путей и уха важная роль отводится
макролидам, в частности, кларитромицину.
Спектр активности кларитромицина характеризуется наиболее высокой среди макролидов активностью в отношении стрептококков, в том
числе S. pneumoniae и S. рyogenes, метициллинчувствительных штаммов Staphylococcus aureus,
превосходящей таковую эритромицина в 2-4
раза.
В последние годы все большее внимание
привлекает способность S. pyogenes персистировать в эпителиальных клетках человека, что
может быть одной из причин снижения эффективности β-лактамных антибиотиков. Кларитромицин способен проникать внутрь клеток
и сохранять свою активность в различных внут-

риклеточных структурах и тем самым обеспечивать эрадикацию β-гемолитического стрептококка группы А при неэффективности терапии
острого тонзиллита пенициллинами.
Среди всех кларитромицинов на рынке
Украины особый интерес вызывает «Фромилид
Уно» производства компании КRКА, который
представляет собой уникальную лекарственную
форму. «Фромилид Уно» имеет защитную кислотоустойчивую оболочку, способствующую
медленному высвобождению активного вещества в тонком кишечнике. Таблетка также содержит альгинат кальция, который в присутствии
воды набухает и постепенно вытесняет молекулы кларитромицина, в результате чего обеспечиваются постоянное всасывание препарата
и возможность однократного приема его
в течение суток. При сравнении однократного
(«Фромилид Уно») и двукратного («Фромилид»)
применения антибиотика выявлено, что фармакокинетика этих двух форм практически идентична:
достоверно
сравнимы
пиковая
и остаточная (в течение 24-36 ч) концентрации
активного вещества. Достоверно уменьшились
колебания концентрации кларитромицина и его
метаболита
(14-гидроксикларитромицина)
в плазме.
Все вышеизложенное, а также результаты
ряда клинических исследований позволяют рекомендовать «Фромилид» для адекватной этиопатогенетической терапии острого тонзиллита.
«Фромилид уно» – доказанная эффективность с удобством приема один раз в сутки.

© Ю.В. Деева, 2017
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Ю.В. ДЄЄВА, В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГОСТРІ МАСТОЇДИТИ, СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ
КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
Гострі мастоїдити є одним з найважчих
ускладнень гострих гнійних середніх отитів. Досить часто вони призводять до розвитку гнійних
менінгоенцефалітів та патології внутрішнього
вуха, спричинюючи сенсоневральну приглухуватість та вестибулярну дисфункцію. Клінічний
перебіг гострих мастоїдитів, їх діагностика та
лікування на сучасному етапі значно змінилися.
Все це свідчить про актуальність даної проблеми.
Клініка оториноларингології НМУ імені
О.О. Богомольця є центром міста Києва по наданню ургентної медичної допомоги хворим з
цією патологією. За п’ятирічний період (20122016 рр.) під нашим наглядом було 137 хворих
на гострий мастоїдит, віком від 28 до 76 років
(жінок було 83, чоловіків – 54) і їх кількість
практично не зменшується, складаючи в середньому 25-27 пацієнтів на рік.
Причинами розвитку гострих мастоїдитів
частіше всього було несвоєчасне та неадекватне
лікування гострих отитів, наявність декомпенсованого цукрового діабету, порушення серцево-судинної системи, імунного статусу, вікові
особливості, надмірне застосування зігріваючих
засобів в ранньому періоді захворювання.
Діагностика гострих мастоїдитів базувалася на оцінці клінічних даних та результатів
КТ дослідження соскоподібних відростків. Слід
відзначити, що вираженість місцевих проявів
при гострому мастоїдиті була різною. Нині значно рідше виявляється наявність таких класичних ознак мастоїдиту, як субперіостальний абсцес в ділянці сосковидного відростка та відстовбурчення вушної раковини. В той час звуження
слухового ходу в кістковому відділі внаслідок
випинання його задньо-верхньої стінки спостерігається значно частіше, і є одним з найбільш
ранніх патогномонічних симптомів мастоїдиту.
Проте, вирішальне значення ми надаємо
даним 3D комп’ютерної томографії, яка дозволяє
об’єктивно оцінити зміни кісткової тканини сосковидного відростка. При цьому частіше всього
спостерігається зниження пневматизації клітин
соскоподібного відростка та наявність в них та в
барабанній порожнині патологічного вмісту. В
той же час найбільш суттєве значення має збереження анатомічної структури відростка, тобто
відсутність руйнації міжклітинних перегородок.
Повне клінічне обстеження включало
проведення тональної порогової аудіометрії,

імпедансометрії, вестибулометрії, що дозволило більш чітко визначити функціональний
стан слухового та вестибулярного аналізаторів.
Частота виявлення атипових форм мастоїдитів була такою: верхівково-шийний мастоїдит знайдено у 7 (5,1%) випадках, зигоматицит
у 5 (3,6%) випадках, скваміт у 3 (2,1%) випадках, петрозит у 2 (1,5%) випадках.
Серед ускладнень гострого мастоїдиту
менінгоенцефаліт був діагностований у 67 хворих, що склало 48,9% від загальної кількості
пацієнтів. Частіше всього у обстежених зустрічалась гостра сенсоневральна приглухуватість,
яка була діагностована у 130 пацієнтів (95 %).
Порушення вестибулярної функції мало місце у
37 хворих (27%) . З нашої точку зору гострий
лабіринтит у таких хворих є прогностично несприятливим в плані розвитку важких порушень
слухової функції.
При лікуванні гострих гнійних мастоїдитів нами використовувався комплекс різних
лікувальних заходів, які насамперед включали
комбінацію 2-3 антибіотиків різних груп. Частіше всього застосовувались цефалоспорини
III-IV поколінь, фторхінолони, а у тяжких випадках, при наявності менінгоенцефаліту, використовувались карбапенеми. Тривалість антибіотикотерапії складала в середньому 7-10
діб. Поряд з цим застосовувались різні методи
інтенсивної терапії, в тому числі проводилися
дезінтоксикаційна, дегідратаційна, протинабрякова терапії. З кортикостероїдів зазвичай
використовувався дексаметазон в дозі від 8 мг
до 20 мг на добу.
У випадках неефективності консервативного лікування, а також важкого клінічного
перебігу, виражених загальних та місцевих
проявах захворювання у 96 пацієнтів (70%)
нами було застосовано хірургічне лікування –
антромастоїдотомія з наступною мастоїдопластикою м’язево-фасціальним клаптем на живлячій ніжці. При незначних деструктивних порушеннях в ділянці сосковидного відростку виконувався антродренаж з одночасною мастоїдопластикою.
Переважна більшість хворих 132 пацієнта
(96,4%) внаслідок проведеного лікування одужали. Летальність склала 3,6% (5 хворих з важким перебігом отогенного менінгоенцефаліту).
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И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ СЛУХА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
Нарушение процесса коммуникации, обусловленное голосовым расстройством в сочетании с нарушением слуха и наличием ушного
шума, болезненно переживается больными и
отрицательно
сказывается
на
их
психологическом состоянии. В свою очередь, сниженный слух и шум в ушах вынуждает пациентов напрягать голос, усугубляя дисфонию, нарушает интонирование звука при вокале. Отмечено, что под влиянием шума повышаются как
высота основного тона, так и сила звука,
возникает ошибочная артикуляция, психические
отклонения, вегетативные нарушения, что
включено
симптомокомплекс,
названный
авторами «валкман-синдромом». Все это
является существенным фактором риска в плане
хронизации функциональных нарушений голоса
(ФНГ), что согласуется с мнением о единстве
структурно-функциональной
организации
акустическо-речевой
системы
мозга,
подтвержденных наличием отклонений от
нормы в центральной нервной системе и
центральных отделах слухового анализатора по
данным ЭЭГ, РЭГ, КСВП и ДСВ. Особенно важен голос для лиц голосо-речевых профессий,
т.к. является орудием их производственной деятельности. Поэтому встает проблема не только
медицинской, но и социальной реабилитации
данной категории больных.
Под наблюдением находилось 24 пациента с функциональными нарушениями голосового аппарата (7 мужчины, 17 женщин) в возрасте
от 20 до 67 лет с различной патологией слуха.
Из них в 8 случаях имел место двусторонний
хронический тубоотит, в 4 случаях была диагностирована односторонняя острая сенсоневральная тугоухость, в 5 – двустороння хроническая смешанная тугоухость, в 5 – хроническая
сенсоневральная тугоухость, в 2 – ушной шум
невыясненной этиологии.
Наиболее частыми жалобами, заставившими больных обратиться к фониатру, были
прогрессирующая утомляемость голоса, часто

возникающая или постоянная охриплость, напряжение при фонации, нарушение интонирования звуков, сужение певческого диапазона,
ощущение инородного тела в глоте, сухость и
першение в горле,
Клинико-функциональное состояние голосового аппарата определялось по данным непрямой ларингоскопии, микроларингоскопии,
микроларингостробоскопии, акустического анализа голоса (измерение времени максимальной
фонации, определение степени охриплости, астенизации, утомляемости голоса, напряжения
при фонации, наличия или отсутствия придыхательной атаки звука по методике GRBAS).
При фониатрическом обследовании были
обнаружены явления хронической гипотонусной дисфонии в 16 случаях, причем в 6 отмечались
признаки
формирования
ложноскладочного механизма фонации, что свидетельствовало о длительном форсировании голоса. В 5 случаях выявлена фонастения, в 3 – острая гипотонусная дисфония. При обследовании
пациентов по методикам УНП и САН была установлена корреляция между степенью тугоухости, выраженностью голосовых расстройств и
степенью нарушения психоэмоционального состояния. Данная информация позволила создать
алгоритм лечения, воздействующий на все звенья патологического процесса: нормализацию
психо-эмоционального состояния (нормотимики, нейрометаболические стимуляторы), лечение тугоухости и ФНГ (инфузионная сосудистая
терапия с использованием кавинтона, трентала,
реополиглюкина, витаминотерапии (вит. С, А,
Е, В1, В6, тканевой терапии), восстановление
проходимости слуховой трубы. Всем больным
был проведен курс фонопедии и дыхательной
гимнастики, направленный на восстановление
координированной работы голосового аппарата,
повышение тонуса голосовых складок.
В результате сокращены сроки лечения
больных, значительно улучшена самооценка,
слух и голос.

© И.В. Добронравова, О.В. Титаренко , 2017
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Е.К. ДУХОВЕНКО, О.Д. ЛИВШИЦ, С.В. ВИТАЛЬЕВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ
ОБЛАСТНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ КУ «ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА»
В связи с усиливающимися социальными
проблемами, актуальным является вопрос приближения высокоспециализированной медицинской помощи к населению сельских районов области. С целью решения этой проблемы на базе
областной консультативной поликлиники КУ
«ДОКБ им. И.И.Мечникова» в 2005 г. было создано отделение передвижной врачебной амбулатории (ПВА) в состав которой входят врачи: отоларинголог-сурдолог, кардиолог, невропатолог,
гастроэнтеролог, гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики. ПВА оснащена: аудиометром, электрокардиографом, УЗ аппаратом, флюорографом,
эндоскопическим аппаратом, лабораторией.
Выезды осуществляются в 17 из 21 сельских районов Днепропетровской области.
Во время выездов в сельские районы области проводится осмотр пациентов с целью
уточнения диагноза. При необходимости, отбор
для более углубленного обследования в условиях областной консультативной поликлиники
(КТ, МРТ, речевая аудиометрия, импедансометрия, КСВП, РЭГ, ЭЭГ), а также на госпитализацию в профильные отделения нашей больницы
(отделение отоларингологии №1 (соматическое), отоларингологическое №2 (онкологическое) и микрохирургии уха).
За период с 2012 по 2016 гг. врачом отоларингологом-сурдологом было принято участие в
360 выездах в сельские районы области, проконсультировано 6967 пациентов. На 1 выезд приходится 20 пациентов с различной патологией ЛОРорганов. Из них впервые выявлено с новообразованиями ЛОР-органов – 155 (2,2%) больных, отосклерозом – 105 (1,1%), хроническим средним

отитом – 535 (7,7%), хронической нейросенсорной тугоухостью – 1723 (24,7%), хроническим
ларингитом – 520 (7,5%), хроническим тонзиллитом – 729 (10,5%), искривлением перегородки
носа – 686 (9,8%), хроническим полипозным риносинуситом – 235 (3,4%) больных.
За этот период на базе КУ «ДОКБ им.
И.И.Мечникова» из отобранных пациентов всего пролечено в условиях ЛОР-онкологического,
ЛОР-соматического отделений, отделения микрохирургии уха 357 человек (5% от общего количества осмотренных пациентов).
Большой проблемой в сельских районах
является выполнение аудиометрического исследования и последующий подбор слуховых аппаратов для немобильных пациентов льготной категории граждан.
На выездах выполнено 2905 аудиометрических исследования. Подобрано 545 слуховых аппаратов, из них инвалидам ВОВ – 57,
УОВ – 84, пенсионерам – 384, участникам АТО
– 20.
Таким образом, опыт передвижной врачебной амбулатории Днепропетровской области
является своего рода уникальным, т.к. позволяет
в полном объеме приблизить третичную высокоспециализированную медицинскую помощь к
жителям сельских районов области на местах
без материальных и временных затрат на дорогу
для пациентов.
А главное, выявить на ранних этапах заболеваний тяжелую, в том числе онкологическую патологию, и оказать своевременную квалифицированную высокоспециализированную
медицинскую помощь.

© Е.К. Духовенко, О.Д. Лившиц, С.В. Витальева, 2017

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Гострий середній отит (ГСО) є одним з
найбільш
розповсюджених
віруснобактеріальних захворювань у дітей грудного
віку. По даним багатьох авторів (L. Surjan, 1990;
Y. Fatschel, R. Tiefensee, 1990; D.E. Pappas, G.F.
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Hayden, V.O. Hendley, 1996; В.В. Дячук, 2003 та
інших) у дітей на протязі першого року життя
майже у 65% випадках спостерігається один або
декілька разів ГСО. В той же час його діагностика не завжди своєчасна, що може привести як
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до морфологічних, так і до функціональних порушень із всіма його негативними наслідками.
Серед причин, які сприяють виникненню
ГСО у дітей грудного віку є анатомофізіологічні особливості будови середнього вуха, незрілість імунної системи, штучне вигодовування, алергічний стан, вид збудника інфекції,
його патогенні властивості, тривале лежання
дитини на спині та ряд інших факторів.
Процес в середньому вусі у грудних дітей,
як правило, є двобічним і в третини хворих рецидивує. Частіше розвивається ГСО після шестимісячного віку. По даних багатьох авторів у
16-18% грудних дітей, які перехворіли ГСО формується приглухуватість, а у 2-3% розвиваються отогенні внутрічерепні ускладнення.
Нами проведено комплексне обстеження
126 дітей грудного віку, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ОДЛ м. Мукачева з різними захворюваннями дихальних шляхів, на
протязі 2-3 і більше тижнів, в яких виявлено
ГСО. Серед хворих переважали діти від 4 до 12
місяців. Контролем служили 25 амбулаторних
здорових дітей грудного віку.
Діагноз ГСО був встановлений на підставі
сукупності даних анамнезу, клінічних, лабораторних, рентгенологічних досліджень, визначення локальної температури тіла та результатів
отоскопічної картини. При отоскопії барабанні
перетинки у 68(53,9%) дітей мали незначну
тьмяність, крайову гіперемію, без порушення
загального стану. У 43(34,1%) дітей виявлено
дифузну гіперемію, інфільтрацію, випинання
барабанних перетинок в задньо-верхньому квадранті. При проведені парацентезу у цих дітей
виявлено слизово-гнійні виділення. У них пере-

важали загальні симптоми захворювання у вигляді токсикозу, порушення функції шлунковокишкового тракту, серцево-судинної та інших
систем організму дитини. У 15(12,0%) дітей
спостерігалися спонтанні слизово-гнійні виділення в зовнішньому слуховому ході та перфорація барабанної перетинки. Двобічний процес
був у 94% хворих. У 3(2,3%) дітей виявлено однобічний отоантирит, проведена операція антротомія. При бактеріологічному дослідженні
гнійних виділень з вуха частіше виявлялися
стафілококи, рідше стрептококи та інші збудники інфекцій, які були чутливі до більшості антибіотиків. В комплексній терапії дітей проводилося як загальне так і місцеве лікування. Основним направленням в лікуванні цих дітей було
застосування загального медикаментозного
впливу (антибіотики широкого спектру дії з
врахуванням чутливості мікрофлори), призначення дезінтоксикаційної, десенсибілізуючої,
загальноукріплюючої та стимулюючої терапії,
корекції порушених обмінних процесів. У всіх
дітей наступило одужання.
Отже, до сьогоднішнього часу отоскопія
залишається
основним,
візуальним
та
об’єктивним методом діагностики ГСО у дітей
грудного віку. З переходом до сімейної і страхової медицини отоскопія повинна проводитися у
всіх дітей до року з ГРВІ, особливо при затяжному перебігу захворювання, що дозволить своєчасно та правильно встановити діагноз і провести необхідне лікування. В комплексній діагностиці та лікуванні дітей грудного віку з ГСО
повинен бути самий тісний контакт педіатра,
сімейного лікаря та отіатра.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2017

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДЕФОРМАЦІЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У ДІТЕЙ ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ МИГДАЛИКІВ
ТА АДЕНОЇДНИХ ВЕГЕТАЦІЯХ
В медичній літературі добре висвітлено
характерні зміни скелету обличчя у дітей, під
назвою «аденоїдний тип обличчя», яке виникає у
40% випадках при значній гіпертрофії горлового
мигдалика (А.А. Лайко і співав., 2010; Г.С. Протасович і співав., 2014 та інші). Ряд авторів
(Noonan, 1965; Menashe et al., 1965; Reuben et al.,
1968; В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2008) встановили,
що хронічне порушення прохідності верхніх дихальних шляхів, яке визвано значною гіпертрофі-
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єю мигдаликів та аденоїдних вегетацій, в деяких
дітей раннього віку, може приводити до виникнення гіповентиляції легень і поступово викликати хронічну гіпоксію з наступним розвитком легеневої гіпертензії та правошлуночкової недостатності, зміну конфігурації серця по типу легеневого, з вираженою важкою специфічною симптоматикою, небезпечною для життя дитини.
Метою нашого дослідження було вивчення стану грудної клітки у дітей із значною
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гіпертрофією мигдаликів та аденоїдних вегетацій.
Під нашим спостереженням на протязі
останніх 10 років було 56 дітей, віком від 3 до
6 років, батьки яких скаржилися на погане носове і шумне ротове дихання, з короткочасними його зупинками, особливо під час сну. У
дітей був поганий апетит, вони слабо розвивалися. Дівчат було 25, хлопців – 31. У всіх дітей
порушення дихання почалося після 1,5-2-х річного віку і поступово погіршувалося. У
8(14,4%) дітей при огляді виявлена стійка деформація грудної клітки різного ступеню. Обличчя цих дітей згодом ставало одутле. Грудна
клітка приймала бочкоподібну округлу форму
із западанням грудного відділу та підняттям
країв реберних дуг. Деформація грудної клітки
поступово посилювалася.
При ЛОР-огляді дітей дихання носом було майже відсутнім, нижні носові раковини набряклі, синюваті. При пальпації аденоїдні вегетації заповнювали носоглотку. Піднебінні мигдалики величезні, змикалися повністю, їх верхні
полюси заходили за піднебіння. Отоскопія без
особливостей. Слух в нормі. Голос хриплий,
гугнявий. Дихання шумне, чути на відстані, його частота 28-30 за хв. Пульс 120-130 в хв.
Активне консервативне лікування не давало покращення. Стан дітей поступово погір-

шувався з посиленням симптомів легеневосерцевої недостатності, зміною форми обличчя
та западанням грудини. При постійному порушенні прохідності повітря до легень грудна клітка при кожному вдиху із силою втягується, що
приводить до поступової її деформації. Всім
дітям планово проведено, під загальним знеболенням з використанням міорелаксантів, операцію аденотонзилотомію. Післяопераційний період протікав задовільно. Вже через 2-3 дні, носове дихання почало відновлюватися, хропіння
припинилося зразу. Одутлість обличчя, тулуба
зникли через місяць. Зміни в серцево-судинній
системі, в т.ч. показники ЕКГ, відновилися через один рік. Деформація грудної клітки поступово почала зменшуватися і через 3 роки були
тільки її залишки. Діти стали зоровими.
Таким чином, у дітей з хронічним порушенням прохідності верхніх дихальних шляхів,
що викликане значною гіпертрофією піднебінних мигдаликів та аденоїдних вегетацій, виникають зміни не тільки лицевого скелету та порушення серцево-судинної системи, але також
може у деяких дітей розвиватися деформація
грудної клітки у вигляді її стійкого западання,
косметичних відхилень та приводити до інвалідності в майбутньому. Своєчасне хірургічне
втручання на лімфоглотковому кільці приводить
до повного одужання дітей.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2017

В.В. ДЯЧУК, В.О. СІВАЧ, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ
ПРИ ГОСТРИХ ГНІЙНИХ РИНОСИНУСИТАХ У ДІТЕЙ
Риносинусит (РС) є одним з найбільш
розповсюджених запальних захворювань людей
у всіх вікових групах. Так, в США щорічно реєструється більше 35 млн. випадків гострого РС,
у Німеччині – від 7 до 10 млн., в Україні – до 3
млн. Щорічно кількість РС збільшується на 1,52%, а перехід в хронічні форми відбувається в
10-15% випадках (Д.І. Заболотний, 1999; Ю.В.
Мітін, 2001; С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець,
2002). У дітей зустрічається РС до 20% випадків
від всієї ЛОР-патології (М.Б. Крук і співав.,
2004).
Як правило, РС виникає в результаті
ускладнення ГРВІ. Значна частина легких форм
РС проходить самостійно. Тільки 5-10% хворих
з гнійним РС потребують спеціального лікуванЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ня. Сприяють розвитку РС, крім інфекційного
фактору, також імунологічна недостатність, підвищена алергізація організму, порушення аеродинаміки порожнини носа через наявність гіпертрофія мигдаликів та аденоїдних вегетацій,
викривлення перегородки носа та ряду інших
причин.
В більшості випадків при гнійних РС, з
метою ерадикації збудника хвороби, як правило,
емпірично призначають антибіотики.
Метою нашого дослідження було визначення доцільності використання антибіотиків
при гострих гнійних РС у дітей.
Матеріал і методи. Ми проаналізували
результати клінічного обстеження та лікування
32 хворих дітей з гострим гнійним РС, які пере-
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бували в амбулаторних умовах та отримували
комплексну терапію. Діти були віком від 10 до
18 років. Контрольну групу склали 30 дітей з
гострим гнійним РС, які не відрізнялися за віком, перебігом захворювання, але в процесі лікування не отримували антибіотиків.
Діагноз захворювання встановлювали на
основі скарг, анамнезу, ЛОР-огляду хворих, рентгенографії приносових пазух, інколи використовували КТ. В неясних випадках, з діагностичною метою, а також при орбітальних ускладненнях у двох дітей, гіпертермії, больовому синдромі, вираженій інтоксикації, проводили пункцію верхньощелепних пазух, але це вирішувалося індивідуально в залежності від конкретної
клінічної ситуації.
В клінічній картині захворювання, крім
місцевих змін в порожнині носа (утрудненого
носового дихання, слизово-гнійного виділення,
набряку слизової оболонки), у багатьох хворих
спостерігалося підвищення температури тіла,
біль голови, покашлювання, слабкість, зниження апетиту, поганий сон тощо. Загальний стан і
клінічні симптоми захворювання залежали від
ступеню запального процесу в приносових пазухах.
Результати дослідження та їх обговорення. В процесі обстеження дітей встановлено,
що у 36 (58,0%) хворих були уражені верхньощелепні пазухи, у 17 (27,5%) – решіткові, у 8
(12,9%) – лобні і у 1 (1,6%) – клиновидні. У 48
(77,4%) дітей переважало одночасне запалення
декількох пазух, частіше верхньощелепних і
етмоїдальних, лише у 14 (22,6%) існував моносинусит.
При бактеріологічному дослідженні гнійних виділень з носа нашого регіону виявляли
Strep.
pneumoniae,
Haemoph.
influenzae,
Moraxella catarrhalis, рідше Strept. рyogenes та
Staph. аureus, які були чутливі до більшості антибіотиків. В 19,3% випадках ріст мікробів не
було виявлено.
В лікуванні хворих з РС використовували
базисну етіотропну і патогенетично обґрунтовану терапія у відповідності до існуючих медичних протоколів, тобто призначалися антибіотики широкого спектру дії, антигістамінні, знебо-

люючі препарати, назальні деконгестанти, муколітичні, дезінтоксикаційні засоби, промивання порожнин носа сольовими розчинами та антисептиками по Проетцу, гомеопатичні препарати, місцево топічні кортикостероїди при наявності алергії, фізіопроцедури. Процес лікування
хворих був строго індивідуальним.
Клінічна ефективності лікування дітей з
РС оцінювалася в динаміці на основі
суб’єктивних відчуттів хворих та об’єктивних
даних ЛОР-огляду, позитивна динаміка яких
відмічалася в середньому на 4-5 день захворювання. При риноскопії спостерігалося зменшення набряку слизової оболонки та гнійних виділень з носа, відновлення носового дихання.
Тривалість лікування антибіотиками була 6-7
днів, при ускладнених випадках не менше 10
днів. В контрольній групі загальне покращення
стану хворих та позитивна динаміка при ЛОРогляді наступало також на 4-5-у добу. Тобто, ми
не виявили різниці в результатах лікування дітей з гострим гнійним РС та хворими контрольної групи, які не отримували антибіотиків.
Тактика лікування РС повинна базуватися
на створенні відновлення функції слизової оболонки порожнини носа, покращення вентиляції
приносових пазух і забезпечення їх адекватному
дренуванню.
Висновки. Доцільність призначення антибіотиків при гострих гнійних РС у дітей повинен бути індивідуальним і оснований на клінічній картині захворювання. При легкому перебігу РС антибактеріальна терапія не показана.
Системне призначення антибіотиків при лікуванні РС у дітей повинно базуватися на основі
клінічної даних, з врахуванням важкості захворювання, загрозі розвитку чи наявності ускладнень, у випадках неефективності місцевого лікування та з врахуванням видового складу мікрофлори і її чутливості до призначеного препарату, в комбінації з правильно проведеною комплексною терапією. Проблема РС у дітей не
може бути вирішена лише використанням антибіотиків. Розважливе застосування антибіотиків
обмежить подальший розвиток резистентних
збудників захворювання, що допоможе успішно
їх використовувати в майбутньому.

© В.В. Дячук, В.О. Сівач, В.В. Дячук, 2017
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Ф.Д. ЄВЧЕВ, А.Ф. ЄВЧЕВА, Д.Ф. ЄВЧЕВ (ОДЕСА, УКРАЇНА)
СПОСІБ СИСТЕМНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ АГРЕСИВНИХ
ОКИСЛЮВАЛЬНИХ РАДИКАЛІВ У ХВОРИХ ІЗ РОЗПОВСЮДЖЕННИМ
РАКОМ ДНА ПОРОЖНИНИ РОТА І РОТОГЛОТКИ
Актуальність. Незважаючи на світові
наукові та практичні досягнення по розробці
методів лікування і профілактиці злоякісної патології, проблеми її зросту до кінця не вирішені
у всьому світі. Ефективність кожного методу
радикального лікування, проведеного хворим
раком ЛОР-органів оцінюють за тривалістю
безрецидивного періоду та якістю життя хворих.
Відомо, що застосування антиоксидантної
терапії у хворих на рак зменшує інтоксикацію,
нейтралізує агресивні окислювальні радикали в
сироватці крові. Ігнорування цього факту зберігає і збільшує не тільки ракову, але і хіміопроменеву інтоксикацію. При пролонгованому стані ракові клітини набувають характерні властивості – безсмертя, що збільшує процес іморталізаціі. Все це спонукає до пошуку шляхів та лікарських засобів, які б володіли інтенсивною
нейтралізацією агресивних окислюванних радикалів. І тому клінічний інтерес представляє антиоксидант тівортін (Tivortin), який володіє вираженим антиоксидантним, антигіпоксичним,
мембраностабілізуючим і гепатопротекторним
ефектом.
Мета дослідження – вивчити ефективність та небезпечність препарату тівортін на
всіх етапах лікування хворих на рак дна порожнини рота, ротоглотки і органів шиї. Встановити
його вплив на тривалість безрецидивного періоду.
Матеріали і методи. В дослідженні
включено 40 хворих, котрим проводилося комплексне лікування (операція, променева та хіміотерапія) з приводу раку дна порожнини рота і
ротоглотки з метастазами у лімфатичні вузли
шиї.
Компоненти лікування супроводжувалися
антиоксидантною терапією (інфузія тівортіна
100.0) незалежно від лабораторних показників,
тому як використані методи лікування проявляються стресом і інтоксикацією організму. Вивчався вплив тівертіна на гомеостаз, протікання

післяопераційного періоду (загоєння рани),
профілактику променевого епітеліїту і детоксикації ракової, хіміопроменевої інтоксикації в
процесі лікування незалежно від стадії захворювання.
Отримані результати та їх обговорення. Дані лабораторних показників хворих на до
лікувальному етапі дозволили оцінити гомеостаз хворого, спланувати черговість компонентів
лікування, які слугували критерієм оцінки проведеного лікування та якістю життя під час лікування та у безрецидивному періоді. У хворих
з T3N1-2M0 на рак дна порожнини рота визначалося збільшення рівня креатиніну, РОЕ, активність аргінази і орнитиндекарбоксилази, що
свідчили про наявність інтоксикації. Аргіназа
була знижена в 2,5 рази у хворих з с Т3N1-2M0
в порівнянні із здоровими людьми. Це у свою
чергу свідчить про порушення детоксикаційної
дії гепатоцитів, що зменшують інактивацію токсичних речовин у орнітиновому циклі за рахунок ракової інтоксикації, що є притаманною
усім хворим раком дна порожнини рота. В цілому отримані результати свідчать про порушення
компенсаторно – захисних механізмів декомпенсованого стану організму хворих, особливо із
T3N1-2M0. Застосування тівортіну може сприяти розвитку гіперкаліємії та порушення діурезу.
Тому, вивчення цих показників логічне не тільки для досягнення антиоксидантного ефекту,
але і проведення лікування без ускладнень.
Висновки. У процесі дослідження виявлені деякі порушення гомеостазу хворих раком
дна порожнини рота і ротоглотки: зниження
кількості аргінази, орнитіндекарбоксилази та
збільшення РОЕ і креатиніну як показників ендогенної інтоксикації. Застосована антиоксидантна терапія тівортіна на етапах лікування сприяла первинному загоєнню післяопераційної рани, відсутністю пролонгації ракового процесу і
рецидиву у 100% хворих із Т1-2N0M0 на протязі першого року після лікування.
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Ю.Е. ЕРЕМЕНКО, А.Н. КОТОВИЧ (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА,
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ,
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПОЛИПОЗНОЙ ТКАНИ
У ПАЦИЕНТОВ С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ
Астматическая (аспириновая) триада (АТ)
представляет собой сочетание бронхиальной
астмы, хронического полипозного риносинусита
(ХПРС), непереносимости аспирина и других
нестероидных противовоспалительных средств.
В настоящее время АТ представляет собой серьезную проблему современной медицины, поскольку остается неясным, чем обусловлены
тяжесть заболевания, полиморфизм и своеобразие клинических проявлений АТ. Многие вопросы патогенеза, клинико-диагностические
подходы еще не решены и обсуждаются аллергологами, иммунологами, оториноларингологами, пульмонологами.
Цель исследования: выявить особенности клинического течения, микробного пейзажа,
иммунологических показателей сыворотки крови, патоморфологического строения полипозной
ткани у пациентов с АТ.
Материалы и методы
В исследовании участвовало 30 пациентов
с диагнозом астматическая (аспириновая) триада находившихся на лечении в РНПЦ оториноларингологии. Всем пациентам было выполнено
бактериологическое исследование материала из
полости носа, гистологическое исследование
полипозной ткани, определение концентрации
интерлейкинов в сыворотке крови.
Результаты
В результате изучения особенностей клинического течения АТ выявлено, что первое место среди сопутствующей патологии занимали
заболевания
желудочно-кишечного
тракта
(ЖКТ) – 40 % (n=12), второе место – заболевания эндокринной системы (сахарный диабет,
патология щитовидной железы) – 13,33 % (n=4).
Основными жалобами пациентов с АТ являлись
ярко выраженная заложенность носа и аносмия.
Отрицательные кожные пробы выявлены в

100% случаев (n=30). Преобладали пациенты с
IV стадией распространенности ХПРС по данным эндоскопического исследования полости
носа и компьютерной томографии околоносовых пазух (КТ ОНП) – 56,67% (n=17). Рецидивирование ХПРС наблюдалось в 76,67% случаев
(n=23). Особенности микробного пейзажа:
грамм(+) и (-) кокки высевались в 50 % (n=15),
грибы рода Candida – в 16,67 % (n=5). Особенности иммунологических показателей сыворотки крови: повышение уровня Ig Е выявлено в 30
% (n=9), повышение уровня интерлейкина (ИЛ)
8 – в 60 % (n=18), IgG, IgM – в пределах нормы,
IgА ниже нормы – в 36,67 % (n=11), повышение
уровня ИЛ-5 – в 90 % (n=27), эозинофилия крови – в 30% (n=9). Особенности патоморфологического строения полипозной ткани: уменьшение лимфоплазмоцитарной инфильтрация, реже
регистрировались
антителопродуцирующие
клетки – плазмоциты, выраженные признаки
пролиферации в эпителиоцитах, эозинофильный
полип
–
в
50%
(n=15),
фиброзновоспалительный полип – в 36,67% (n=11), железистый полип – в 13,33% (n=4).
Заключение
Наши данные показали, что пациенты с
АТ имеют отрицательные кожные пробы
(100%), первое место среди сопутствующей патологии занимают заболевания ЖКТ (40 %),
основными жалобами являются ярко выраженная заложенность носа и аносмия, преобладает
IV стадия распространенности ХПРС по данным
эндоскопического исследования полости носа и
КТ ОНП (56,67 %), рецидивирование ХПРС наблюдается в 76,67% случаев, грамм (+) и (-)
кокки высеваются в 50 %, повышение уровня
ИЛ-8 – в 60 %, повышение уровня ИЛ-5 – в
90%, патоморфологически преобладает эозинофильный тип строения полипозной ткани (50%).

© Ю.Е. Еременко, А.Н. Котович, 2017
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А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИИ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Наиболее распространенные хирургические вмешательства при экссудативном среднем
отите в практике детского оториноларинголога,
являются операции на лимфоглоточном кольце
носоглотки (Гаращенко Т.И. и соавт., 1993; Косаковский А.Л. и соавт., 2006). Вместе с тем,
рецидивы экссудативного среднего отита в течение первого года после аденоидотомии отмечаются у 11-25% детей (Кокоркин Д.Н., Гусаков
А.Д., 2010). Возможно, это связано с тем, что
основную причину в его развитии «ошибочно»
выделяют только механическую обструкцию
слуховой трубы, хотя патологические изменения в носоглотке при гипертрофии аденоидов
разнообразны и требуют дифференцированного
подхода к их коррекции.
У таких детей, при более тщательном изучении и оценки состояния носоглотки, выявляются остатки лимфоидной ткани, распространяющиеся как на боковую стенку носоглотки,
слуховую трубу, так и в полость носа, иногда
упираясь в задние концы средней носовой раковины. Именно эта локализация лимфоидной ткани носоглотки труднодоступна для традиционной аденотомии и находится в зоне проекции
вегетативных ветвей крыло-небного узла, при
длительном раздражении которых может отмечаться нарушение секреции и микроциркуляции
крови в иннервируемых зонах (Гусаков А.Д. и
соавт., 2016). Следовательно, восстановление
равновесия в вегетативной иннервации слизистой
оболочки может явиться эффективным, патогенетически обоснованным методом лечения ЭСО.
Цель исследования. Сравнение отдаленных результатов хирургии носоглотки при разных методах и объемах удаляемых тканей у детей, страдающих экссудативным средним отитом, консервативное лечение которых оказалось
безуспешным.
Материалы и методы. В исследования
включены 167 соматически здоровых детей 5-7
лет, страдающих экссудативным средним отитом и патологией лимфоидной ткани носоглотки.

Больные были разделены на 3 группы. 1-я
группа – 90 детей, которым под визуальным
контролем с помощью коблатора и шейвера выполнено частичное удаление глоточной миндалины, тщательно санируя боковую стенку. 2-я
группа – 27 детей, которым под визуальным
контролем с помощью коблатора и шейвера
глоточная миндалина, имеющая явные признаки
хронического воспаления, была удалена максимально полностью. 3-я группа (контрольная) –
50 детей, оперированные аденотомом Бекмана в
других лечебных учреждениях.
Эффективность различных методов хирургического лечения оценивалась по наличию
рецидивов экссудативного среднего отита в течении 2х лет.
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ результатов показал, что рецидивы
экссудативного среднего отита у детей 1-й
группы отмечены значительно реже, чем у детей
в группе 2:у 3,3% и 14,8% соответственно
Вместе с тем, анализ частоты развития
рецидивов экссудативного среднего отита у детей в группах 2 и 3, статистически значимых
различий не выявил (р=0,49). В третьей группе
признаки экссудативного среднего отита в течении наблюдаемого периода имели место у 18%
оперированных.
В итоге можно сделать заключение, что
при сочетанной патологии глоточной миндалины и среднего уха у детей широко используемая
стандартная аденотомия недостаточно эффективна у 18% оперированных, в то время, как
визуально контролированная щадящая аденотомия с использованием шейвера и коблатора с
осуществлением тщательной санации боковых
отделов носоглотки позволяет снизить рецидив
ЭСО до 3,3%.
Поэтому необходимы поиски новых щадящих хирургических вмешательств на глоточной миндалине, которые в обязательном порядке должны проводиться под визуальным контролем и желательно с интраоперационным
увеличением.

© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2017
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, І.Р. ЦВІРІНЬКО, Е.Р. ІСМАГІЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПАРАФАРИНГЕАЛЬНІ ПУХЛИНИ
Новоутворення парафарингеального простору становлять менш ніж 1% від всіх новоутворень голови та шиї. 70-80 % новоутворень
парафарингеального простору становлять доброякісні пухлини, 20-30% – злоякісні. Значна
частина новоутворень походить зі слинних залоз
та нервової тканини. Плеоморфна аденома – це,
найчастіше, новоутворення парафарингеальної
ділянки, яке становить 34%. Методом лікування
цих пухлин є хірургічний. Оптимальний вид
хірургічного доступу повинен забезпечити тотальне видалення пухлини з мінімальним пошкодженням навколишніх структур. Застосовуються різні типи доступів, в залежності від розміру
новоутворення, розповсюдженості, відношення
щодо шиловидного відростка. Найбільш застосованими є трансоральний, трансцервікосубмаксиллярний, трансцервікальний, трансмандибулярний та транспаротидний доступ.
Мета – зменшити травматичність хірургічних втручань шляхом використання трансорального доступу при видаленні пухлин парафарингеального простору різних розмірів.
Матеріали і методи. В нашому відділенні за період 2011-2016 рр. прооперовано 42
пацієнта з новоутвореннями парафарингеального простору. У всіх пацієнтів застосовувався

трансоральний доступ. Розміри утворень варіювали від 10-20 до 80-140 мм. Всім пацієнтам
проводилося тотальне видалення пухлин. Гістологічна структура пухлин складала: плеоморфні
аденоми – 18, невриноми – 5, меланома – 1, ектодермальні кісти – 8, гемангіоми – 7, фіброми –
2, папілома – 1.
Результати. У пацієнтів оцінювався перебіг післяопераційного періоду, загоювання
післяопераційної ділянки, наявність ускладнень
та якість життя після хірургічного втручання.
Загоювання післяопераційної ділянки мало місце на 4-5-й день після хірургічного втручання.
Спостерігалися такі ускладнення: кровотеча з
післяопераційної ділянки – у 1 пацієнта, інфікування післяопераційної рани – у 2 та гостре порушення мозкового кровообігу у – 1.
Висновки
Перевагою трансорального видалення
новоутворень парафарингеального простору є
відсутність косметичних дефектів, швидке загоювання та швидке відновлення працездатності пацієнта. Недоліками вважається погана
візуалізація та близьке розташування до магістральних судин та блукаючого нерва, що вимагає досконалого знання анатомії та досвіду у
хірурга.

© Д.І. Заболотний, Д.Д. Заболотна, І.Р. Цвірінько, Е.Р. Ісмагілов, 2017

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, С.В. ТИМЧЕНКО,
О.Г. РИЛЬСЬКА (КИЕВ, УКРАИНА)
КОНЦЕПЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЧНО АДЕКВАТНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ
ПРОТИ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСІВ ТА ГРИПУ
Основу концепції становить гіпотеза про
те, що для організму людини найбільш важливим моментом є збереження врівноваженого
стану слизових оболонок (СО) з макросвітом та
мікроорганізмами і для цього більш потрібна
продукція «локальних» захисних білків, ніж сироваткових. З багатьох відомих гуморальних
механізмів захисту СО найбільш ефективними
на сьогодні вважаються імуноглобуліни (антитіла) класу А, перш за все полімерні форми і відхилення (зазвичай зниження) в концентрації їх
основних форм, а також зміни співвідношення
між представниками окремих класів імуногло-
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булінів та інших захисних білків і пептидів, наприклад, лактоферину, інтерферонів, можуть
бути підґрунтям для діагностики різного ступеня імунної недостатності організму в цілому.
Проведені клініко-імунологічні та експериментальні дослідження дозволяють висунути
концепцію того, що найбільш ефективним формування специфічного імунітету в СО організму
буде тоді, коли вакцинація проводиться тим саме шляхом, яким відбувається інфікування, наприклад, для вірусу грипу і вірусів респіраторної групи переважно повітряно-крапельним
шляхом, тобто для респіраторної групи інфекцій
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вакцинація має проводитися інтраназальним або
оральним шляхом. Дослідження імунологічної
ефективності підшкірної вакцинації антигенами
вірусу грипу А не виявили суттєвого підвищення антитіл до гемаглютиніну. Доведено, що ви-

користання базової підготовки в періоді до застосування вакцин різних імуномодіфикаторів
(пробіотиків, фітопрепаратів та хімічних сполук), особливо у випадку вираженої недостатності локального імунітету, є доцільним.

© Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотна, С.В. Тимченко, О.Г. Рильська, 2017

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, С.П. ЧАЙКА, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, Е.Р. ІСМАГІЛОВ,
І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАІНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ КИСЛОЇ ФОСФАТАЗИ ТА ФЕРМЕНТІВ
ЛДГ ТА СДГ В ХРЯЩОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ
МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ
На даний час продовжується пошук та дослідження можливості використання ефективних біоматеріалів для проведення реконструктивно-відновних операцій. Ці матеріали повинні
забезпечувати біологічну сумісність, не чинити
негативного впливу на клітини та тканини організму, з часом піддаватись біологічному розпаду. Цим вимогам відповідають нанокомпозитні
матеріали на основі гідроксиапатиту (ГАП) та
трикальційфосфату (ТКФ). Модифікація таких
композитів з використанням біоміметичного
підходу шляхом введення сполук, що відповідають складу та біологічним властивостям різних тканин організму, направлена на підвищення функціональної активності імплантаційних
матеріалів.
Враховуючи викладене вище, нами для
модифікації були обрані речовини, що входять
до складу хрящової тканини, а саме: хондроітину сульфат, глюкозаміну сульфат, гіалуронова
кислота, гелофузин (як джерело колагену) та
ербісол (як стимулюючий фактор). Крім того,
використовували хітозан – природний біополімер. Хітозан характеризується значною біосумісністю, має виражений гемостатичний ефект,
високу антибактеріальну спроможність і здатен
виконувати каркасну функцію.
Ефективність застосування різних композитних матеріалів певним чином можна оцінити
за станом ферментативної активності, що забезпечує важливі ланки метаболічних процесів на
тканинному та клітинному рівні.
Проведено дослідження рівня активності
та локалізації ферментів ЛДГ, СДГ та КФ-ази у
хрящі вушної раковини лабораторних щурів в
різні строки після імплантації біоактивних матеріалів (2 тижні, 1 місяць, 2-3 місяці). Рівень
активності ферментів визначали візуально за
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

бальною оціночною шкалою: від 0 – відсутність
активності, до 5 – максимальний рівень.
56 дослідних тварин було розподілено на
4 групи у відповідності з імплантаційним матеріалом: 1-а група – композит хітозан-ГАП
(50:50) модифікований сумішшю біополімерів з
додаванням фрагментів хірургічної сітки (13
щурів); 2-а група – композит на основі ТКФ у
вигляді аморфного порошку з додаванням хітозану і модифікований сумішшю біополімерів з
ербісолом (16 щурів); 3-я група – композитний
матеріал, як в 2-й групі, з внутрішньом’язовим
введенням ербісолу після операції (16 щурів); 4а (контрольна) група – хірургічне втручання на
хрящі вушної раковини без імплантації композитного матеріалу (11 щурів).
У всіх групах тварин в термін 2 тижні після імплантації, незалежно від типу введених в
хрящ вушної раковини матеріалів, виявлялись
ознаки запального процесу, найбільш виражені
у щурів 1-ї групи, з превалюванням розвитку
грануляційної тканини. В цей період в зоні пошкодження спостерігалась незначна кількість
або окремі (у тварин 1-ї групи) клітини фібробластичного ряду з середнім рівнем активності
ЛДГ.
В окремих лакунах, де знаходились поодинокі або ізогенні групи зрілих хондроцитів,
завжди були відсутні прояви активності ферментів ЛДГ і СДГ (0 балів за оціночною шкалою).
В зоні, що прилягала до імплантованого матеріалу, насамперед, у зразках, отриманих від тварин 2-ї та 3-ї груп, вже виявляли різні за розмірами розростання сполучної тканини з достатньо високим рівнем активності обох ферментів
у фібробластах (3-4 бали). Це показник проявів
енергетичних процесів в активних фібробластах
в зоні розвитку сполучної тканини.
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Дослідження показали, що через 1 міс. після імплантації у щурів 2-ї групи в зоні втручання
спостерігалась наявність фібробластів та колагенових волокон зі значним рівнем активності ферменту процесу анаеробного гліколізу – ЛДГ
(переважно 4 бали). Крім цього, хондроцити саме
в зоні пошкодження виявляли високий рівень
енергоспроможності, судячи із наявності осаду
формазану – показника активності даного ферменту. В подальшому, через 2-3 міс. спостереження відмічався позитивний вплив модифікуючих речовин на загальний характер процесів, що
відбувались поблизу зони хірургічного втручання. При цьому виявлялась наявність значної кількості молодих, подовженої форми хондробластів,
частина з яких вже починала перетворюватись в
зрілі хондроцити. Цим клітинам була притаманна
висока активність ферменту лактатдегідрогенази
(в межах 4-5 балів). Водночас високий рівень
активності ферменту ЛДГ (не менше 4 балів)
спостерігався в молодих фібробластах в зонах
активації колагеногенезу поряд з хрящем.
В зразках матеріалу, отриманого у тварин
3-ї групи через 1 міс. після початку експерименту, спостерігались реактивні процеси, які свідчили про початок розвитку хондрогенезу. Через
2-3 міс. в зоні імплантації спостерігались явища
активного хондрогенезу безпосередньо біля
хрящової пластинки в зоні пошкодження та фібрилогенезу – в зоні рубцювання. При цьому виявлялась значна кількість молодих хондроцитів
з високим та максимальним рівнем активності
ферменту ЛДГ, відповідального за процес анаеробного гліколізу. Важливо відмітити, що в цих
клітинах активність ферменту СДГ вже досягала
або й перевищувала середній рівень в 3-4 бали.
Таким чином, можна говорити, що в цей період
поступово підвищується метаболічний потенціал клітин в зоні імплантації даних модифікованих композитних матеріалів за рахунок аеробного циклу Кребса, за важливу ланку якого і є
відповідальним фермент СДГ. Через 3 міс. залишки імплантованого матеріалу були оточені
тонкою сполучнотканинною оболонкою зі значним проявом активності лактатдегідрогенази.
У зразках матеріалу, отриманого від тварин 1-ї групи через 3 міс. від початку експери-

менту, відмічалось суттєве зростання реактивних процесів, в порівнянні з 2-тижневим спостереженням. Це проявлялось в появі зони розвитку сполучної тканини із значною кількістю
клітин фібробластичного ряду. Прояви хондрогенезу переважно були виражені в незначному
ступені або були відсутніми.
В контрольній групі тварин через 2-3 міс.
прояви ознак запального процесу в зоні рубцювання поступово зменшувались. В ділянці проведення хірургічного втручання виявляли клітини фібробластичного ряду. Активність ферментів ЛДГ та СДГ в них була не вище 3-2 балів.
Слід звернути увагу на значний розвиток процесу фібрилогенезу поблизу зони рубцювання в
цей період.
Активність КФ-ази була більш вираженою в ранні строки, ніж у віддалені періоди спостереження. Важливо відмітити те, що при дослідженні розвитку макрофагальної реакції в 2-й
та 3-й групах була виявлена найбільша кількість
клітин з високою активністю КФ-ази. Відносно
помірну їх кількість було відмічено у тварин 1-ї
групи та мінімальну – контрольної групи. Таким
чином рівень активності кислої фосфатази відповідав ступеню резорбції імплантованих матеріалів. Привертала увагу виражена макрофагальна реакція з максимально високим рівнем активності лізосомальної КФ-ази в клітинах, що
компактно розміщались безпосередньо біля
фрагментів композитів та хірургічної сітки, це
явно свідчило про резорбцію імплантованого
матеріалу.
Отримані результати гістоензиматичних
досліджень відображають особливості перебігу
біоенергетичних та резорбційних процесів в
хрящовій тканин після імплантації композитів
на основі ТКФ після модифікації сумішшю споріднених зі складовими хряща біополімерів. Доведено позитивний вплив хітозану на процеси
репарації хряща. Згідно з вираженістю проявів
енергетичного метаболізму, найбільш ефективною в стимуляції репаративних процесів виявилась композиція ТКФ з додаванням біополімерів, хітозану, використання як каркасного засобу фрагментів хірургічної сітки та додаткового
введення ербісолу.
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С.В. ЗАЙКОВ, С.В. СКИЧКО (КИЕВ, УКРАИНА)
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ И КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В последние годы появляется все больше
данных о том, что различные формы аллергических заболеваний (АЗ) носят не локальный, а
системный воспалительный характер. Так, аллергический ринит (АР) тесно связан с другими
заболеваниями слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, в частности – с бронхиальной
астмой (БА), риносинуситом, экссудативным
средним отитом (ЭСО) и аллергическим конъюнктивитом (АК).
Одним из наиболее частых коморбидных
заболеваний (до 87% случаев), сопровождающих АР, является БА. АР предшествует БА у
64% больных. У взрослых пациентов с БА в
78% случаев отмечаются назальные симптомы,
а 38% лиц с АР болеют БА. АР является фактором риска развития БА и утяжеления ее течения,
и наоборот.
Еще одним частым (до 75% случаев) заболеванием, сопровождающим АР, является
аллергический конъюнктивит, особенно часто
развивающийся у пациентов с сезонным АР. У
большинства пациентов с АР развивается также
риносинусит, причем у 25-30% в острой форме,
а у 60-80% - в хронической, чему способствует
персистирующий характер аллергического воспаления. Зачастую риносинусит на фоне АР
возникает в связи с длительным применением
назальных деконгестантов, приводящих к дисфункции реснитчатого эпителия. Важную роль в
развитии риносинусита также играют анатомические и иммунологические факторы, способствующие отеку слизистой с последующей дисфункцией мукоцилиарного транспорта и застоем слизи, способствующим развитию вирусной,
бактериальной и грибковой инфекции.
У пациентов с АР часто нарушается
функция евстахиевой трубы, что способствует
развитию ЭСО, особенно у детей. На взаимосвязь АР с ЭСО указывает наличие ряда интерлейкинов (IL-4 и IL-5) в выпоте из среднего уха.
АР влияет на состояние центральной нервной
системы пациентов, ухудшая качество их жизни, негативно влияя на сон, на когнитивные

функции, на способность к обучению, к работе
и др.
Принципы диагностики АР и коморбидных ему заболеваний требуют сбора жалоб,
анамнеза, физикального обследования, использования методов аллергодиагностики (кожные,
лабораторные, провокационные тесты с аллергенами), возможностей инструментальных методов исследования.
Общие принципы лечения пациентов с
АР и коморбидными АЗ включают: комплексность, этапность (устранение симптомов, базисная терапия, профилактика обострений,
контроль над заболеванием), элиминацию аллергенов (по мере возможности), рациональную
фармакотерапию,
аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ), которая проводится врачом-аллергологом), проведение образовательных программ с пациентами и членами их семей. Рациональная фармакотерапия АР основывается, прежде всего,
на проведении противовоспалительной терапии
интраназальными глюкокортикоидами и антигистаминными препаратами. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов не относятся к терапии 1-й линии и чаще назначаются при сочетании АР с БА. Комбинированная фармакотерапия назначается при неадекватном ответе на
монотерапию. Подкожная и, особенно, сублингвальная АСИТ имеет преимущества, поскольку способна модифицировать течение АЗ. Хирургическое лечение показано только части
пациентов, а фитотерапия при АЗ не рекомендуется.
Таким образом, АР относится к числу
наиболее распространенных заболеваний, часто
сопровождающихся коморбидными состояниями, которым отоларингологи и аллергологи Украины уделяют недостаточно внимания. Усилия
этих специалистов и врачей общей практики
должны быть направлены в первую очередь на
раннюю диагностику АЗ, для чего необходимо
шире использовать специфическую аллергодиагностику.
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Л.П. МАКСИМЕНКО (ДНЕПР, УКРАИНА)
СУБЪЕКТИВНЫЙ УШНОЙ ШУМ:
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКЕ
Субъективный ушной шум (СУШ) или
«тиннитус» является патологическим звуковым
ощущением, возникающим из активности в области нервной системы без какого-либо внешнего акустического воздействия на рецепторный
аппарат внутреннего уха. Распространенность
ушного шума среди населения весьма значительна и имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Проблема усугубляется еще и тем, что в
силу определенных экономических и социально-политических изменений произошел существенный рост распространенности нарушений
слуха, сопровождающихся СУШ. Всё это оказывает негативное влияние на социальную
жизнь человека, личные отношения и его трудоспособность.
По данным различных авторов, на ушной
шум жалуются от 7 до 35% населения, при этом
70% из них не обращаются за медицинской помощью, не считая это серьезной проблемой. В
то же время у больных с патологией звукового
анализатора СУШ наблюдается в 70-90% случаев (Л.Г. Петрова, 2008). Этот недуг не грозит
жизни больного, но причиняет ему больше беспокойства, чем снижение слуха. Вместе с тем
именно прогрессирующая тугоухость является
тем аспектом, на который следует обратить
внимание, и которую большинство людей просто не замечает. Для них на переднем плане находится шум в ушах, от которого они хотят непременно избавиться.
Частота жалоб на ушные шумы увеличивается с возрастом. Так при специализированных
опросах в возрастной группе от 55 до 65 лет
СУШ выявлен в 11,8% случаев (K. Demester et
al., 2007). Чаще всего возникновение шума в
ушах связано с отоларингологической патологией, в частности, с повреждением кохлеарных
структур. Так постоянный ушной шум различной
высоты является одним из ведущих симптомов
на ранних стадиях нейросенсорной тугоухости
(НСТ) (Д.И. Заболотный и соавт., 2016). Вместе с
тем он может выступать в качестве инициальных
проявлений цереброваскулярной патологии, что
делает важным ее своевременное выявление и
профилактику возможных нарушений мозгового
кровообращения. СУШ может являться признаком других заболеваний, не имеющих с ухом ничего общего, таких как рассеянный склероз, нарушение сердечного ритма, заболевания щитовидной железы и др. Изложенное подчеркивает
актуальность и междисциплинарный характер
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проблемы, требующей внимания не только отоларингологов, но и неврологов, а в отдельных
случаях и психиатров.
Целью нашей работы явилось выявление
наиболее значимых этиологических факторов и
патогенетических механизмов формирования
ушного шума и с их учетом выработка рациональной лечебной тактики.
Под нашим наблюдением в кабинетах
ЛОР и неврологии МЦ «Клиника семейной медицины» находилось 23 больных в возрасте от
38 до 74 лет, у которых ведущей жалобой при
обращении был шум в ушах. Лиц мужского пола было 14, женского – 9. Абсолютное большинство больных – 19 (82,6%) обратились за
консультацией к отоларингологу самостоятельно и только 4 (17,4%) – по направлению невропатолога. Сроки обращения больных за помощью колебались от нескольких дней до 5-6 месяцев. Характер звуковых ощущений отличался
большим разнообразием: шум, звон, гул, треск и
др. Высокочастотный спектр ушного шума отмечали 11 (47,8%) больных, на шум низкой частоты указывали 4 (17,4%) пациента, а еще 8
(34,8%) - жаловались на смешанный характер
шума. У большинства больных – 14 (60,8%)
СУШ локализоваться в обоих ушах, 6 (26,2%)
пациентов жаловались на шум в одном ухе, а 3
(13,1%) – не могли указать точную его локализацию. У 4 (17,4%) больных СУШ сочетался с
симптомами вестибулярной дисфункции в виде
головокружения, нарушения равновесия и вегетативных реакций. Большинство больных
(78,3%) указывали на постоянный, монотонный
характер ушного шума, а ещё 21,7% определяли
его как «пульсирующий».
Схема обследования больных включала
изучение анамнеза заболевания, осмотр ЛОР органов, акуметрию, пороговую тональную и речевую аудиометрию, импедансометрию. Все больные консультированы невропатологом, которым
назначалась реоэнцефалография (РЭГ), допплерография сосудов головного мозга и шейного
отдела позвоночника, а в отдельных случаях –
МРТ головного мозга. Использование приведенного диагностического комплекса давало возможность установить уровень возникновения
шума, что принималось во внимание при выборе
лечебной тактики. Учитывая роль изменений гемодинамики и реологических свойств крови в
патогенезе нарушений слуха, у всех больных исследовались параметры коагулограммы.
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Точную причину СУШ установить было
сложно. Исключение составляли 7 (30,4%) случаев острой НСТ, развившейся на фоне ОРВИ, а
также 3 (13,1%) пациента, имевшие воспалительный процесс в среднем ухе. Среди других причин
ушного шума были: гипертоническая болезнь 3
(13,1%), приём ототоксических препаратов 2
(8,6%), черепно-мозговая травма - 1 (4,3%). С
профессиональными вредностями появление шума связывали 3 (13,1%) пациента, одним из которых был музыкант со стажем работы в оркестре
более 20 лет. В 4 (17,4%) случаях выделить основную причину появления ушного шума оказалось
трудно, поскольку имелось сочетание нескольких
факторов: ОРВИ и гипертонический криз. Распределение больных по возрасту выявило их существенное преобладание после 50 лет – 16 (69,6%)
случаев. Это дает основание думать о возрастной
неустойчивости звуковоспринимающего аппарата
к воздействию неблагоприятных факторов.
По данным пороговой тональной аудиометрии незначительное снижение слуха выявлено у 14 (60,9%) пациентов с преобладанием
нейросенсорного компонента: у 8 (34,8%) больных отмечался пологонисходящий-, а у 5
(21,7%) - крутонисходящий тип аудиометрической кривой. У одного пациента с внезапной
НСТ аудиограмма имела восходящую низкочастотную конфигурацию – тональные пороги
слышимости были изолировано повышены в
низкочастотной области. Усреднённый порог
восприятия звуков по воздушной проводимости
в зоне речевых частот составлял 22,7±9,4 дБ, а в
высокочастотной – 37,4±13,5 дБ, что соответствовало тугоухости I степени.
Речевая аудиометрия, в отличие от тональной, позволяла выявить социальную адекватность слуха и была важной для установления
уровня его поражения. У 8 (34,8%) больных пороги разборчивости речи находились в пределах
25-30 дБ выше тональных, что соответствовало
нормальным параметрам и указывало на пери-

ферический характер нарушения слуха (рецептор, ствол нерва). Повышение порогов разборчивости речи до 45-50 дБ и акустического рефлекса свидетельствовали о центральном генезе
ушного шума у 6 (26,1%) пациентов. У 9
(39,1%) больных по данным аудиометрии и импедансометрии нарушения слуховой функции
не установлено.
По результатам неврологического обследования у 4 (17,4%) больных выявлена гипертоническая болезнь, у 7 (30,4%) – вегетососудистая дистония, а у 5 (21,7%) – нарушение
кровообращения в вертебробазилярном бассейне. У 6 (26,2%) пациентов обнаружено увеличение показателей свертывающей системы крови –
гиперкоагуляция.
Выбор лечебной тактики производился с
учётом доминирующих этиологических факторов, а также установленного уровня нарушения
слуха. При периферическом поражении слуховой функции назначался стандартный комплекс
лечения НСТ с использованием ноотропных
препаратов, ангиопротекторов, глюкокортикоидов. В группе пациентов с центральным генезом
СУШ традиционная схема лечения НСТ дополнялась препаратами, улучшающими метаболизм
в тканях головного мозга, периферическими
вазодилататорами, антидепрессантами.
Положительный эффект от проведенного
лечения наблюдался у 19 (82,6%) больных: в 7
(30,4%) случаях отмечалось полное исчезновение шума в ушах, а в 12 (52,2%) – значительное
его ослабление. По данным тональной аудиометрии в этой группе пациентов было отмечено
улучшение слуха. У 4 (17,4%) больных с центральным генезом СУШ улучшения не достигнуто, что требовало дополнительного обследования и последующего лечения. Полученные
нами результаты подтверждают эффективность
комплексного патогенетического лечения больных с СУШ, проводимого с учётом уровня поражения слуховой функции.

© В.С. Зайцев, Л.П. Максименко, 2017

В.І. ЗАЙЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУПРОВІД АМБУЛАТОРНО ПРООПЕРОВАНИХ ЛОР-ХВОРИХ
Якщо ЛОР-хірургічним методикам у літературі приділяється достатня увага, то питання
щодо надання допомоги амбулаторно прооперованим хворим, висвітлені не в повній мірі. У
нашому відділенні досвід лікування вищезазнаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ченої групи пацієнтів – 15 років. Амбулаторна
хірургічна допомога надається для видалення
шипів та гребенів перетинки носу ультразвуковим ножем та радіохвильові підслизові вазотомії
нижніх носових раковин при хронічних ринітах.
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Хворим, котрим було видалено шип чи гребінь перетинки носу, на добу в операційну зону
вводиться
гемостатичний
тампон
фірми
«MEROCEL». Через добу тампон видаляється. В
подальшому пацієнти самостійно проводили туалет носу за допомогою ізотонічного розчину
«АКВА МАРИС» чи « Хьюмер». Зазначені препарати елімінують віруси та бактерії із слизової носу, забезпечують фізіологічну рівновагу стану
слизової носу, покращують мукоциліарний кліренс за рахунок іонів Mg, стимулюють виробництво лізоциму та інтерферонів за рахунок іонів Zn,
Se, тим самим підвищуючи місцевий імунітет.
Для зменшення набряку та полегшення
відходження фібринозних кірок пацієнтам призначаються масляні краплі в ніс, як то: піносол,
вазелінове масло, а також ендоназальне застосування мазей – гіоксизон, солкосеріл – желе, тощо. Повторні візити до лікаря призначались
хворим на 5-й та 10-й день після видалення тампону, для профілактики злипання та виникнення
синехій.
Як визначити необхідний антибіотик для
хворого, котрому має бути виконана операція в
області голови та шиї? Препарат повинен бути
ефективним проти тих мікроорганізмів, котрі
викликають інфекційні ускладнення у кожній
конкретній клінічній ситуації. Необхідно враховувати алергічні прояви медикаментів, можливі
побічні дії та перевагу бактерій, котрі виробляють бета-лактамази. У своїй практиці ми використовуємо дві групи антибіотиків-пеніциліни в
комбінації з інгібітором бета-лактамаз: Флемоксин Солютаб (амоксицилін /клавулонова кисло-

та) чи макроліди: Сумамед (азитроміцин дигідрат), у терапевтичних дозах.
Пацієнтам з алергічним анамнезом призначаються антигістамінні препарати останнього
покоління – Еріус (дезлоратадин).
Для унеможливлення больового ефекту,
хворим рекомендуємо приймати нестероїдний
протизапальний препарат з селективним інгібітором ЦОГ-2 Аффіда-форт (німесулід) по 1 саше 2 рази на добу, по день видалення тампону.
Згідно наших спостережень (у том числі - по
даних опитувань пацієнтів), дві третини хворих
прийому знеболюючих препаратів не потребують. Вище зазначена схема лікування показала
свою ефективність тим, що усі пацієнти одужували без ускладнень як у ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді.
На лікарняному листку тимчасової непрацездатності пацієнти знаходились у середньому
3-5 доби.
Потрібно звернути увагу, що виконання
операцій в амбулаторних умовах повинно супроводжуватись індивідуальним підходом щодо
кожного хворого. Пацієнт має бути впевнений у
лікарі та в успішному лікуванні. Лікар повинен
скласти чіткий план як оперативного лікування,
так і післяопераційного періоду (призначення
антибіотиків, знеболюючих препаратів, дні та
час повторних візитів). У хворого чи/або у його
родичів повинен бути надійний зв’язок з лікарем. Цей психологічний момент відіграє велику
роль не тільки для хворого, але і для лікаря, так
як дозволяє тримати післяопераційну ситуацію
під контролем.

© В.І. Зайченко, 2017

Э.Р. ИСМАГИЛОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
НАЗАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ FESS
Назальная ликворея – истечение ликвора
из субарахноидального пространства головного
мозга в полость носа вследствие дефектов в костях основания черепа и твёрдой мозговой оболочке различной этиологии. Назальная ликворея
подразделяется на спонтанную и посттравматическую. Посттравматическая назальная ликворея, в свою очередь, делится на акцидентную
(последствия черепно-мозговой травмы) и ятрогенную (последствия проведенных отоларингологических и нейрохирургических вмешательств). По литературным данным, ятрогенная
назальная ликворея при проведении эндоскопи-

44

ческих операций возникает в 0,55 % случаев.
Несмотря на такой низкий процент осложнений,
проблема ятрогенной назальной ликвореи остаётся актуальной в виду возможных грозных осложнений (менингит, энцефалит, абсцесс мозга,
пневмоцефалия). Своевременная предоперационная подготовка (тщательное изучение КТ сканов во всех проекциях) помогает выявить у пациента анатомические вариации строения основания черепа и помогает избежать осложнений.
При возникновении назальной ликвореи интраоперационно – своевременная интраоперационная диагностика и герметичное закрытие
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

костного дефекта помогает избежать гнойных
осложнений.
За период с 2013 по 2016 гг. под нашим
наблюдением было 4 больных с ятрогенной назальной ликвореей. У 2 пациентов ликворея была диагностирована через 1 мес. после хирургического вмешательства, еще у 2 – возникла интраоперационно при выполнении FESS, при
этом костный дефект был герметично закрыт во
время проведения хирургического вмешательства. В первых двух случаях костный дефект находился в области латеральной пластинки ситовидной пластинки, МСКТ до операции отсутствовало, при повторном МСКТ исследовании
отмечался 3-й тип положення решетчатой пластинки по отношению к решетчатому лабиринту
по P. Keros. В 2 других случаях дефект находился в области крыши решетчатого лабиринта. В
первых двух случаях имело место возникшее
менингоцеле на месте костного дефекта. Пластика дефекта выполнялась аутожировой тканью, Duraseal. В случае интраоперационного

возникновения ликвореи визуализировалось
место истечение ликвора, оценивались края,
размеры костного дефекта. Для пластики использовался свободный трансплантат – фрагмент нижней носовой раковины, Surgisel. В послеоперационном периоде пациенты получали
антибактериальную и противовоспалительную
терапию, а также диакарб. Постельный режим
был назначен на 5 суток. Тампоны удалялись на
5-е сутки после операции, рецидива ликвореи не
было.
Таким образом, тщательное изучение результатов МСКТ у пациентов, которым предстоит хирургическое лечение в объёме FESS (а
именно – всех сканов во всех проекциях), выявления анатомических особенностей строения
основания черепа помогает снизить риск развития ликвореи. При возникновении ликвореи интраоперационно – своевременная её диагностика и герметичное закрытие дефекта снижает
риски рецидива ликвореи и развития гнойных
осложнений.

© Э.Р. Исмагилов, 2017

В.О. КАШИРІН, Л.Л. ВОРОНЦОВА, О.В. ХОРОЛЕЦ, В.А. БЕЗРУК (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ БАКТЕРІАЛЬНОГО ЕНДОТОКСИНУ
У ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Онкологічні захворювання характеризує
ряд синдромів, патогенез яких пов'язаний з розвитком ендогенної інтоксикації, що обумовлена,
у тому числі, і підвищеною концентрацією ліпополісахариду (LPS), основним джерелом якого є грамнегативні бактерії, які колонізують
шлунково-кишковий тракт. Надходження LPS
до кровотоку в фізіологічних концентраціях необхідно для підтримки та/або активації неспецифічної резистентності організму. Однак підвищена кількість LPS призводить до порушення
функції серцево-судинної системи, дає початок
коагуляційному каскаду, викликає токсикоз і
септичний шок.
Мета дослідження – вивчення динаміки
концентрації бактеріального ендотоксину у периферичній крові на етапах лікування хворих на
рак гортані.
Матеріали та методи. Дослідження виконано у 31 хворого на рак гортані категорії
T3NХM0 до початку, в період проведення і після
комбінованого лікування. Сумарну концентрацію ендотоксину грамнегативних бактерій (КЕ)
у сироватці крові хворих визначали за допомоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

гою Мікро-ЛАЛ-тесту. Контрольну групу склали 25 практично здорових осіб.
Статистичну обробку даних виконано за
допомогою пакета комп'ютерних програм
STATISTICA (StatSoft Statisticа v.7.0.). Статистичну значимість порівнюваних показників, які
представлені як медіана (Ме) і межквартільний
розмах (UQ-LQ=RQ), встановлювали з використанням критеріїв Вальда-Вольфовиця і Вілкоксона при рівні значущості р=0,05.
Результати та обговорення. Порівняльний аналіз виявив підвищену концентрацію бактеріального ендотоксину (КЕ=2,7 Eu/ml) у хворих на рак гортані, що у 14,2 рази перевищувала
показник контрольної групи (р=0,00001).
Після хірургічного втручання КЕ зросла
до 2,9 Eu/ml і мала статистично значущі відмінності відносно вихідних показників
(р=0,00003). Слід зазначити, що і в подальшому КЕ проявляла тенденцію до збільшення і
на момент завершення променевої терапії
(ПТ) склала 3,0 Eu/ml, що статистично значимо (р=0,016) перевищувало післяопераційні
показники (табл.).
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Показники концентрації бактеріального ендотоксину у периферичній крові хворих на рак гортані
(Me (RQ=UQ–LQ))
Тест

Контрольна
група

КЕ
Eu/ml

0,19
(0,21 – 0,18 = 0,03)

Хворі на рак гортані
до лікування

після операції

після ПТ

2,7
(3,0 – 2,1 = 0,9)

2,9
(3,3 – 2,5 = 0,8)

3,0
(3,4 – 2,7 = 0,7)

Наведені в таблиці дані свідчать про наявність надлишку кишкового ендотоксину у периферичній крові хворих на рак гортані, а ще
більше підвищення його вмісту, як наслідок
стресових факторів спеціальних методів лікування, може бути комплексним індуктором
зміни багаторівневого імунного статусу організму з розвитком аутоімунної, алергічної і запальної патології. Разом з тим, різкі зміні в мікробіоті і здатність кишкових мікробів впливати
на системне запалення є фактором ризику рецидиву раку гортані або розвитку іншого новоутворення, причому і в тканинах за межами
шлунково-кишкового тракту. Так, саме у хворих (період спостереження з 2010 року) з підвищеною (КЕ≥3,1 Eu/ml) або різко зниженою
(КЕ≤0,11 Eu/ml) концентрацією LPS, було діагностовано рецидиви (метастази) раку гортані

або розвиток другого первинного новоутворення (дно порожнини рота, легені), відповідно, 6 та 2 випадків.
Таким чином, розвиток і прогресування
ракових пухлин гортані супроводжується змінами кишкової мікробіоти, що набуває ще більш
вираженого характеру при проведенні спеціальних методів лікування і, поряд з інверсією потенціалів системи імунітету та порушеннями метаболічних процесів, є не тільки передумовою
серйозних запальних ускладнень, але і фактором
ризику рецидивів або виникнення нових злоякісних новоутворень.
Представлені дані підкреслюють необхідність подальшого вивчення зазначених процесів,
розробки та удосконалення терапії супроводу
спеціальних методів лікування хворих на рак
гортані.

© В.О. Каширін, Л.Л. Воронцова, О.В. Хоролец, В.А. Безрук, 2017

В.В. КІЗІМ, Е.В. ЛУКАЧ, В.В. ТОЛЧИНСЬКИЙ, Ю.О. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА В ОНКОЛАРИНГОЛОГІЇ
З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ
В останнє десятиліття XX століття стала
активно розвиватися система доказової медицини (Evidence-Based Medicine – EBM). Визначення доказової медицини було сформульовано як
інформаційна технологія вибору оптимальних
варіантів медичної діяльності, в основі якої лежить збір, інтерпретація й інтеграція надійних
клінічних даних, отриманих у результаті повідомлень пацієнтів, спостережень фахівців і при
проведенні досліджень. Основним для цього
напрямку є використання принципу доказовості
на будь-якому рівні прийняття рішень - від державного до конкретного клінічного.
Переваги ЕВМ полягають у можливості
доповнювати кваліфікацію лікаря, висновки
експертів новітньою й достовірною інформаці-
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єю про найбільш ефективні сучасні підходи до
лікування на різних рівнях: державному, регіональному, популяційному і індивідуальному
рівнях. Усе це сприяє вибору оптимального
варіанта лікування в кожному конкретному
випадку.
Сучасні технології дозволяють проводити
кількісне узагальнення й представити сукупні
результати в цифровому або графічному виді за
допомогою створеного для ЕВМ статистичного
підходу - мета-аналізу, що представляє собою
методологію об'єднання різнорідних і виконаних різними експертами досліджень, що стосуються єдиної проблеми, і призначеного для підвищення вірогідності оцінок однойменних результатів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

Принципам доказової медицини відповідає запропонована нами медична експертна система (МЭС) підтримки прийняття рішень при
лікуванні хворих на рак гортані. Перевагами
даної системи є її функціонування, яке по основних напрямках збігається з логікою роботи лікаря, а основні завдання – з основними видами
лікарської діяльності: збір клінічних даних; допомога в постановці діагнозу й записи його в
базу даних; допомога при призначенні лікувальних заходів і збір даних про результати лікування; оцінка ефективності лікування й прогноз
розвитку хвороби. Неспецифічною функцією
системи є підготовка облікової й звітної документації, створення протоколів лікування.
Об'єктивне відображення клінічної картини в нашій системі досягається використанням графічної моделі гортані, за допомогою якої
відображаються локалізація й поширеність патологічного процесу. Крім того, у даній системі
є можливість інтеграції даних спіральної комп'ютерної томографії, сонографії, ендоскопії й
інших об'єктивних методів дослідження гортані,

що підвищує точність функціонування системи,
а отже й ухвалення лікарського рішення.
Важливим завданням, що виникає перед
кожним ЛОР-онкологом, є вибір найбільш оптимального виду оперативного втручання в кожному конкретному випадку. Особливо актуальної це завдання стає при виконанні органозберігаючих або органовідновлювальних втручань, коли необхідно поєднувати онкологічну й
функціональну ефективність лікування. Модель
збору й обробки інформації при лікуванні хворих на рак гортані має можливості постійного
вдосконалювання, розвитку й поповнення даними, у тому числі й за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Враховуючи вищевикладене, функціонування МЭС можна представити як процес
безперервного самокерованого навчання, що
дозволяє інтегрувати найбільш надійні з існуючих методів лікування хворих на рак гортані з
індивідуальним досвідом лікаря клініциста, що
повною мірою відповідає основним принципам
доказової медицини.

© В.В. Кізім, Е.В. Лукач, В.В. Толчинський, Ю.О. Сережко, 2017

В.В. КИЗИМ, В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, В.Я. ДИХТЯРУК, В.Е. СТАРЧЕНКОВ, Я.В. КИЗИМ
(КИЕВ, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕОПЛАЗИЙ ГОРТАНИ
Причины возникновения доброкачественных неоплазий гортани весьма разнообразны:
хронические воспалительные процессы верхних
дыхательных путей, неадекватные голосовые
нагрузки, механическое раздражение слизистой
оболочки гортани, курение, употребление алкоголя, аллергические процессы, аутоиммунные
нарушения, стрессовые ситуации. Ряд авторов
ведущую роль в развитии доброкачественных
неоплазий гортани отводят ларингофарингеальному рефлюксу (ЛФР) – патологическому состоянию организма, обусловленное воздействием желудочного рефлюктата на внепищеводные
структуры (R. Shimazu, 2014; C. Storck, 2009; K.
Tsunoda, 2007).
Ларингофарингеальный рефлюкс играет в большинстве случаев ко-факторную
роль, проявляясь в широком спектре ЛОР
патологии (фарингит, ларингит, беспричинный кашель).
Целью нашего исследования явилось
усовершенствование схемы комплексной тераЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

пии больных с доброкачественными неоплазиями гортани на фоне ЛФР.
Материалы и методы. В 2014-2016 гг. в
ЛОР-онко клинике Института отоларингологии
им. проф. А.И. Коломийченко мы наблюдали 37
пациентов с доброкачественными неоплазиями
гортани. Среди наблюдавшихся женщин было –
17 (45,9%), мужчин – 20 (50,1%). Возраст пациентов варьировал от 21 до 68 лет, в среднем составляя 47 лет. Учитывались характер и локализация патологического процесса, частота рецидивов, клинические проявления ЛФР. С целью
предварительной диагностики ЛФР использовали шкалу Reflux Symptom Index (RSI). Для
оценки ларингоскопических проявлений использовался тест The Reflux Finding Score (RFS).
Результаты и обсуждение. Всем больным было произведено эндоларингеальное удаление новообразований гортани, при патогистологическом исследовании операционного материала были получены следующие результаты:
хроническое воспаление – 13 наблюдений, гра-
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нуляционная ткань – 9, ангиоматозный полип –
15.
Рецидив заболевания в течении 12-ти месяцев возник у 13 (35,1%) больных, что потребовало повторных оперативных вмешательств.
После консультации данной группы
больных гастроэнтерологом и выявления недостаточности пищеводного сфинктера, схема послеоперационного лечения была откорректирована.
Всем пациентам была рекомендована соответствующая диета, даны рекомендации по
правильному образу жизни (отказ от курения,
нормализация массы тела и т.д.). В комплексную терапию были включены ингибиторы протонной помпы (омепразол 20-40 мг в сутки – 6
недель), прокинетики (домперидон 30-40 мг в
сутки в течение 4-х недель), антацидные препа-

раты (1 доза 2 раза в сутки в течение 3 недель).
Для подавления продуктивного воспаления использовались топические кортикостероиды в
виде ингаляций (флютиказона пропионат 50 мкг
2 раза в сутки в течение 10 дней). При дальнейшем динамическом наблюдении в течение 1 года повторный рецидив заболевания возник у 3
(23,1%) пациентов.
Выводы. Доброкачественные неоплазии
гортани у 35,1% больных ассоциированы с ларингофарингеальным рефлюксом
Больные с доброкачественными неоплазиями гортани должны быть обследованы гастроэнтерологом для последующей коррекции
послеоперационной терапии.
Проведение антирефлюксной терапии,
соблюдение диеты и правильного образа жизни,
позволяет уменьшить число рецидивов.

© В.В. Кизим, В.В. Толчинский, В.Я. Дихтярук, В.Е. Старченков, Я.В. Кизим, 2017

ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА, О.Є. МОСКАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
МОЖЛИВІ ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ
РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ГОЛОСУ У ДІТЕЙ
Голосовий апарат людини представлений
комплексом органів, які беруть участь в процесі
голосоутворення. Його діяльність регулюється
центральною нервовою системою. Стан слуху,
ендокринної системи і шлунково-кишкового
тракту також відображається на голосовій функції. Згідно даних літератури, хвороби голосового апарату складають від 6 до 41 %. Зустрічаються вони і у дитячому віці, але дані про їх
поширеність та причини виникнення у цій віковій категорії малочисельні та суперечливі.
Мета дослідження: дослідити можливі
етіологічні фактори виникнення функціональних розладів голосу у дітей.
Матеріали та методи дослідження:
Обстежено 21 дитину віком від 3 до 18 років із
функціональними розладами голосу. Дослідження включало: збір скарг хворих (або батьків), детальний збір анамнезу хвороби та життя
пацієнтів, в тому числі зверталася увага на перебіг вагітності та пологів; ендоскопічне дослідження ЛОР-органів (орофарингоскопія, передня риноскопія, задня риноскопія (або пальцеве
дослідження носоглотки), отомікроскопія, ларингостробоскопічне дослідження гортані, акуметричне дослідження,тональна аудіометрія та
тимпанометрія.
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Результати дослідження
Скарги пацієнтів розподілилися наступним чином: на швидку втому та осиплість голосу, що посилювалася після голосового навантаження або крику скаржився 21 пацієнт (100%),
голос повністю відновлювався після відпочинку
у 12 дітей та постійно був змінений – у 9. Крім
цього, 14 пацієнтів скаржилися на глухість та
гугнявість голосу, 11 – на сухий незначний періодичний кашель, 5 – на болі, відчуття першіння в ділянці гортані після голосового навантаження. Також у 12 дітей відзначено порушення
дихання носом, сопіння, слизові (у 9 випадках)
та слизово-гнійні виділення з порожнини носа (у
3). При детальному вивченні анамнезу виявилося, що 10 дітей мали зниження слуху та дискомфорт у вухах, що ускладнювало спілкування з
оточуючими і зумовлювало додаткове навантаження на голосовий апарат.
При об’єктивному обстежені органічних
уражень гортані не виявлено у жодної дитини.
Голосові складки у всіх пацієнтів були рухомі,
але змикалися не на всьому протязі, утворюючи
продовгувату щілину на всьому протязі у 15
пацієнтів; трикутну у задніх відділах – у 6. Крім
цього, в 8 випадках спостерігалися «передвузликові» зміни голосових складок. При стробосЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

копічному обстежені відмічалася асинхронність
роботи голосових складок. При дослідженні носової частини глотки у 12 пацієнтів виявлено
збільшення глоткового мигдалика ІІ-ІІІ ст. Отомікроскопічно у 10 дітей виявлено потовщення,
ціанотичність та нерухомість барабанних перетинок, акуметрично у них мало місце сприйняття шепітної мови в межах 2-4 м. При тональній
аудіометрії кістково-повітряний розрив у них
становив 20-50 дБ на всьому діапазоні частот,
при імпедансометрії констатований тип В тимпанограми. Ці результати свідчили про наяв-

ність хронічного секреторного отиту. Ще у чотирьох дітей виявлено дисфункцію слухових
труб різного ступеня.
Висновки.
Таким чином, при комплексному обстеженні 21 дитини віком від 3 до 18 років з функціональними розладами голосу, у 12 (57%) були
виявлені аденоїди ІІ-ІІІ ступеня, які у 10 (48%)
ускладнились хронічним секреторним отитом,
що було розцінене як один із етіологічних факторів виникнення функціональних дисфоній у
таких дітей.

© Ол.Ол. Кіцера, О.Є. Москалик, 2017

В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК,
К.А. ЛОБКО, Я.П. ГРИЦУН, А.С. ІСНЮК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ СКЛЕРОМИ В УКРАЇНІ
ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО СКЛЕРОМНОГО ЦЕНТРУ (2012-16 РР.)
Згідно даних електронної бібліотеки Pub
Med, в публікаціях із США, Франції повідомляється про збільшення кількості спостережень
хворих на склерому, в основному за рахунок
осіб з несприятливим її перебігом, що емігрували з інших країн. Продовжуються публікації
повідомлень про хворих з несприятливим перебігом склероми в Китаї, Польщі, Індії, Марокко,
Саудівській Аравії, Тунісі, Бразилії та в інших
країнах світу. Безсумнівно, під впливом різноманітних чинників (економічних, демографічних, медичних) поширеність склероми в Україні
за останні десятиліття змінилась. Тому, метою
нашого дослідження було вивчення динаміки
поширеності склероми в Україні за матеріалами
Українського склеромного центру (м. Вінниця)
за 2012-2016 рр.
За минулі 5 років (2012-2016 рр.) в Українському склеромному центрі, що розташований
на базі ЛОР-клініки Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, було 340 госпіталізацій 128 хворих на склерому. Серед них – 325
(95,5 %) з областей України, 11 – з Автономної
республіки Крим (3,3 %), 4 (1,2 %) – з сусідніх
країн (Молдова). Найбільше хворих було з Вінницької (31,6 %), Київської (10,3 %), Хмельницької (7,7 %) і Житомирської (7,4 %) областей.
Дещо менше госпіталізацій виявлено з Херсонської (4,9 %), Полтавської (4,3 %), Дніпропетровської (3,9 %), Донецької (3,8 %), Рівненської
(3,8 %), Львівської (3,6 %), Черкаської (3,5 %) і
Івано-Франківської (2,7 %) областей. Поодинокі
склеромні хворі госпіталізувалися з Луганської
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

(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. Слід зазначити, що на
стаціонарне лікування перш за все поступали
хворі з несприятливим перебігом склероми, зі
стійкими стенозами гортані, трахеї або головних
бронхів, що загрожували життю пацієнта. Такі
особливості перебігу склероми зумовлюють необхідність повторних госпіталізацій, іноді декількох протягом року, тому 70 хворих (54,7 %)
лікувались неодноразово впродовж вказаного
періоду. В деяких випадках (наприклад, поєднання активного інфільтративного процесу зі
стенозуванням нижніх дихальних шляхів і полівалентною медикаментозною алергією) виникала необхідність до 11 госпіталізацій за 5 років у
7 хворих (2,1 % від загальної кількості госпіталізацій).
Зазвичай, кількість хворих на склерому в
регіонах завжди перевищує кількість госпіталізацій, тому з метою оцінки поширеності склероми раціонально скористатися науковообґрунтованими тенденціями, які були виявлені
під час експедиційних досліджень. Так, білоруськими мікробіологами – А.П. Красильниковим,
Н.Ю. Клявзуніком, Н.А. Ізраітелем та І.А. Криловим (1966), Львівськими дослідниками – Р.А.
Бариляком, К.Н. Кириловою, Н.А. Сахелашвілі
(1966), а також Закарпатськими вченими – В.В.
Петрецьким і В.С. Петрус (1968) визначено, що
кількість хворих на склерому перевищує кіль-
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кість хворих, що знаходились на диспансерному
обліку, і тим більше тих, хто проходив стаціонарне лікування – в 3,2; 3,8 і 5,0 разів, відповідно. Тому з урахуванням можливих коливань
вказаної тенденції, кількість хворих на склерому
в Україні на теперішній час може коливатись в
межах 410-640 чоловік. За даними вінницьких
оториноларингологів – К.П. Дерепи, В.Н. Величко і В.К. Дерепи в 1983 р. в Українському
склеромному центрі зареєстрували 2188 хворих
на склерому. За даними нашого спостереження

(останні 5 років), кількість хворих на склерому в
Україні за вказаний період знизилась більш ніж
в 4 рази в порівнянні з 1983 р.
Висновки:
1) спостерігається тенденція до зниження
захворюваності на склерому; 2) продовжується
реєстрація нових випадків склероми з різних
регіонів України з несприятливим перебігом;
3) доцільно продовжувати пошук методів ранньої діагностики та ефективного лікування
склероми.
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СТАН СИСТЕМНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ В ПЕРІОДІ ЗАГОСТРЕННЯ
Склерома є однією з актуальних проблем
сучасної оториноларингології та системи охорони здоров’я в цілому: медико-соціальна значущість даної патології полягає у високій резистентності до терапевтичних заходів лікування,
втраті працездатності хворих та їх інвалідизації.
Склерома відноситься до групи справжніх
хронічних інфекційних хвороб людини, характеризується вираженими проліферативними
змінами в слизовій оболонці верхніх дихальних
шляхів. Збудником хвороби є клебсієла склероми (бактерія Фріша-Волковича), яка локалізується внутрішньоклітинно і довгий час персистує в організмі людини.
Сучасні дані про склерому базуються на
численних спостереженнях та дослідженнях,
що дало змогу достатньо вивчити клініку, мікробіологію, патологічну морфологію цього захворювання. Поряд з тим стан імунної системи
хворих на склерому вивчено недостатньо –
мають місце поодинокі дослідження, що
пов’язані переважно із визначенням специфічного імунітету до етіологічного чинника захворювання, кількісної характеристики Т і В лімфоцитів крові та функціональної активності
деяких чинників вродженого імунітету. Вивчення стану місцевого та системного імунітету хворих на склерому дозволить зрозуміти
патогенетичні механізми хвороби, удосконалити діагностику та лікування.
Клінічно та імунологічно було обстежено
35 хворих на склерому різних клінічних форм,
зокрема, 19 – з переважно інфільтративною, 6 –
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переважно атрофічною, 10 – переважно рубцевою формою захворювання. Контрольна група
для порівняння імунологічних показників включала 9 практично здорових осіб того ж віку, що і
основна.
Імунологічні дослідження включали визначення рівня імуноглобулінів класів М, G, A,
E (імуноферментний та метод радіальної імунодифузії), концентрації цитокінів – інтерлейкіну1β, γ-інтерферону, інтерлейкіну-10, інтерлейкіну-4 (реактиви ООО «Цитокін», РФ), вмісту макрофагального запального протеїну – MiP-1b
(Bioscience, Авастрія). Використовували імуноферментний аналізатор Labline (Австрія). Статистична обробка проведена за t-критерієм
Стюдента.
Було встановлено, що у хворих на склерому в стадії загострення мало місце значне і
достовірне (р<0,02) підвищення вмісту в сироватці крові прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-1β, інтерлейкінів-4 та 10, MiP-1b, γінтерферону. Можна вважати, що в цей період
хвороби має місце тотальна активація як прозапальних, так і протизапальних чинників гуморального системного імунітету. Це може бути викликано зі збільшенням інфікування слизової
оболонки верхніх дихальних шляхів етіологічним збудником та іншими мікробами і вірусами.
Підтвердженням цього може бути і достовірно
більш високий рівень IgM в крові хворих, тоді
як інші класи імуноглобулінів визначались на
рівні контрольної групи. Таким чином, в умовах
загострення склеромного процесу має місце заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

гальна стимуляція факторів системного імунітету як на рівні регуляторних субстанцій (інтерлейкіни), так і ефекторних чинників (γ-

інтерферон, імуноглобулін класу М), яка не потребує застосування імунокоректорів на даному
етапі хвороби.
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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ НОСА ТА РОТОГЛОТКИ
У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
Актуальність. Склерома відноситься до
групи істинних хронічних інфекційних хвороб
людини. Попри дослідження даної патології питання патогенезу, лікування є актуальними і на
сьогоднішній день. Важливо дослідити мікробіологічні зміни слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, оскільки одним із факторів забезпечення їх резистентності до збудника склероми
належить механізмам локального захисту слизової оболонки.
Мета – дослідити мікробіоценоз слизової
оболонки порожнини носа та ротової частини
глотки у хворих на склерому.
Матеріали і методи. Нами проведено
мікробіологічне дослідження мазків з порожнини носа і ротової частини глотки 32 хворих, яке
включало оцінку якісного і кількісного складу
мікрофлори слизової оболонки порожнини носа
і ротової частини глотки. Мазки із виділень порожнини носа хворих спочатку засівали на 5%
кров'яний агар для визначення стрептококів,
нейсерій і ентерококів, середовище Ендо для

визначення грамнегативних бактерій, середовище Сабуро (для ідентифікації грибкової флори) і на жовчно-сольовий агар для визначення
стафілококів. Забір матеріалу виконували під
контролем зору з порожнини носа та ротоглотки
сухим стерильним ватним тампоном.
Отримані результати. Після проведення дослідження слизової оболонки у обстежених
пацієнтів були отримані такі результати: в більшості випадків висівалась змішана мікрофлора,
зустрічались комбінації бактерій, переважали S.
epidermidis (у 37,5% хворих) і S. aureus (у
43,75%), Neisseria spp. (у 34,38%), Acinetobacter
baumannii (у 18,75%), Сitrobacter diversus (у
12,5%), Strep. viridans (у 31,25%), гриби роду
Candida (у 21,88%), інші види мікроорганізмів
ідентифікувались рідше.
Висновки. Порушення мікробіоценозу
носа та ротової частини глотки є важливим фактором у зниженні локального захисту слизової
оболонки та потребує адекватного патогенетичного лікування.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ БКС «СИНТЕКІСТКА» IN VIVO
Проблема регенерації кісткової тканини
та розробка питань направленого впливу на
процеси репарації кістки є актуальною в сучасній медицині. Питання посттравматичної регенерації кісткової тканини набуває особливого
значення в зв'язку зі збройними конфліктами,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

наявністю екологічних і технологічних катастроф, та має соціально-економічну актуальність,
пов'язану з необхідністю тривалого лікування та
медичної реабілітації. Використання біоматеріалів для виготовлення замінників кісткової тканини з урахуванням вимог до біоматеріалів та їх
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властивостей є вирішенням питання пошуку
матеріалів для заміщення кісткових дефектів.
Мета роботи: визначення динаміки регенерації кісткової тканини після імплантації
біокомпозиту «Синтекість» в експерименті.
Матеріали і методи: Експериментальний розділ роботи був проведений на кролях
(проводилось вживлення у клубову кістку тварини біокомпозиту «Синтекість» з додаванням
плазми
крові
та
вживанням
осеїнгідроксиапатиту). Хірургічні втручання виконували відповідно до правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальній і інших наукових
цілях. Для вивчення гістологічної будови регенерату готували гістологічні зрізи завтовшки
10-12 мкм, які забарвлювали гематоксиліном та
еозином. Для морфометричного дослідження
використовували 100-крапкову вимірювальну
сітку Г.Г. Автанділова. Програма обстеження у
післяопераційному періоді, а також через 6, 9 та
12 міс. після проведення хірургічного втручання.
Результати досліджень: Було проведено
порівняльну характеристику, та обґрунтовано
переваги застосування із вживленням в клубову
кістку біокомпозиту «Синтекістка» з додаванням в нього плазми крові та вживанням осеїнгідроксиапатиту, як стимуляторів остеогенезу та
без них. Гістологічне дослідження матеріалу
проводилось в строки 6, 9, 12 міс. після вживлення імплантату. Також проводився аналіз токсичного впливу біокомпозиту «Синтекістка» на
оточуючу його кісткову тканину. В ході обстеження було виявлено: при мікроскопічному дослідженні гістологічних зрізів трансплантатів
біокомпозиту «Синтекість» без додавання плазми крові та осеїн-гідроксиапатиту в кісткову
тканину гребеня клубової кістки кроля через 6
місяців виявили кісткові пластинки (41,4±0,90),
які у вигляді тяжів вростали в синтетичний матеріал, фрагменти грубоволокнистої кісткової
тканини (55,2±1,1), та залишків біокомпозиту
(3,5±0,4). При мікроскопічному дослідженні
гістологічних зрізів трансплантатів біокомпозиту «Синтекість» з додавання плазми крові та
осеїн-гідроксиапатиту в кісткову тканину гребеня клубової кістки кроля через 6 місяців виявили кісткові пластинки (45,4±0,7), фрагментів
грубоволокнистої кісткової тканини (50,7±0,8)
та залишків біокомпозиту (3,2±0,2). Новоутворені кровоносні судини глибоко вростали із кісткової тканини гребеня клубової кістки кроля в
керамічний матеріал, що вказує на гістосумісність трансплантату, та на активний процес ре-

генерації кісткової тканини. Через 6 міс. новоутворена пластинчата кісткова тканина розташовувалась на периферії трансплантата, тоді як
грубоволокниста кісткова тканина – в центрі
імплантованого матеріалу.
Через 9 міс. новоутворена пластинчата та
грубоволокниста кісткова тканини були розташовані рівномірно у всьому об’ємі імплантованого матеріалу. В ході дослідження поза зоною
імплантації дистрофічних змін кісткової тканини, формування навколо трансплантата сполучнотканинної капсули, запальної реакції або реакції його відторгнення в зоні імплантації не виявили в жодному випадку. Через 9 міс. у тварин,
яким імплантували біокомпозит «Синтекість»
без додавання плазми крові та осеїнгідроксиапатиту, виявили кількість кісткових
пластинок (82,5±1,1), фрагментів грубоволокнистої кісткової тканини (18,1±0,6) та залишків
біокомпозиту (0,43±0,02). У тварин, яким імплантували біокомпозит «Синтекість» з додаванням плазми крові та осеїн-гідроксиапатиту,
виявили
кількість
кісткових
пластинок
(88,7±0,7), грубоволокнистої кісткової тканини
(9,8±0,5), та залишків біокомпозиту (0,25±0,07).
Через 12 міс. в зоні імплантації зразків
керамічного матеріалу наявний достовірно більший відсоток кісткових пластинок в біокомпозиті «Синтекістка» без додавання плазми крові та осеїн-гідроксиапатиту (92,5±0,7), ніж в біокомпозиті «Синтекістка» з додавання плазми
крові та осеїн-гідроксиапатиту (98,7±0,4). Відсотковий вміст грубоволокнистої кісткової тканини в цих зразках значно менший (7,3±0,8% та
1,4±0,2%, відповідно), а залишків біокомпозиту
не було виявлено в обох зразках.
Висновки:
1. При додаванні плазми крові та осеїнгідроксиапатиту, як стимулятора остеогенезу,
достовірно більша кількість (р<0,05) біокомпозиту «Синтекістка» та з більшою швидкістю
перетворюється в новоутворену пластинчату
кісткову тканину в різні строки проведення експерименту, в порівнянні з такою у кролів, яким
імплантували біокомпозит «Синтекістка» без
плазми крові та осеїн-гідроксиапатиту.
2. Застосування компонентів плазми крові
та осеїн-гідроксиапатиту стимулює регенерацію
кісткової тканини, а також процес біодеструкції
біокомпозиту «Синтекістка» у всіх термінах
проведення експерименту.
3. Застосування біокомпозиту «Синтекістка» з компонентами плазми крові та осеїнгідроксиапатиту не має токсичного впливу на
оточуючі тканини.
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, Я.П. ГРИЦУН,
А.Д. ЛОБКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У ЛІКУВАННІ ЛОР-ХВОРОБ
Фізіотерапія є одним з ефективних і найдавніших лікувальних і профілактичних напрямків медицини, включає в себе відокремлених
або комплексних лікувальних методів, заснованих на використанні того чи іншого фізичного
фактора. Фізіотерапія – один із найбільш безпечних методів лікування і застосовується як самостійно, так і в сукупності з іншими засобами.
На сьогоднішній день вона безпосередньо пов'язана з фізикою, хімією, електро- і радіотехнікою, біофізикою, біохімією, а також з квантовою фізикою. Перевагою використання фізіотерапевтичних процедур є мала їх інвазивність,
відсутність алергічних реакцій, як правило безболісність у використанні. Можливість і необхідність використання того чи іншого фактора
на кожному етапі розвитку патологічного процесу у конкретного хворого визначається вихідним станом організму в цілому.
Метою роботи є оцінити ефективність застосування перемінного магнітного поля високої частоти як одного з фізіотерапевтичних методів лікування та визначити його роль у терапії
ЛОР-хвороб.
В даний час в клінічній отоларингології в
більшій чи меншій мірі використовуються практично всі відомі фізичні фактори, які, згідно з
класифікацією А. П. Обросова, В. Г. Ясногородського, (1976), передбачають 10 груп штучно
одержаних і природних фізичних факторів. У
комплекс лікувальних заходів включають засоби і методи, що активно впливають на адаптаційні механізми. Перевага віддається: постійному струму, тубус-кварцу, лікарському електрофорезу (лідаза, калій), імпульсному струму, перемінному магнітному полю високої частоти, а
також водо- і теплолікуванню. Показом до застосування є хронічні запальні захворювання

ЛОР-органів, рубцево-спайкові процеси, відновний період після перенесених травм і захворювань, невралгії і ін. Протипоказаннями є наявність злоякісних новоутворень, декомпенсована
стадія багатьох соматичних хвороб, серцева недостатність II-III ст. та ін.
За 2016 р. на базі ЛОР-відділення ВОКЛ
фізіотерапія застосовувалася у комплексному
лікуванні 1180 стаціонарних та амбулаторних
хворих, включаючи людей, яким були призначено дві різнонаправлені процедури. Загалом за
рік фізіотерапевтичний кабінет ЛОР-відділення
виконав 14969 процедур пацієнтам з патологією
вуха, глотки, гортані, носа та навколоносових
порожнин. За нашими спостереженнями та рекомендаціями найбільш адекватним у застосуванні при захворюваннях носа та навколоносових порожнин є перемінне магнітне поле високої частоти, яке ми застосовуємо у хворих після
резекції носової переділки, гайморотомії, етомоїдотомії, фронтотомії, сфеноїдотомії, пластики
зовнішнього носа. В порівнянні з тими пацієнтами, яким не застосовувався даний фізіотерапевтичний метод лікування, термін перебування
на ліжку скорочувався на 2,4±0,5 днів.
Висновки: Фізіотерапевтичні методи дозволили обґрунтувати і широко використовувати природні і преформовані фізичні фактори в
лікуванні ЛОР-хворих. Вони здатні впливати на
етіопатогенетичні механізми захворювання, функціональний стан, трофіку, нейрогуморальну
регуляцію організму. У практиці ЛОР-лікаря
ВОКЛ ім. М.І.Пирогова використовуються більшість засобів фізичного впливу, завдяки чому
підвищується ефективність терапії і прискорюються терміни одужання, але найбільш доцільним та адекватним є перемінне магнітне поле
високої частоти.
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А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЕСИИ CK HMW, Р-63
МАРКЕРОВ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализаций рака. Большинство этих пациентов поступаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ет на лечение с распространенными формами
(Т3-4) опухолей. Основной причиной запущенности является недостаточность визуального
контроля и позднее проявление клинических

53

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 разные
морфологические варианты плоскоклеточного
рака верхнечелюстной пазухи для определения
статистически значащих связей между экспрессией имуногистохимических маркеров и степенью дифференциации опухоли.
Материалы и методы: проведено исследование биопсийного материала 103 пациентов
в возрасте от 37 до 71 года (средний возраст
55,5±2,43 года, медиана 56,5 лет) с гистологически подтвержденным диагнозом плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи. Мужчин
было 74 (83,3%), женщин – 29 (16,7%). По степени гистологической дифференциации пациенты распередились следующим образом: высокодифференцированный рак (G1) выявлен у 11
(11,5%) пациентов, умереннодифференцированный (G2) – у 71 (74,0%), низкодиффернцированный (G3) – 14 (14,5%). При этом по морфологическому варианту типичный плоскоклеточный рак выявлен у 86 (83,5%) пациентов, ороговевающий – у 40 (46,5%), неороговевающий – у
46 (53,5%), верукозная карцинома – у 3 (2,9%),
базалоидный плоскоклеточный рак – у 5 (4,9%),
веретеноклеточный рак – у 3 (2,9%), аденосквамозный рак – у 6 (5,8%)
Результаты: При анализе плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи большинство составили типичные плоскоклеточные раки
(86 из 103 (83,5%)).
При исследование маркера CK HMW высокий уровень экспрессии был отмечен у большинства пациентов (64 (62,1%)), умеренный – у
20 (19,4%), низкий – у 19 (18,5%), что достоверно
коррелирует со степенью дифференцировки и
ороговением. Изучение экспрессии маркера CK
HMW (pнеорог<0,001, r=0,861; pорог<0,001, r=0,638)

показало, что в типичных формах плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи и в некоторых
особенных морфологических формах с падением
степени плоскоклеточной дифференциации клеток, сила цитоплазматической экспрессии плоских цитокератинов также снижается, что является показателем плохого прогноза.
Экспрессия маркера р63 колебалась от
89,6 до 93,4% и в среднем составила
92,5±3,67%, что значительно превышает аналогические показатели других морфологических
вариантов и даже типичных форм плоскоклеточного рака (pнеорог<0,05; pорог<0,05). При сравнительной экспрессии р63 в особых морфологических вариантах плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи, выяснилось, что наибольшие показатели базальноклеточной дифференциации принадлежат образцам базалоидного
варианта плоскоклеточного рака. Высокая экспрессия маркера р63 (в среднем, на уровне
92,5±3,8%) является ключевым показателем в
верификации базалоидного варианта плоскоклеточного рака.
При исследовании реакции на р16 INK4,
которые развивались на фоне папиллом, среди
типичных плоскоклеточных раков, наблюдали
положительную экспрессию у 14 пациентов
(13,6%). Отсутствие плоскоклеточного рака с
позитивными реакциями на онкомаркер вирусного поражения р16 INK4 среди типичных форм
с ороговением подтверждает мысль про разные
этиологические факторы и пути канцерогенеза
ороговевающих и неороговевающих типичных
формах плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи.
Вывод: проведенное исследование и полученные данные достоверно подтверждают
дифференциальную значимость маркеров CK
HMW и р63 для плоскоклеточного рака верхнечелюстной пазухи, и позволит рекомендовать
для практики их использования с целью наиболее точной дифференцировки опухолей.
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О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО М.В. НАЗАРОВА
(ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
ІМУНОЦИТОХІМІЧНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
З РЕҐІОНАРНИМИ МЕТАСТАЗАМИ
Рак гортані – одна із найбільш розповсюджених локалізацій злоякісних новоутворень
верхніх дихальних шляхів. За даними канцер
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реєстру України, за 2015 р. зареєстровано 1967
випадків захворювання на цю нозологією, що
практично на 400 випадків менше, ніж у попеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

редні роки. Проте слід зауважити, що рівень
смертності від раку гортані за останні роки, не
дивлячись на прогрес, суттєво не змінився. Найбільш частою локалізацією метастазів раку гортані є реґіонарні лімфатичні вузли, що потребує
пошуку нових методів діагностики метастатичних лімфовузлів для точного вибору об’єму
втручання і зменшення травматизації. Вивчення
молекулярних маркерів злоякісної пухлини дозволяє визначити агресивність росту та вірогідність метастазування.
Метою нашого дослідження було вивчити рівень експресії матриксних металопротеїназ
2 та 9 імуноцитохімічним методом у хворих на
рак гортані з реґіонарними метастазами.
Під нашим спостереженням знаходилось
80 хворих на рак гортані III-IV стадій (T3-4N03M0) та ІІ клінічної групи, які проходили обстеження, лікування та спостереження в ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова в період з 2011 по 2014 рр. З них 40 хворих були з реґіонарними метастазами раку гортані, у 40 реґіонарні метастази не були виявлені. Вік пацієнтів коливався від 33 до 74 років. Проведено дослідження експресії молекулярних маркерів у метастазах раку гортані у лімфатичні вузли імуноцитохімічним методом. Препарати досліджувалися
за допомогою світлової мікроскопії на мікроскопі
Carl Zeiss зі збільшенням х100. В якості первинних використовувалися моноклональні антитіла
до матриксної металопротеїнази 2 (clone A-gel
VC-2 BioSystems, Німеччина), матриксної металопротеїнази 9 (Polyclonal BioSystems, Німеччина). Оцінка експресії маркерів проводилася за
напівкількісним методом з такими рівнями: експресія відсутня 0-10%, слабка 11-20%, помірна

21-50% та виражена >50%. Для кожного маркера
виконувалися контрольні дослідження з метою
виключення помилково позитивних або помилково негативних результатів.
Виходячи з отриманих даних, експресія
ММП 2 в лімфатичних вузлах з наявністю метастазів була відсутня у 41,6±7,9% випадках, тоді
як у хворих без метастазів вона була відсутня у
75,3±7,1% випадків, що на 33,7% більше
(р<0,05). При цьому виражена експресія превалювала у лімфатичних вузлах без метастазів
(16,9±6,2%), що на 6,4% більше, ніж у лімфатичних вузлах з метастазами. Аналізуючи отримані результати, нами було виявлено прямий кореляційний зв'язок метастазування у лімфатичному вузлі в залежності від рівня експресії матриксної металопротеїнази 2.
При дослідженні ММП 9, експресія була
відсутня в лімфатичних вузлах з наявністю метастазів у 31,8±7,4%, що достовірно нижче, ніж
у лімфатичних вузлах без ураження (75,4±7,1%,
на 43,6% (р=0,000)). Високий рівень експресії
матриксної металопротеїнази 9 спостерігався на
12,5% більше у лімфатичних вузлах з метастазами, ніж у лімфатичних вузлах без ураження.
Спостерігається кореляційній зв'язок між рівнем
експресії матриксної металопротеїнази 9 та метастатичним ураженням лімфатичних вузлів.
Таким чином, у хворих на рак гортані
спостерігався прямий кореляційний зв'язок з
експресією матриксної металопротеїнази 2 та
матриксної металопротеїнази 9 з реґіонарним
метастазуванням. Отримані результати дозволяють рекомендувати дослідження матриксної
металопротеїнази 2 та матриксної металопротеїнази 9 в якості маркерів метастазування раку
гортані у реґіонарні лімфатичні вузли.

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

Ж.В. КОЛЯДИЧ, О.А. КОРНЕЛЮК, Н.Л. ЗАЙКИНА, А.В. МАЙМУР
(МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИЗРЕГУЛЯЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Актуальность. Общепризнанным критерием степени тяжести СОАС является индекс
апноэ-гипопноэ, необходимый для постановки
диагноза. Вне поля зрения остается качество
регуляторных систем, определяющих адаптационный ресурс у каждого конкретного пациента,
напрямую связанный с риском развития сердечно-сосудистых осложнений. Регистрация параЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

метров вариабельности сердечного ритма позволяет определить состояние вегетативных
контуров регуляции.
Материалы и методы
Регистрации параметров вариабельности
сердечного ритма (ВСР) проведена 37 пациентам
с СОАС (группа А – СОАС легкой степени,
группа Б – СОАС тяжелой степени) с помощью
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5-минутной записи ЭКГ аппаратно-программным
комплексом «Интекард», Бриз-ХР. Проводился
анализ следующих показателей ВСР: SDNN, мс
(суммарная мощность вегетативной регуляции),
RMSSD, мс (активность парасимпатического отдела регуляции), Amo, % (амплитуда моды, условный показатель активности симпатического
отдела регуляции), Si, % (стресс-индекс), HF,
мс2/Гц (абсолютный уровень активности парасимпатического отдела регуляции), LF, мс2/Гц
(абсолютный уровень активности симпатического отдела регуляции), LF/HF (симпатовагусный
баланс). Методы математической статистики
проводились при помощи программного пакета
Statistica 10,0. Использовался двухвыборочный
критерий Колмогорова-Смирнова. В качестве
границ статистической значимости принимали
р<0.05. Всем пациентам выполнен оториноларингологический осмотр: видеоэндоскопия полости носа, фарингоскопия.
Результаты
Отклонения в регуляторных контурах вегетативной нервной системы обнаружены уже в
группе А (n=16): SDNN 37.31 мс, RMSSD 23.30
мс, Amo 56.66%, Si 158.20%. С увеличением
степени тяжести СОАС в группе Б (n=37) существенно падает суммарная мощность регуляции
SDNN 25.04 мс и активность парасимпатического отдела регуляции RMSSD 14.27 мс, при этом
почти в 2 раза увеличивается активность симпатического отдела Amo 82.20 % и растет стрессиндекс Si 323.76%. Следует отметить, что среди
всех трех групп были также пациенты с нор-

мальными показателями ВСР. В группе А
(n=16): SDNN – в пределах нормы у 5 пациентов
(31%), Amo % – у 4 пациентов (25%), Si% – у 6
пациентов (38%). В группе Б (n=21): SDNN в
пределах нормы – у 3 пациентов (14%), Amo %
– у 1 (5%), Si% – у 3 (14%). С увеличением степени тяжести СОАС количество пациентов с
сохраненным
функциональным
ресурсом
уменьшается. Стоит отметить и обратное – истощение регуляторных возможностей даже при
легкой степени СОАС. При оториноларингологическом осмотре у 21 пациента выявлено искривление перегородки носа, у 30 пациентов
гипертрофированы нижние носовые раковины, у
31 пациента гипертрофированы небные миндалины.
Выводы
У 98% пациентов с СОАС выявлена обструкция на назальном и орофарингеальном
уровне, вызывающая эпизоды апноэ во время
сна, и как следствие – интермиттирующую гипоксемию и активацию симпатоадреналовой
системы. При длительном течении СОАС это
приводит к стойкому нарушению вегетативного
баланса, снижению резервов адаптации. У пациентов с СОАС с сохраненным резервом адаптации риск сопутствующих сердечно-сосудистых
осложнений будет наименьшим. У пациентов с
выраженным истощением регуляционных систем требуется назначение СИПАП терапии и
динамическое наблюдение для решения вопроса
о возможности дальнейшего хирургического
лечения.

© Ж.В. Колядич, О.А. Корнелюк, Н.Л. Зайкина, А.В. Маймур, 2017

І.А. КОСАКІВСЬКА, А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПОСІБ ФІКСАЦІЇ М’ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ ПРИ АДЕНОТОМІЇ
Вступ. При проведенні аденотомії під візуальним контролем важливим етапом операції
є фіксація м’якого піднебіння. Як правило, для
цього використовують еластичні катетери, які
проводяться через порожнину носа, виводяться
через ротову порожнину та при зв’язуванні їх
кінців підтягується і фіксується м’яке піднебіння. Недоліком даного способу фіксації м’якого
піднебіння є травматизація слизової оболонки
порожнини носа, особливо при викривленні перегородки носа, необхідність затрати додаткового часу на дану маніпуляцію, травматизація
язичка при користуванні електровідсмоктувачем.

56

Метою дослідження було підвищення
ефективності проведення аденотомії шляхом
розробки пристрою для фіксації м’якого піднебіння.
Матеріал та методи. Дослідження проведено у двох, ідентичних по віку, статі та патології, групах пацієнтів. Аденотомію виконували
двома способами. В першій групі фіксацію
м’якого піднебіння при аденотомії проводили за
допомогою катетерів (базовий об’єкт), в другій
групі - з використанням запропонованого пристрою.
Отримані результати та їх обговорення. При фіксації м’якого піднебіння за допомоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

гою запропонованого пристрою час хірургічного втручання скорочується у 1,3 рази. Під час
проведення катетерів через порожнину носа у
більшості пацієнтів мала місце травматизація
слизової оболонки, що особливо було виражене
при наявності у пацієнта викривлення перегородки носа. При використанні запропонованого
пристрою якісний візуальний контроль за опе-

раційним полем був забезпечений у продовж
всієї операції у всіх випадках.
Висновки. Запропонований пристрій для
фіксації м’якого піднебіння забезпечує якісну фіксацію м’якого піднебіння, полегшує працю хірурга, скорочує час операції, запобігає травмуванню
слизової оболонки порожнини носа та м’якого
піднебіння, здешевлює витратні матеріали.

© І.А. Косаківська, А.Л. Косаковський, В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2017

А.Н. КОСТРОВСКИЙ, В.И. ТРОЯН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СФЕНОИДИТОВ
Синуситы являются наиболее частой патологией, с которой пациенты обращаются к
оториноларингологу. В тоже время среди всех
синуситов сфеноидит является наиболее редкой
локализацией, при этом его диагностика наиболее сложна по сравнению с диагностикой патологических процессов в других околоносовых
пазухах (ОНП). По течению выделяют острый и
хронический сфеноидит. Хронический делится
на экссудативный и продуктивный (кисты, полипы, грибковое тело).
Как правило, развитию воспаления слизистой ОНП способствуют условия общего (индивидуальная реактивность, состояние иммунитета, факторы внешней среды) и местного характера (нарушение дренажной функции, вентиляции и работы МЦТС пазух).
Причины нарушения функции выводных
отверстий синусов могут быть общими (аллергия) и местными, которые, в свою очередь, делятся на анатомические и патофизиологические.
К первым можно отнести искривления, шипы,
гребни носовой перегородки, патология структур остиомеатального комплекса, полипы. Среди патофизиологических можно выделить: нарушение функции желез слизистой оболочки,
изменение направления прохождения струи
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, угнетение
функции мерцательного эпителия.
Клиническая картина сфеноидита в связи
с особенностями анатомического расположения
пазухи имеет свои особенности. Для острого
сфеноидита характерны лихорадка, общее недомогание, слабость, стекание гноя из сфеноидального синуса по задней стенке глотки, нарушение носового дыхания, «сфеноидальная» головная боль в области затылка или в глубине
головы, иногда в глазнице, теменно-височной
области. Для хронического сфеноидита клиниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ческие проявления неопределённы и разнообразны. Астеновегетативная симптоматика: нарушение сна, ухудшение памяти, парестезии,
субфебрилитет. Характерна «сфеноидальная
триада»: тупая боль в затылочной или теменной
области. Иррадиация болей возможна в лобную
и заглазничную области с появлением ощущения «выдавливания глаз». Субъективный неприятный запах из носа, обусловлен тем, что естественное соустье открывается в обонятельной
области. Стекание скудного и вязкого экссудата
по своду носоглотки и задней стенки глотки,
которое может вызывать фарингит. Выделения
преимущественно в утренние часы.
Диагностика основана на жалобах, анамнезе, физикальном осмотре с эндоскопией полости носа и данных КТ и МРТ.
Лечение острого и экссудативных форм
хронических сфеноидитов как правило консервативное (антибиотики, НПВС, фенспирид, комбинированные растительные препараты с муколитическим и мукрегуляторным действием, топические кортикостероиды, ирригационная терапия и
деконгестанты). Хирургическое лечение используется при неэффективности консервативного лечения экссудативной и при продуктивной форме
хронического сфеноидита. Для доступа к синусу
при сфеноидите используется трансэтмоидальный
доступ, обычно выполняемого как продолжение
этмодотомии в случаях распространённого хронического полипозного полисинусита. Трансназальный доступ выполняется в том случае, когда нужна изолированная сфенотомия.
По данным ЛОР клиники ЗГМУ в 20142016 гг. было консервативно пролечено 525 пациентов с диагнозами острый геми- или полисинусит, 234 пациента с полипозными риносинуситами, из которых в 92 случаях выполнялась
трансмэтмоидальная сфенотомия. Хронических
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сфеноидитов диагностировано у 22 пациентов,
которым в рамках хирургического лечения выполнено 22 трансназальные сфенотомии.
И в заключение следует отметить, что во
всех случаях была использована эндоскопиче-

ская аппаратура и соответствующие ринологические инструменты, что позволило избежать
каких-либо осложнений и провести хирургическое лечение с минимальной операционной
травмой.

© А.Н. Костровский, В.И. Троян, 2017

В.В. КРИВША, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, О.О. АРНАУТОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН
СОСКОПОДІБНОГО ВІДРОСТКА, ВИЯВЛЕНИХ ПРИ МАСТОЇДОТОМІЇ
ЗА ДАНИМИ КТ-ДОСЛІДЖЕННЯ ВУХА У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ
СЕРЕДНІЙ ОТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ МАСТОЇДИТОМ
Комп’ютерна томографія вуха є досить
інформативним діагностичним дослідженням,
яке забезпечує високу точність цифрової діагностики і має безпечне променеве навантаження.
Даний метод все більше використовується в
практиці отіатрів, складаючи альтернативу традиційним радіологічним методам дослідження
вуха, зокрема рентгенографії скроневих кісток.
Комп’ютерна томографія вуха є необхідним додатковим методом діагностики у випадку ускладненого перебігу гострого гнійного середнього
отиту (ГГСО) при мастоїдиті для виявлення патологічних змін у соскоподібному відростку і
виборі оптимальної лікувальної тактики. З метою встановлення відповідності патологічних
змін соскоподібного паростка, виявлених при
КТ-дослідженні вуха з інтраопераційними знахідками при мастоїдотомії у хворих на ГГСО,
ускладнений мастоїдитом, ми проаналізували 16
медичних карт стаціонарних хворих, які отримали лікування в клініці оториноларингології
КЗ КОР “Київська обласна клінічна лікарня” за
період 2015 – 2017 роки.
Всі пацієнти надійшли до клініки з районних лікарень, де отримували медикаментозне лікування з приводу ГГСО, яке проводилось
як амбулаторно, так і стаціонарно. Всі хворі
протягом 5-10 днів отримували цефалоспоринові антибіотики ІІ-ІІІ покоління. Антибактеріальна терапія доповнювалась медикаментозною
терапією відповідно до протоколів лікування
ГГСО. Неефективність проведеної медикаментозної терапії була причиною направлення цих
хворих до обласної лікарні для визначення подальшого лікування.
При надходженні до клініки загальний
стан хворих був задовільний, превалювала місцева симптоматика. Запальний процес переважно охоплював верхні відділи барабанної порож-
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нини і перебігав, як гострий епітимпаніт. Барабанна перетинка була потовщеною, гіперемія та
випинання визначались переважно у верхніх
квадрантах перетинки, нижні відділи перетинки
мало змінені. Треба зазначити, що перебіг запального процесу по типу гострого епітимпаніту є
несприятливим, він часто відмежовується від
мезо- та гіпотимпанума та швидко поширюється
на соскоподібний відросток. Тимпанопункція та
парацентез в типовому місці не дають бажаного
результату. Нависання задньо – верхньої стінки
зовнішнього слухового ходу було у 3 хворих,
перфорацію барабанної перетинки мали 8 хворих. Визначалось значне зниження слуху за
змішаним типом. Аудіометрична крива мала
нисхідний тип, середня втрата слуху становила
35 – 40 дБ.
КТ-дослідження скроневих кісток з визначенням щільності змінених ділянок в одиницях Хаунсфільда (Нu) виконано 16 хворим. За
даними комп’ютерної томографії у всіх 16 хворих визначалось зниження пневматизації і набряк слизової оболонки соскоподібного відростка і барабанної порожнини хворого вуха. У 6 із
них також була деструкція кісткових трабекул з
утворенням порожнини, заповненої ексудатом,
показники денситометрії становили від +20 до
+40 Нu. У 10 інших пацієнтів деструкції кістки
не встановлено: у 6 пацієнтів констатовано наявність повітря в нижніх відділах барабанної порожнини та окремих клітинах соскоподібного
відростка, ще у 4 – значне затемнення клітин без
наявності повітря в барабанній порожнині. Оптична щільність цих ділянок становила від + 60
до +130 Нu.
Мастоїдотомія виконана 10 пацієнтам, у
яких при КТ дослідженні виявлено деструктивні
зміни та значне затемнення клітин соскоподібного відростка, 6 отримали консервативне лікуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

вання. Порівнюючи дані КТ та зміни, виявлені
під час мастоїдотомії встановлено, що деструктивні зміни структур соскоподібного відростка з
утворенням порожнин, які містять слизовогнійний ексудат відповідають показнику щільності від + 20 до + 40 Нu. При наявності грануляцій, які заповнювали клітини відростка і блокували адитус без вираженої деструкції кістки,

показники оптичної щільності становили від +
60 до +130 Нu.
Таким чином, комп’ютерна томографія
вуха при ГГСО, ускладненому мастоїдитом дозволяє деталізувати патологічні зміни у порожнинах середнього вуха та визначитись з показаннями до хірургічного лікування хворих з вказаною патологією.

© В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, О.О. Арнаутова, 2017

М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ 7-МИ ПОКАЗНИКОВОГО ОПИТУВАЛЬНИКА
«SEVEN-ITEM EUSTACHIAN TUBE DYSFUNCTION QUESTIONNAIRE» (7-ITEM ЕТDQ)
У ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ
Функціональний стан слухової труби (СТ)
забезпечується трьома основними функціями:
еквіпресорно-вентиляційна (вентиляційна або
аеродинамічна, раніше її називали прохідністю
СТ), дренажна (евакуаторна) та захисна. Що
стосується акустичної функції, то майже усі автори признають проходження звуку через слухову трубу при ковтанні, але підсилення звукосприйняття при цьому не стверджується. За нормальних умов тиск газу в барабанній порожнині
дорівнює атмосферному, або дещо нижчий за
нього в межах до -50 мм водяного стовпчика
(0,5кПа). На величину внутрішньобарабанний
тиск впливає, як об’єм порожнини, так і склад
газу, що в ній знаходиться. Цей тиск може змінюватись протягом дня, в залежності від сезону,
метеорологічних умов; у дітей він нижчий, ніж
у дорослих. Для вирівнювання тиску, а також
відновлення складу газу, слухова труба відкривається, пропускаючи порцію атмосферного повітря з носоглотки. Частота відкриття: 1 раз на
1,5 хв., під час сну кожні 5 хв., а при жуванні,
що супроводжується ковтанням – кожні 5 сек.
Розлад (порушення) функцій слухової
труби, який впливає на розвиток патологічних
змін в середньому вусі, називають терміном
«тубарна дисфункція» (ТД). В 10-ій міжнародній статистичній класифікації хвороб (1998) є
такі терміни цього захворювання: Н 68 – запалення та закупорка слухової труби (Н 68.0 – запалення, Н68.1 – закупорення слухової труби:
стискання, стеноз, стриктура), Н69.0 – зяюча
слухова труба, Н 69.8 – інші уточнені хвороби
слухової труби, Н 69.9 – хвороба слухової труби, не уточнена.
Причини розвитку ТД є багатофакторні.
Згідно С. Bluestone (2005), класифікація причин
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ТД є наступна: 1. анатомічна обструкція СТ
(механіанічна): а) внутрішнього просвіту труби
– найчастіше запального характеру, б) в тканинах стінок труби, в) перитубарна (гіпертрофована лімфоїдна тканина, пухлини); 2. «функціональна обструкція» - порушення відкриття глоткового вічка труби в результаті слабого скорочення тубарних м’язів (порушена іннервація м’язів
труби, у дітей з розщепленням 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, зяюча труба, порушення складу тубарного секрету та
МЦТ (відсутність сурфактантів, лізоциму, імуноглобулінів в результаті запалення, алергії).
У світі в практиці сімейного лікаря і оториноларинголога широко застосовуються різноманітні опитувальники для встановлення якості
життя пацієнта і визначення ефективності лікування («Sinu-Nasal Outcome Test-22 Questionnaire» (SNOT-22), «instantaneuns total nasal symptom score» (ITNSS), «total nasal symptom score»
(TNSS), та інші). З 2012 в року в США (McCoul
E. Et al., 2012), Бельгії (Van de Heyining P. et al.,
2015, Van Roeyns S. Et al., 2016), в Німеччині
(Shroder S et al., 2915) застосовується опитувальник симптомів (7 симптомів) для виявлення
тубарної дисфункції з оцінкою їх важкості від 1
до 7 (seven-item Eustachian Tube DysfunctionQuestionnaire» (7-item ЕТDQ)).
Мета роботи. Застосувати і оцінити значення опитувальника seven-item Eustachian Tube
Dysfuction-Questionnaire в практиці отоларинголога.
Методика і результати. В склад опитувальника 7-item ЕТDQ входять 7 симптомів: 1 –
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закладеність, відчуття тиску у вусі протягом 1
місяця; 2 – біль у вусі; 3 – відчуття клацання,
хлюпання, відчуття води у вусі; 4 – наявність
вушних симптомів при риносинуситі або ГРВІ;
5 – відчуття пульсуючого звуку у вусі; 6 – шум
або дзвін у вусі; 7 – зниження слуху, відчуття
приглушеності, дискомфорт. Важкість симптоматики оцінюється по 7-бальній системі. За норму вважається кожні симптоми оцінені в 1-2
бали, середня ступінь ТД – від 3 до 5 балів кожного, важка – від 6-7 балів. Реєстрація проводиться у відповідній таблиці.
Оглянуто (мікроотоскопія, оптична риноскопія, імпедансна тимпанометрія в динаміці) і
проведено запис симптомів по опитувальнику 7-

item ЕТDQ у 20 отологічно здорових осіб (1-а
група обстежених) і 25 з алергічним сезонним
риносинуситом в стадії загострення (2-а група) і
25 з алергічним цілорічним риносинуситом (3-а
група).
Одержані результати: у 1-й групі встановлено ТД у кожного обстежуваного від 7 до
10 балів, у 2-й групі – від 42 до 49 балів, у 3-й
групі – від 34 до 38 балів; інтенсивність симптомів була різною в кожній групі.
Висновок. Для своєчасного виявлення тубарної дисфункції при зборі скарг, анамнезу
доцільно застосувати карту симптомів згідно
опитувальника «seven-item Eustachian Tube
Dysfunction Questionnaire».

© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2017

Ю.М. КАЛАШНИК, Е.А. ЧИГРИНОВА, Е.А. МУСТЕЦОВА, О.Г. АВРУНИН
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Нарушение биоритма сна и возникающее
вследствие этого субъективное ощущение недосыпания представляют значительную социально- экономическую комплексную проблему.
Наиболее частой причиной данного нарушения
является синдром обструктивного апноэ во сне
(СОАС), который встречается примерно у 4%
мужчин и 2% женщин.
Изучение патофизиологических особенностей нарушения дыхания, возникающее при
апноэ во сне послужили поводом для проведения исследования. В течении 2016 года в ЛОРотделении на базе КУОЗ «ОКБ – ЦЭМП И МК»
г. Харькова проводилось обследование 32 пациентов в возрасте 29-45 лет с рецидивирующими
эпизодами обструкции верхних дыхательных
путей во время сна с прерыванием дыхательных
движений. Среди них у 71,9% отмечались патологические изменения со стороны полости носа
(56,3% девиация носовой, 15,6% хронические
риносинуситы), у 53,1% гиперплазия небных
миндалин и uvula. 46,9% из обследуемых относились к гиперстеническому телосложению с
избыточной массой тела. Из сопутствующих
заболеваний у 40,6% отмечались сердечно – сосудистые заболевания, такие как гипертоническая болезнь, атеросклеротические изменения.
Диагноз основывался на типичных анамнестических данных, в том числе при наличии сведе-
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ний о количестве эпизодов засыпания в дневное
время. Проводился сбор анамнеза, включая заполнение стандартного опросника лаборатории
исследования сна. Физикальные исследования
включали в себя (электрокардиографию, измерение артериального давления, комплексное
оториноларингологическое исследование, заднюю форсированную риноманометрию, определение функции внешнего дыхания, высокоскоростную серийную рентгенографию в боковой
проекции, а также полисомнографическое исследование).
Пациенты предъявляли жалобы на нарушения сна, громкий храп, постоянную сонливость, сниженную концентрацию внимания и
работоспособность, головные боли по утрам,
депрессии, повышение давления, состояние
ночного беспокойства, переедание в качестве
попытки преодоления усталости, снижение активности участия в общественной жизни, ухудшение качества жизни. У 31,3% больных с апноэ наблюдались корреляционные изменения
артериального давления в сторону более высокого повышения утренних показателей по сравнению с вечерними. Показания носоглоточного
давления при задней риноманометрии (при расположении точки измерения давления в ротовой
полости) у больных страдающих синдромом
обструктивного апноэ во сне при задержке дыЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

хания были отличны от нуля и составляли около
100 Па, что обусловлено нарушением тонуса
гладкой мышечной мускулатуры неба и глотки.
Проведенное исследование показало, что
функциональный показатель носового дыхания,
наряду с исследованием анатомических структур мягкого неба во время дыхания и глотания

методом динамической высокоскоростной серийной ренгенографии может иметь диагностическую значимость при изучении степени подвижности мягкого неба. И это в свою очередь,
дает возможность планировать объем хирургического вмешательства при лечении храпа и
синдрома обструктивного апноэ во сне.

© Ю.М. Калашник, Е.А. Чигринова, Е.А. Мустецова, О.Г. Аврунин, 2017

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. КУЧМІРОВСЬКА, М.М. ГУЗИК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ФІТОПРЕПАРАТУ BNO 10.30 НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТКАНИН
У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ
При розвитку патологічних станів при цукровому діабеті 1 типу (ЦД-1) відбуваються суттєві зміни в перебігу енергетичних процесів, що в
свою чергу призводить до порушення фізіологічного споживання кисню, а також регуляції тканинного метаболізму, одну із головних ролей в
якому відіграють нікотинамідні динуклеотиди
(НАД). При дефіциті НАД виникають розлади
обміну багатьох нейромедіаторів (ацетилхоліну,
норадреналіну, серотоніну і дофаміну). Більше
того, НАД є субстратом процесів полі-АДФрибозилювання білків, особливо ядерних, що є
надзвичайно необхідним за умов розривів молекул ДНК, індукованих вільними радикалами за їх
надмірного утворення за розвитку ЦД-1.
Мета даного дослідження: оцінити
вплив фітопрепарату Імупрет (BNO 10.30) на
енергетичні процеси тканин у щурів на основі
визначення рівню НАД у їх крові за умов експериментальної моделі ЦД-1.
Дослідження проводили в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАМН України на інтактних щурах-самцях лінії Wistar масою тіла 130150 г, за умов експериментального ЦД-1. Утримання тварин та проведення експериментів із
ними здійснювались у відповідності до загально
прийнятих міжнародних вимог до робіт із експериментальними тваринами та згідно відповідних національних положень стосовно проведення експериментальних робіт. Експериментальний ЦД-1 у щурів індукували шляхом одноразового внутрішньочеревинного введення стрептозотоцину (Sigma-Aldrich Co. LLC, США) у дозі
55 мг/кг маси тіла, який розчиняли у 0,1 M цитратному буфері, рН 4,5 безпосередньо перед
його введенням тваринам. Щурам контрольної
групи такого ж віку внутрішньоочеревинно вводили 0,5 мл 0,1 М цитратного буфера, рН 4,5.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

Після чотирьох тижнів розвитку діабету, щурам
протягом 14 діб три рази на добу per os вводили
фітопрепарат BNO 10.30 у дозі 0,05 мл/тварину,
яка була розрахована згідно рекомендацій до
застосування добової дози для дітей старше 12
років та дорослих та із урахуванням коефіцієнтів видової стійкості людини та щурів (0,45 та
1,89, відповідно).
На початку проведення експериментів маса тіла тварин та рівень глюкози в крові були
практично однакові у всіх досліджуваних групах. Однак, через шість тижнів розвитку ЦД-1
маса тіла діабетичних щурів зменшилася на
19%, у той час як рівень глюкози в крові підвищився у 2,3 рази у порівнянні з контрольними
тваринами. Отримані дані є підтвердженням
розвитку у діабетичних тварин некомпенсованої
гіперглікемії.
Результати проведеного визначення рівню
НАД в крові діабетичних щурів через 6 тижнів
показали, що він є знижений та становив 0,270 ±
0,017 мкмоль/л, тобто був на 24% нижче, порівняно з групою контролю – 0,357±0,021
мкмоль/л. Встановлене зниження вмісту НАД на
24% за умов ЦД-1 може бути результатом зниження вмісту попередників його біосинтезу, а
саме нікотинової кислоти, нікотинаміду та незамінної амінокислоти триптофану, а також використання НАД в якості субстрату в процесах
полі-ADP-рибозилювання в результаті виникнення розривів в молекулах ДНК, індукованих
ЦД-1.
При аналізі рівня НАД у діабетичній групі щурів, які отримували BNO 1030, було виявлено підвищення його рівня до 0,341 ± 0,012
мкмоль/л, тобто на 26%, порівняно з групою
діабетичних тварин, які препарат не отримували. Тобто, досліджуваний фітопрепарат BNO
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10.30 здатен запобігати вичерпанню енергетичних запасів в клітинах та тканинах організму.
Таким чином, застосування фітопрепарату BNO 10.30 підвищує вміст НАД у крові в

1,3 рази, що свідчить про його позитивну дію
на перебіг енергетичних процесів, особливо
на основний шлях обміну вуглеводів – гліколіз.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Т.М. Кучміровська, М.М. Гузик, 2017

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, Т.С. ІЦЬ, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ
ВТРУЧАНЬ НА ЛІМФАДЕНОЇДНОМУ АПАРАТІ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ
У ЛОР-клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» всі оперативні
втручання у дитячому віці проводяться 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, включає 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 1015 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. 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 – інфузійної терапії.
За 2015 р. проведено аденотомій і тонзилектомій 68, тільки тонзилектомій – 57. Дітям
до 5-річного віку, відповідно, 8 і 4 операції. За
2016 р. проведено аденотомій і тонзилектомій
92, тільки тонзилектомій – 61. Дітям до 5річного віку, відповідно, 22 і 4 операції. Таким
чином, за 2015 р. всього проведено 137 операції,
з них дітям до 5-річного віку – 12 (8,7%). За
2016 рік, відповідно, 153 і 26 операцій, що складає 16,9%.

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

С.О. ЛАКИЗА, САМОЙЛЕНКО С.С., К.П. БОРИСЕВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ СТЕНОЗАХ ГОРТАНІ ТА ШИЙНОЇ ЧАСТИНИ ТРАХЕЇ
Нами досліджено практику лікування пацієнтів із відкритою і закритою травмами порожнинних органів шиї механічного характеру:
внаслідок ударів, розрізів гострим предметом,
суїцидальних спроб, операцій на щитоподібній
залозі, вогнепальних поранень, а також ураженнями гортані в результаті дії радіаційного опромінення. Розподіл хворих по групах був такий:
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1) Тупа травма гортані пов’язана із транспортними аваріями, (наприклад, удар об кермо у
автомобілістів, наїзд на трос шиєю у мотоциклістів) – 4, ударом тупим предметом під час бійки,
чи при падінні – 8, суїцидальними спробами – 3
(травми, як правило супроводжувалися переломами хрящів гортані і трахеї – 7, посттравматичними крововиливами і гематомами гортані – 8);
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2) Різана та колота рана шиї, в т.ч. з пошкодженням гортані – 4, гортані і трахеї – 3, внутрішньої яремної вени – 1, з ретровісцеральною
гематомою – 1, із забійно-рваною раною шиї та
розривом під’язиково-щитоподібної мембрани –
1, з повним відривом гортані від трахеї – 1;
2) Двобічний параліч гортані після струмектомії або тривалої інтубації – 11;
3) Стенози гортані, що виникли в результаті опромінення, та розвитку хондроперихондриту чи хондронекрозу після лікування злоякісних новоутворень шиї – 6;
4) Вогнепальні поранення шиї під час військових дій на Донбасі (2 випадки осколкових
поєднаних поранень нижньої щелепи і шиї із
пошкодженням глотки і гортані, та 1 кульове
поранення шиї).
Щодо механічного ушкодження шиї закритого характеру, то у перші години клінічна
картина характеризувалась шоковими явищами,
різким болем у місці травми, підшкірною емфіземою, кровохарканням, утрудненням дихання
різного ступеня. Були наявні сліди травми на
шкірі. При пальпації шиї визначалась підшкірна
емфізема, відчувалась крепітація відломків
хрящів гортані. Ларингоскопічно спостерігались
гематоми гортані, у вигляді синьо-багряного
набряку, обмеження рухів голосових складок
або повна їх нерухомість, внаслідок ушкодження нижнього гортанного нерву. У разі перелому
під'язикової кістки мало місце западіння кореня
язика і обмежена рухомість надгортанника.
На основі власних спостережень ми виділили три рівні пошкоджень у шийному відділі
верхніх дихальних шляхів: розрив щитопід’язикової мембрани, відрив гортані від трахеї
і розрив самої трахеї. В першому випадку в результаті натягу проходить зміщення трахеобронхіального дерева
по відношенню
до
під’язикової кістки і самої гортані з можливим
відривом надгортанника. Обов’язково порушується акт ковтання, а в результаті кровотечі і
зміщення м’яких тканин виникають дихальні
розлади. При відриві гортані від трахеї остання
зміщується донизу, а гортань підтягується до
під’язикової кістки. При цьому через пошкодження зворотніх нервів виникає двобічний параліч гортані, який може призвести до асфіксії.
Тяжкість відкритого поранення (в залежності від характеру: сліпе і наскрізне, проникаюче чи непроникаючим) часто зумовлена ураженням інших життєво-важливих органів та
структур, таких як трахея, спинний хребет, судинні і нервові стовбури. Звісно, самим важким
був початковий період, коли стан пораненого
ускладнювався травматичним шоком, крововтратою, гіпоксією і поєднаним ушкодженнями. У
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постраждалих виникали розлади дихання, голосової функції, біль, емфізема, кровотеча. У випадку поранення ротової або гортанної частини
глотки приєднувалась дисфагія; витікання слини
через рану, аспірація крові, і слини в дихальні
шляхи, проникнення слизу і слини в клітковинні
простори шиї. Всі випадки супроводжувались
бронхо-легеневими ускладненнями. В результаті пошкодження хрящового скелету гортані, набряку слизової оболонки, обтурації просвіту
гортані фрагментами тканин виникав стеноз
гортані.
До медичної травми ми відносили паралічі гортані, які виникли в результаті струмектомії, інтубації а також інших втручань на шиї і
органах грудної порожнини.
Первинна медична допомога при травмах
гортані полягала у зупинці кровотечі, первинній
обробці рани і забезпечення нормального дихання.
Екстрена трахеостомія виконувалась у
постраждалих із відкритою механічною травмою порожнинних органів шиї (колоті, різані,
рублені та вогнепальні рани), а також із закритими травмами, включаючи підшкірні відриви
гортані від під’язикової кістки, розриви самої
гортані або трахеї. При важкій травмі шиї, навіть при відсутності явних клінічних ознак стенозу, через можливі реактивні посттравматичні
ускладнення виконувалась превентивна трахеотомія.
Висновки:
1) Методами вибору для усунення дихальної недостатності при травмі гортані і трахеї є
інтубація і трахеостомія. Однак цей вибір не є
простим і однозначним. У постраждалих із відкритою механічною травмою порожнинних органів шиї, а також із закритими травмами з підшкірним відривами гортані від під’язикової кістки, розривами самої гортані або трахеї оротрахеальна інтубація протипоказана. Головним
принципом при закритому пошкодженні є перевід його у "відкрите".
2) При значних анатомічних змінах особливо вестибулярного і складкового відділів гортані, а також при вираженому тризмі, травмі
хребта слід застосовувати інтубацію за допомогою фіброендоскопа, на який попередньо надягається сама інтубаційна трубка. Введення інтубаційної трубки по пальцю наосліп, або з використанням додаткового протектора, наприклад
товстого дроту, не повинно мати місце.
3) У хворих, які перебувають у реанімаційному відділенні і потребують респіраторної
підтримки, при неможливості прогнозування
тривалості інтубації, трахеостомію проводять
через 3-5 днів назо- або оротрахеальної інтубації.
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4) При наданні невідкладної допомоги хірург повинен проводити серединний розріз на
шиї, не обмежуючись звичайною довжиною як
при плановій трахеостомії. Співставлення частин гортані і трахеї, які розійшлися і ларингогіоідопексію слід проводити лише за повної адекватності дихання і зупиненій кровотечі з нормальними показниками гемодинаміки.
5) Тіреогіоідопексію слід виконувати товстими синтетичними нитками. Ларинготрахеопексію можна проводити синтетичними нитками, що розсмоктуються. Для утримання лінії
швів від прорізування ми рекомендуємо фіксувати шию коміром Шанца з приведенням голови
до грудини.
6) У випадку двобічного паралічу гортані,
який виник в процесі хірургічного втручання,
треба продовжити вентиляцію через інтубаційну
трубку, або терміново заінтубувати хворого. В
процесі наступного динамічного нагляду і відновної терапії слід вирішити питання необхідності трахеостомії.
7) Методика дилятаційної трахеотомії, яка
широко впроваджується в останні роки, на наш

погляд, може використовуватись лише у хворих
які знаходяться на апаратному диханні через
оро-, назотрахеальну інтубаційну трубку, так як
існує небезпека кровотечі внаслідок поранення
щитоподібної залози та пошкодження задньої
мембранозної стінки трахеї.
8) В ряді випадків, у дітей, можливе виконання трахеопункції з наступною високочастотною вентиляцією. Слід пам’ятати, що переведення хворого на тривале дихання через трахеостомічну трубку призводить до дезадаптації
складного
механізму
регулювання
нейром’язевого апарату гортані, сприяючи його
ослабленню.
9) Питання арітеноїдопексії чи можливості відновлення функції зворотного нерву слід
вирішувати лише після 6-місячного лікування і
спостереження.
10) Головними профілактичними заходами для попередження трахеоезофагальних фістул є динамічний фіброендоскопічний огляд
через трахеостому в поєднанні з рентгенологічними дослідженнями, комп’ютерною, магнітнорезонансною томографією.

© С.О. Лакиза, Самойленко С.С., К.П. Борисевич, 2017

Н.В. ЛАМЗА, Н.В. ХОБОТОВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
«ЭОЗИНОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА» У ДЕТЕЙ
Число детей, страдающих секреторным
средним отитом, неуклонно растет. Распространенность данной патологии среди детей составляет до 5%, а за последние 20 лет – увеличилась
в 2,5 раза (С.М. Пухлик, С.В. Зайков, 2016). В
настоящее время среди данной группы заболеваний выделяют «эозинофильный средний
отит» (ЭоСО) (Tomioka и соавт., 1997). Это персистирующее заболевание, ассоциированное с
аллергическим ринитом, риносинуситом, бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и
другими проявлениями аллергии. С одной стороны, рост аллергических заболеваний среди
детей – 45% до 6-месячного возраста и 85% к 5
годам, с другой, ранний дебют секреторных
средних отитов у детей (6-8 месяцев) (наказ
МОЗ України №670 від 2016р), делает вопрос
диагностики и лечения ЭоСО одним из самых
актуальных в отоларингологии.
Целью нашего исследования было определение критериев диагностики ЭоСО у детей и
выбор соответствующего комплекса лечения.
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Под нашим наблюдением находилось 45
пациентов в возрасте от 2 до 11 лет, страдающих двухсторонним острым и рецидивирующим
секреторным средним отитом и, имеющие отягощенный аллергологический анамнез. Комплексная программа обследования пациентов
включала осмотр ЛОР органов с применением
оптической техники, аудиометрическое и тимпанометрическое исследование, анкетирование,
определение уровня показателей иммунитета в
ушном экссудате (Ig E, IgM), цитологическое
исследование содержимого барабанной полости.
Пациенты были разделены на 3 группы. 1я (контрольная) – 15 детей, которым была произведена тимпаностомия – лазерная либо шунтирование. Выбор способа дренирования среднего уха
у пациентов 1-ой гр. определял анамнез заболевания и состояние экссудата в среднем ухе (вязкость, окраска). 2-я группа включала 16 человек,
которым была произведена операция – шунтирование среднего уха. Пациентам 3-й группы (14
пациентов) – парацентез барабанных перепонок.
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Пациентам 2-й и 3-й группы, в ходе операции,
осуществлялся забор содержимого барабанной
полости с его последующим цитологическим исследованием. Всем пациентам при необходимости производилась хирургическая санация носоглотки. В послеоперационном периоде больным
2-й и 3-й групп было назначено комплексное лечение, исходя из полученных результатов цитологического исследования экссудата и данных
предоперационного обследования.
Исследован ушной экссудат 30 детей (60
образцов) с двухсторонним отитом, находящихся во 2-й и 3-й группе сравнения. У 11 пациентов (22 образца (36,7 %)) цитологическая оценка
экссудата показала преобладание нейтрофилов
и лимфоцитов, а у 19 детей (38 образцов
(63,3%)) в экссудате наблюдалось достоверно
большее содержание эозинофилов.
Таким образом, среди больных 2-й группы
исследования мы установили ЭоСО у 10 больных
(62,5% случаев), а в 3-й – 9 больных, что соответствовало 64,3% наблюдений, исходя из данных
аллергологического анамнеза, клинического течения и цитологического исследования экссудата. В послеоперационном периоде им было назначено: элиминационная диета, ингаляционные
стероиды, антигистаминные препараты, энтеросорбенты, эубиотики. Для остальных детей с
преобладание нейтрофилов и лимфоцитов в экссудате, была назначена антибактериальная терапия (по показаниям), назальные души, секрето-

литики (при вязком экссудате).
В результате контрольного осмотра через
3 месяца получены были следующие результаты. В 1-ой группе (контрольная) – рецидивы
отита отмечались у 4 пациентов (26,6% наблюдений), из них у 3 пациентов после лазерной
тимпаностомии. Во 2-й и 3-й группе – количество рецидивов было одинаковое (у 2 больных), в
12,5% и 14,3% наблюдений, соответственно.
Проведенное исследование позволило нам
сделать следующие выводы:
Клеточный состав экссудата при секреторном среднем отите с отягащенным аллергологическим анамнезом у большинства детей (63,3%
случаев) имеет эозинофильный характер, что
указывает на сильный аллергический компонент
текущей воспалительной реакции, однако в 36,7
% случаев – преобладание нейтрофилов и лимфоцитов, что подтверждает экссудативный тип
воспаления. Следовательно, для более эффективной диагностики ЭоСО небходимо проводить
цитологическое исследование экссудата.
При эозинофилии в экссудате для лечения
рациональнее использовать препараты и противоаллергического действия, а не противомикробные. Подобный дифференцированный подход к послеоперационному ведению детей с
ССо, позволило нам увеличить эффективность
лечения во 2-ой и 3-ей группах исследования до
87, 5% и 85,7%, по сравнению с 73,4% в контрольной группе.
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ХВОРІ ІЗ POSTNASAL DRIP SYNDROME В ПРАКТИЦІ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Синдром постназального затікання або
Postnasal Drip Syndrome (PDS) характеризується
неприємними відчуттями в носоглотці, відчуттям блокування носоглотки в’язким слизом, що
важко відхаркується, супроводжується малопродуктивним кашлем, переважно після нічного
сну. Проблемою PDS полягає в тому, що досі
немає тесту або методу дослідження, котрий
дозволив би підтвердити чи спростувати PDS у
пацієнта, а отже, немає й лікувальної тактики.
Мета дослідження полягала у вдосконаленні діагностично-лікувального алгоритму у
пацієнтів із PDS, а також визначенні ефективності хірургічного усунення назальної обструкції
на перебіг PDS.
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Під спостереженням знаходилися 42 пацієнти дорослого віку, котрі скеровувалися в
ЛОР-відділення у зв’язку із утрудненням носового дихання спричиненого викривленням носової перегородки. При цьому симптоми PDS
виявлені у 20 пацієнтів, котрі сформували дослідну групу, 22 пацієнти із викривленням носової перегородки але без симптомів PDS 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 PDS-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 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 PDS-пацієнтів перевищувала відповідний показник в групі контролю (8,4±0,02 проти
1,4±0,02). Ознаки хронічного синуситу виявлені
в 5 PDS-пацієнтів і 1 хворого з групи контролю.
Товщина м’яких тканин носоглотки статистично
значимо більша у PDS-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 PDS. 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 PDS дозволяли відновити носове дихання, але мало впливали на перебіг PDS. Це свідчить про те, що PDS – 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.

© С.А. Левицька, Л.А. Нестерак, О.М. Понич, Г.П. Ільянцева, 2017

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, С.Д. АНДРУШКО, Г.П. ІЛЬЯНЦЕВА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ТОНЗИЛЕКТОМІЯ – МОДА ПОВЕРТАЄТЬСЯ?
КОМУ І КОЛИ ВИДАЛЯЮТЬ МИГДАЛИКИ
Тонзилектомія (ТЕ) була й залишається
одним з найбільш розповсюджених хірургічних
втручань. Проте й досі рішення видалити піднебінні мигдалики є радше виявом інтуїції лікаря,
ніж аналізом науково обґрунтованих показань.
Метою дослідження було визначення рівня аргументованості і доказовості показів до ТЕ,
включених в національні протоколи і рекомендації. проведено ретроспективний пошук публікацій електронних баз даних PubMed, PMC (US
National Library of Medicine, National Institutes of
Health) і платформи Web of Science із глибиною
пошуку в 100 років.
Встановлено, що розвиток враження нирок, зокрема IgA-нефропатії, не включені в національні рекомендації жодної країни. Натомість обструкція верхніх дихальних шляхів гіпертрофованими мигдаликами і розвиток синдрому сонного апное признані як показ до ТЕ в
більшості країн світу, хоча рівень доказовості
далеко не завжди достатній.
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Стосовно PFAPA-синдрому останній
ввійшов в керівництво Франції і США як показ
до ТЕ, щоправда з незначним рівнем доказовості і при неефективності терапії стероїдами. Керівництва інших країн надають перевагу очікувальній тактиці.
Дивним є ситуація щодо видалення ТЕ
при паратонзилярних абсцесах. Так, отоларингологи США і Франції виконують ТЕ при паратонзилярних абсцесах у випадку їх рецидивів,
Австралії – якщо паратонзилярні абсцеси розвиваються у пацієнтів із частими ангінами і/або
супутньою патологією, лікарі Шотландії взагалі
не вважають ТЕ доцільною в таких випадках.
Одностайною думкою науковців є те, що ТЕ не
може бути лікуванням вибору таких пацієнтів.
При пошуку за ключовими словами
«tonsillectomy» і «rheumatism» було знайдено
182 наукові публікації, проте, умовам пошуку
відповідало 64. При цьому лідерами вивчення
взаємозв’язку між ТЕ і розвитком ревматизмом
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виявився Радянський Союз (20 наукових публікацій) та Італія (11 наукових публікацій). При
цьому слід зазначити, що пік зацікавленості науковців даною проблемою припадає на 50-70-ті
роки ХХ століття.
Американські отоларингологи повинні дотримуватися очікувальної тактики (wait-and-see
policy) при веденні пацієнта із показами до ТЕ
згідно рекомендаціям Paradise. Очікувальна тактика із фіксацією епізодів ангін в США повинна
тривати 12 міс, в той час як в Шотландії за дітьми
із рецидивами ангін потрібно спостерігати 6 міс.
До особливостей лікування тонзилярної
патології в США відносять ТЕ, котрі проводять

при поліалергії до антибіотиків, PFAPA синдромі, рецидивах паратонзилярних абсцесів, неприємному запаху з роту, порушеннях прикусу,
фебрильних судомах, синдромі сонного апное.
Проте, всі ці покази відносяться до рівня С доказовості.
І досі актуальною залишається «думка
вулиці»: в 59% випадків причиною звернення
є успішність ТЕ, проведеної у родича чи знайомого. І той факт, що більшість показів до
проведення ТЕ не має достатнього рівня доказовості, ніяк не відкидає їх значення, оскільки
“absence of evidence is not evidence of
absence”.
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ТОНЗИЛЕКТОМІЯ У ДІТЕЙ ІЗ PFAPA-СИНДРОМОМ І ЕПШТЕЙН-БАРР ІНФЕКЦІЄЮ
Основним показом щодо проведення тонзилектомії дитині є часті стрептококові тонзиліти. І хоча роль стрептококів в розвитку тонзиліту добре відома, значення вірусної інфекції залишається недооціненим.
Синдром PFAPA, описаний наприкінці
ХХ століття, характеризується періодами високої температури (Periodic Fever) із явищами афтозного стоматиту (Aphtous), тонзилофаригіту,
збільшенням лімфатичних вузлів (Adenitis).
Щодо ведення дітей із PFAPA-синдромом немає
загальновизнаної лікувальної тактики. Наукові
публікації перших після описання хвороби років
свідчили на користь очікувальної тактики. Проте, з накопиченням клінічного матеріалу, все
більша кількість наукових повідомлень переконували на користь видалення мигдаликів.
Метою дослідження було визначення частки ЕБВ-інфекції і PFAPA-синдрому в структурі
етіології хронічного тонзиліту у дітей і особливостей перебігу хронічного тонзиліту в залежності від етіології захворювання.
Матеріалом дослідження були результати
обстеження і лікування 180 дітей, котрим виконали тонзилектомію або аденотонзилектомію за
період з 2014 по 2016 роки. В доопераційному
періоді визначені показники ревмопроб, проведено мікробіологічний засів з поверхні мигдаликів, в сироватці крові визначали імуноглобуліни М і G до капсидного антигену ЕБВ, імуноглобулін G до ядерного антигену і ранні антитіла. PFAPA-синдром діагностували за наявності
ознак Thomas.
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За результатами дослідження гемолітичний стрептокок ідентифікований у 14% дітей,
підвищений титр антистрептолізину виявлений
у 64%, ревматоїдного фактору – у 8%. ЕБВінфікування у вигляді past-інфекції виявлено у
23%, хронічної інфекції – у 13%. Позитивні ревмопроби і ЕБВ-інфікування виявлено у 16 пацієнтів. PFAPA-синдром діагностовано у 6 дітей.
Відповідно до результатів обстеження
сформовані три групи дослідження: 23 дитини із
бактеріальним ґенезом ХТ (перша група), 65
дітей із ЕБВ-інфекцією (друга група), 6 дітей із
PFAPA-синдромом (третя група).
Спостереження за дітьми протягом року
після операції показало, що видалення мигдаликів виявилося ефективним методом лікування.
Про це свідчило зниження кількості епізодів
інфекцій горла (з 6,6 до 2,4 в першій групі; 6,3
до 2,8 – в другій; з 9,5 до 0,7 в третій), курсів
антибіотикотерапії (з 6,4 до 1,8 в першій групі;
5,8 до 1,6 – в другій; з 10,3 до 1,4 в третій). Так
само значно зменшилася кількість днів, котрі
дитина не відвідувала організовані колективи
через інфекцію горла. При цьому найкращі результати відмічені для дітей із синдромом
PFAPA.
Через рік у дітей першої групи носійство гемолітичного стрептококу виявлено в 3
випадках (9,1%), 4 і більше епізодів інфекцій
верхніх дихальних шляхів – у 4 (17,4%), при
цьому тільки в одному випадку захворювання
горла супроводжувалося підвищенням темпе-
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ратури тіла вище 38°С. Середня кількість курсів антибіотикотерапії скоротилася з 6,4 до
1,8.
У дітей із PFAPA-синдромом в п’яти випадках мало місце повне зникнення епізодів гіпертермії, в однієї дитини симптоматика збереглася, але міжприступний період зріс з 26 до 90
днів, а самі епізоди перебігали легше і краще
корегувалися.

Таким чином, серед дітей, котрі зазнають
тонзилектомії, стрептококова природа захворювання підтверджена в 55%, інфікування ЕБВ
інфекцією – в 33%, поєднання бактеріальної і
вірусної інфекції – у 9%. Частка PFAPAсиндрому серед оперованих склала 3,3%. Тонзилектомія виявилася ефективним методом лікування як дітей із хронічним тонзилітом і ЕБВ
інфекцією, так і дітей із PFAPA-синдромом.
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ПРЕДИКТОРИ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НАЗАЛЬНИХ ДЕКОНГЕСТАНТІВ
Тривале безконтрольне використання назальних деконгестантів (НД) може привести до
розвитку медикаментозного риніту (МР), котрий вперше описаний в 1931 році Фоксом як
патологічний стан слизової оболонки носової
порожнини, при котрому остання перестає реагувати на НД. Досі механізми розвитку МР незрозумілі.
Мета дослідження полягала у визначенні
чинників ризику розвитку залежності від НД.
Оцінені результати обстеження 42 хворих
дорослого віку із тривалою назальною обструкцією, котрі сформували дві групи: дослідну – 15
хворих на МР, і контрольну – 15 хворих із назальною обструкцією, котрі не використовували
НД. Інтенсивність назальної обструкції визначалася за NOSE-шкалою. В якості потенційних
предикторів розвитку МР розглядалися вік і
стать, тип тілобудови та індекс маси тіла, супутня патологія, тип викривлення носової перегородки, розміри носових раковин і носоглотки.
Встановлено, що медикаментозна залежність від НД у осіб жіночої статі корелює з молодим віком (75% проти 25% в контрольній
групі) і гормонально-зумовленими захворюваннями репродуктивної системи (37,5% проти
12,5%). Натомість серед чоловіків першої групи
переважали особи гіперстенічної тілобудови і

ожирінням І-ІІ ступенів 40-60 років (71,4% проти 42,6%).
Інтенсивність назальної обструкції у хворих з МР статистично значимо перевищувала
показник в групі контролю (22,4 проти 13,6). У
всіх пацієнтів діагностовано збільшення нижніх
носових раковин, що зумовило виконання їм
вазотомії або вазо-конхотомії. До операції у пацієнтів визначали рівень обструкції носових ходів, при цьому важку обструкцію виявлено у
60% пацієнтів з МР і 33,3% хворих групи контролю. Товщина м’яких тканин носоглотки у
хворих дослідної групи також перевищувала
відповідний показник групи контролю (1,6±0,03
см проти 0,6±0,04 см).
В результаті дослідження встановлено,
що в дослідній групі переважали І і ІІ типи викривлень носової перегородки за R. Mladina, в
той час як більш складні (V, VI i VII) – в контрольній групі.
Предикторами розвитку залежності від
НД є І і ІІ типи викривлень носової перегородки, ІІІ і IV ступені гіпертрофії нижніх носових
раковин. У жінок ймовірність розвитку медикаментозної залежності збільшується в молодому
віці і асоціює із активністю статевих гормонів, у
чоловіків – із надлишковою вагою тіла і товщиною м’яких тканин носоглотки.
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А.В. ЛУПИР (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
БАКТЕРІАЛЬНОЇ АУТОВАКЦИНИ У ПРОТИРЕЦИДИВНОМУ ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ
Механізми утворення і рецидивування
поліпів носа пов’язані з багатьма факторами, які
залишаються не з’ясованими до кінця і тепер,
хоча теорій розвитку поліпів запропоновано чимало. В теперішній час найбільш визнаною у
вітчизняній та світовій науці є запальна теорія,
яка розглядає поліпозний процес порожнини
носа як реакцію на хронічне запалення, що призводить до гіперплазії та гіпертрофії слизової
оболонки. Основоположним фактором цієї теорії, який запускає та підтримує хронічне запалення, є мікрофлора верхніх дихальних шляхів.
Враховуючи наявність запального фактору у патогенезі поліпозного риносинуситу
(ПРС) у розвитку якого провідну роль відіграють різного роду умовно-патогенні мікроорганізми, становить інтерес використання у протирецидивному лікуванні вакцинації бактеріальною
аутовакциною.
З метою інтегральної оцінки клінічних,
клініко-епідеміологічних, імунологічних, загальноморфологічних, імуногістохімічних та біохімічних показників, а також результатів практичної апробації застосуваня бактеріальної аутовакцини в системі протирецидивної терапії
поліпозного риносинуїту здійснено логікостатистичний аналіз отриманих даних обстеження 300 пацієнтів з ПРС у віці 18–77 років.
Порівняльний аналіз у групах розподілу
окремих клінічних критеріїв із застосуванням
послідовного аналізу Вальда А. у модифікації
Гублера Є.В. дозволив визначити діагностичну
цінність, прогностичне значення і силу впливу
факторів на розходження показників клінічних
груп і прогностичні коефіцієнти. Основними
критеріями для оцінки прогностичної значимості окремих клінічних ознак були: сила впливу
фактора, його інформативність, що визначалися
за стандартною методикою. Розраховували наступні показники діагностичної цінності: чутливість, специфічність, позитивну передбачувальну цінність, негативну передбачувальну цінність.
Для використання результатів дослідження з метою стратифікації ризику розвитку
ускладнень за 22 клінічними ознаками розподілено показники інформативності та їх прогностичного значення. За даними вивчення частоти
окремих клініко-патогенетичних факторів і про-

гностичного значення кожного із критеріїв
опрацьовано прогностичний протокол оцінки
подальшого прогнозу після застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні
поліпозного риносинуїту.
За кожною клінічною ознакою визначають її наявність чи відсутність, а відповідні прогностичні коефіцієнти додають. Порогова сума
для вибору однієї з двох гіпотез склала 19,8. За
досягнення порогової суми коефіцієнтів з використанням шкали визначають групу ризику: якщо сума прогностичних коефіцієнтів дорівнює
або нижча, ніж -19,8, ризик рецидиву ПРС мінімальний; якщо сума прогностичних коефіцієнтів більша -19,8 і нижча 19,8, ризик рецидиву
ПРС невизначений; якщо сума прогностичних
коефіцієнтів дорівнює або вища, ніж 19,8, ризик
рецидиву ПРС високий.
Фактичну прогностичну потужність заявленого способу оцінки ефективності застосування бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні поліпозного риносинуїту проведено шляхом динамічного спостереження за пацієнтами.
За фактичного розвитку і прогресування
ПРС його ризик оцінений як високий у 31,7 %,
помилкове ж встановлення мінімального ризику
мало місце в 1 випадку (1,7 %), що є клінічно
допустимим. Серед контингенту осіб, у яких не
розвинувся рецидив ПРС, відсоток співпадіння
оцінки ризику був 46,7 %, помилкове визначення високого ризику виявилося у 6,7 % спостережень. Оцінка параметрів прогностичної цінності протоколу показала наступні значення:
чутливості – 96,6 %, специфічності – 82,6 %,
позитивної передбачувальної цінності – 87,5 %,
негативної передбачувальної цінності – 95,0 %.
Таким чином, розроблений прогностичний протокол розширює арсенал засобів та підвищує ефективність прогнозування рецидиву
ПРС, що обумовлює доцільність його практичного застосування у цій категорії пацієнтів.
Прогностичну оцінку ефективності інактивованої бактеріальної корпускулярної вакцини у
комплексному лікуванні пацієнтів з поліпозним
риносинуїтом рекомендовано проводити із застосуванням розробленого протоколу, який враховує клінічні, епідеміологічні, мікробіологічні,
імунологічні, патоморфологічні дані.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Г. ШМИДТ, М.Д. ТИМЧЕНКО,
В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ, С.В. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА; КАРЛСРУЭ, ГЕРМАНИЯ)
ЦИТОКИНЫ, ИММУНОГЛОБУЛИНЫ И КЛЕТКИ РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ РИНИТОМ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА РИНИТАЛ
Комплексный гомеопатический препарат
ринитал (DHU, Германия), созданный на основе
фитоэкстрактов, с успехом применяется при лечении аллергических ринитов (АР). Нами были
проведены исследования по изучению влияния
препарата на продукцию клетками крови больных хроническим катаральным ринитом (ХКР) in
vitro различных групп цитокинов и иммуноглобулинов и показано, что препарат не только изменяет соотношение между γ-интерфероном и
интерлейкином-4 в пользу увеличения продукции интерферона, а также снижает уровень интерлейкина-5, что свидетельствует о выраженном
противоаллергическом действии ринитала. Кроме того, препарат эффективно устранял экспериментальный отек, вызванный введением каррагинана, и снижал в крови количество «воспалительных» клеток, что может служить экспериментальным обоснованием для применения препарата не только у больных АР, но и у больных
ХКР, у которых экссудативная фаза воспаления
является наиболее выраженной.
Были проведены исследования по определению уровня иммуноглобулинов классов А и
G, иммунных комплексов, интерлейкина-1β,
интерферона-γ и клеточного состава ротоглоточного секрета (РС) у больных ХКР, которым в

состав комплексной терапии был включен препарат ринитал. Были обследованы 4 группы
больных ХКР в стадии клинической ремиссии
по 10 человек в каждой: 1-я группа – больные
ХКР до лечения и после 10-дневного лечения по
общепринятой схеме; 2-я – аналогичное лечение
с добавлением в сеху лечения препарата ринитал; 3-я – монотерапия риниталом в течение 10
дней; 4-я – практически здоровые лица аналогичного возраста (18-56 лет).
Было установлено, что у больных ХКР до
начала лечебных мероприятий в РС было выявлено повышенное содержание иммуноглобулинов классов G, A (сывороточная форма), интерлейкина-1β, лейкоцитов и лимфоцитов, снижено
содержание γ-интерферона, секреторный иммуноглобулин был в преелах физиологических
колебаний. Наибольшее количество позитивных
изменений в сторону «нормализации» параметров локального иммунитета было выявлено во
2-й и 3-й группах, что подтверждает наличие у
препарата противовоспалительных свойств и
свидетельствует о целесообразности использования препарата ринитал при лечении воспалительных процессов в верхних дыхательных путях, особенно при наличии респираторной аллергии.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, А.Д. ПРИЛУЦКАЯ,
Т.Ю. ВАСИЛЕНКО, А.В. ЦИМАР, И.В. ФАРАОН (КИЕВ, ЛЬВОВ; УКРАИНА)
ПРОТИВОМИКРОБНАЯ И АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛИЗОЦИМСОДЕРЖАЩЕГО АНТИСЕПТИКА
Известно, что отечественный лизоцимсодержащий препарат Лизак (ЛПЛ) с успехом
применяется для лечения «боли в горле», что
связывается с влиянием препарата на этиологические факторы- микробы и вирусы, которые
вызывают острые воспалительные процессы в
ротоглотке. С целью дальнейшего изучения механизмов действия препарата было исследовано
влияние препарата на содержание в ротоглоточном секрете (РС) детей с острым фарингитом
(ОФ) антигенов вирусов гриппа А и В
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(Diagnostik Nord, Германия), транзиторной и
резидентной микрофлоры, гуморальных факторов воспаления – интерлейкина-1β и макрофагального воспалительного протеина MIP-1b
(Human, Германия). Обследован РС от 42 детей
с острым фарингитом, леченых в течение недели ЛПЛ в виде монотерапии и 10 практически
здоровых детей аналогичного возраста (8-12
лет) исследовали для получения базовых данных (К-контроль) для сравнения с больными
ОФ.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

В условиях in vitro было исследовано
влияние ЛПЛ на репродукцию аденовируса по
уровню блокирования разрушения культуры
клеток рака гортани человека Hep-2 аденовирусом в присутствии препарата и без него.
Было установлено, что вирусные антигена
гриппа А были обнаружены у 6 детей (14,2%) и
гриппа В – у 10 (23,8 %), и ни у одного пациента
с ОФ через неделю после лечения. Снижался
уровень транзиторной микрофлоры при неизменном уровне резидентной, приближаясь к соотношению в группе К. Повышення концентрация (в 10 раз) интерлейкина-1β снизилась, но не
достигала значений в группе К. В меньшей мере

это касалось MIP-1b, однако вектор изменений
был идентичен тому, что было получено с исследованием содержания интерлейкина-1β. .
Препарат Лизак блокировал цитопатогенное
действие аденовирусов на клетки Hep-2, что
свидетельствует о прямом антивирусном действии на аденовирусы. Проведенные исследования свидетельствую о выраженном влиянии
ЛПЛ на инфекционные факторы микробного и
вирусного характера, что позволяет рекомендовать
его
для
терапии
инфекционновоспалительных заболевания верхних дыхательных путей.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.Н. ПИСАНКО, А.П. ВАХНИНА, И.В. ФАРАОН, А.И. КАМИНСКАЯ,
М.Д. ТИМЧЕНКО, В.П. СЕМЕНЮК, В.И. ШМАТКО, Т.А. ЗАЯЦ
(КИЕВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
ФАКТОРЫ ЛОКАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
В РОТОГЛОТКЕ ДЕТЕЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Общепризнано, что частые инфекционновоспалительные заболевания (ИВЗ) верхних дыхательных путей (ВДП) являются следствием
существенных количественных и функциональных нарушений в системе иммунитета, особенно её локальных составных. Вместе с тем к настоящему времени не сформированы референтные значения отдельных факторов локального
иммунитета, которые могли бы служить иммунодиагностическими и прогностическими в
оценке клинического состояния и эффективности лечения. Целью настоящего исследования
было определение некоторых факторов гуморального локального иммунитета у детей с различными клиническими проявлениями ИВЗ.
Иммунологически и клинически обследовано 39 детей в возрасте от 6 до 14 лет с острыми воспалительными процессами в носоглотке
(9 – ринофарингит, 11 – аденоидит, 9 – обострение хронического тонзиллита, 10 – гингивит), а
также 12 человек без жалоб на состояние здоровья (контрольная группа). Наряду с традиционным лечением часть пациентов с ринофарингитом и аденоидитом получала в составе комплексной терапии иммуномодулятор пидотимод
в дозировках, представленных в инструкциях к
препарату. В образцах ротоглоточного секрета
(РГС), полученных согласно рекомендаций ИнЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ститута отоларингологии НАМН Украины, при
поступлении в клинику и после окончания лечения методом ИФА определяли уровень лактоферрина, дефензина-β, α-интерферона, а также концентрации секреторного IgA (sIgA), мономерного IgA (mIgA), IgG, IgM с использованием наборов для ИФА Хема-Медика (РФ),
Bioscience (Авчстрия)и анализатора Lab line
(Австрия). Статистическая обработка данных
проведена с использованием параметрического
критерия «t» Стъюдента.
Было установлено, что во всех группах
больных, где были диагностированы острые
воспалительные процессы в носо- и ротоглотке, количество ИК в ротоглоточном секрете
было достоверно (р<0,02) более высоким, чем у
пациентов контрольной группы. Далее определено, что белки типа IgM практически не определяются в РС даже в условиях воспаления,
тогда как сывороточные IgG и IgA, равно как и
уровни лактоферрина, дефензина-β и αинтерферона повышены практически при всех
ИВЗ. Уровни секреторного IgA и αинтерферона были достоверно снижены при
обострении хронического тонзиллита. Проведенные исследования позволяют считать, что
определение иммуноглобулинов (кроме IgM),
ИК, интерферонов и неспецифических защит-
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ных белков (β-дефензинов и лактоферрина) в
РС при ИВЗ воспалительных процессах наряду
с исследованием уровня иммуноглобулинов

может служить диагностическим тестом в определении состояния факторов иммунологической защиты в ротоглотке.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, О.Ю. БРЕДУН, В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК,
М.Д. ТИМЧЕНКО, Л.А. КУДЬ, І.В. ФАРАОН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ
ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ ГЛОТКОВОГО АБО ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
Метою дослідження було визначення
впливу гіпертрофії різних утворень лімфаденоїдного глоткового кільця (ЛГК) на клітинний
склад ротоглоткового секрету (РС).
Досліджено зразки РС дітей з гіпертрофією глоткового (21 пацієнт) та піднебінних (8
пацієнтів) мигдаликів. Матеріал отримували
зранку натщесерце без ополіскування порожнини рота. Клітинний склад РС досліджували в
мазках осаду РС, пофарбованих за Паппенгеймом-Крюковим, у світловому мікроскопі
OlympusBX53 при збільшенні 400Х. Результат
визначали на 100 морфологічно диференційованих клітин. Статистичну обробку отриманих
даних проводили з використанням двобічного
критерію «U»Манна-Уітні за допомогою пакету
програм для статистичної обробки біометричних даних WinPEPI.
Показано, що пацієнти з гіпертрофією
глоткового або піднебінних мигдаликів мають
між собою суттєві (рU<0,01) відмінності у клітинному складі РС. Так, у РС хворих на гіпертрофію глоткового мигдалика відсоток епітеліо-

цитів
(Еп)
становить
в
середньому
(Мсер.)=87,57, медіана (Ме)=92,00, міжквартільний інтервал (Q25-Q75) – 85,50-94,00; частка
лімфоцитів (Лф) дорівнює Мсер.=6,00; Ме=5,00;
Q25-Q75 – 3,50-6,00, а вміст поліморфноядерних лейкоцитів (ПЯЛ) – Мсер.=6,43; Ме = 3,00;
Q25-Q75 – 1,50-10,00. Тоді як у пацієнтів з гіпертрофією піднебінних мигдаликів відсоток Еп
становить Мсер.=97,00; Ме=99,00; Q25-Q75 –
97,00-99,50; частка Лф дорівнює Мсер.=1,25;
Ме=1,00; Q25-Q75 – 0,50-2,00, а вміст ПЯЛ –
Мсер.=0,50; Ме=0; Q25-Q75 – 0-1,00.
Таким чином, можна констатувати, що гіпертрофія різних лімфоутворень ЛГК порізному впливає на клітинний склад РС. Зміни
глоткового мигдалика супроводжуються суттєвим збільшенням вмісту в РС Лф та ПЯЛ, порівняно з таким у пацієнтів із збільшеними розмірами піднебінних мигдаликів. Звідси можна
припускати або те, що в основі гіпертрофії цих
лімфоутворень лежать різні процеси, або те, що
існує помітна різниця у їх функціональній активності.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, Л.І. ВОЛОСЕВИЧ, О.О. ПОЛЯКOВСЬКА,
Д.Д. ЗАБОЛОТНА, Т.В. СМАГІНА, О.Г. РИЛЬСЬКА, В.І. НЕСТЕРЧУК, Н.О. ПЕЛЕШЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІКРОБІОТИ ТА КЛІТИННОГО СКЛАДУ
РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
З РІЗНИМ СТАНОМ СТРУКТУР ЛІМФАДЕНОЇДНОГО ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
ВАЛЬДЕЄРА-ПИРОГОВА
Метою роботи було визначення змін мікробіоти та клітинного складу ротоглоткового
секрету (РС) у хворих з алергією (Ал) в зале-
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жності від стану структур лімфаденоїдного
глоткового
кільця
Вальдеєра-Пирогова
(ЛГК).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

Досліджено інтегральні мікробіологічні
та цитологічні показники РС у хворих на Ал з
нормальним станом піднебінних мигдаликів
(НМ) (35 пацієнтів) та після проведеної від 5
до 15 років тому тонзилектомії (Т/Е) (40 пацієнтів). Контрольну групу склали 20 клінічно
здорових донорів. Ал у пацієнтів проявлялась
сезонним або цілорічним алергічним ринітом,
харчовою Ал при підвищеному рівні IgE в сироватці крові . Зразки РС отримували зранку
натщесерце без попереднього ополіскування
рота. Мікробіологічні показники визначали за
допомогою загальноприйнятих методик. Для
подальшого аналізу використовували два параметри: 1) сумарну кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) усіх виявлених резидентних та транзиторних (патогенних) мікроорганізмів у мілілітрі РС, виражену в lg, та 2) відсоток, який становить від неї транзиторна мікрофлора (ТМФ). Клітинний склад РС підраховували на мазках з осаду РС, пофарбованих за
Паппенгеймом-Крюковим, у світловому мікро-

скопі при збільшенні 400Х на 100 цілих морфологічно диференційованих клітин. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою пакету програм для статистичної обробки біометричних даних WinPEPI.
Показано, що кількість КУО як у контрольній, так і в дослідних групах суттєво не відрізняються між собою, тоді як відсоток ТМФ у
хворих з проявами Ал як з НМ так і після Т/Е
достовірно (рU<0,001) зростає, однак істотної
різниці між цими групами за представництвом
ТМФ немає. Тобто збільшення ТМФ у РС хворих на Ал відбувається незалежно від стану у
них структур ЛГК.
За клітинним складом між пацієнтами
обох дослідних груп суттєвих зрушень по усіх
типах клітин не виявлено, однак у порівнянні з
контролем у них достовірно (рU<0,001) змінюється відносний перерозподіл клітин: зростає
відносна кількість лімфоцитів та поліморфноядерних лейкоцитів та зменшується відносна частка епітеліоцитів.
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О.О. МІНАЄВ, В.Ю. ЧИБІСОВ, М.Г. МІРАШОВА, Д.З. МАЛАКШАНІДЗЕ
(КРАМАТОРСЬК, УКРАЇНА)
РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ТРИВАЛОГО БЕЗСИМПТОМНОГО
ПЕРЕБУВАННЯ РИНОЛІТУ
Риноліт (від грец. rhis, rhinos – ніс та lithos
– камінь), або носовий камінь, вважається конкрементом, утвореним в носовій порожнині з сольових елементів секрету слизової оболонки та
слізної рідини. В 1502 р. Mathiasdi Gardi вперше
зареєстрував і описав випадок присутності в
носовій порожнині стороннього тіла – риноліту,
в подальшому в світовій літературі було висвітлено більше ніж 600 спостережень.
Етіопатогенез утворення риноліту до кінця
недостатньо з’ясований, разом з тим значну роль
відіграє хронічне запалення слизової оболонки та
присутність умовно-патогенної мікрофлори. Традиційними є дві теорії: екзогенна – безсимптомна
присутність стороннього тіла чужорідної природи (вата, пломбувальний матеріал, горіхи, ґудзики тощо), і ендогенна – скупчення солей навколо
густого назального секрету або згустку крові,
навколо нетипово розташованого зуба тощо.
Найчастіше ця патологія зустрічається у дитячому віці, що пов’язано зі звичкою закладати собі
або своїм одноліткам в ніс різноманітні предмеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ти. У дорослих сторонні тіла порожнини носа
зустрічаються у випадкових ситуаціях або у психічно хворих людей, які, не зважаючи на біль і
кровотечу, вводять більш об’ємні предмети.
Симптоми риноліту неспецифічні. Процес, як правило, односторонній і частіше виникає біля нижнього носового хода, рідше – біля
середнього. На розрізі майже завжди присутнє
ядро, яким є стороннє тіло. Риноліт може викликати запальні захворювання порожнини носа
та приносових пазух (ПНП), дистрофічні та атрофічні зміни слизової оболонки, носові кровотечі, неврологічний біль в ділянці лиця тощо.
Приводимо власне спостереження випадку риноліту, ядром якого виявилася вишнева
кісточка. До отоларингологічного відділення
КМУ «Міська лікарня №3» м. Краматорська
30.11.2015 р. поступила пацієнтка Н. 60 років зі
скаргами на регулярні слизе-гнійні виділення з
правої половини носа з неприємним запахом,частіше після нічного сну, періодичні
кров’янисті виділення, закладену праву полови-
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ну носа. Вищевказані скарги з’явилися та посилювалися протягом 1,5-2 місяців, захворювання
не з чим не пов’язувала. При передній риноскопії в правому нижньому носовому ході відмічалось новоутворення сіро-жовтого кольору, неправильної форми з нерівнею поверхнею, щільної консистенції і малорухливе при дотиках.
Слизова оболонка навколо новоутворення гіперемована, набрякла,з гнійним секретом. Носове
дихання праворуч порушене. Інші ЛОР-органи
без особливостей. Загальноклінічні аналізи в
нормі. Після проведеної анемізації та анестезії
виконана ендориноскопія та виставлений заключний діагноз: стороннє тіло порожнини носа
справа (риноліт). На серії комп’ютерних томограм біля середньо-задніх відділів правої нижньої носової раковини визначалося стороннє
тіло неоднорідної щільності (максимальна –
щільність кортикального слою кістки), неправильної форми, розмірами 15x12x18 мм, слизова
оболонка навколо нього нерівномірно потовщена до 4 мм, інші структури без особливостей.
При спробі видалення новоутворення під
місцевою аплікаційною анестезією з анемізацією слизової оболонки з’явилися труднощі через
міцну фіксацію та уклинення риноліта в оточуючих тканинах, виникла значна кровотеча та
заважав низький больовий поріг пацієнтки. Наступного дня під загальним знеболенням з місцевою анестезією виконано видалення сторон-

нього тіла. Після нижньої конхопексії під ендоскопічним контролем риноліт попередньо роздроблено і видалено за допомогою гачка та щипців Блекслі. Ядром каменю була вишнева кісточка. При ревізії порожнини носа навколо видаленого новоутворення виявлені трофічні зміни
слизової оболонки. Кровотеча помірна, зупинена передньою тампонадою. Післяопераційний
період без особливостей. Хвору було інформовано про наявність вишневої кісточки всередині
риноліту, і пацієнтка згадала ситуацію, яка пояснила причинний зв’язок утворення стороннього тіла. Зі слів хворої, близько 25-ти років потому був випадок, коли під час прийому їжі (вареники з вишнями), вона поперхнулася, що спричинило виникнення недовготривалих епізодів
блювання і кашлю. В подальшому за медичною
допомогою не зверталась. Ймовірно, трапився
закид стороннього тіла через носоглотку в праву
половину носа.
При планових зустрічах через 1, 2 місяці
та через 1 рік скарг немає, носове дихання вільне. При риноскопії патологічних змін в порожнині носа не виявлялося.
Таким чином, даний клінічний випадок
представляє цікавість у зв’язку з рідкістю такої
патології, а також механізмом утворення і довготривалим (понад 25 років) безсимтомним знаходженням риноліту в порожнині носа у дорослого хворого.
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Н.С. МІЩАНЧУК, Г.С. ПОЛІЩУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вестибулярна система є унікальною парною системою, котра функціонує за принципом
важеля. Вона має складну анатомо-фізіологічну
будову, яка обумовлює багатогранність та своєрідність порушень. У випадках порушення
функціонального стану цієї системи виникають
патологічні реакції трьох видів: вестибулосенсорні, вестибуло-соматичні та вестибуловегетативні різного ступеня прояву. Вестибулосенсорні реакції – різні види головокружіння
(vertigo) після відчуття болю є найбільш частою скаргою людини, що вказує на неблагополуччя в організмі. Це сенсорне відчуття є
суб’єктивною діагностичною ознакою порушень системи рівноваги, тобто є ілюзією пато-
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логічного відчуття руху, яке проявляється обертанням тіла одну із сторін або хаотично в
обидві сторони чи аналогічним обертанням
предметів навколо людини в одну із сторін чи в
обидві сторони, відчуттям провалювання чи
падіння,станом невагомості. Часто головокружіння носить гострий приступоподібний, нерідко пароксизмальний або постійний характер.
Приступ гострого головокружіння є одним із
важких симптомів гострої вестибулярної дисфункції (ВД), котра проявляється різким порушенням орієнтації людини у просторі,
об’єктивними порушеннями: функції рівноваги, спонтанним ністагмом та вегетативним дискомфортом.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

Причина доброякісного пароксизмального позиційного головокружіння (ДППГ) ще до
кінця не вивчена. Вважають, що воно проявляється синдромом Барані, внаслідок якого розвивається група захворювань (купуло-літіаз). Постійне головокружіння та супутні явища вестибулярного дискомфорту при поступовому розвитку ВД проходить менш інтенсивно, але у
динаміці має тенденцію до прогресування. Вестибуло-соматичні патологічні реакції проявляють себе рефлексами на м’язові структури тіла,що призводить до розладу ходи та некоординованих рухів, а також об’єктивними вестибулооколумоторними реакціями у вигляді спонтанного або позиційного ністагму. Спонтанний чи
позиційний ністагми,як правило, є об’єктивним
підтвердженням суб’єктивного сенсорного прояву – головокружіння, напрямок якого залежить
від напрямку спонтанного чи позиційного ністагмів та їх інтенсивностї. Вестибуло-соматичні
патологічні реакції мають важливе діагностичне
значення при виявленні латентних, скритих та
явних вестибулярних розладів. Ці реакції лежать
в основі рухової пам’яті, які можна тренувати.
Вестибуло-вегетативні
патологічні
об’єктивні реакції проявляються за умов гострого двобічного або однобічного зростання чи
асиметричного зниження чутливості вестибулярної системи. Вони проявляються значним потовиділенням, змінами кольору шкіри – зблідненням або почервонінням, порушенням дихання,
розладами
серцево-судинної
системи(змінами ритму пульсу, артеріального тиску)
та органів травлення (нудотою, блювотою). При
цих патологічних реакціях виникає важкий симптомокомплекс гострої ВД при ряді вушних захворювань (отосклероз, гострі, хронічні секреторні та гнійні середні отити, мастоїдити, сенсороневральна приглухуватість різного ґенезу,
хвороба й синдром Мен’єра, різні новоутворення та травматичні ушкодження вуха, скроневої
кістки, а також головного мозку). При підвищених вестибулярних навантаженнях вестибуловегетативні патологічні реакції нерідко зумовлюють розвиток хвороб руху (кінетози). Наприклад, морська, повітряна, вібраційна, метеозалежна, кесонна та інші хвороби, котрі у даний
час стають все більш поширеними.
Згадані патологічні вестибулярні реакції
мають неоднакове значення у житті людини.
Щодо її професійної діяльності найсуттєвішими
є вестибуло-вегетативні та вестибуло-сенсорні
реакції. Перші зумовлюють стан вегетативного
дискомфорту, при якому порушується загальне
самопочуття, знижується працездатність. Другі
вестибуло-сенсорні реакції виникають на рівні
коркових структур головного мозку. Вони дезЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

орієнтують людину у просторі та можуть спричинити серйозну небезпеку при виконанні робіт,
пов’язаних з точними та координованими рухами. У таких випадках виникають різні порушення професійної діяльності, які можуть провокувати різні техногенні аварії або навіть катастрофи.
Методи обстеження ВА візуально оглянути не можливо через те, що його периферичний відділ знаходиться у піраміді скроневої кістки, а центральний – має представництва у всіх
відділах головного мозку та пов'язаний з усіма
системами та органами людини. Оскільки хворі
не завжди акцентують увагу на вестибулярні
розлади, то необхідний цілеспрямований збір
скарг для вияснення наявності головокружіння,
порушень рівноваги, вегетативних розладів,
схильності до укачування, послідовність розвитку та поєднання з ознаками розладів у других
органах та системах. Необхідно вияснити наявність та характер шуму та зниження слуху (однобічного, двобічного, порушень мови).
Об’єктивні ознаки вестибулярних порушень підлягають як якісним, так й кількісним
методам обстежень. Але перед вестибулометрією необхідно провести аудіометрію та у разі
однобічного чи асиметричного зниження гостроти слуху (зниження звукопровідної, звукосприймальної функцій чи змішаного характеру)
зробити імпедансометрію та реєстрацію слухових викликаних потенціалів (стовбуромозкових
та коркових). Все це дозволяє зробити акценти у
виборі методик при вестибулометрії та визначити напрямки у подальшому дослідженні хворого.
Вестибулометрія проводиться у класичній
послідовності: спочатку реєструється спонтанна
симптоматика: для вияснення порушень функції
рівноваги, потім – реєстрація за допомогою електроністагмографії (ЕНГ) чи відеоністагмографії (ВНГ) спонтанного, позиційного ністагмів.
Наявність цих видів ністагму є об’єктивним підтвердженням суб’єктивної ознаки ВД – головокружіння. Далі фіксуються за допомогою ЕНГ
чи ВНГ експериментальна ністагмова реакція
при функціональних навантаженнях: при калоричній стимуляції, а потім – при обертовій стимуляції за Барані. На ВНГ можна зареєструвати,
крім відеофіксації спонтанного чи позиційного
ністагмів, бітермальну калоричну стимуляцію
по Холпайку та графічним зображенням співвідношення показників експериментального
ністагму.
Розрізняють варіанти експериментальної
ністагмової реакції. 1. Норморефлексія – симетрична реакція у межах норми. 2. Гіперрефлексія
– при симетричних станах можна думати про
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схильність до укачування. 3. Гіпорефлексія –
при симетричних станах у осіб певних професій
можна думати про тренованість вестибулярної
функції. 4. Асиметрія – є основною ознакою ВД
та потребує вдумливого аналізу всіх складових
тестів при вестибулометрії. 5. Арефлексія – підтверджується за допомогою двох стимуляцій –
калоричної та обертової. 6. Дисоційовані вестибулярні реакції при дисгармонії всіх складових
вестибулярних реакцій між собою як вестибулосенсорних, так й вестибуло-вегетативних та вестибуло-соматичних. Цей стан спостерігається
при центральних порушеннях ВА.
Необхідно визначити тип ураження, його
ступінь та стадію. За типом ураження розглядають 3 види ВД: 1 – периферичний; 2 – центральний; 3 – змішаний. Розрізняють 4 ступеня
прояву ВД (І-ІVступені) та 3 стадії – декомпенсація, субкомпенсація та компенсація.
Вестибулометрія має значення для діагностики захворювання, для вибору раціонального медикаментозного, оптимального хірургічного чи комплексного лікування, прогнозу клінічного перебігу, післяопераційного контролю за
ефективністю медикаментозних та реабілітаційних заходів, вирішення експертно-соціальних
проблем. Обов’язковими є обстеження, які виявляють структурні зміни органа слуху й рівноваги, скроневої кістки, шийного відділу хребта,
а також черепа та головного мозку за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) та магнітнорезонансної томографії (МРТ) для об’єктивного
співставлення структурно-функціональних змін
захворювання.
Тактика лікування ВД. У першу чергу
надати зручне положення хворому, психологічно зняти страх та стан тривоги. Проінформувати, що хоч стан ВД важко переноситься, але не є
небезпечним для життя, дати надію на облегшення чи ліквідацію гострого приступу ВД. Для
невідкладної допомоги при різких станах гострої ВД, яка супроводжується зниженим артеріальним тиском, ефективна суміш І.Б. Солдатова:
Атропін 0,1% - 0,5 або 1,0 мл; Кофеїн 10% - 1,0
мл ; Піпольфен 2,5% - 2,0 мл в одному шприці
внутрішньом’язево, через 5-6 годин можна повторити. Для зняття гострого приступу ВД, що
виник на тлі підвищеного артеріального тиску,
можна застосувати наступну суміш І.Б. Солдатова: Атропін 0,1% - 0,5 або 1,0 мл; Платифілін
0,2% - 1,0 або 2,0 мл; Піпольфен 2,5% - 1,0 або
2,0 мл в одному шприці внутрішньомязево.
Плануючи тактику лікування ВД, необхідно вияснити та усунути причину, що спричинила її, враховуючи характер, тип ураження, а
також ступінь прояву та стадію ВД. При гострих
станах ВД призначається медикаментозне ліку-
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вання, що направлено на нормалізацію процесів
збудження або пригнічення у вестибулярному
аналізаторі. При гіперрефлексії рекомендовано
препарати, які блокують патологічні імпульси –
кавінтон (вінпоцетин), пентоксифілін (трентал),
актовегін та седативні препарати: сібазон, седуксен а також антигістамінні – димедрол, піпольфен. Їх призначають в їн’єкціях або у крапельницях №10-12 внутрішньовенно на 200- 500
мл фіз. розчину.
При нудоті та блювоті рекомендовано
введення внутрішньом’язево 0,5 або 1,0 мл атропіну (церукал не знімає цих явищ, викликаних
ВД, а тільки – при розладах органів травлення
іншого ґенезу). Препарати осетрон та ондансетрон (антагоністи серотонінових рецепторів,) які
нерідко призначають у таких випадках, активно
знімають нудоту та блювоту центрального ґенезу при променевій терапії чи хіміотерапії, а також після тривалого загального наркозу. Проте,
вони можуть посилити головокружіння, порушення рівноваги, головний біль. Цей факт відображено в інструкції по їх застосуванню.
Для зменшення проявів ВД ефективними
є препарати гістамінового ряду з активно діючою речовиною бетагістидін: бетасерк та його
аналоги-генерики (вестибо, вестинорм). Не
втратили актуальності відомі антихолінестеразні препарати, які давно застосовуються: стугерон, цинаризин, предуктал у таблетованому вигляді.
При гіпорефлексії чи арефлексії (пригніченні або тормозу) рекомендовані препарати,
які стимулюють передачу імпульсів. Зокрема,
гомеопатичний препарат – вертигохеель за схемою в ін’єкціях внутріщньом’язево чи у вигляді
настоянки по 10 крапель сублінгвально тричі на
день. Цей препарат не має протипоказань, виявляє психотонізуючу, помірно спазмолітичну та
стимулюючу дії. Крім того, застосовують ноотропні препарати – ноотропіл, пірацетам, а також
церебролізин у вигляді їн’єкцій або крапельниць, а потім танакан, фезам у таблетованному
вигляді до покрашення або нормалізації порушених вестибулярних функцій.
При наявності гідропса або підвищеного
внутрішньолабіринтного тиску у схему лікування бажано включити сечогінні засоби – гліцерин, манітол, лазікс, фурасемід чи при наявності
ексудату у тимпанальній порожнині – шунтування.
Паралельно для ліквідації запального
(гнійного) процесу при вушній патології проводиться сануюче хірургічне лікування, видалення
пухлини вуха чи скроневої кістки, а також хірургічне лікування травматичних ушкоджень вуха,
скроневої кістки та головного мозку з признаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ченням знеболюючих, антибактеріальних, гормональних (дексаметазон по схемі) препаратів у
післяопераційному періоді. При одночасній судинній патології проводиться корекція артеріального тиску та лікування чи профілактика
явищ тромбозу антитромботичними препаратами.
Незамінний ефект дають сеанси гірудотерапії (як різновид натуропатії та гомеопатії).
Секрет медичних п’явок має здатність нормалізувати процеси збудження та тормозу в організмі, у тому числі при ВД, має виражену протизапальну, протинабрякову, корегуючу дію порушеного гомеостазу та імунітету в організмі.
При гірудотерапії необхідно враховувати
стан артеріального тиску. При підвищеному –
медичні п’явки приставляти на тривалий час
(від 30 до -60 більше хвилин), щоб вони з одночасним введенням цілющих біологічних речовин, надали крововідсмоктуючий ефект.
При зниженому артеріальному тиску –
навпаки, як тільки п’явки введуть слину в організм людини й на їх тілі з’являться відсмоктуючі рухи, прикласти до них ватку зі спиртом, щоб
відпали.
П’явки мають унікальну здатність зцілювати організм у цілому.
Для профілактики вродженої чи набутої
схильності до укачування у даний час є значна
кількість препаратів, які успішно не допускають
розвиток неприємних симптомів укачування. До
них найбільшою популярністю користується
вище названий препарат вертигохеель, а також
інші: коккулін, драмін, сієль, авіамарин, емесет.
Вони мають виражену протиблювотну дію, підвищують активність нервових, у тому числі вестибулярних функцій до екстремальних фізичних
та психічних перевантажень. Ці препарати також застосовують для лікування проявів хроні-

чної ВД при серцево-судинних, ендокринних,
психо-неврологічних та інших соматичних захворюваннях.
Для покращення функції рівноваги бажано застосувати реабілітаційні заходи у вигляді
дозованої лікувальної фізкультури. Вона проводиться для формування у відповідних структурах головному мозку умовних рефлекторних
реакцій, які здатні компенсувати порушену функцію рівноваги. Вправи необхідно виконувати
до тих пір, поки не сформується компенсаторний механізм та стабілізується чи нормалізується функція рівноваги. Для цього необхідно поступово збільшувати інтенсивність вправ та виконувати їх при відкритих та закритих очах.
Формуванню компенсаторного процесу
сприяє вищеназване медикаментозне лікування
тривалістю 2-4 тижнів у процесі лікувальної
фізкультури. Чим наполегливіше та регулярніше
будуть проводитися вправи, тим швидше можна
повернутися до звичного способу життя та уникнути інвалідності.
За даними авторів та власний клінічний
досвід свідчить, що лікування та реабілітація
периферичної ВД проходить впродовж 2-4 тижнів. При центральних та змішаних вестибулярних синдромах після хірургічного видалення
вестибулярної шваноми, гломусних пухлин та
інших новоутворень умовні компенсаторні рефлекси статичної та кінетичної рівноваги розвиваються повільніше, особливо у пацієнтів старшого віку, у яких присутня супутня хронічна
патологія, що утруднює процес реабілітації.
Дані літератури та власні спостереження
вказують, що при наполегливому без надмірного навантаження регулярному тренуванні завжди досягається позитивний результат при різновидах ВД, що значно підвищує життєдіяльність та якість життя людини.

© Н.С. Міщанчук, Г.С. Поліщук, 2017

О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК, А.О. СКОРОХОДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ СЛУХОВОЇ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЙ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ІЗ СТРУКТУРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ПУХЛИНАХ ЯРЕМНОГО ГЛОМУСА
Гломусні
пухлини
(синонімипарагангліоми або хемодектоми) є одними з
найбільш поширених доброякісних новоутворень скроневої кістки та основи черепа. Серед
цих пухлин найчастіше зустрічаються пухлини
яремного гломуса, які походять з гломусних
тілець на цибулині яремної вени (пухлини яреЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

много гломуса). Ці пухлини зустрічаються у 70
% випадках від всієї гломусної патології.
Особливістю цих доброякісних інвазивних пухлин є значна їх васкуляризація та поширення на прилеглі анатомічні структури, які викликають зміни зі сторони слухової та вестибулярної функцій, а також порушення функцій
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лицевого нерва та каудальної групи (НКГ) (ІXXІІ) черепних нервів.
Їх своєчасна діагностика продовжує до
сих пір представляти значну проблему для клініцистів. Ці пухлини здатні поширюватися на
життєво важливі структури, зокрема, на цибулину яремної вени, на внутрішню сонну артерію, середнє вухо, лабіринт, верхівку піраміди
скроневої кістки, основу черепа, підскроневу та
задню черепну ямки.
Оскільки перші ознаки розвитку цих пухлин викликають однобічний пульсуючий шум та
однобічне зниження слуху, то хворі у першу
чергу звертаються до оториноларингологів. Тому скарги на однобічний пульсуючий шум та
однобічне зниження слуху повинні насторожити
лікарів для необхідності проведення комплексних обстежень, щоб своєчасно виявити цю
складну патологію.
У даний час завдяки новітнім діагностичним засобам, а саме, сучасним методам дослідження, таким як різновиди комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії
(МРТ) з контрастуванням, а також з контрастною артеріо-венографією, стало можливим своєчасно та точно оцінити локалізацію, розміри та
розповсюдженість цих пухлин. Так, за допомогою спіральної комп’ютерної томографії (СКТ)
виявляється пухлина, кальцинати у ній, стан
гіперостозу та ерозивних змін прилеглих кісткових структур основи черепа. При магнітнорезонансній томографії (МРТ) з контрастуванням та МР ангіографії визначають васкуляризацію пухлини, її розміри та взаєморозміщення з
прилеглими структурами. Кровообіг у венозній
системі, зокрема, стан кровотоку у сигмовидному синусі та цибулині яремної вени визначається за допомогою МР венографії. В окремих випадках при значно розвитій васкуляризації необхідна селективна ангіографія з наступною
емболізацією судин пухлини.
При своєчасному виявлені пухлин яремного гломуса, як показав наш більш як двадцятирічний досвід обстежень та хірургічних втручань у відділі мікрохірургії та отонейрохірургії
ДУ «Інститут отоларингологї ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», сучасний стан високих діагностичних та хірургічних технологій
дає можливість видаляти гломусні та інші пухлини скроневої кістки та основи черепа з мінімальними післяопераційними ускладненнями.
Тому з уточненням структурних змін, викликаних ростом цих новоутворень, продовжують
бути актуальними вивчення соціально важливих
функціональних змін у слуховій та вестибулярній
системах. Відомо, що різні відділи середнього та
внутрішнього вух анатомічно, фізіологічно та фу-

78

нкціонально тісно пов’язані між собою, тому їх
обов’язково треба обстежувати у комплексі, не
залежно від скарг. Часто мають місце приховані
вестибулярні порушення, які виявляються за допомогою функціональних навантажень.
Мета дослідження – вивчити порушення
слухової та вестибулярної функцій за даними аудіометрії, вестибулометрії у взаємозв’язку зі структурними змінами, виявленими при спіральної
комп’ютерної томографії (СКТ), магнітнорезонансної томографії (МРТ) з контрастуванням
при пухлинах яремного гломуса для визначення
оптимального вибору лікувальних та реабілітаційних заходів, а також для прогностичних проблем.
Матеріал та методи обстежень. Нами
проведений аналіз результатів комплексних аудіометричних та вестибулометричних обстежень з
застосуванням електроністагмографії у 96 хворих
з пухлинами яремного гломуса класу С за класифікацією U. Fisch (1978) (2013) у взаємозв’язку із
структурними змінами за даними СКТ, МРТ, а
також за результатами хірургічного втручання,
які знаходились на лікуванні у нашому відділі з
січня 1995 по грудень 2016 року.
Серед обстежених осіб з пухлинами яремного гломуса, верифікованого гістологічно,
класу С-1 (розміщеними у ділянці яремного
отвору,які досягали отвору внутрішньої сонної
артерії (ВСА), без уражень іі каналу) зафіксовані у 41 хворого, що складало 42,7 % випадків.
Пухлини класу С-2 (розміщені у ділянці яремного отвору,з поширенням у барабанну порожнину та вздовж вертикальної частини каналу
ВСА) виявлені у 32 осіб, що становила 33,3%
випадків. У 21 хворого зареєстрована пухлина
класу С-3(з досягненням горизонтальної частини ВСА, але не доходить до рваного отвору),що
становило 21,8% випадків та у 2 пацієнтів визначена пухлина С-4 (з ознаками ушкодження
рваного отвору та кавернозного синусу), що
склало 2,2% випадків.
Результати. Обстежені пацієнти у 89,3%
випадках пред’явили скарги на появу однобічного пульсуючого шуму з наростаючою інтенсивністю у процесі розвитку захворювання, а
також однобічне прогресуюче зниження слуху
різного прояву аж до повної глухоти у 86,9%
випадків. У спостережуваних хворих при отомікроскопічному обстеженні виявлена у 93,9%
випадків за барабанною перетинкою чи у зовнішньому слуховому проході пульсуюча тканина
малинового кольору.
Виявлено, що характер та ступінь прояву
однобічних знижень гостроти слуху залежить
від локалізації пухлини та її розміру. Вони проявляються однобічним порушенням звукопровідної або звукосприймальної функцій вуха, а
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

також комбінованим порушенням цих слухових
функцій аж до повної глухоти. Встановлена вестибулярна дисфункція за типом центрального
вестибулярного синдрому або за змішаним вестибулярним синдромом проявлялась аналогічною залежністю між характером та ступенем її
прояву та локалізацією, розмірами пухлин яремного гломусу класів С-1, С-2, С-3 та С-4.
Вивчені особливості та взаємозв’язки порушень слухової та вестибулярної функцій а

також локалізацією та розмірами структурних
змін цих пухлин у результаті проведених обстежень, необхідні та були використані нами для
вибору оптимальних методів хірургічного лікування, для прогнозу, для вибору реабілітаційних
заходів, для контролю за станом слухової та вестибулярної функцій у динаміці післяопераційного періоду, для визначення соціально- експертних та прогностичних проблем.

© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, А.О. Скорохода, 2017

О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, О.В. ВАСИЛЬЄВ, І.Я. НЕБОР (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОГО ВУХА У ТВАРИН В УМОВАХ
МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ
Актуальність. Лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) є однією з найбільш
актуальних проблем сучасної оториноларингології. Дане захворювання розвивається внаслідок ураження волоскових клітин внутрішнього
вуха, етіологія цього процесу є дуже різноманітною: вірусна, судинна, токсична, травматична.
Судинні порушення є однією з найбільш поширених причин виникнення даної патології і,
не дивлячись на успіхи сучасної медицини, не
можуть бути повноцінно усунені ні консервативним, ні хірургічним шляхом. Отже, актуальною залишається розробка нових методів
лікування СНП саме судинного ґенезу. Кожен
новий метод лікування перед проведенням клінічних досліджень, повинен пройти апробацію
в експерименті на тваринах. Тому моделювання уражень внутрішнього вуха, виділення спірального органу без пошкодження і, у тому
числі, визначення його чітких патоморфологічних змін є актуальними. Складність цієї проблеми, в першу чергу, пов'язана з особливостями анатомічної будови внутрішнього вуха у
людини, і у тварин.
Мета дослідження. Оцінити патоморфологічні зміни внутрішнього вуха у експериментальних тварин зі змодельованою сенсоневральною приглухуватістю (СНП) судинного ґенезу.
Матеріали та методи дослідження.
Дослідження було проведено на 20 пісчанках
монгольських. Ми моделювали СНП судинного
ґенезу за допомогою часткового лігування вертебральної артерії. Після чого проводили перфузійну фіксацію та виділення спірального органу.

Патоморфологічна картина оцінювалася за допомогою світлової мікроскопії.
Тварини були розділені на дві групи по 10
тварин в кожній: група А включала піддослідних, яким було проведене лігування вертебральної артерії, група В складала sham-operated.
Пісчанкам обох груп була проведена транскардіальна перфузійна фіксація з наступним виділенням спірального органа та його оцінка.
Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка структури спірального органа
проводилася за допомогою світлового мікроскопа. За критерії ми обрали зміни кількості волоскових клітин та їх рядів, структури базальної
мембрани та судинної смужки. В групі А у 8
матеріалах з 10 зі змодельованою СНП судинного ґенезу спостерігалося зменшення кількості
волоскових клітин, зменшення їх рядів, деструкція базальної мембрани та судинної смужки. В
досліджуваних матеріалах групи В у 2 піддослідних тварин спостерігалась картина глибоких
дистрофічних та вогнищевих некротичних змін,
у 8 випадках патологічні зміни структури спірального органа на світлооптичному рівні не визначались або були слабо виражені.
Висновки. 1. Розвиток СНП судинного
ґенезу у пісчанок може бути досягнуто шляхом
лігування вертебральної артерії, що підтверджено результатами патоморфології. 2. Перфузійна
фіксація є недорогим, швидким та контрольованим способом збереження досліджувальних
тканин. 3. Світлова мікроскопія підтвердила
розвиток деструктивних процесів в спіральному
органі у експериментальних тварин.

© О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, О.В. Васильєв, І.Я. Небор, 2017
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М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
АТЕЛЕКТАЗ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Синдром “молчащего синуса” (СМС) –
это совокупность клинических симптомов прогрессирующего энофтальма, смещения глазного
яблока книзу на фоне пролапса нижней стенки
глазницы в сочетании с тотальным снижением
пневматизации верхнечелюстной пазухи (ВЧП).
Развивается вследствие окклюзии выводного
протока синуса и последующей резорбции его
костных стенок.
По мнению большинства авторов, в основе развития СМС лежит длительные гиповентиляция ВЧП и нарушение оттока её содержимого,
которые развиваются по причине анатомических нарушений структур остиомеатального
комплекса, в частности крючковидного отростка. Длительное нарушение вентиляции и дренажа синуса приводит к резорбции газов и секреции. Вследствие этого пазуха заполняется
транссудатом, который преобразуется в густую
слизь. Развивается вялотекущее хроническое
воспаление слизистой оболочки, которое, на
фоне пониженного давления, приводит к истончению и втяжению стенок пазухи в просвет –
развивается ателектаз ВЧП. СМС может также
возникнуть вследствие травм полости носа и
верхнечелюстной пазухи, в том числе и как послеоперационное осложнение. Также выделяют
спонтанный СМС, который возникает без видимых причин.
Согласно классификации Kaas, выделяют
три стадии развития ателектаза ВЧП: 1деформация мембраны, с латерализацией фонтанеллы; 2-костная деформация с втяжением
одной или нескольких стенок пазухи; 3энофтальм, асимметрия лица.
СМС постепенное, прогрессирующее заболевание. Клинически проявляется безболезненной лицевой асимметрией: западение или
размягчение лицевой стенки ВЧП, опущение
глазного яблока книзу или сочетание этих симптомов. В 30% случаев СМС пациентов беспокоит дискомфорт, чувство давления, незначительные болевые ощущения в проекции орбиты

и ВЧП. При третьей стадии заболевания возможно появление жалоб на двоение (вертикальная диплопия) и снижение зрения.
Лечение ателектаза синуса только хирургическое. Оно состоит в создании функционального соустья пазухи с полостью носа и удалении
из неё патологического содержимого под эндоскопическим контролем. Данная операция позволяет восстановить дренаж и вентиляцию и
предотвратить дальнейшую деформацию ВЧП и
в большинстве случаев приводит к регрессу
энофтальма. Если через полгода после эндоскопической операции сохраняется выраженная
косметическая деформация и глазные симптомы: снижение остроты зрения и вертикальная
диплопия, показан второй этап – пластика нижней стенки орбиты.
За последний год в ЛОР клинике ЗГМУ
прооперировано 3 больных с СМС (1 женщина и
2 мужчин). Диагноз ставился на основании клинических проявлений, данных анамнеза и КТ
ОНП. У женщины отмечался ателектаз ВЧП 3
степени с энофтальмом, втяжением орбитальной, передней и медиальной стенок и незначительной вертикальной диплопией при взгляде
вверх. В анамнезе перенесла операцию на ВЧП
в челюстно-лицевой хирургии. У мужчин диагностирована 2 степень СМС. На КТ исследовании – гомогенное затемнение ВЧП с истончением костных стенок и окклюзией воронки.
Всем 3-м пациентам произведена эндоскопическая эндоназальная инфундибулотомия
с восстановлением соустья и удалением патологического содержимого из пазухи. При обследовании больных через полгода на КТ определялось восстановление воздушности верхнечелюстных пазух и увеличение в объёме их просвета.
Женщина отметила исчезновение двоения.
Таким образом, своевременная диагностика данной патологии позволяет произвести
адекватное хирургическое лечение с восстановлением дренажа и аэрации ВЧП и предупредить
серьезные орбитальные осложнения.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2017
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Д.Т. ОРІЩАК, Н.В. ВАСИЛЮК, О.Р. ОРІЩАК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ЕКСУДАТИВНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
Ексудативний середній отит (ЕСО) – це серозне запалення слизової оболонки слухової труби
і барабанної порожнини, яке розвивається на фоні
дисфункції слухової труби, характеризується наявністю в барабанній порожнині серознослизистого вмісту. Захворювання зустрічається
частіше у дітей, ніж у дорослих. Причиною захворювання у дорослих є гострі та хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, зокрема алергічні риніти (АР). Лікування ЕСО на сьогоднішній
день залишається актуальною проблемою.
Мета роботи: порівняти ефективність
різних методів лікування ЕСО.
Матеріали і методи: обстежено 56 хворих на ЕСО віком від 22 до 55 років, з них 26
жінок та 30 чоловіків, які знаходилися на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у відділенні мікрохірургії ЛОР-органів ЦМКЛ з 2012
по 2016 рр.
Тривалість захворювання становила від
10-15 днів до 1 місяця. У 16 хворих процес був
однобічний, у 40 двобічний.
У всіх пацієнтів із ексудативним середнім
отитом в анамнезі спостерігався персистуючий
алергічний риніт.
Всім пацієнтам проведене комплексне обстеження: аналіз скарг, даних анамнезу захворювання та ЛОР-огляд, що включав отоскопію,
ендоскопічний огляд порожнини носа та носоглотки, аудіометрію, імпендансометрію, лабораторні дослідження.
Обстежених хворих було розділено на 2
групи. До 1-ї групи включено 21 пацієнт, які
отримували консервативну базисну терапію АР і
ЕСО (катетеризація слухових труб з наступним
введенням глюкокортикоїдів, ферментів, пневмомасаж барабанних перетинок. До 2-ї групи –

25 пацієнтів, які отримували базисну консервативну терапію АР і лікування ЕСО методом міринготомії та шунтуванням барабанної порожнини.
Крім обструкції носа, затрудненого носового дихання пацієнти скаржилися на зниження
слуху, відчуття закладеності та розпирання у
вусі, аутофонію, шум у вусі.
Аналіз проведеного дослідження показав,
що у 9 хворих 1-ї групи покращення слуху, зменшення закладеності і розпирання у вусі наступило на 3-4-й день проведеного лікування. У 12
хворих проведене лікування не дало ефекту.
Пацієнти 2-ї групи – 14 чоловік, яким було проведено міринготомію з евакуацією секрету із барабанної порожнини та наступним введенням глюкокортикоїдів, ферментів в барабанну порожнину відмічали покращення слуху,
зменшення відчуття розпирання одразу після
проведеної маніпуляції, або на другий день. В
11 хворих другої групи під час міринготомії
отримано густий слизистий ексудат. З метою
тривалої евакуації вмісту з барабанної порожнини цим хворим проведено шунтування. Через
шунт в барабанну порожнину проводилося введення ферментів, глюкокортикоїдів. Шунт видаляли після повного очищення барабанної порожнини та відновлення функції слухової труби.
Проведений аналіз показав, що більш
ефективним і раціональним методом лікування
ЕСО є міринготомія.
У пацієнтів з густим слизистим секретом
з метою попередження виникнення адгезивних
хронічних отитів та повноцінної санації барабанної порожнини, відновлення функції слухової труби доцільно проводити міринготомію з
наступним шунтуванням.

© Д.Т. Оріщак, Н.В. Василюк, О.Р. Оріщак, 2017

Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Розлади аутистичного спектру (РАС) – це
група порушень у розвитку дитини, що
пов’язана з проблемами функціонування ЦНС
та має об’єднану групу симптомів, які проявляються порушенням соціальної взаємодії, недоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

статністю вербальної і невербальної комунікації, обмеженим колом інтересів і форм поведінки. На жаль, кількість дітей з даною патологією
з кожним роком збільшується: у 2005 році на
250-300 новонароджених дітей виявляли 1 випа-
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док даного захворювання, а в 2008 році – 1 випадок захворювання на 150 дітей. Протягом
2008 по 2012 р. офіційно зареєстровано, що кількість хворих зросла в 2,35 рази, з 2,4 до 5,8 на
100 тис. дитячого населення.
У дітей з РАС спостерігаються емоційні,
поведінкові порушення, особлива сенсорна чутливість (підвищений чи знижений поріг), стереотипність рухів та ін. Особливістю деяких таких
дітей є те, що вони не реагують або взагалі не
звертають уваги на звукові подразники і є певна
категорія дітей з РАС, які не можуть знаходитись у шумних приміщеннях, вони закривають
вуха руками, збентежені, роздратовані, вибірково реагують на голос батьків і не завжди виконують їх прохання.
За 2016 р. було обстежено 30 дітей дошкільного віку, які першочергово консультовані
психіатром і яким поставлений діагноз за МКХ10: F84.0 Дитячий аутизм? (аутичний розлад,
інфантильний аутизм; інфантильний психоз;
синдром Каннера); F84.5 Синдром Аспергера?
(аутична психопатія; шизоїдний розлад дитячого віку).
Обстеження пацієнтів розпочиналося з
розмови з батьками та збору анамнезу захворювання. Батьками дітей віком до 48 місяців заповнювалася спеціальна анкета LittlEARS Auditory
Questionnaire (Tsiakpini at all, 2004), адаптована
І.В. Корольовою.
Всі діти були направлені в центр слухової
реабілітації «Аврора» для подальшого обстеження з метою підтвердження збереження у них
слухової функції. При дослідженні слуху у дітей
з РАС важливим є встановити рівень порушення
слухової функції, що можливо при використанні
лише об’єктивних методів дослідження (ігрова
аудіометрія, імпедансометрія, отоакустична емісія, коротколатентні викликані потенціали

(КСВП)). Дані методи дозволяють виконати
об’єктивну диференціально-топічну діагностику
слуху та частотно-специфічну оцінку порогів
чутності у дітей із РАС та відповідають міжнародно визнаним настановам розвинутих країн.
Змістовна спрямованість обстеження аутичної дитини суттєво відрізняється від обстеження здорових дітей та дітей з іншими нозологіями. Якщо у дитини наявні аутистичні розлади
для правильної постановки діагнозу потрібне
своєчасне звернення батьків до фахівців з метою
всебічного обстеження дитини. Часто при РАС
дітям ставлять хибні діагнози такі як «Глухота»
часткова чи тотальна, і навпаки – глухій від народження дитині ставлять діагноз РАС.
Враховуючи, що діти з РАС мають ряд
психічних і психологічних проблем для налагодження з ними контакту і проведення достовірної діагностики до роботи крім сурдолога, сурдопедагога залучали психолога. Керувалися
схемою індивідуального маршруту психологічного супроводу аутичної дитини, яка складалася
з чотирьох етапів. На першому етапі проводили
сенсорну інтеграцію аутичних дітей для подолання їх надвразливості. На другому етапі проводилось встановлення емоційного контакту
спеціалістів з аутичною дитиною. Третій етап
передбачав уведення дитини у стан слухання з
поступовим переходом до четвертого етапу,
який активізував пізнавальні процеси аутичної
дитини. Тривалість обстеження кожної дитини в
середньому становила 3 години.
Таким чином, за результатами проведених
методів діагностики встановлено, що у досліджених нами дітей з РАС не спостерігаються порушення слухової функції. Тому, для розробки корекційних програм фахівцям необхідно керуватися тим, що у дітей з РАС слухова функція збережена і їх основний діагноз є достовірним.

© Т.М. Осадча, 2017

В.В. ПАЛАМАРЧУК, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ, В.Ю. СТАРЧЕНКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАТОКІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ «АНТАРКТИЧНОМУ СИНДРОМІ»
В 2001 році розпорядженням Кабінету міністрів України за № 422 схвалена Державна
Програма досліджень України в Антарктиці,
направлена на забезпечення геополітичних потреб присутності України на льодовому континенті.
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Слід відзначити, що кафедра біокібернетики і аерокосмічної медицини Національного
авіаційного університету приймає активну
участь у виконанні завдань системного управління процесами реалізації проектів Державної
Програми, в тому числі проекту біомедичного
спрямування (В.Д. Кузовик, 2006).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

Основним підґрунтям біомедичних досліджень в антарктичних умовах є розкриття механізмів предадаптації та адаптації зимівників на
постійну зміну багатьох екстремальних факторів
зовнішнього середовища, психологічних, фізіологічних, стресових факторів (К.Ю. Апихтін,
2006, Є.В. Моісеєнко, 2006). Дослідження статичних елекетричних потенціалів (СТЕП) у 27 учасників сезонних загонів зимівників проводили
Ю.П.Горго і співавт., 2006. Досліджувались реакції людини на зміни геофізичних параметрів
(природних флюктуацій атмосферного тиску і
характеристик збуджень магнітного поля землі.
Для дослідження вестибулярної функції в
реальних умовах виробничого середовища в
експедиційних польових умовах нами запропонована портативна установка для кефалографії
(В.В. Паламарчук, 1982, 1987). Наш базовий
пристрій (портативний експериментальний кефалограф) призначений для кількісної оцінки
порушень вестибулярної функції у працівників
екстремальних професій, в тому числі авіаторів,
учасників антарктичних досліджень в реальних
умовах виробничого середовища. Адже завдяки
тісним нервовим зв’язкам вестибулярного
центру з хребтом, кінцівками, внутрішніми органами людини, порушення статичної та статокінетичної рівноваги можуть бути ранніми
ознаками в поліморфізмі симптоматики «антарктичного синдрому» у регіонах Антарктики в у
мовах малої людської експедиційної спільноти.
Вид пристрою – металева конструкція у
формі антени, вага – 2 кг, максимальна висота –

1 м, мінімальна висота – 0,5 м. Особливості його
такі:
− легкий, повністю розбірний, зручний
при перевезенні в експедиції, доступний для
виготовлення, не потребує матеріальних затрат;
− висувна металева штанга, яка фіксується до основи в не великій (15 см) трубці;
− дашок кріпиться до штанги за допомогою втулки зі стопорним гвинтом; виготовляється дашок з неорганічного скла і слугує одночасно матрицею для розшифровування результатів як методики кефалографії, так і «пишучого» тексту Fukuda;
− для кращої стійкості конструкції збільшують масу основи шляхом вкладання в її порожнину декількох магнітних плиток;
− штанга має можливість маятникоподібного повороту на основі в сагітальній площині
(90°);
− установлюється прилад на будь-яку підручну підставку (стіл, підвіконня) або ж безпосередньо кріпиться до стіни в кабінеті;
− складові частини приладу легко замінюються (дублюються), що важливо в експедиційних умовах.
Ця апробована методика послугувала для
створення нового класу портативних експедиційних кефалографів, стабілографів та аналогічної медичної техніки і устаткування, в тому числі електронної біомедичної апаратури (БМА) з
визначенням технічної, медичної та економічної
реалізації запланованого серійного виробництва
БМА (В.Д. Кузовик і спвавт., 2006).

© В.В. Паламарчук, В.М. Пашковський, В.Ю. Старченков, 2017

В.В. ПАЛАМАРЧУК, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ, Л.Д. ЯЦЕНКО, В.Ю. СТАРЧЕНКОВ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ТА СУМІЖНИХ ОРГАНІВ
До професійного раку відноситься група
злоякісних захворювань в етіології яких може
домінувати вплив канцерогенних агентів в реальних умовах виробництва на робочому місці. В
промислових країнах професійний рак становить від 4,0% до 16,0% випадків від загального
числа злоякісних новоутворень. При розподілі
частоти анатомічних локалізацій професійний
рак органів дихання займає 76,0%, значно домінуючи серед всіх локалізацій професійних злояЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

кісних новоутворень в нашій країні (Д.В. Варивончик, О.М. Еджибія, 2016).
Нами вивчався вплив умов праці та канцерогенних агентів на стан верхніх дихальних
шляхів на багатьох підприємствах по виробництву йоду, брому, йодоформу та їх препаратів, де
серед шкідливих чинників в технологічному
хімічному процесі важливе місце займає хлор.
Слід зазначити, що розуміння технологічного
процесу виробництва препаратів брому, йодо-
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форму важливе для мінімалізації шкідливого
впливу подібних хімічних чинників на захворюваність працівників галузі охорони здоров’я.
Наш профпатологічний досвід (В.В. Паламарчук, 1982, 1983) дозволяє звернути увагу
на професійні фактори ризику онкологічної захворюваності медиків. Серед працівників онкологічних клінік збільшуються відносні шанси
виникнення злоякісних новоутворень під впливом іонізуючого випромінення, застосування
лікарських ізотопів, цитостатичних препаратів з
канцерогенним потенціалом, що використовуються для хіміотерапії злоякісних пухлин.
Наш досвід профпатологічного обстеження зварювальників металів, в аерозолі яких при-

сутнє значне розмаїття хімічних елементів, дозволяє зробити спробу проаналізувати вплив на
здоров’я працівників медичних операційних
блоків зварювального аерозолю при використанні хірургічного зварювального апарату для
біологічних тканин, порівнюючи з дією аерозолю, що виникає при використанні хірургічних
діатермічних приладів.
Д.В. Варивончик і співавтори (2016), зважаючи на важливість високої канцерогенної
небезпеки для працівників галузі охорони здоров’я, пропонують систему профілактики виробничо-зумовлених пухлин. Слід розробляти та
впроваджувати заходи управління канцерогенними ризиками на робочих місцях.

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

В.В. ПАЛАМАРЧУК, Г.П. ПОТЕБНЯ, О.А. ЩЕРБАК, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНОТЕРАПІЇ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Біотерапія як важливий фактор протидії
хворобі супроводжує всю історію онкології,
вдосконалюючись на основі прогресу біотехнологій. При цьому найбільш інтенсивно досліджуються протиракові вакцини. Кількість експериментально і клінічно апробованих вакцин
зростає.
І. Інтактні пухлинні клітини. Самий простий метод виготовлнення протипухлинної вакцини – це використання інтактних, інтактивованих пухлинних клітин. Для цього можна використовувати як аутологічні пухлинні клітини,
так і аллогенні (клітини того ж гістологічного
типу, але від різних хворих).
ІІ. Грубі екстракти пухлинних клітин. Наступний етап виготовлення вакцин полягає в
отриманні грубих екстрактів з алогенних пухлинних клітин.
ІІІ. Очищені екстракти пухлинних клітин.
Деяким дослідникам вдалося ідентифікувати
хімічні компоненти, знайдені на поверхні пухлинних клітин, і виготовити вакцини, що складаються з очищених часточок чи синтезованих
на їх основі компонентів.
ІV. Пептиди. Одним з важливих відкриттів імунології стало вивчення здатності внутрішньоклітинних білків експресуватися на поверхні клітин у формі малих пептидів. Після внутрішньоклітинного процесингу білок розщеплю-

ється на 8 амінокислот, котрі після цього переносяться на поверхню клітини і зв’язуються з
білками головного комплексу гістосумісності
(МНС). Ці МНС-зв’язані білки можуть бути синтезовані та використані як вакцини.
V. Білки теплового шоку (БТШ). Ці білки
продукуються у відповідь на тепловий та інші
стреси та здатні приєднувати до себе пухлинні
пептиди. БТШ екстраговані з ряду мишачих пухлин і застосовуються а якості вакцин.
VІ. ДНК-вакцини вміщують лише одну
ДНК, котра легко піддається транскрипції та
трансляції.
VІІ. Антиідіотипові вакцини на основі
ідіотипових детермінант імуноглобулінів. Особливість цих детермінант полягає у здатності індукувати створення антитіл проти використаного для імунізації антигену.
VІІІ. Цитокіни відносяться до класу основних модифікаторів біологічних реакцій. Отримані протитракові вакцини на основі пухлинних
клітин у які імплантовано гени, відповідальні за
синтез потрібних цитокінів у великих кількостях.
ІХ. Наша методика виготовлення протипухлинної аутовакцини на основі лектину Вас.
subtilis Б-7025 дозволена для широкого клінічного використання в Україні (сертифікат №
411/03-300200000 від 9 грудня 2003 р.).

© В.В. Паламарчук, Г.П. Потебня, О.А. Щербак, В.М. Пашковський, 2017
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, Т.В. БАНДЫШ, А.С. ЮРИН, Д.Н. ПИЛИПЮК
(ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ
Распространённость раковых поражений
слизистой полости рта и ротоглотки составляет
3,1%, относительно других злокачественных
поражений головы и шеи, занимая второе место
среди этой группы заболеваний. В связи с недостаточно высокой медицинской культурой населения больные часто обращаются за медицинской помощью с запущенными процессами.
Сложившаяся ситуация в стране такова, что подавляющему большинству этих больных (от
67% до 90% в разных регионах) проводится
только лучевая терапия. Отказ от хирургического лечения пациентов после высоких доз
лучевой терапии связан с крайне высоким риском тяжелых гнойно-некротических послеоперационных осложнений.
Материал и методы. За период с 2007
по 2016 гг. в отделении проведено радикальное
хирургическое лечение 54 больным с опухолями
небных миндалин, ретромалярной области, языка и дна полости рта, боковой и задней стенки
глотки, корня языка. Для анализа клинического
материала нами выделены две группы больных
с распространенностью опухолевого процесса,
соответствовавшего T3N1-2M0 – T4N1-2M0 стадиям заболевания. Первая группа – 14 больных с
впервые выявленными злокачественными опухолями, получавшие лечение по комплексной
программе с проведением в предоперационном
периоде индукционной химиотерапии по протоколу ТР или радиомодификации цисплатином в
дозе 40 мг/м² или паклитакселом – 65 мг/м² один
раз в неделю весь период облучения и курса
ДГТ в дозе 45 Гр. Вторая группа – 40 больных с
рецидивами или резудиальными опухолями после химиолучевого лечения с дозой облучения
65 Гр. и более.
Результаты лечения и обсуждение. Одномоментная реконструктивная пластическая
операция с использованием различных вариантов артериализированных кожно-мышечных
лоскутов (аКМл) выполнена 36 больным. Остальным – по причине выраженного дефицита

массы тела и тяжелых сопутствующих заболеваний произведено, после элиминации пораженных опухолью тканей, формирование плановой орофарингостомы с последующей отсроченной
реконструктивно-восстановительной
пластической операцией (РВПО) аКМл. Различные местные послеоперационные осложнения
чаще наблюдались во второй исследуемой группе. В 1-й группе осложнения отмечены у трех
пациентов в виде образования свищей, которые
в последующем зажили самостоятельно. Во 2-й
группе – осложнения в виде краевого некроза
лоскута возникли у 5, частичного – 4 больных.
Удаление носо-пищеводного зонда производилось на 14- 21 день, деканюляция через 15-23
дня. Трехлетняя выживаемость составила в первой группе больных 56,7%, во 2-й группе –
45,2%.
Выводы. Результат анализа хирургического лечения больных с резидуальными и рецидивными опухолями после завершения лучевой терапии в больших дозах подтверждает целесообразность активного хирургического вмешательства. Несмотря на то, что общая частота
местных послеоперационных осложнений остается достаточно высокой, тем не менее, использование одномоментных РВПО с применением
аКМл на фоне рационального послеоперационного ведения больных позволяет снизить частоту наиболее тяжелых осложнений, таких как
глубокие некрозы тканей, приводящие к опасным для жизни кровотечениям и к образованию
обширных дефектов тканей нижних отделов
лица и спонтанных орофарингостом. С нашей
точки зрения больным с тяжёлыми сопутсвующими заболеваниями и выраженным дефицитом
массы тела, а также патологическими изменениями кожи передней поверхности шеи после
больших доз лучевой терапии целесообразно,
после иссечения пораженных опухолевым процессом тканей, формировать плановую орофарингостому и производить отсроченную РВПО
аКМл.

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

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

85

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.Н. ДРУМОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПРОФИЛАКТИКА И МЕТАФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ГАЙМОРИТОВ
Актуальность.
Хронический постимплантационный гайморит (ХПИГ), возникающий после дентальной
имплантации (ДИ), к нашему великому сожалению, не «надуманная» патология, встречается
все чаще (до 10-18% по данным современной
литературы) среди других видов гайморитов и
обращает на себя внимание оториноларингологов, невропатологов, офтальмологов. Лечение
требует специфических подходов профилактики, которая представлена на данный момент
скудным количеством публикаций.
Профилактика – комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения заболевания, устранение факторов риска их
развития. Метафилактика − комплекс лечебных
мероприятий, проводимый у пациентов в период ремиссии заболевания в целях ее стабилизации, увеличения продолжительности и исключения рецидивирования.
Целью нашей работы было сформировать
комплекс мероприятий направленных на предупреждение возникновения и развития обострений ХПИГ.
Материалы и методы.
Произведено сравнение между двумя
группами пациентов 1-я основная 56 ХПИГ и
2-я контрольная 29 больных без клинических
проявлений и жалоб после проведенной в
сроки более 6 месяцев ДИ. Контрольная
группа набрана в стоматологических клиниках на основе анализа КРТ снимков с последующим динамическим наблюдением пациентов.

Синупрет форте для метафилактики использовали по 1 таблетке 3 раза в день в комбинации с глазными каплями 1% тиотриазолина по
3-4 капли 3 раза в день в течении 14 дней. Курс
метафилактики лекарственными препаратами
проводили преимущественно перед ДИ в осенне-весенний период 2 раза в год.
Полученные результаты.
В результате проведенного мониторинга
выявлено: в 1й группе пациентов (без детального и комплексного предоперационного обследования и профилактической подготовки) практически в 100% случаев обострение протекало явно, чаще в экссудативных формах (67%), с пролиферативными формами у 20 %, со смешанными формами у 13% во 2й группе.
Выводы
1. При подготовке к ДИ в целях профилактики необходимо проводить более тщательное обследование со смежными специалистами
с последующим детальным анализом клинических и анамнестических данных, что позволит
определить степени риска возникновения ХПИГ
и целесообразности проведения ДИ.
2. При наличии хронических заболеваний
гайморовых пазух первично перед проведением
ДИ необходимо провести коррекцию аэродинамики носа санацию хронических очагов инфекции, для предупреждения формирования ХПИГ.
3. Использование местных иммуномодуляторов для профилактики и лечения ХПИГ во
2й группе способствовало улучшению качества
состояния слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в 100% случаев.

© М.Б. Пионтковская, А.Н. Друмова, 2017

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭСТРОГЕНОЗАВИСИМЫЙ ФАРИНГОНЕВРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:
ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ
Актуальность. Инволюционная эстрогенопения, наступающая у женщин в возрасте от
45 до 60 лет, сопровождается множественными
нежелательным отклонениями в состоянии многих органов и систем, в том числе и ЛОРорганов. Особые, трудно поддающиеся диагностике и лечению, состояния этого контингента
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больных связаны с нейромышечными дисфагиями, или фаринго-невротическим синдромом
(ФНС). Эта патология специфична и не всегда
связана с патологией ЛОР-органов, поэтому находясь на грани неврологии, эндокринологии,
гастроэнтерологии, гинекологии, остеохондротических шейных изменений, пациентки все
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таки традиционно наиболее часто обращаются к
отоларингологам. Диагностика и адекватные
алгоритмы лечения фарингоневротического
синдрома не систематизированы, часто противоречивы, мало отражены в доступной литературе, относятся к консервативным способам пограничного лечения, а отоарингологам, особенно молодежи, хочется только оперировать.
Выше изложенное послужило инициацией к нашему исследованию.
Цель исследования: оптимизировать и
разработать целесообразные методы дифференциальной диагностики и лечения пациенток с
экстрагенозависимым ФНС.
Материал и методы. Для проведения
исследования были сформированы два типа наблюдаемых случаев с ФНС: 1. Инволюционные
физиологические. 2. Инволюционные патологические. Все пациентки (59, в возрасте от 45 до
60 лет) распределялись по трем группам: инволюционная физиологическая эстрогенопения:
рефлюксный фарингоневроз – 19; шейные остеохондропатии – 18; инволюционная патологическая экстрогенопения – 32 наблюдения. Исследовали общеклинически (ЭКГ, Ph-метрия
желудочно-кишечного содержимого), микробиологически, иммунологически, УЗИ органов
шеи, КРТ, гормональное «зеркало». К исследованиям привлекались гастроэнтерологи, невропатологи, эндокринологи, гинекологи.
Результаты и их обсуждение.
В результате проведенного исследования
разработаны и опробированы характерные патологические критерии оценки состояния вегетативной иннервации глотки (парасимпатических: ахлоргидрия, гипофункция МКТ; симпатических: гиперфункция МКТ, ЖКТ, гипо-, ги-

пер-, пара- и анестезии глотки, характерного
иммунологического общего и местного статуса,
гормональных составляющих. Это послужило
основой для разработки целесообразных этиопатологических подходов к лечению. В каждой
из трех групп пациенток при необходимости
была проведена предварительная типичная санация очагов инфекции, коррекция ЛОРархитектоники. В 1-й группе классическое ЛОРлечение с применением гастроэнтерологической
терапии (коррекция гипосидероза, в т.ч. сывороточного, нормализация РН желудочного содержимого). Во 2-й группе то же плюс лечение совместно с невропатологом (коррекция Са, Мg,
витамины группы «Д» и т.д., физиотерапия: при
симпаталгиях – седативная, при парасимпаталгиях – стимулирующая терапия). В 3-й группе
тоже плюс гинекологи, эндокринологи, иммунологи (коррекция патологической эстрогенопении per OS, гипо- и/или гипертиреозов: эрготамины, эстрогенозы, в виде наклеек, мазей,
кремов).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований разработан адекватный алгоритм дифференциальной диагностики и лечения ФНС у пациенток с физиологической и патологической эстрогенопенией, эффективная обнадеживающая, исследования продолжаются.
Вывод: эстрогенозависимый постгистационный ФНС далеко не однозначная ЛОРпатология, требующая совместных усилий в
начальном этапе с участием невропатологов,
эндокринологов, гинекологов, гастроэнтерологов, что существенно оптимизирует лечение,
сокращает его сроки, улучшает качество жизни
женщин в «периоды инволютивных состояний»

© М.Б. Пионтковская, А.В. Цепколенко, 2017

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, Л.А. КУДЬ, С.В. ТИМЧЕНКО,
М.В. ТИМЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ В ДО- ТА РАННІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ
ПЕРІОД У ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ СТРУКТУР ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
Мета роботи: вивчення впливу хірургічного втручання на структурах лімфоглоткового
кільця на стан імунітету у дітей в ранній післяопераційний період.
Під спостереженням перебувало 80 дітей
віком від 5 до 8 років, яким проводилось лікування з приводу гіпертрофії структур лімфогЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

лоткового кільця: аденоїдні вегетації – 44 дитини, гіпертрофія піднебінних мигдаликів – 12
дітей та їх поєднання – 24. Серед пацієнтів були 46 хлопчиків (57 %) та 34 дівчинки (43 %).
Всім дітям були проведені діагностичні обстеження, що включали: аналіз скарг та історії
захворювання, загальний та огляд ЛОР-органів,
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ендоскопічне дослідження носоглотки, аудіота імпедансометрія, пальцеве дослідження носоглотки (за потребою), лабораторні дослідження.
При аналізі клінічної картини у дітей з гіпертрофією носоглоткової мигдалини було виявлено: утруднення носового дихання, виділення з носу, порушення сну, хропіння , дисфункція
слухової труби, кашель.
Усім дітям, за результатами неефективної
консервативної терапії, проводилось оперативне
лікування, відповідно до патології: аденотомія,
тонзилотомія, аденотомія+тонзилотомія. До
аденотомії з поверхні аденоїдів брали мазкивідбитки. Видалені аденоїди направлялись на
патоморфологічне дослідження.
Матеріал для імунологічних досліджень
(слина та кров) брали до операції, через тиждень
та місяць після втручання. Контрольну групу
(для імунологічних досліджень) склали 10 хворих без ознак запальних захворювань (викривлення носової перетинки, гіпертрофічний риніт).
Статистична обробка даних проведена з використанням непараметичних критеріїв.
Після операції дітям проводився ЛОРогляд одразу та через 1 тиждень та 1 місяць піс-

ля операції. Клінічний ефект розцінювався як
позитивний у випадках, коли скарги хворих і
об'єктивна симптоматика повністю зникали або
спостерігалося їх значне зменшення. Через 1
місяць після операції позитивна динаміка відмічена у всіх хворих.
Щодо стану імунної системи, то після
оперативного втручання суттєвих відхилень в
перші дні виявлено не було за виключенням помірного зниження кількості клітин лімфоїного
ряду в ротоглотковому секреті (РС) хворих. При
цьому морфологічні дослідження тканин аденоїдних вегетацій свідчать про ознаки наявності
вже існуючої можливої функціональної дефектності локальних імунокомпетентних структур. У
віддаленому періоді після операції має місце
зниження рівня секреторного IgA в РС та збільшення в сироватці крові рівня IgM, що може
вказувати на збільшення інфікування носо- та
рото глотки, що саме обумовлене дефектністю
функціонування захисних систем. Подальший
аналіз змін місцевого та системного стану імунітету під впливом оперативного втручання має
бути пов’язаний із дослідженням противірусних
чинників імунітету, зокрема з рівнем інтерферонів (α,γ) та антитіл до різних вірусів.

© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, Л.А. Кудь, С.В. Тимченко, М.В. Тимченко, 2017

С.М. ПУХЛІК, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕСА,УКРАЇНА)
ВПЛИВ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ВВЕДЕННЯ ІНГІБІТОРІВ ФІБРИНОЛІЗУ
НА ПРОВЕДЕННЯ І ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРЕБІГ ОПЕРАЦІЇ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Тонзилектомія – одна з найпоширеніших
операцій в оториноларингології. У спеціалізованих відділеннях стаціонарів частка тонзилектомій досягає до 20% від всіх хірургічних втручань. У хворих рецидивуючим тонзилітом досі
найбільш ефективним, а, нерідко, і єдиним методом лікування залишається виконання тонзилектомії. Одним із критеріїв виконання тонзилектомії є частота ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень, віддалені результати лікування.
Тонзилектомії супроводжуються післяопераційними первинними і вторинними кровотечами, їх
частота варіює в межах від 0,1 до 8-10%. До різних чинників, що впливають на об`єм крововтрати під час виконання тонзилектомії, та частоту виникнення післяопераційних кровотеч відносяться аномалії розташування судин, наявність рубців, спайок, особливості хірургічної
техніки, порушення механізмів згортання крові,
вид знеболювання, використання гемостатичних
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препаратів. Транексамова кислота відноситься
до гемостатичних препаратів з групи інгібіторів
фібринолізу. Цей препарат є широко доступним
більше 30 років, але тільки нещодавно він почав
регулярно використовуватися в багатьох хірургічних дисциплінах. На сьогоднішній день не
проводилося масштабних рандомізованих досліджень, які б підтвердили переваги використання транексамовой кислоти для зниження частоти і важкості кровотеч після виконання тонзилектомії. Два нещодавно опублікованих експериментальних дослідження проведенних у 2013
і 2015 роках на невеликому клінічному матеріалі, присвячених виникненню кровотеч у дорослих після виконання тонзилектомії, вказують на
потенційно корисну роль транексамовой кислоти в запобіганні післяопераційної кровотечі при
виконанні тонзилектомії.
Мета роботи. Вивчити вплив використання транексамовой кислоти в передопераційному
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

періоді у дорослих на перебіг і післяопераційний
період при виконанні операції тонзіллєктоміі.
Пацієнти і методи. Було обстежено 26
пацієнтів у віці від 18 до 37років, яким було
планово проведено хірургічне втручання в обсязі двосторонньої тонзилектомії. Всі оперативні
втручання були виконані одним хірургом з використанням місцевої анестезії 1% розчином
лідокаїну. У передопераційному періоді пацієнтам була введена транексамова кислота в кількості 10 мг / кг внутрішньовенно. Контрольну
групу складали 25 пацієнтів, яким була виконана двостороння тонзилектомія без попереднього
введення транексамовой к-ти. Для оцінки проведеного хірургічного втручання враховувалися
такі показники: тривалість операції, об'єм крововтрати під час операції, наявність кровотечі в
післяопераційному періоді, терміни нормалізації
температури тіла, оцінка болю в спокої і при
прийомі їжі з використанням візуальноаналогової шкали.
Результати. Середній обсяг крововтрати
при тонзилектомії з використанням транексамової кислоти склав 48 мл (від 30 до 70 мл), в контрольній групі – 67 мл (від 40 до 90 мл). Післяопераційні кровотечі в основній групі виникли у
3 пацієнтів в період першої доби після операції,
були зупинені притисненням ватно-марлевого

тампона. У контрольній групі було зареєстровано 4 епізоду виникли післяопераційних кровотеч. У 3-х випадках, кровотеча була зупинена
притисненням ватно-марлевого тампона. 1 епізод потребував прошивання ніші піднебінної
мигдалини з залишенням ватно-марлевого тампону і додаткового введення інгібіторів фібринолізу. Отримані в ході аналізу дані щодо крововтрати були статистично достовірні (p<0,001),
що говорить про меншу крововтрати при виконанні двосторонньої тонзилектомії з використанням транексамовой кислоти. Була проведена
оцінка больових відчуттів в спокої і при прийомі їжі за даними 10 бальною візуальноаналогової шкали. Не було отримано статистично достовірних даних про відмінності в основній і контрольній групах.
Висновки. Транексамова кислота є ефективним препаратом для зменшення крововтрати
в ході операції і профілактики периопераційних
кровотеч, скорочує терміни перебування пацієнтів у стаціонарі в післяопераційному періоді.
Транексамова кислота має сприятливий профіль
безпеки. Проведене дослідження підтверджує
потенційну користь використання транексамової кислоти при виконанні тонзилектомії і вказує на необхідність проведення подальших досліджень.

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

С.М. ПУХЛИК, Р.П. КРАМАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА
Термин «вазомоторный ринит» отражает
клинические проявления заболевания – способность слизистой оболочки носа набухать вследствие застоя венозной крови в кавернозных телах носовых раковин, что проявляется затруднением носового дыхания без признаков воспалительного процесса. Если оценить частоту
хронических ринитов, то на долю вазомоторных
ринитов приходится до 20% всех больных.
По нашему мнению, хронические вазомоторные нарушения не являются воспалительным процессом в полости носа и могут
быть вызваны нарушениями вегетативной
нервной системы, частыми проявлениями ваготонии, с характерными симптомами пониженного артериального давления, редким пульсом,
потливостью, и т.п. Кроме того, вазомоторные
нарушения могут развиться при резком исЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

кривлении носовой перегородки, когда отмечается контакт слизистой оболочки со слизистой.
В большинстве случаев вазомоторными реакциями объясняется клиника медикаментозного
ринита, как реакция на длительное применение
сосудосуживающих капель. Достаточно большое количество больных с вазомоторными
процессами составляют пациенты с гормональными расстройствами – гипотиреоз и т.н. «ринит беременных», где в основе снижения тонуса сосудов носа лежит повышенное содержание
эстрогенов в этот период гестации.
Диагностика идиопатического нарушения
носового дыхания, применяемая клиницистами,
основывается на субъективных жалобах пациента и ринологическом осмотре врачом, что является диагнозом исключения аллергической и
воспалительной патологии полости носа. Еди-
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ного алгоритма диагностики данной патологии в
литературе не предложено.
Цель исследования. Разработать алгоритм диагностики вазомоторного ринита.
Учитывая полиэтиологичность вазомоторных расстройств в полости носа мы считаем, что алгоритм обследования пациентов с
целью постановки диагноза должен быть следующим:
Проводится сбор анамнеза: в ходе которого уточняются временные факторы ринита
(для ВР характерно ухудшение носового дыхания ночью в горизонтальном положении тела, с
заложенностью нижерасположенной половинки
носа), симптомы ринореи при переходе из тепла
в прохладу; отсутствие наследственной предрасположенности; отсутствие аллергологического анамнеза; сопутствующие головные боли;
сопутствующие заболевания (гормональные
расстройства – гипотиреоз), сосудистая патология, наличие беременности, регулярный прием
сосудосуживающих капель.
Жалобы: на нарушения носового дыхания, выделения из носа, головные боли, термола-

бильность, эффект от сосудосуживающих капель.
Эндоскопический осмотр полости носа:
цвет слизистой оболочки, наличие пятен Воячека, наличие или отсутствие слизистых, водянистых выделений, размер носовых раковин, наличие искривления носовой перегородки с контактом «слизистой к слизистой», ощупывание
нижних носовых раковин зондом, анемизация
носовых раковин.
Риноманометрия (при возможности)
Реоэнцефалография.
Риноцитограмма (оценка количества эозинофилов, нейтрофилов).
Определение эстрадиола в сыворотке
крови у беременных.
Оценка состояния вегетативной нервной системы: вегетативный тонус – с помощью
опросника, оценка вегетативной реактивности и
обеспечения деятельности.
Подобный алгоритм обследования пациентов апробирован нами на 1325 пациентах с
различными расстройствами носового дыхания,
что позволило нам выявить чисто вазомоторные
расстройства у 477 человек.

© С.М. Пухлик, Р.П. Крамаренко, 2017

С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ, А.А. ДАЮБ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ШИЛОПОДЪЯЗЫЧНЫЙ СИНДРОМ, ВАРИАНТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Шилоподъязычный синдром – заболевание, причиной которого является раздражение
шиловидным отростком височной кости окружающих его нервных, сосудистых и мышечных
структур. Синдром проявляется хронической
болью в глубоком отделе боковой области лица,
иррадиирущей в корень языка, глотку и ухо,
дисфагией, симптомами нарушений кровообращения головного мозга. Симптомы шилоподъязычного синдрома встречаются при различных
отоларингологических, стоматологических, неврологических заболеваниях. Ввиду малой осведомленности о данном заболевании практических врачей оно, как правило, не диагностируется. Больные с разными диагнозами лечатся у
разных специалистов, чаще всего назначаемое
симптоматическое лечение оказывается малоэффективным либо не даёт вообще какого либо
результата. Синдром причиняет тяжёлые страдания больным, снижает качество жизни.
Основной причиной недостаточной эффективности лечения синдрома является слож-
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ность его патогенеза, не осведомленность практических врачей о данном заболевании, и конечно сложность его диагностики. Гипертрофированные шиловидные отростки диагностируются, как правило, случайно, и даже имея информацию о гипертрофии отростка, многие врачи не связывают симптоматику проявления заболевания у конкретного больного с величиной
отростка, и что очень важно, со степенью его
отклонения.
С внедрением в практику обследования
больных компьютерной томографии, возможности диагностики гипертрофированного шиловидного отростка значительно увеличились.
Кроме того, данный метод исследования позволяет определить не только наличие гипертрофии
шиловидного отростка, но и взаиморасположение сосудов шеи, других анатомических структур соответственно шиловидному отростку,
степени отклонения отростка, а также определения плотности близлежащих тканей, что позволяет с большой долей вероятности судить о наЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

личии или отсутствии их воспаления, это имеет
большое значение для дифдиагностики бессимптомной гипертрофии от шилоподъязычного
синдрома.
Нами предложен метод компьютерной
томографии шиловидного отростка с контрастированием сосудов, который позволяет более
тщательно визуализировать отросток и взаиморасположение магистральных сосудов шеи с их
предлежанием друг к другу, наличие деформации сосудов в виду давления на них шиловидного отростка. Проводимая нами работа была
направлена на визуализацию взаимоотношения
удлинённого шиловидного отростка с магистральными сосудами шеи, возможность давления
отростка на сосуды, развитие нарушения кровообращения головного мозга из за нарушения
притока крови по артериям и нарушения оттока
по венам и развития соответствующей симптоматики.
Больные шилоподъязычным синдромом
своеобразные. Они не один год ходят и посещают врачей различных специальностей, предъявляют огромное количество жалоб, и жалобы
эти не надуманные, они есть на самом деле, но
клиническая картина не соответствует количеству и качеству жалоб. Нами предложен даже
критерий в диагностике данного заболевания,
исходя из жалоб. Количество и качество жалоб
не совпадают с той клинической картиной, что
видит врач при первом знакомстве с больным.
За прошедшие 5 лет нами обследовано и
пролечено 84 человека. Из них женщин – 53,
мужчин – 17, в возрасте от 25 до 70 лет, с длительностью заболевания от 1 года до 3-15 лет.
Чаще всего подобные больные лечились у невропатологов и им выставлялись диагнозы остеохондроз шейного отдела позвоночника и фарингоневроз. Назначаемое лечение результатов не
давало. Нами разработаны рекомендации для
практических врачей, позволяющие диагностировать данную патологию. При осмотре ротоглотки следует обращать внимание на невыраженную ассиметрию зева; со стороны давления
шиловидного отростка соответствующая нёбная
миндалина практически всегда отстоит несколько медиально. При подозрении на наличие ги-

пертрофии шиловидного отростка рекомендовано проводить бимануальное исследование ротоглотки, которое проводится следующим образом – кончики пальцев одной руки с соответствующей стороны укладыаются за угол нижней
челюсти и оказывают давление на ткани, указательный палец другой руки оказывает давление
на нёбную миндалину и по дуге по зедней нёбной дужке с переходом с верху на переднюю.
При наличии гипертрофии шиловидного отростка, отклонённого медиально под пальцем
ощущается плотное образование, почти всегда
удаётся нащупать кончик шиловидного отростка. Иногда даже при ротации миндалины, при
надавливании на переднюю нёбную дужку шпатель с соответствующей стороны упирается в
плотное образование, что позволяет заподозрить
гипертрофию шиловидного отростка. При выявлении подобной симптоматики нами предложена методика компьютерной томографии шеи с
визуализацией шиловидных отростков и 3-Д
реконструкцией, для понимания степени и углов
отклонения последнего, а также компьютерная
томография с внутривенным введением контраста для определения взаиморасположения шиловидного отростка и магистральных сосудов
шеи. Диагноз выставляется на основании жалоб
больного, данных визуального, пальпаторного
исследования, компьютерной томография шиловидного отростка с контрастированием магистральных сосудов шеи.
Лечение: консервативное, хирургическое.
Проводимое консервативное лечение: блокады в
область парафарингеального пространства с
введением лидокаина 2% и кортикостероидов,
назначение седативных препаратов, нестероидных противовоспалительных средств. Хирургическое лечение: резекция шиловидного отростка
с одной или с двух сторон через переднюю нёбную дужку либо через миндаликовую нишу после тонзилэктомии. За время исследования нами
было прооперированно 14 человек, у которых
консервативное лечение не дало значимого эффекта. В результате оперативного лечения – резекции шиловидного отростка с одной или с
двух сторон, соответствующая симптоматика
исчезла у 13 пациентов.

© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, А.А. Даюб, 2017
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М.Б. САМБУР, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ
ІМУНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦІНАЦІЇ АНТИГЕНАМИ ВІРУСУ ГРИПА
Як показали наші попередні дослідження,
первинне локальне з наступним парентеральним
введення вірусних антигенів, а саме гемаглютинінів вірусів А1 та А2, спричиняє вірогідно
більш виражену, ніж при дворазовому перентеральному введенні продукцію протективних
антитіл як системно, так і місцево в органах дихання.
Зважаючи на актуальність проблеми підвищення ефективності імунізації проти вірусних
та бактеріальних інфекцій, метою роботи було
визначення можливості стимуляції ефективності
імунізації антигенами вірусів грипу імуномоделюючими препаратами різного походження.
Дослідження проведені на 65 білих лабораторних щурах Wistar масою 180-220 г розведення віварію ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМН України».
Для імунізації тварин використовували
вірусні гемаглютиніни та нейрамінідазу вірусу
грипа, які містить вакцина «Waxigrip » Пастер
С.А .(Франція) або гемаглютинін №12149 виробництва фірми Sigma-Aldarich (USA), які вводили двічі по 5 мг ГА на тварину з інтервалом в 1
тиждень.
Перше введення препаратів для імунізації
тварин здійснювали інтраназально із повторним
внутрішньочеревним введенням антигенів. Ефективність впливу імуномоделюючих препаратів
на систему імунітету дослідних тварин визначали, використовуючи препарати різного походження, а саме пробіотичний препарат БіоГая
продентіс (Швеція), що містить штами лактобактерій Lac. reuteri DSM 17938, Lac. Reuter
ATCCPTA 5289 , який вводили тваринам зондом
per os в дозі 10 мг/кг маси у вигляді 1,0 %-ного
розчину, імуномодулятори рослинного походження Імупрет та Синупрет, які використовували в дозі по 2 краплі на 1 кг маси, розведені
фізіологічним розчином для введення по 0,5 мл

на тварину, та синтетичний вітчизняний препарат тіотриазолін, 2,5%-й розчин якого вводили
per cutaneum. Всі препарати вводили дослідним
щурам перорально 1 раз на день протягом 5 діб
перед інтраназальним введенням анигена. Через
6 діб після другого введення вакцини дослідних
тварин виводили із експерименту згідно правил
поводження з лабораторними тваринами та визначали кількість клітин крові, що експресують
Fc- рецептор до IgG (FcR+- клітини), які вважаються маркером функціонально зрілої популяції
клітин-ефекторів імунного відгуку, та титри антитіл до гемаглютинінів вірусу грипу в екстрактах трахеї та сироватках крові, які співставляли
з аналогічними показниками у тварин групи порівняння, яким за аналогічними схемами вводили фізіологічний розчин, та інтактних тварин
контрольної групи.
Проведені дослідження показали, що
п’ятиразове введення per os тваринам дослідних
груп перед імунізацією антигенами вірусу грипа
препарату лактобацил БіоГая, фітопрепарату
Имупрет або тіотриазоліну спричиняло вірогідне збільшення у них відносної кількості FcR+клітин периферичної крові. Збільшення кількості імунокомпетентних клітин крові, що експресують Fc-рецептор до IgG , супроводжувалось
вірогідним підвищенням титрів антитіл до антигенів вірусу грипа в екстрактах трахеї та сироватці крові дослідних тварин, яким попередньо
вводили фітопрепарати або тіотриазолін, та в
сироватках крові щурів, імунізованих після
прийому препарату лактобактерій.
Отримані результати свідчать про можливість використання імуномодуляторів різного
походження для стимуляції як системної імунологічної реактивності організму так і локального противірусного імунного захисту слизових
оболонок дихальних шляхів з метою підвищення ефективності вакцинації .

© М.Б. Самбур, О.Ф. Мельников, 2017
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В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЦЕФИКСИМ В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
Инфекционно-воспалительные заболевания являются самой актуальной проблемой, с
которой сталкиваются врачи практически всех
специальностей. ЛОР-врачи ежедневно ставят
своим пациентам диагнозы, названия которых
заканчиваются характерным суффиксом «ит»:
синусит, отит, тонзиллит и т. д., и подразумевающие назначение антибиотиков. Значение
последних для медицины невозможно переоценить. Достаточно вспомнить, что на протяжении
всей истории человечества люди умирали от
различных инфекционных заболеваний, которые
сейчас, с помощью антибиотиков, вылечиваются зачастую в считанные дни.
Но, к сожалению, антибиотикотерапия
пока не только не решает всех проблем современной медицины, но, порой, становится и источником новых. В частности, такой проблемы
как появление резистентности микроорганизмов
к используемым антибактериальным препаратам.
Так, например, пенициллин, который в середине
прошлого века воспринимался почти как панацея
и помогал сохранять тысячи жизней, сегодня
практически не используется в клинической
практике в связи с низкой эффективностью.
Проблема резистентности микроорганизмов к антибиотикотерапии вынуждает фармацевтическую промышленность активно искать и
создавать новые субстанции, способные справляться с резистентными бактериями. В связи с
этим многие известные антибиотики, которые
активно использовались в клинической практике еще 10-15 лет назад, применяются все реже, а
на смену им приходят новые – более эффективные, безопасные, с удобными схемами приема.
Одной из самых востребованных групп
антибиотиков сегодня являются цефалоспорины, а именно – цефалоспорины III поколения,
что объясняется их высокой эффективностью и
широким спектром антимикробного действия.
Однако большинство препаратов этой группы
предназначено для парентерального введения,
что затрудняет лечение в амбулаторных условиях и создает дополнительные неудобства для
больного. На этом фоне хорошей новостью выглядит появление на нашем фармацевтическом
рынке нового препарата «Супракс® Солютаб».
Препарат предназначен для приема внутрь. Действующее вещество – цефиксим. Проявляет устойчивость к бета-лактамазам, вырабатываемым
многими штаммами грамотрицательной и грамположительной микрофлоры. Быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Действие
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антибиотика направлено на сдерживание синтеза пептидогликана – важнейшего структурного
компонента клеточных стенок бактерий. В результате такого воздействия сдерживается рост
болезнетворных микроорганизмов. Минимально
метаболизируется в в органах и выводится мочой в неизменном виде. Лекарство обладает
бактерицидным воздействием. Максимальная
концентрация препарата "Супракс® Солютаб"
достигается спустя три-четыре часа.
Клинические исследования, проведенные
в разных странах, показали, что при лечении
цефиксимом острого синусита, в том числе и на
фоне бронхиальной астмы, эффективность достигала 90%. При лечении острых и хронических
форм А-стрептококкового тонзиллита эффективность цефиксима превышала 98% как у детей, так и у взрослых. При приеме внутрь «Супракс® Солютаб» обладает хорошей биодоступностью и в терапевтических концентрациях обнаруживается в тканях: в миндалинах, верхнечелюстном синусе, выделениях из среднего уха.
Эффективность и биодоступность препарата не
зависят от приема пищи, однако при одновременном приеме препарата с пищей максимальная концентрация в крови достигается несколько быстрее.
По сравнению с другими цефалоспоринами, «Супракс® Солютаб» обладает пролонгированным периодом полураспада, что позволяет
принимать препарат всего один раз в сутки. Такая схема приема лекарства не только удобна
для больного, но и приносит уверенность, что
пациент доведет лечение до конца и своевременно примет всю необходимую дозу препарата, поскольку возможность однократного приема существенно повышает приверженность пациентов. Ведь по данным исследований, каждый
второй пациент не соблюдает схему приема антибиотиков, а более половины не доводят курс
лечения до конца.
Лучше принимать лекарства в форме выпуска «Солютаб», так как они имеют ряд преимуществ:
- Их проще принимать, можно ломать,
жевать, что особенно удобно при приеме препаратов детьми, стариками, людям с нарушениями
ЦНС и опорно-двигательного аппарата.
- Препарат выпускается в виде диспергируемых (растворимых в воде) таблеток. Солютаб можно не запивать водой, а, при запивании
таблетка моментально уменьшается в размерах
и ее очень легко проглотить.
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- Вкус приятный.
- Действие таблеток начинается уже во рту.
- Антибиотические вещества подвергаются специальной обработке, что не дает возможности потерять часть препарата, разрушаемую
желудочным соком и ферментами.

Все это предоставляет новые возможности в лечении инфекционно-воспалительных
заболеваний различной этиологии и локализации, повышает эффективность лечения и облегчает соблюдение схемы приема лекарства для
больных.

© В.В. Скоробогатый, 2017

Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, Т.Г. ФЕЦИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РАННЬОМУ РАКУ ГОРТАНІ:
НОВІ ПІДХОДИ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИ
Вступ. Протягом останніх 50 років досягнення у боротьбі з раком гортані дозволили не
лише підвищити ефективність лікування, а й
покращити функціональні результати. З розвитком нових консервативних хірургічних технік,
режимів променевої терапії, органозберігаючих
комбінацій хіміотерапії визначення оптимальної
тактики лікування стало більш комплексним. За
останні 20 років органозберігаюча хірургія еволюціонувала від стандартної зовнішньої резекції
гортані до ендоскопічного видалення пухлини і
трансоральної лазерної мікрохірургії. Це заставило переосмислити хірургічну анатомію гортані, вивчити нові хірургічні навички, розпочати
аналіз нових результатів.
Матеріали і методи.
З 2012 по 2017 рр. у Львівській області
взято на облік 181 пацієнт із раннім раком гортані (T1-2N0M0); більшість (n=102) знаходилися
на лікуванні у ЛДОРЛДЦ. Для аналізу відібрано
25 пацієнтів, яким було проведено органозберігаючу операцію за різною методикою. До першої групи увійшло 8 пацієнтів, яким перед операцією було проведено променеву терапію (РВД
2 Гр, СВД 56-60 Гр). Другу групу склали 17 пацієнтів, яким первинно виконано відкриту передньо-бокову резекцію гортані, а післяопераційний курс променевої терапії залежав від
морфологічної оцінки гістопрепаратів. У І групі
у 50% випадків (n=4) резекція гортані виконува-

лася із збереженням окістя щитоподібного хряща зі сторони ураження. У ІІ групі цей показник
склав 59% (n=10).
Результати.
Частота післяопераційних ускладнень була вищою у І групі (62,5%), ніж у другій
(29,4%). Серед основних скарг найчастіше зустрічався набряк слизової гортані на 2-3 день
після операції (40%), болючість при ковтанні
(36%), підшкірна емфізема тканин шиї та верхньої частини грудної клітки (28%). Збереження
окістя та його використання у формуванні каркасу стінки гортані не погіршувало віддалені
результати (загальна виживаність при порівнянні у підгрупах однакова), однак суттєво зменшувало частоту післяопераційних ускладнень у
кожній групі (p<0,05).
Висновки.
Розвиток сучасних медичних технологій
(ендоскопічної та лазерної мікрохірургії) штовхає науковців та практичних лікарів до комплексного підходу у лікуванні раку гортані,
використанні малоінвазивної та водночас радикальної тактики. З іншої сторони економічні
реалії вимагають вдосконалювати існуючі методики хірургічного лікування, серед яких перспективне значення має передньо-бокова резекція гортані із модифікованим закриттям дефекту стінки гортані окістям щитоподібного хряща.

© Р.Р. Сліпецький, Т.Г. Фецич, 2017
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Я.Б. СОКОЛЕНКО, А.А.ЧЕРНОКУР (ДНЕПР, УКРАИНА)
ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПОСТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
Травмы околоносовых пазух продолжают
оставаться одной из актуальных хирургических
проблем в оториноларингологии. Нередко травмы стенок пазух сочетаются с переломами костей лицевого и мозгового черепа, что требует
применения наиболее эффективных хирургических методов лечения таких больных. Для устранения посттравматической деформации лобной пазухи используются различные трансплантаты. Среди биоимплантов, оптимально сочетающих такие требования, как биосовместимость, биодеградация и остеоиндуктивность
выделяется «Тутопласт», производимый компанией Tutogen Medical GmbH, Германия в форме
чипсов и фасции.
Под нашим наблюдением в ЛОР-клинике в
течение 2001-17 гг. находилось 12 человек с посттравматическими деформациями лобных пазух,
из них мужчин было 11, женщин – 1; в возрасте
от 20 до 53 лет. У 10 больных было изолированное поражение передней стенки пазухи, у остальных – сочетанное. Период обращения после
травмы составлял от одних суток до 7 дней.
Материалы и методы. У пациентов
применялся остеопластический материал чипсы
«Тутопласт». Экстраназальное вскрытие лобных
пазух проводилось доступом через переднюю
стенку с последующим расширением, при необходимости, лобно-носового канала. После санации пазухи, удаления отломков и слизистой

оболочки, её полость плотно заполнялась чипсами с последующим формированием передней
стенки из имеющихся остатков лобной кости.
При отсутствии костных фрагментов передней
стенки лобной пазухи чипсы накрывались фасцией «Тутопласт».
При сохранённой функции лобноносового канала пазуха дренировалась проточным дренажом, рана ушивалась послойно. Повреждение устья лобно-носового канала являлось показанием для формирования риностомы.
Рациональная антибактериальная терапия проводилась в течение 7 дней.
Результаты. Эффективность лечения
оценивалась в ближайшем и отдалённом периоде (до 5 лет) на основании объективной картины
и компьютерной томографии околоносовых пазух. У всех пациентов через полгода отмечались
хорошие функциональные и косметические результаты. Осложнений при такой тактике лечения не было.
Вывод. Течение послеоперационного периода после имплантации «Тутопласта» не отличается от нормального заживления операционной раны. Применение материалов «Тутопласт» при устранении посттравматических деформаций лобных пазух, в конечном итоге, способствует получению стойких удовлетворительных функциональных и косметических результатов лечения.

© Я.Б. Соколенко, А.А.Чернокур, 2017

Н.Б. СОННИК, В.В. ЛОБУРЕЦ, А.Г. ПОДОВЖНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ МИНДАЛИН
ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА, СОЧЕТАЮЩИХСЯ С ПАТОЛОГИЕЙ
УЗДЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА
Гипертрофия глоточной миндалины нередко 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 у каждого 5 ребенка.
Проведение пластики уздечек полости рта чаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ще 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 при-
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куса 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 контролем. 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 межаль-

веолярный шов). У 2 (17%) – проникающая
форма.
Порок развития уздечки языка проявлялся
уменьшением её длины и нетипичным местом
прикрепления «ножек», а так же изменением её
толщины. У 8-ми пациентов (67%) порок развития уздечки языка имел I-й вариант – прикрепление к верхушке языка и тканям дна ротовой
полости кпереди от подъязычных сосочков. У 4х (33%) порок развития уздечки языка по II-му
варианту – прикрепение к верхушке языка и
альвеолярному отростку.
При короткой уздечке языка выявляли
нарушение смыкания губ у 7-ми детей (58%);
нарушение движений языка при облизывании
губ по кругу – у 4-х детей (33%); нарушение
движений языка к кончику носа – у 9-ти детей
(75%).
У 7-ми детей (58%) выявляли нарушение
фонетики при произношении некоторых звуков,
а у 5-ти (42%) отмечена патология развития
прикуса. У 4-х 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

О.В. ТИТАРЕНКО, И.В. ДОБРОНРАВОВА, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ, О.А. ТИТАРЕНКО
(ОДЕССА, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗНЫХ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ
Проблема лечения кандидозных тонзиллофарингитов (КТФ) остается актуальной, поскольку сохраняется тенденция к увеличению
данной патологии в структуре ЛОР-заболеваний
и составляет 30-45% всех инфекционных поражений глотки и миндалин. Это обусловлено
значительным увеличением факторов риска их
развития, среди которых ведущее значение имеет нерациональная антибиотикотерапия, дисбиоз желудочно-кишечного тракта, а также имму-
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носупрессивные состояния при ряде системных
и вирусных патологий. По сравнению с другими
воспалительными процессами, КТФ отличаются
более упорным течением, и подбор терапии
сложен в связи с резистентностью возбудителей
к различным антимикотическим препаратам. С
другой стороны, грибы рода Candida, обладая
выраженными сенсибилизирующими свойствами, могут обусловливать появление местных и
системных аллергических реакций, особенно у
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

предрасположенных к аллергии пациентов. В
настоящее время доказанным фактом является
существование изменений показателей иммунного статуса у данных пациентов, что предрасполагает к хронизации КТФ. В литературе последних лет широко обсуждается вопрос о снижении чувствительности грибов Candida к существующим противогрибковым препаратам, о
формировании резистентных форм возбудителя,
а также о появлении нон-альбикантных видов, в
отношении которых большинство традиционно
назначаемых антимикотических препаратов неэффективно.
В связи с перечисленным, мы сочли рациональным назначение больным с КТФ препарата Биоспорина, содержащего природные
штаммы Bacillus subtilis и B. Licheniformis, которые, являясь транзиторными участниками
кишечного микробиоциноза, в течение 24-36 ч
самоэлиминируются. Не обладая аллергизирующим воздействием на организм пациента,
они оказывают антагонистическое действие за
счет продукции природных антибиотикоподобных веществ (до 270), α-2 интерферона, лизоцима, литических ферментов, которые обладают
как бактерицидным, так и антифунгальным эффектами.
Проведено клинико-лабораторное и инструментальное обследование 46 пациентов с
КТФ. Лабораторная диагностика включала бактериологическое исследование из глотки, которое включало определение чувствительности

возбудителя к Биоспорину, Субалину, системным и местным антимикотикам.
Эффективность проведенной терапии
оценивали по отсутствию клинической картины
КТФ. Контрольное клиническое и микологическое обследование проводилось через 10 дней,
через 1 мес и 2 мес после приема препарата.
Биоспорин назначали per os по 1 дозе (в виде
раствора или саше) 3 раза в день в течение 10–
14 дней, дополняя лечение промыванием лакун
миндалин раствором препарата. Улучшение
клинической картины отмечалось уже на 2–3
день лечения. У 55% пациентов отмечалось исчезновение кандид при бактериологическом исследовании на 10 день, у 67% - через месяц и у
62% -через 2 месяца после окончания лечения.
Причем этот процесс носил долговременный
характер, сопровождался низким процентом
возникновения рецидивов КТФ. В результате
лечения излечение, подтвержденное микологическим и клиническим исследованиями, было
достигнуто у 62%, улучшение – у 33%, не отмечено эффекта – у 5% больных с длительным течением заболевания (более 5 лет). Следует отметить хорошую переносимость Биоспорина, не
было зарегистрировано никаких побочных реакций и проявлений аллергии.
Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о высокой долговременной
эффективности инновационного использования
самоэлиминирующихся антагонистов (Биоспорин) у больных с рецидивирующим КТФ.

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

В.І. ТРОЯН, О.В. ЛОБОВА, Ф.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВНОГО ХІМІОРАДІОРЕЗИСТЕНТНОГО РАКУ
РОТОВОГО ВІДДІЛУ ГЛОТКИ
За даними національного канцер-реєстру
України, у 2015році захворюваність на рак ротового відділу глотки становила 4,6 випадків на 100
тис. населення. Результати стандартного хіміопроменевого лікування цієї групи хворих на
сьогодення залишаються незадовільними, оскільки близько 60 % цих пацієнтів на час встановлення діагнозу мають III-IV стадії поширеності
процесу, що значно обмежує можливості його
лікування. Ще більш складнішим є вибір лікувальної тактики при рецидивних та залишкових
пухлинах після хіміопроменевого лікування. У
цих випадках показання до променевого лікуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

вання обмежені лімітом толерантності опромінених тканин, супутнім запаленням і некрозом в
зоні ураження. До сьогодення часто єдино можливим способом деструкції хіміорадіорезистентного раку ротового відділу глотки був кріохірургічний метод, однак йому притаманні такі вади, як неповна деструкція пухлини в зоні заморожування, що в 30% випадків призводило до
продовженого зростання пухлин.
Цієї вади вдалося уникнути за допомогою
використання радіочастотної терморадіоабляції,
яка дозволяє отримати контрольований об'єм коагуляційного некрозу, пухлини перевищуючий ді-
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аметр пухлини на 0,5 з гістологічно чистим краєм
в зоні деструкції пухлини. При цьому загальна
доза енергії, що подається, для тканини пухлиниповинна складати 15 Вт/см², а час термоабляції
повинен тривати, в середньому, 3-4 хвилини.
Пропонований спосіб було застосовано у
24 хворих. Сумарний рівень об’єктивних відпо-

відей на лікування склав 85,7 %. Застосування
радіочастотної термоабляції з гістологічною
експрес-діагностикою чистоти краю зони абляції дозволяє вірогідно покращати безпосередні
результати лікування у хворих з місцево поширеним хіміорадіорезистентним раком ротового
відділу глотки.

© В.І. Троян, О.В. Лобова, Ф.О. Сінайко, 2017

В.І. ТРОЯН, І.М. НІКУЛІН, М.І. НІКУЛІН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ,
О.В. ЛОБОВА, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кафедра заснована в січні 1968 року і має
дві клінічні бази: ЛОР-відділення на 60 ліжок в
3-ій міській клінічній лікарні та дитяче ЛОРвідділення на 40 ліжок в 5-й дитячій клінічній
лікарні. Засновником і першим завідувачем кафедри був професор А.А. Корнієнко, який завідував кафедрою з 1968 по 1987 рр. У штаті кафедри були доценти В.О. Скоробогатий, І.М.
Нікулін, а з 1970 року на кафедрі почав працювати доцент Е.Ф. Богацький. Під керівництвом
професора А.А. Корнієнко було захищено три
кандидатські дисертації асистентами В.О. Скоробогатим, Т.О. Трет'яковою і Г.Я. Міссіонжнік.
З 1988 р завідувачем кафедри був обраний за
конкурсом к.мед.н., доцент І.М. Нікулін. В період керівництва кафедрою доцентом Нікуліним
була виконана і захищена кандидатська дисертація асистентом М.І. Нікуліним. Науковим напрямком кафедри, керованої професором А.А.
Корнієнко та доц. І.М. Нікуліним, було вивчення запальних захворювань верхніх дихальних

шляхів та профпатології. У 2000 році кафедру
очолив доктор мед. наук, професор, лікар вищої
категорії В.І. Троян.
В даний час на кафедрі оториноларингології працюють професор В.І. Троян, доценти
І.М. Нікулін, М.І. Нікулін, О.М. Костровський,
асистенти Лобова О.В., Сінайко І.О. Науковим
напрямком кафедри в даний час є вдосконалення методів діагностики та хірургічного лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх
дихальних шляхів і реконструктивно-відновного
лікування патології носа та біляносових пазух з
використанням сучасної ларингеальної та ринологічної ендоскопічної апаратури. У науковому
процесі використовуються сучасні технології
викладання з використанням комп'ютерних програм навчання і тестового контролю.
Колектив кафедри спільно з лікарями
практичної охорони здоров'я плідно працює над
підвищенням якості оториноларингологичної
допомоги населенню м. Запоріжжя та області.
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В.І. ТРОЯН, І.О. СІНАЙКО, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ПРОМЕНЕВИХ РЕАКЦІЙ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ
Одним з компонентів комбінованого лікування хворих на рак гортані є променева терапія. Не дивлячись на постійне вдосконалення
її методичного і технічного арсеналу, під час її
проведення в 40-60% випадків виникають
ускладнення у вигляді різних видів радіаційного
епітеліїту гортані. При радіаційних епітеліїтах
виникає гіперемія, набряк, утворюється наліт і
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виразка.Процес може іноді переходити на підлеглі шари тканин. З часом тут можуть з'явитися
трофічні розлади, некротичні ділянки, приєднується інфекція і виникає трофічна виразка, що є
одним з основних обмежень, що перешкоджає
ефективному протипухлинному лікуванню у
цієї категорії хворих. Це викликає необхідність
у розробці способу прогностичної оцінки тяжЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

кості променевих реакцій слизової оболонки
гортані та їх профілактики.
Нами було розроблено спосіб прогностичної оцінки тяжкості променевих реакцій з боку
багатошарового плоскоклітинного епітелію гортані шляхом використання маркерів окисної
модифікації білка і якщо отримані нами у хворих показники альдегідфенілгідразони (АФГ)
мали значення ≥ 4,25 у.од. г/білка, а карбоксіфенілгідразони (КФГ) ≥ 2,79 у.од. г/білка, то це
свідчило про на наявність пошкодження білко-

вих структур ендотелія мікросудин з подальшим
порушенням мікроциркуляції, що являється
причиною виникнення і розвитку тяжких променевих реакцій з боку багатошарового плоскоклітинного епітелію гортані.
Таким чином, спосіб дозволяє з більшою
вірогідністю прогнозувати тяжкість радіаційного епітеліїту в разі порушення прооксидантного
гомеостазу, та дає змогу вчасно проводити патогенетичнообґрунтовану профілактичну корекцію цих порушень.

© В.І. Троян, І.О. Сінайко, О.В. Лобова, 2017

О.І. ТИНІТОВСЬКА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ
Актуальність: На сьогоднішній день досліджено, що мигдалики лімфо глоткового кільця Пирогова-Вальдеєра в організмі людини відіграють важливу роль в становленні та функціонуванні місцевого та системного гуморального
імунітету (Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников,
1999; Т.І. Гаращенко, 1999). Однак, зростає тенденція до розвитку хронічного процесу в мигдаликах, значно змінюється спектр мікробної флори, часто виявляють асоційовані форми у вигляді вірусно-бактеріальних, анаеробно-аеробних,
бактеріально-грибкових комбінацій (Є.В. Сміянов, 2012 ). Тому при виявленні даної патології
все більшу увагу приділяють новим методам
консервативного лікування, та розробці нових
клініко-імунодіагностичних засобів (Д.І. Заболотний, 1998). Проте, при неефективності консервативного лікування даної патології, та при
можливих ураженнях як системних, так і органних – проводиться хірургічне лікування – тонзилектомія. Оскільки хірургічне лікування проводиться в умовах локально – системної імунної
недостатності, то після проведення тонзилектомії, враховуючи ряд стресових факторів імунна
недостатність значно посилюється, що може в
подальшому негативно вплинути на період ремісії (О.Ф. Мельников, 2000; В.В. Кіщук, 2001).
Враховуючи можливі негативні наслідки
післяопераційного періоду на фоні імунодефіциту є необхідним використання імунорегуляції
та імуноадаптації, та пошук нових комбінацій
імунозамінюючої терапії.
Незважаючи на численні публікації питання лікувальної тактики при хронічному тонзиліті залишається актуальним.
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Мета: Оцінити ефективність імунореабілітації у пацієнтів з хронічним тонзилітом.
Матеріали та методи: Дослідження
проводилось у 55 осіб віком від 16-45 років. З
них 15 осіб склали контрольну групу, в котрих
не було виявлено ніяких захворювань верхніх
дихальних шляхів. Група пацієнтів з хронічним
тонзилітом, котрі на момент обстеження були в
стадії ремісії – 20 осіб. І 20 пацієнтів, котрі перенесли тонзилектомію (1-5 років після операції) та на момент дослідження не скаржились на
стан здоров’я.
В даних групах пацієнтів визначався рівень секреторного та мономерного імуноглобуліну А, рівень γ-інтерферону і фактора некрозу
пухлин (ФНО α) ротоглоткового секрету, котрий збирали до та після мукозальної вакцинації
та обробляли для імуноферментних та цитологічних досліджень (Д.І. Заболотний, 2008; А.В.
Демьянова, 2003).
Препарат Респіброн призначали для прийому обстежуваним пацієнтам згідно інструкції
протягом 3 місяців, протягом перших 10 днів
місяця пацієнти приймали препарат і 20 наступних днів перерви. І через 10 днів після закінчення курсу прийому препарату збирали рото глотковий секрет.
Всі отримані результати були статистично оброблені з застосуванням непараметричного
критерію U (Вилкинсона-Манна-Уітні).
Результати: При спостереженні за станом здоров’я досліджуваних груп було встановлено, що після хірургічного лікування хронічного тонзиліту пацієнти скаржились на збільшення
частоти захворювань верхніх дихальних шляхів,
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а саме ринітів, синуситів, фарингітів, бронхітів,
також спостерігалась субатрофія слизових оболонок глотки .В більшості пацієнтів визначався
стан гіпоергії, за рахунок зниження місцевого та
системного імунітету. Проведені дослідження
показали, що застосування муко зальної вакцини Респіброн протягом 3 місяців нормалізує клітинний склад рото глоткового секрету, як в осіб
з хронічним тонзилітом, так і в пацієнтів після
тонзилектомії. Дана вакцина має виражений
протизапальний ефект як на клітинному так і на
гуморальному рівнях. Препарат Респіброн та-

кож підвищує захисні властивості ротоглоткового секрету в пацієнтів з хронічним тонзилітом
і після тонзилектомії, та знижує число інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів в найближчому та віддалених періодах після операції.
Висновки: Використання Респіброну для
імунореабілітації пацієнтів з хронічним тонзилітом та після тонзилектомії показало високу ефективність і супроводжувалось стійким та достатнім рівнем локального та системного імунітету,
та настання стійкої ремісії.
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Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРБІТИ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Пухлини
верхньощелепових
синусів
створюють проблему не лише для ранньої діагностики і відповідного лікування, а й для післяопераційної реабілітації пацієнтів.
Значна поширеність раку параназальних
синусів до початку лікування (ІІІ-ІV ст.) виявлена у 65% випадків. Це в свою чергу вимагає
проведення розширених операцій з видаленням
кісткового каркасу обличчя, орбіти, м’яких тканин, а інколи й шкіри щоки. Післяопераційна
реабілітація проводиться за участі суміжних
спеціалістів з стоматологічного протезування.
Використовують різні типи обтуруючих пластин
для закриття піднебінного дефекту та заповнення порожнини гайморової пазухи.
Великою проблемою залишається відновлення каркасної функції для очного яблука. Відсутність нижнього полюсу орбіти призводить до опущення ока з порушенням функції зору, диплопією, висушування кон’юнктиви та хронічним запаленням. Класично для
уникнення цієї проблеми нижній полюс орбіти
формують з фрагменту жувального м’язу,
який кріплять до тканин медіального кута ока.
Однак дана методика в пізньому післяопераційному періоді призводить до провисання і
опущення ока.
Нами запропонована методика реконструкції з використанням титанової сітки. Пластичність матеріалу дозволяє відновити кістковий
фрагмент орбіти максимально наближено до
індивідуальних анатомічних особливостей пацієнта. Окрім того, тим ж матеріалом вдається

відновити кістковий фрагмент передньої стінки
гайморової пазухи.
Представлений клінічний випадок хворого П. 1965 р.н., який поступив вперше
10.06.2013 р. зі скаргами на болі, припухлість
правої щоки. На КТ – м’якотканинна пухлина
правої гайморової пазухи з поширенням в очну
ямку, носову порожнину, з руйнуванням носової
перетинки, частковим заповненням лівого носового ходу, з деструкцією нижньої стінки пазухи.
Гістологія 04.06.13 – хордома. 11.06.13 – резекція верхньої щелепи, орбіти, клітин решітчастого лабіринту, з збереженням цілості піднебіння
та альвеолярного паростка. Реконструкція орбіти жувальним м’язом. Гістологія – морфологічна структура найбільш відповідає хондроїдній
хордомі. Схожа будова можлива при міолоїдній
хондросаркомі «G2». З 24.07.2013 по 23.08.2013
отримав 54 Гр. променевої терапії з причини
рецидиву хвороби в решітчастому лабіринті.
Контрольна КТ в 2016 р – без ознак рецидиву.
26.10.17 поступив повторно з скаргами на наявність «ями» в ділянці щоки справа, норицю з
носовою порожниною, опущення правого ока,
двоїння, постійною сльозотечою та почервонінням. 27.10.2016 – реконструкція орбіти, щоки з
використанням титанової сітки.
Результат цього типу операцій наочно
демонструє добрий косметичний і функціональний ефект навіть у хворих з раніше проведеною
променевою терапією, довготривалими клінічними ознаками птозу очного яблука та рубцевими деформаціями обличчя.
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И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ
В осенне-зимний период наблюдается отчетливая тенденция к росту числа как острых, так
и обострению хронических заболеваний верхних
дыхательных путей (ВДП), являющихся наиболее распространенными нозологическими формами. Основная нагрузка в лечении этих процессов ложится на семейных врачей, педиатров и
отоларингологов. Применяют комплекс лекарственных средств, включающих местные антимикробные средства, антибиотикотерапию, НПВП
нового поколения, мукоактивные средства, деконгестанты, антигистаминные препараты и топические стероиды, антипиретики, анальгетики и
другую симптоматическую терапию.
В последние годы значительный интерес
представляют препараты, которые повышают
уровень неспецифических факторов общей защиты (прежде всего уровень эндогенного интерферона), местной резистентности (Sиммуноглобулины, лизоцим, интерферон, пропердин), экстренно способны предотвратить
развитие не только гриппа, но и всего спектра
респираторных вирусных заболеваний. Среди
таких препаратов есть интерфероны (гриппфе-

рон, чигаин), группа химиопрепаратов – индукторов интерферона (амиксин, арбидол, циклоферон), бактериальные иммунокорректоры
(ИРС 19, рибомунил, бронхомунал). Важным и
новым направлением является элиминационная
терапия, направленная на превентивное снижение вирусных и бактериальных патогенов на
слизистых дыхательных путей в эпидемически
опасные периоды. Одним из основных принципов использования локальной иммунофармакотерапии является необходимость доставки иммунокорректора в очаг поражения с целью воздействия на те иммунокомпетентные структуры,
которые находятся в нем или участвуют в его
формировании и элиминации. Местная фармакотерапия предполагает отсутствие или минимальное влияние лекарственных веществ на
различные органы и системы организма, то есть
снижает лекарственную интоксикацию и возможность развития лекарственной аллергии.
Подводя итог, следует сказать, что разнообразие форм применения иммуномодуляторов
позволяет использовать их в каждом конкретном случае с наибольшей пользой.

© И.Э. Чернишева, 2017

Т.О. ШЕВЧЕНКО, О.М. БОРИСЕНКО, І.А. СРЕБНЯК, В.Т. ДЖУС (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ
Тимпаносклероз є результатом катарального запалення слизової оболонки середнього
вуха, як морфологічне відображення осередкової реакції мукоперіоста при негнійних та гнійних формах запалення. Тимпаносклеротичні
зміни зустрічаються при будь-яких формах хронічного середнього отиту і є ознакою доброякісного перебігу хронічного запалення. Даний
процес не є самостійною нозологічною одиницею і відображає певну клініко-морфологічну
форму середнього отиту, що має свої клінічні
особливості. Проявляється наявністю тимпаносклеротичних комплексів, що обмежують рухливість ланцюга слухових кісточок і/чи барабанної
перетинки, що призводить до зниження слуху. З
огляду на причини виникнення даної патології
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та збільшення частоти уповільнених хронічних
середніх отитів, слід очікувати зростання проявів тимпаносклерозу у населення. В той же час
треба визначити, що поширеність тимпаносклерозу у хворих на хронічний середній отит не
дуже значна.
Ефективним способом лікування приглухуватості при тимпаносклерозі є хірургічний.
Залежно від його проявів і змін у середньому
вусі проводилися одно- або багатоетапне лікування. У зв’язку зі щільним контактом тимпаносклеротичних мас з барабанною перетинкою та
слуховими кісточками, такі операції складні у
технічному плані та можуть, внаслідок травматичності, призводити до сенсоневральних
ускладнень.
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Метою нашого дослідження було визначення прогностичних чинників сенсоневральних
ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит з тимпаносклерозом у післяопераційному періоді.
Нами було обстежено 30 пацієнтів, які
знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України». Вік хворих коливався від 18 до 62 років, з них 25 жінок та 5
чоловіків. Групу порівняння складали 15 хворих
на хронічний гнійний середній отит без тимпаносклерозу. Хворі на хронічний гнійний середній отит з тимпаносклерозом були розподілені
на 2 групи в залежності від локалізації тимпаносклеротичних мас у середньому вусі: ураження
тимпанальної мембрани (17 осіб) та фіксація
слухових кісточок (молоточка, ковадла, стременця) (13 осіб). Всім хворим проводилося аудіометричне обстеження до лікування та у найближчі строки (через 1 міс.) після оперативного

втручання. Хворим проводилися різні типи тимпанопластики: 1 тип тимпанопластики чи одномоментна тимпанопластика з осікулопластикою.
Після проведеного хірургічного лікування
пацієнтів різних груп відмічалося поліпшення
слухової функції з боку звукопровідного апарату у всіх хворих. Однак, у хворих 2 групи з тимпаносклерозом та фіксацією слухових кісточок у
найближчі строки після хірургічного лікування
спостерігалося погіршення функції звукосприймаючого апарату.
Таким чином, аудіометрична оцінка хворих на хронічний гнійний середній отит з тимпаносклерозом до і після операції показала високу ефективність тимпанопластики щодо слухової функції. Враховуючі підвищений ризик
негативного впливу операції на завитку у хворих з тимпаносклерозом та фіксацією слухових
кісточок для досягнення оптимальних функціональних результатів необхідно проводити передопераційну профілактику сенсоневральних
ускладнень.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, І.А. БЕЛЯКОВА, Л.Г. ПЕТРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВЕСТИБУЛЯРНА ДИСФУНКЦІЯ У ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Відомо, що шум і вібрація є адекватними
подразниками слухового та вестибулярного
аналізаторів. Природно, що їх вплив в першу
чергу відбивається на функції цих систем. Патогенез вестибулярної дисфункції досить складний, ушкоджуючи можуть викликати різноманітні порушення як у периферичному, так і в
центральних відділах вестибулярного аналізатора. Вестибулярний аналізатор дуже чутливий до
ендогенних та екзогенних впливів. Це, в свою
чергу, значно ускладнює диференціальнотопічну діагностику таких порушень, а також
проведення адекватного лікування.
В Україні внаслідок активізації військової
діяльності, а також зростання терористичної
активності
збільшилися
випадки
мінновибухових та інших травмам. В зв’язку з цим
виникає необхідність ранньої діагностики та
цілеспрямованого лікування пацієнтів з кохлеовестибулярною патологією, викликаною акустичною та акубаротравмою.
Постраждалі із зони проведення антитерористичної операції (АТО) часто скаржаться на
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запаморочення, порушення координації, закачування. Безпосередньо після акутравми, акубаротравми скарги на оглушеність, запаморочення,
хиткість ходи та інші порушення координації у
багатьох хворих є провідними, а їх вираженість
та тривалість – значною мірою визначальними
для прогнозування тяжкості ураження кохлеовестибулярної системи.
Нами було проведене обстеження функції
вестибулярної системи у 50 бійців, які приймали
участь в антитерористичній операції (АТО) на
сході України і отримали ураження слухової та
вестибулярної систем. Контрольну групу склали
15 осіб, які не пред’являли скарги на слухові та
вестибулярні розлади та не мали контакту зі
звуками високої інтенсивності.
Дослідження вестибулярної функції здійснювали за методикою, розробленою в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» В.Г. Базаровим і А.І.
Розкладкою, яка включала в себе дослідження
стато-кінетичної стійкості, а саме статичної рівноваги з застосуванням методу кефалографії;
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визначення стану динамічної рівноваги за результатами «крокуючого» тесту Fukuda, ходи по
прямій доріжці та флангової ходи; спонтанних
вестибулярних реакцій: спонтанного, позиційного і експериментального ністагму з використанням методу електроністагмографії за допомогою енцефалографа ЕЕG-8S (Угорщина). Використовувати експериментальні навантажувальні проби (обертальна проба по Барані), при
якій оцінювали тривалість ністагменної реакції,
вестибулярну ілюзію протиобертання (ВІП),
сумарну амплітуду (СА), частоту, швидкість
повільної фази (ШПФ) ністагму, ступінь вестибуло-вегетативних реакцій (ВВР).
Аналіз показників, які відображають стан
стато-кінетичної рівноваги дозволив встановити, що лише у 2 (4,0 % випадків) бійців АТО
вони знаходились в межах нормальних значень,
у 14 бійців (28,0 %) відмічалося порушення статичної рівноваги першого ступеня тяжкості (індекс кефалографії (4,0±0,7) ум. од.), у 30 осіб
(60,0 %) порушення статичної та динамічної
рівноваги відповідало другому ступеню тяжкості (індекс кефалографії (5,4±0,4) ум. од.), а порушення третього ступеня тяжкості виявлено у
4 (8,0 %) пацієнтів (індекс кефалографії
(7,3±1,2) ум. од.). Виявлені відхилення від норми флангової ходи та «крокуючого» тесту, наявність спонтанного або позиційного ністагму
(при відповідному анамнезі) можуть свідчити
про ураження у обстежених бійців відповідної
анатомічної ланки.
Отримані результати комплексного обстеження стану вестибулярної системи дозволяють зробити попередні висновки про те, що у
значної частини постраждалих в зоні проведення АТО мають місце порушення вестибулярної
функції, виражені різною мірою. Порушення
стато-кінетичної рівноваги за даними індексу
кефалографії виявлено майже у всіх обстежених
бійців (96,0 %), причому частіше це були І та ІІ
ступінь порушення. При вивченні порушення
динамічної рівноваги найбільш інформативною
була проба флангової ходи та крокуючий тест
«Фукуда». Тільки у двох бійців АТО показники
стато-кінетичної стійкості знаходились в межах
нормальних величин.

За даними експериментального ністагму
(обертальна проба по Барані) тільки у 2 бійців
АТО відмічалася норморефлексія вестибулярних реакцій. У 31 бійця АТО (62,0%) була виявлена центральна вестибулярна дисфункція різного ступеня тяжкості, яка проявлялася невідповідністю між показниками експериментального ністагму, дизритмічним ністагмом, наявністю
«німих» полів. Поєднана вестибулярна дисфункція, яка свідчить про ураження як периферичного, так і центрального відділів слухового аналізатора, була виявлена у 12 осіб (24,0 %). Асиметрія експериментальних реакцій була виявлена у 5 обстежених бійців (10,0%), що може вказувати на наявність процесів субкомпенсації.
Отже, після проведеного вестибулометричного обстеження центральна вестибулярна
дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості була виявлена у 31 (62,0%) бійців, із них ЦВД І
ступеня тяжкості – у 14 (28,0%) осіб, II ступеня
– у 13(26,0%), III – у 4 (8,0%) осіб, поєднана вестибулярна дисфункція (ВДФ) – у 12 (24,0%)
пацієнтів, асиметрія вестибулярної збудливості
– у 5 (10,0%) хворих. Лише у 2 (4,0%) з обстежених бійців вестибулярна функція була в межах нормальних показників.
Таким чином, у 96,0% обстежених з акутравмою, які постраждали в зоні проведення
АТО, виявлені порушення вестибулярної функції, виражені в різному ступені, у причому більшості з них (62,0%) мала місце центральна
вестибулярна дисфункція, виражена в різному
ступені.
Вивчення стану вестибулярної функції у
бійців АТО з акутравмою за даними статокінетичної стійкості, спонтанних, експериментальних реакцій при обертальній пробі дозволяє
виявити ознаки вестибулярних порушень у більшості з них. Своєчасна діагностика таких порушень у вестибулярній системі сприятиме цілеспрямованому призначенню лікування даному
контингенту хворих.
Отримані дані сприяють поглибленню
наших
знань
щодо
розвитку
кохлеовестибулярних розладів у осіб, які отримали
акутравму в зоні проведення АТО.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, О.С. ПОЙМАНОВА, О.О. КОРОВАЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛАРИНГОСКОПІЧНІ ТА ВІДЕОЛАРИНГОСТРОБОСКОПІЧНІ ОЗНАКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АФОНІЇ
Функціональна афонія – це функціональне порушення голосу, яке може бути обумовлене низкою факторів, в тому числі наявністю дисфункції в структурах центральної регуляції
діяльності гортані, що виникає зокрема в період
гострого запалення верхніх дихальних шляхів,
тривалого втомлення голосу, при наявності психотравмуючої ситуації та ін.. Функціональна
афонія відноситься до функціональних дисфоній, які супроводжуються гіпотонусним станом
м’язів органа-ефектора голосоутворення – гортані (М.И. Фомичев, 1949; Ю.С. Василенко,
1978; Л.А. Зарицкий и соавт., 1984; Л.Б. Дмитриев и соавт., 1990; І.В. Добронравова, 2000;
Т.А. Шидловська, 1998 та ін.).
Під нашим спостереженням знаходилась
21 жінка з функціональною афонією віком від
18 до 43 років. Пацієнтам проводився загальний отоларингологічний огляд, непряма ларингоскопія з використанням фоніатричних тестів, відеоларингостробоскопія. Відеоларингостробоскопічне дослідження проводилося на
відеоларингостробоскопі (“Karl Shtorz”, Німеччина).
При проведенні непрямої ларингоскопії
відмічалося наступне: відсутність запальних
змін в гортані, голосові складки білі, рівні, в
ряді випадків ін'єкція судин слизової голосових
складок, голосові складки рухливі (аддукція і
абдукція присутні); може мати місце неповне
змикання в різних ділянках глоттісной щілини

при фонації, причому локалізація щілини може
змінюватися (характерний симптом при функціональних порушеннях голосу); гіпертонус вестибулярнихскладок, іноді з формуванням псевдоскладкового механізму голосоутворення. Іноді у пацієнтів присутній здавлений псевдоголос
(обумовлений гипертонусом вестибулярного
відділу гортані).
При проведенні відеоларингостробоскопічного дослідження нами виявлено, що у всіх
пацієнток спостерігалася: відсутність, або значне зниження амплітуди вібраторних коливань;
відсутність симптомів «стробоскопічного комфорту»; відсутність, або значне ослаблення
симптому «слизової хвилі»; змикання при спробі фонації повне або частково відсутнє, поліморфна картина глоттісной щілини; гіпертонус
вестибулярного відділу гортані, нерідко з наявністю псевдоскладкового механізму голосоутворення.
Слід зазначити, що наявність псевдоскладкового механізму голосоутворення була виявлена у 12 хворих із 21.
Отже, проведене дослідження показало,
що застосування сучасних інструментальних
методик, таких як відеоларингостробоскопія
дозволяє об’єктивізувати ларингоскопічну картину при функціональній афонії і визначити основні якісні критерії стробоскопічного дослідження при цьому захворюванні, що сприяє точному встановленню діагнозу.

© Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, О.С. Пойманова, О.О. Коровай, 2017

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Л.А. ТРИНОС, Т.Г. ІВАНЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ АФОНІЇ
В ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Однією з нозологічних форм функціональних дисфоній є функціональна афонія, описана G. Bohme (1969) як істерична або психогенна афонія. За висловом Л.Б. Дмитриева та
співавторів (1990), афонія – безголосся, яке
обумовлене функціональною недостатністю
голосових м’язів, зазвичай центрального походження. Як вказують автори, захворювання
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виникає у людей з лабільною нервовою системою під впливом стресових ситуацій (А.Т. Рябченко, 1964; Л.Б. Дмитриев и соавт. 1990, Т.А.
Шидловська, 2007, 2011). За класифікацією
Т.А. Шидловської та співавторів (2010), функціональна афонія є функціональним порушенням голосу, що супроводжується гіпотонусом
вокальних м’язів.
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Метою даної роботи став аналіз даних
фоніатричного дослідження та результатів проведеного лікування пацієнтів-підлітків з функціональною афонією.
Під нашим наглядом знаходилися 15 пацієнтів у віці від 12 до 16 років з діагнозом функціональна афонія. Слід зазначити, що серед
них було лише 3 особи чоловічої статі. Всі пацієнти звертались зі скаргою на відсутність голосу. Пацієнтам проводився загальний отоларингологічний огляд, непряма ларингоскопія з використанням фоніатричних тестів, відеоларингостробоскопія, електроенцефалографія, реоенцефалографія.
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
спробі фонації, причому у 10 з обстежених мав
місце псевдоскладковий механізм голосоутворення. Голосова функція у всіх була відсутня,
але мав місце звучний кашель. У пацієнтів з
псевдоскладковим механізмом голосоутворення
мав місце здавлений шепіт з характерним призвуком вестибулярних складок.
При проведенні відеоларингостробоскопічного дослідження (відеоларингостробоскоп
“Karl Shtorz”, Німеччина), відмічалося наступне:
слизова гортані запально не змінена, аддукція та
абдукція присутні, повна відсутність вібраторних коливань голосових складок, змикання при
спробі фонації досягається, в усіх випадках –
гіпертонус вестибулярних складок, формування
псевдоскладкового механізму голосоутворення
– у 10 пацієнтів.
Також проводилося електроенцефалографічне та реоенцефалографічне обстеження для
дослідження стану ЦНС та мозкових судин. У
всіх пацієнтів було виявлено нестійкий тонус
судин головного мозку з тенденцією до його
зниження за даними реоенцефалографії. За даними електроенцефалографії у всіх пацієнтів

мало місце подразнення коркових структур головного мозку, у 5 – подразнення коркових та
діенцефальних структур головного мозку.
За даними анамнезу, ЛОР-огляду, фоніатричного огляду, відеоларингостробоскопічного
обстеження пацієнтам був встановлений діагноз
функціональна афонія.
Всім пацієнтам було призначено заспокійливі засоби для стабілізації стану ЦНС, в деяких
випадках ноотропні препарати. Також всім пацієнтам був призначений курс фонопедичної терапії за методикою, яка використовується у фонопедичному кабінеті ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України».
Після відновлення голосової функції пацієнтам проводилася відеоларингостробоскопія.
За даними дослідження у всіх пролікованих нами хворих мали місце вібраторні коливання,
повністю був відсутній гіпертонус вестибулярних складок, наявний при попередніх дослідженнях.
Отже, проведення курсу фонопедичної
терапії (при необхідності на фоні медикаментозного лікування) за наведеною вище методикою
призводить до повного відновлення голосової
функції, а за результатами відеоларингостробоскопії – повного відновлення вібраторних коливань і нормалізації тонусу вестибулярного відділу гортані. При необхідності при наявності
змін за даними додаткових обстежень (РЕГ,
ЕЕГ, консультації спеціалістів) фонопедія здійснюється на фоні системної медикаментозної
терапії.
На нашу думку, при втраті голосової функції і безуспішності його відновлення на протязі нетривалого часу пацієнтами підліткового
віку буде доцільним своєчасне звернення до
фоніатра в профільну лікувальну установу для
поглибленого діагностування та проведення
адекватних заходів по реабілітації голосу. Проведення цілеспрямованого спеціального курсу
фонопедичної терапії приводить до повного відновлення голосової функції у таких випадках.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШЕВЦОВА, О.П. ЯВОРОВСЬКИЙ,
Р.П. БРУХНО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН СТОВБУРОМОЗКОВИХ СТРУКТУР СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА
ЗА ДАНИМИ КОРОТКОЛАТЕНТНИХ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ
У ОПЕРАТОРОВ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗЛИВУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ
ТА СЛАБКОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
У зв’язку з плином науково-технічного
прогресу та розвитком нових галузей виробництва зберігається і тенденція до зростання числа
осіб з професійною приглухуватістю. При цьому
провідним шкідливим фактором на підприємствах залишається інтенсивний виробничий шум,
який впливає на організм працівників різних
професій у поєднанні з іншими факторами виробничого середовища і трудового процесу.
Шум є одним з провідних етіологічних
факторів
сенсоневральної
приглухуватості
(СНП). Тривалий вплив шуму на робітників
«шумових» виробництв призводить до розвитку
професійної приглухуватості, що створює низку
медичних та соціальних проблем.
Вважається, що у робітників шумових
професій спочатку розвиваються порушення у
рецепторних структурах слухового аналізатора,
однак з часом, із збільшенням стажу роботи, а
отже – тривалості шумового впливу, процес
поширюється на вище розташовані відділи слухової системи, в т.ч. стовбуромозкові. Тому є
актуальним дослідження стану центральних
відділів слухового аналізатора даного контингенту працівників.
Не викликає сумніву цінність методу –
реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), як об’єктивного електрофізіологічного тесту в клінічній практиці,
для оцінки функціонального стану провідникових структур і стовбуромозкових відділів слухового аналізатора. Цей метод дозволяє достовірно виявити порушення у функціонуванні
центральних структур слухового аналізатора.
Однак, робіт присвячених дії виробничого шуму на центральні структури слухового
аналізатора за даними (КСВП) у робітників
харчової промисловості нами не знайдено. Тому має сенс дослідження часових характеристик КСВП у робітників «шумових» професій
різних професійних груп харчової промисловості, зокрема, операторів автоматизованого розливу напоїв.
Гігієнічна оцінка умов праці операторів з
розливу напоїв ПАТ «Оболонь» здійснювалась
шляхом вимірювання рівнів шуму, параметрів
мікроклімату, освітленості, оцінки умов праці за
показниками важкості та напруженості праці у
відповідності з загальноприйнятими методами.
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Результати вимірювань оцінювали відповідно до
діючих державних санітарних норм.
Нами було проведено дослідження функції центральних відділів слухового аналізатора у
37 працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» (переважно оператори з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв) за даними
коротколатентних (стовбуромозкових) слухових
викликаних потенціалів. Як контрольну групу
було обстежено 15 практично здорових осіб, які
не мали контакту з виробничим шумом.
Реєстрація коротколатентних слухових
викликаних потенціалів проводилася з використанням загальноприйнятої методики за допомогою аналізуючої системи «Eclipse» фірми
«Interacoustics» (Данія). Найбільш інформативними і часто використовуваними при цьому є
величини часових характеристик КСВП, зокрема їх латентних періодів піків (ЛПП) та міжпікових інтервалів (МПІ). Найбільш інформативними в діагностиці порушень в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора є ЛПП V
хвилі та МПІ I-V КСВП.
В ході гігієнічної оцінки умов праці операторів з розливу напоїв встановлено, що провідним шкідливим фактором виробничого середовища даної групи працівників є шум. Виявлено
перевищення допустимих рівнів шуму на 1-11
дБА. Також виявлено відхилення від нормативних величин на окремих робочих місцях параметрів мікроклімату і показників важкості і напруженості праці.
За даними реєстрації КСВП у обстежуваних працівників «шумових» професій були виявлені порушення у функціонуванні стовбуромозкових структур слухового аналізатора, що
проявлялося у змінах форми отриманої кривої (у
вигляді певної її згладженості, меншої амплітуди деяких піків, зміни часових характеристик
компонентів – їх подовження). Як правило, такі
зміни були симетричними.
Нами було проведено аналіз середньостатистичних значень часових характеристик
КСВП (ЛПП та МПІ) обстежених працівників та
виконано порівняльний аналіз з контрольною
групою. Проведені дослідження виявили, що у
досліджуваних працівників «шумових» професій достовірної різниці в ЛПП І, ІІ, ІІІ, КСВП
порівняно з контролем не виявлено. Однак, була
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виявлена достовірна різниця між показниками
ЛПП IV та V хвилі КСВП в основній та контрольній групах. Так, ЛПП IV хвилі у обстежених
робітників склав 5,12±0,04 мс, а в контрольній
групі – 4,87±0,03 мс (t=5,00; P<0,01), для ЛПП V
хвилі відповідний показник склав 5,74±0,03 мс
при контрольному значенні 5,52±0,03 мс (t=5,19;
P<0,01). Це свідчить про порушення у стовбуромозковому відділі слухового аналізатора у
обстежених працівників.
Про порушення у стовбуромозкових
структурах слухового аналізатора у обстежених
працівників «шумових» професій свідчить і достовірне збільшення (t=3,6; P<0,01) міжпікових
інтервалів I-V КСВП у основній групі в порівнянні з контрольною (4,14±0,04 мс та 3,96±0,03
мс відповідно).
Отже, у робітників «шумових» професій
харчової промисловості, згідно проведених досліджень, страждають і стовбуромозкові структури слухового аналізатора, про що свідчить
достовірне збільшення ЛПП V хвилі КСВП і
МПІ I-V. Все це свідчить, що уже при незначних
сенсоневральних порушеннях слуху у робітників, які зазнають впливу шуму та інших факторів виробничого середовища, мають місце функціональні зміни в стовбуромозкових структурах слухового аналізатора.
Виявлені порушення в стовбуромозкових
структурах обстежених робітників очевидно
пов'язані з впливом виробничих факторів, і в
першу чергу шуму. Результати проведених досліджень поглиблюють наші знання щодо процесів, які відбуваються у центральних відділах
слухового аналізатора при дії виробничого шу-

му і будуть сприяти підвищенню якості діагностики СНП шумового ґенезу у робітників харчової промисловості, в першу чергу операторів з
розливу напоїв, та ефективності проведення лікувально-профілактичних заходів у таких працівників.
Висновки:
Провідним шкідливим фактором виробничого середовища операторів з розливу напоїв
є шум. Зафіксовано перевищення допустимих
рівнів шуму на більшості робочих місць операторів з розливу на 1-11 дБА.
За даними КСВП виявлено порушення в
стовбуромозкових структурах слухового аналізатора у працівників «шумових» професій, про
що свідчить достовірне (P<0,01) збільшення у
них ЛПП V хвилі і МПІ I-V КСВП порівняно з
контролем. Це свідчить про дисфункцію
центральних, зокрема, стовбуромозкових, структур слухового аналізатора у обстежених робітників, що, очевидно, обумовлено дією на них
інтенсивного виробничого шуму та інших факторів виробничого середовища, зокрема, несприятливого мікроклімату, несприятливих
умов праці за показниками важкості та напруженості праці.
Отримані дані щодо функціонального
стану стовбуромозкових структур слухового
аналізатора поглиблюють розуміння особливостей патогенезу професійної СНП і можуть бути використані при проведенні профілактичних
медичних оглядів, вирішенні питань трудової
експертизи робітників «шумових» професій та
проведенні лікувально-профілактичних заходів.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО,
К.В. ОВСЯНИК, Г.С. СЕРБИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЦНС У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ
ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ШУМОВОГО ТА СУДИННОГО ГЕНЕЗУ
До тепер одним із основних етіологічних
факторів в розвитку сенсоневральної приглухуватості (СНП) є шумовий вплив та серцевосудинні захворювання на що вказували багато
авторів (Ю.В. Кундієв та співав., 2008; Н.В. Резанова и соавт., 2017; А.А. Белоусов, 2017; Д.І.
Заболотний та співав., 2011; Fetoni, 2009;
Flizabeth, 2009; Khrabrikov, 2012 та ін.).
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При цьому стану периферійного відділу
слухового аналізатора присвячена переважна
більшість робіт, які стосуються СНП. В роботах
Т.В. Шидловської і співав., 2006; М.С. Козака,
2006; Т.А. Шидловської, 2011; Т.А. Шидловської, В.А. Гвоздевского та ін., 2017 дана характеристика і центральних відділів слухового аналізатора за даними слухових викликаних потенці-
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алів коротколатентних (КСВП) та довголатентних (ДСВП).
В ряді робіт показано і значення електроенцефалографії (ЕЕГ) при СНП (Т.В. Шидловська та співавт., 2006; М.С. Козак, 2006; Т.А.
Шидловська, В.Н. Герасименко, 2010; Т.А. Шидловська, 2011 та ін.).
При цьому відомо, що СНП негативно
впливає на якість життя, особливо з помірно
вираженим порушенням функції звукосприйняття, коли виникають утруднення в спілкуванні у таких хворих (В.Б. Панкова и соавт., 2009;
Ф.В. Семенов и соавт., 2008; Westerlaken et al.,
2007 та ін.).
Мета роботи – дослідити стан ЦНС за даними ЕЕГ у хворих з помірно вираженою СНП
шумового та судинного ґенезу і провести їх порівняльний аналіз, що буде сприяти підвищенню якості діагностики та ефективності лікування.
Для досягнення поставленої мети було
обстежено 60 хворих з помірно вираженою СНП
(по 30 хворих в групі відповідно шумового та
судинного ґенезу) у віці від 30 до 50 років. Контролем слугували 15 здорових нормальночуючих осіб віком (18-30) років. Всього було обстежено 75 осіб.
Аудіометричне обстеження та дослідження часових характеристик КСВП і ДСВП і ЕЕГ
виконували за загальноприйнятими методиками.
Проведені дослідження дозволили виявити наступне. За даними порогової аудіометрії у
досліджуваних хворих обох груп мало місце
обмежене порушення слуху по типу звукосприйняття переважно в області мезіобазальної
частини завитки. Зазначимо також, що при
практично однакових порушеннях слуху за даними порогової тональної аудіометрії у хворих с
СНП шумового ґенезу мали місце більш виражені зміни в показниках мовної аудіометрії за
тестом Г.Н. Гринберга, Л.Р. Зиндера.
Крім того, практично при однакових показниках тональної аудіометрії в обох групах,
більш виражені порушення спостерігалися і за
даними як тривалості латентних періодів піків
(ЛПП) КСВП так і ДСВП у хворих з СНП шумового ґенезу порівняно з хворими з СНП судинного походження. Про це свідчили достовір-

не подовження ЛПП V хвилі КСВП та МПІ I-V і
латентного періоду (Р<0,05) N2 ДСВП порівняно з нормою.
Всі досліджувані хворі обох груп відмічали скарги на проблеми в спілкуванні, часто підвищену дратівливість, порушення сну, шум у
вухах, запаморочення, головний біль тощо, що
відбивалося на якості їх життя.
За даними ЕЕГ виявлено, що в усіх хворих з помірно вираженою СНП як судинного,
так і, особливо, шумового ґенезу мали місце
явища подразнення коркових структур головного мозку. Про це свідчили наявність гострих
піків хвиль та достовірне (p<0,05) збільшення
відсоткового вмісту бета-ритму у скроневих відведенні до 30,6±3,1% при нормі 19,6±2,2% у
хворих з СНП шумового ґенезу та до –
22,9±2,3% – судинного. Отже, більш вираженими порушеннями в коркових структурах головного мозку за даними ЕЕГ були у хворих з СНП
шумового походження.
Крім того, у хворих з СНП шумового ґенезу, у 26,6% випадків мала місце і дисфункція
в діенцефальних та діенцефально-стовбуромозкових структурах головного мозку.
На ЕЕГ у таких хворих мала місце поява
високоамплітудних і гострих хвиль, білатерально асинхронних спалахів аномальних потенціалів, а також нерегулярних повільних хвиль.
Таких хворих зазвичай турбували порушення сну, збудливість, запаморочення, вушний
шум, тяжкість в області потилиці та ін.
Результати проведених досліджень свідчить про доцільність враховування даних про
стан ЦНС за показниками ЕЕГ при діагностиці
та лікуванні хворих з СНП шумового та судинного ґенезу. Це буде сприяти проведенню цілеспрямованого лікування хворих з помірно вираженою СНП шумового та судинного ґенезу з
урахуванням стану ЦНС за даними ЕЕГ та
отриманню більш ефективних результатів при
лікуванні зазначених хворих.
Отримані дані також будуть корисними
при проведенні експертизи працездатності, особливо у хворих з СНП шумового походження,
коли при цьому будуть використовуватися
об’єктивні критерії за даними ЕЕГ про стан їх
ЦНС.

© Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська, М.С. Козак, Ю.М. Козак-Волошаненко, К.В. Овсяник, Г.С. Сербин,
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРЕЛАКРИМАЛЬНИЙ ДОСТУП
ПРИ ЕНДОСКОПІЧНІЙ ЕНДОНАЗАЛЬНІЙ ГАЙМОРОТОМІЇ
Ендоскопічні доступи в хірургії верхньощелепної пазухи на сьогоднішній день широко
впроваджені в практику отоларинголога. Розширення природного сполучення пазухи в середньому носовому ході із застосуванням бокової
оптики та вигнутих інструментів на на даний
час є рутинною операцією при різних формах
верхньощелепних синуситів, а також для видалення деяких новоутворень. В той же час при
ендоскопічних доступах через середній носовий
хід прелакримальна бухта пазухи є «сліпою»
зоною для жорстких ендоскопів з боковим оглядом і недосяжна для стандартних вигнутих інструментів. Використання фіброскопів в значній
мірі вирішує проблему візуалізації прелакримальної бухти, але видалення патологічно змінених тканин з цієї ділянки в ряді випадків залишається проблематичним. Традиційний ендоскопічний доступ через передню стінку верхньощелепної пазухи пов’язаний з можливістю
травми альвеолярних гілок інфраорбітального
нерва, що призводить до втрати чутливості в
зоні його іннервації та виникненню інших неврологічних симптомів (парестезії, стійкий больовий синдром). Ефективним ендоназальним
доступом при пухлинах з локалізацією в будьяких відділах пазухи, в тому числі і в прелакримальній бухті та в ділянці передньої стінки (при
її повному збереженні) є ендоскопічна медіальна максіллотомія, яка за радикальністю відповідає майже гайморотомії за Денкером. В той же
час ендоскопічна медіальна максіллотомія в
класичному виконані може привести до розвитку синдрому «пустого» носа. В зв’язку з цим на
сьогоднішній день розробляються нові малоінвазивні і в той же час ефективні ендоназальні
підходи в ендоскопічній хірургії верхньощелепної пазухи, зокрема прелакримальний доступ.
Методика втручання полягає в наступному.
Виконується розріз слизової попереду від
гачкоподібного відростка до переднього кінця
нижньої носової раковини. Решітчаста лійка
відкривається шляхом відшарування мукоперіостального клаптя заднього краю розрізу разом із
гачкоподібним відростком, який видаляється
лише за умови його патологічних змін. За необхідності природне сполучення верхньощелепної
пазухи розширюється по ходу півмісяцевої щілини. Кістковими викушувачами, борами чи

долотами знімається кістковий масив навколо
носослізного каналу та вперед від нього, розкриваючи прелакримальну бухту, носослізний
канал при цьому зберігається. При необхідності
доступ може бути розширеним до дна порожнини носа. Під контролем стандартних ендоскопів
виконується втручання в будь-яких відділах пазухи, за необхідності зняття кортикального шару кісткової стінки пазухи в місці прикріплення
пухлини застосовуються ендоназальні бори. Розріз слизової оболонки в кінці операції зашивається.
Зазначений доступ в 2016 році впроваджено в роботу в Центрі патології ЛОР органів
Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС. З 2016 року
виконано 127 ендоскопічних операцій на гайморових пазухах, з них 116 ендоназальних ендоскопічних гайморотомій через середній носовий
хід, 2 ендоскопічні медіальні максіллотомії, 9
ендоназальних ендоскопічних гайморотомій
прелакримальним доступом. Прелакримальний
доступ використано для операції з приводу кіст
з відповідною локалізацією в 6 випадках, з приводу поліпозного верхньощелепного синуситу –
1, мукоцелє верхньощелепного синуса – 1, інвертованої папіломи верхньощелепного синуса
– 1. Всі операції виконані в запланованому
об’ємі, досягнуто цілі втручання. Ускладнень
під час втручання та в післяопераційному періоді не було.
Ендоскопічний прелакримальний доступ
технічно більш складний, порівняно з ендоскопічною гайморотомією через середній носовий
хід, і застосовується в окремих випадках, при
необхідності видалення кіст, поліпів чи пухлин
із прелакримальної бухти пазухи під ендоскопічним контролем. Прелакримальний доступ дозволяє ефективно оперувати в важкодоступних
ділянках пазухи навіть з використанням агресивних інструментів, без застосування радикальних хірургічних підходів, що пов’язані із перетином носослізного каналу чи альвеолярних
гілок інфраорбітального нерва. Застосування
прелакримального доступу дозволяє чітко ідентифікувати та розширювати природне сполучення гайморової пазухи (в деяких випадках
повністю зберігаючи гачкоподібний відросток)
і, таким чином, забезпечує кращий функціональний результат.

© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, 2017
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В.О. ШКОРБОТУН, С.С. САМОЙЛЕНКО, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.О. ЛАКИЗА,
В.В. КРИВША, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В
ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІГОТОВЦІ ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА
Відповідно до наказів МОЗ України №
751 від 28.09.2012 р. «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі
стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України» та «Уніфікованої методики з розробки локальних протоколів медичної допомоги для закладів охорони здоров’я» від 06.12.2012, в галузі охорони
здоров’я України відбувається важливий процес
– побудова якісно нової системи стандартизації
медичної допомоги на основі використання методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів та локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини.
На кафедрі оториноларингології НМАПО
імені П.Л. Шупика на циклах спеціалізації та
підвищення кваліфікації лікарів з питань профілактики, діагностики та лікування пацієнтів із
отоларингологічними захворюваннями у програми післядипломної підготовки отоларингологів включено вивчення адаптованих клінічних
настанов та уніфікованих клінічних протоколів,
затверджених МОЗ № 916 від 30.12.2015. На
даний час в отоларингології підготовлено і затверджено за цими вимогами «Уніфікований
клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Гострий риносинусит»
(№ 85 від 11.02.2016). Цей протокол викладається в рамках теми «Запальні захворювання
носа та приносових синусів».
Уніфікований клінічний протокол – це
документ, який допомагає лікарю актуалізувати
свої знання з тієї чи іншої проблеми та зрозуміти сучасні вимоги до повсякденної медичної
практики. Він розробляється на основі доказової
медицини, проте відповідно до можливостей
системи охорони здоров’я України. Головна
вимога до цього документа – він має бути таким, щоб держава могла гарантувати його виконання. Тому уніфікований клінічний протокол –
це як мінімальний і одночасно гарантований
стандарт якості надання медичної допомоги.
Тобто, якщо пацієнту не виконано те, що зазначено в уніфікованому клінічному протоколі, то
мови про надання адекватної медичної допомоги йти не може. Уніфікований клінічний протокол – це «узагальнені вимоги» по країні.
Локальний протокол принципово відрізняється від уніфікованого тим, що він повністю
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має бути інтегрований у діяльність того чи іншого закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), для якого
він стане локальним стандартом з маршрутом
пацієнта. Локальний протокол може відрізнятися від уніфікованого, якщо для цього наведено
письмові аргументи. В кожній лікарні уніфікований клінічний протокол працює лише тоді,
коли він створений з врахуванням як уніфікованого протоколу так і можливостей закладу. Локальний протокол – це єдиний інструмент впровадження уніфікованого протоколу в практику.
Адаптована клінічна настанова є зрізом
актуальних наукових знань за проблемою. Тобто по суті – це систематично опрацьовані літературні дані у вигляді систематичних оглядів,
зокрема метааналізів, а також з окремих первинних наукових публікацій. Найголовніша вимога – це систематичний пошук і критична оцінка виявлених публікацій, все це зводиться в
один документ і формується настанова. У розвинених країнах настанови вважаються актуальними близько 3 років, і у разі появи нових
значимих доказів настанова може бути переглянута достроково. Проте це не означає, що вона
має бути змінена. Вона просто має бути переглянута й оновлена за потреби. Інформація, наведена в адаптованій клінічній настанові, дозволяє
нам обмежити максимальну якість медичної
допомоги. І всі процедури та втручання, які
проводяться, окрім того, що написано в адаптованій клінічній настанові, слід тлумачити як
зайві, недоцільні, необґрунтовані, якщо для цього немає відповідного підтвердження в історії
хвороби.
Є уявлення про мінімальний рівень медичної допомоги – уніфікований клінічний протокол, і є уявлення про те, в якому напрямку необхідно розвивати медичну допомогу, її ресурси,
матеріально-технічне забезпечення тощо – адаптована клінічна настанова.
Лікарня має забезпечити пацієнту медичну допомогу згідно з вимогами уніфікованого
клінічного протоколу. Але дуже часто лікарня
цього зробити не може за з огляду на свої можливості. Тому локальний протокол – це не завжди документ одного ЗОЗ. Це може бути документ декількох ЗОЗ. Локальний протокол затверджується наказом головного лікаря і
обов’язково погоджується органом управління
охорони здоров’я регіонального рівня, зазвичай
обласного. Відповідно, і закупівля медичних
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послуг незалежно від форми власності ЗОЗ може бути виправданою, якщо в державних і комунальних закладах неможливо надати допомогу в обсягах, визначених уніфікованим клінічним протоколом. За законодавством ЗОЗ зо-

бов’язаний розробляти локальний протокол із
метою забезпечення впровадження вимог галузевих стандартів, а також удосконалювати його
відповідно до нових доказів ефективності медичних втручань.

© В.О. Шкорботун, С.С. Самойленко, О.О. Пелешенко, С.О. Лакиза, В.В. Кривша, Я.В. Шкорботун, 2017

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕНДОРИНОХІРУРГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕДНІХ ВІДДІЛІВ
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСА З ВРАХУВАННЯМ АНАТОМІЧНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕДІАЛЬНОЇ СТІНКИ ТА АЛЬВЕОЛЯРНОЇ БУХТИ
Сучасна ендоскопічна ринохірургія передбачає санацію патологічного процесу, створення умов для самоочищення синуса та малоінвазивність втручання. Одна із важливих складових малоінвазивності – це максимально ощадливе відношення до мукоперіосту синуса в ділянках, які задіюються при синусліфтингу та
дентальній імплантації, що в останній час стає
все більш актуальним. Особливо складно санувати при ендоринохірургічних підходах прелакримальну та передньо-медіальні відділи альвеолярної бухти.
З метою оптимізації вибору хірургічного
доступу до верхньощелепного синуса, нами в
отоларингологічному відділенні державної наукової установи «Науково-практичного центру
профілактичної та клінічної медицини» державного управління справами було проконсультовано і вивчено за даними 3D конусної
комп’ютерної томографії приносових пазух
співвідношення основних анатомічних утворень
медіальної стінки та альвеолярної бухти верхньощелепної пазухи у 93 хворих. В тому числі –
68 осіб після синусліфтинга, у яких вивчалось
розміщення меж остеопластичного матеріалу
відносно вищезазначених анатомічних утворень.
Вік пацієнтів був від 19 до 69 років. Серед
них: чоловіків – 52 (55,9%), жінок – 41 (44,1%).
Встановлено, що прелакримальна бухта
формується переважно за рахунок випинання в
просвіт синуса носо-сльозного каналу, що унеможливлює огляд її медіальних ділянок через
антростому в середньому носовому ході. У більшості випадків медіальна межа прелакримальної бухти розміщувалась на одному рівні із
латеральною стінкою носової порожнини в ділянці прикріплення нижньої носової раковини –
54,8%, в 4,7% випадків – медіальніше, а у 40,5%
– медіальна межа знаходилась назовні від вказаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ного рівня. Глибина прелакримальної бухти в
середньому становила 6,3±2,7 мм.
Аналізуючи анатомічні особливості розташування прелакримальної бухти, відмічено
обмеженість її візуального контролю ригідними
ендоскопами при антростомії через середній
носовий хід. Достатня візуалізація прелакримальної бухти забезпечується при формуванні доступу до неї на рівні прикріплення переднього
краю нижньої носової раковини (прелакримальний доступ), при цьому відстань від місця доступу до передньої межі верхньощелепного синуса складає 5,7±2,7 мм. При такому хірургічному підході прелакримальна бухта є повністю
доступна для традиційних інструментів та огляду за допомогою ендоскопу з кутом оптичної
вісі до 30ᵒ.
Необхідно відмітити, що нижня межа розширення доступу до вказаної ділянки на рівні
прикріплення нижньої носової раковини, для
уникнення додаткового травмування періосту,
має бути на 5 мм вище від дна носової порожнини. Ця відстань визначена на основі дослідження розміщення остеопластичного матеріалу
у стоматологічних пацієнтів після синусліфтингу.
Складною для санації ділянкою верхньощелепного синуса є медіальна частина прелакримальної бухти. В переважаючої більшості випадків відмічається, що її медіальні відділи розміщені медіальніше вертикального рівня медіальної стінки синуса (97,7% вимірів) і середнє
відхилення альвеолярної бухти досередини відносно рівня медіальної стінки верхньощелепного синуса склало 4,3±2,4 мм (максимальне відхилення - 10,3 мм). Виявлені особливості будови синуса підтверджують неможливість візуального контролю за санацією патологічного
процесу у вказаних ділянках під час формування
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хірургічного доступу навіть через широку антростому в середньому носовому ході.
Висновки: Повна візуалізація стінок прелакримальної бухти та передньо-медіальних
відділів альвеолярної бухти при доступі через
антростому в середньому носовому ході у переважній більшості випадків проблематична.
Для досягнення надійної візуалізації вказаної ділянки, перевагу слід надати інтраназальному прелакримальному підході чи комбінованому доступу з використанням трансвесибулярного чи інфратурбінального введення кутового
ендоскопа з виконанням інструментальних маніпуляцій через антростому.

Ендоназальний прелакримальний доступ
слід виконувати на рівні прикріплення переднього краю нижньої носової раковини, при
цьому зважати на можливість розширення допереду від вказаного орієнтиру до 5,7 мм, а
донизу – до рівня 5 мм вище дна носової порожнини.
Для виконання ревізії прелакримальної та
альвеолярної бухт при доступі через антростому
слід використовувати інструментарій що має
форму, яка б дозволила при введенні через розширений остіомемеатальний комплекс огинати
нососльозний канал чи випинання медіальної
стінки відповідно.

© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Т.Г. Кунах, 2017

В.О. ШКОРБОТУН, С.О. ЛАКИЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПЕРЕВАГИ “ЗАКРИТОЇ” ТА КОМБІНОВАНОЇ МЕТОДИК ДРЕНУВАННЯ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ РАНИ У ХВОРИХ З ГЛИБОКОЮ ФЛЕГМОНОЮ ШИЇ
ТОНЗИЛОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Незважаючи на певні успіхи у профілактиці, розпізнаванні та лікуванні гнійних процесів глибоких клітковинних просторів шиї, захворюваність цією патологією не має тенденції
до зменшення. Несвоєчасна і нерідко помилкова
діагностика,затримка з хірургічним втручанням,
неадекватний вибір обсягу операції у пацієнтів
із зазначеною патологією призводять до розвитку небезпечних ускладнень – пневмонія, медіастиніт, сепсис, тромбози судин, кровотеча, поліорганна недостатність, тощо. Особливо небезпечними є гнійно-некротичні флегмони шиї
(ФШ), які характеризуються швидкоплинним
перебігом та вираженим інтоксикаційним синдромом і нерідко закінчуються летально.
Разом з тим, немало питань ефективного
лікування цієї патології на сьогодні залишаються дискусійними. Серед них: вибір доступу до
гнояків шиї, методика ведення післяопераційної
рани, використання «відкритого» чи «закритого» способів дренування розкритих абсцесів чи
флегмони, визначення необхідного об’єму резекції тканин під час втручання та при планових
ревізіях рани, доцільності превентивних втручань для попередження розвитку медіастиніту,
тривалості очікування ефекту від консервативної терапії, тощо.
Незважаючи на існуючі розбіжності у виборі способу оперативного втручання, домінуючою методикою лікування ФШ залишається від-
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крите хірургічне втручання з обов’язковою санацією, дренуванням і післяопераційною інтенсивною антибактеріальною та дезінтоксикаційною терапією. Але ефективність традиційної
методики відкритого ведення рани при гнійносептичних процесах на даний час є предметом
дискусії серед хірургів. На основі більш ніж 20річного досвіду оперативних втручань у клініці
оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика ми прийшли до висновку про необхідність
впровадження нових методик оперативного
втручання, зокрема, так званих «закритої» і
«комбінованої». Звісно, що саме хірургічне лікування має проводитись з урахуванням сучасних вимог гнійної хірургії і полягати у розкритті
гнійного осередка, некректомії та дренування
рани широкими, як правило, множинними розрізами з ревізією всіх уражених запаленням клітковинних просторів шиї; включаючи, при необхідності, медіастинотомію та дренування межистіння.
Ми провели ретроспективний аналіз ефективності лікування 135 пацієнтів з гнійносептичними процесами шиї 2 груп пацієнтів,
основної (38 хворих) і контрольної (97 хворих).
В контрольній групі застосовувалися принципи
оперативного лікування, викладені в класичній
хірургічній літературі: повноцінна ревізія гнійного осередку з урахуванням анатомічних особливостей локалізації гнійника та наступним
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

дренуванням гнійної порожнини. Рану залишали
відкритою. У післяопераційному періоді проводилися щоденні перев’язки із промиванням,
дренуванням рани турундами із антисептиком.
У пацієнтів основної групи застосували «закриту» або «комбіновану» методику ведення рани.
З метою підвищення ефективності санації ран
після розкриття гнійних процесів глибоких клітковинних просторів шиї використовували метод
пасивного проточно-відтокового лаважу, який
полягає у дренуванні глибоких сліпих кишень
гнійника спареними поліхлорвініловими трубками, з розташуванням їх у краніальному та каудальному напрямах, таким чином, щоб кінці
останніх досягали зони локалізації первинного
вогнища та шляхів поширення гнійного процесу. Слід зазначити, що з огляду на близьке розташування магістральних судин при ФШ, ми
використовували виключно м’які поліхлорвінілові трубки середнього діаметру. Зовнішні кінці
дренажів ми виводили назовні через окремі контрапертури і фіксували двома (внутрішнім та
зовнішнім) швами до шкіри. При цьому, для
попередження просочування промивної рідини
через шви, цервікотомну рану зашивали герметично. В одну із трубок крапельним методом
вводили розчин антисептику, через іншу здійснювався відтік промивної рідини. Періодично,
2-3 рази на добу проводили активний лаваж

(струменеві промивання рани із під’єднаним до
нижньої трубки вакуум-аспіратором). У 12 випадках (масивні гнійно-некротичні процеси),
незалежно від радикальності первинного оперативного втручання, через 3 – 4 дні прогнозовано
потребували планових, етапних ревізій рани.
Летальність склала – 5,9%
Переваги закритого методу лікування
глибоких абсцесів та флегмон шиї:
1) запобігання контамінації рани вторинною внутрішньо-лікарняною мікрофлорою;
2) зменшення всмоктування токсинів за
рахунок постійного лаважу порожнини рани
антисептиком;
3) протекція судинно-нервового пучка
шиї (профілактика флебіту вн. яремної вени та
ішемічних змін та некрозу стінки сонної артерії
із загрозою ерозивної кровотечі);
4) скорочення термінів очищення поверхні рани та появи грануляцій, попередження грубих деформуючих післяопераційних рубців, які
виникають після відкритого ведення рани.
Отримані результати застосування такої
методики свідчать, що у порівнянні із класичною методикою,удосконалені методи хірургічного лікування ФШ сприяють більш швидкій
елімінації збудника, очищенню рани і зменшенню термінів перебування хворого у стаціонарі.
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С.Є. ЯРЕМЧУК, Т.Б. ЗЕМЛЯК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ШЕСТИХВИЛИННОГО ТЕСТУ ХОДЬБИ
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ХВОРИХ
З ДВОБІЧНИМИ РУХОВИМИ РОЗЛАДАМИ ГОРТАНІ
Наявність вентиляційної обструктивної
недостатності зовнішнього дихання у пацієнтів з
білатеральними руховими порушеннями гортані
обумовлює значне зниження якості життя даної
категорії хворих. Це в першу чергу, демонструється обмеженнями повсякденної активності
особи (догляд за собою та хатні справи, переміщення в та поза своїм помешканням, зустріч з
оточуючими та ін), які потребують фізичних
навантаження малої та середньої інтенсивності.
Водночас, іноді визначається невідповідність
між об’єктивними спірометричними показниками функції зовнішнього дихання і суб’єктивним
відчуттям нестачі повітря у хворого, його спроможністю виконувати навіть незначні динамічні
м’язеві навантаження. Це пояснюється складЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ним ланцюгом негайних та довгострокових механізмів компенсації організму у відповідь на
обмеження здатності системи зовнішнього дихання забезпечити нормальний газовий склад
крові. На даний час для оцінки толерантності
хворих з захворюваннями дихальної системи до
фізичних навантажень та визначенні напруги
компенсаторних механізмів рекомендованим є
проведення низки функціональних проб, серед
яких найбільш фізіологічним, простим та в той
же час інформативним є 6-хвилинний тест ходьби (6-MWT).
Дослідження фізичної адаптованості за
допомогою 6-хвилинного тесту ходьби було виконано 34 хворим (31 жінки і 3 чоловіка) з двобічними руховими розладами гортані, що мали
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обструктивним тип дихальної недостатності
віком від 22 до 69 років та перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні РВХ ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Першу групу (n=16)
становили хворі з легким та помірним (ОФВ1
79-50%) ступенем вентиляційних порушень обструктивного типу, другу групу (n=18) з важким
та вкрай важким (ОФВ1 <35-50%) ступенем даних порушень. Тест 6-хвилинної ходьби (6MWT) застосовувався згідно до стандартного
протоколу American Thoracic Society (2002). Пацієнти були проінструктовані стосовно мети
тесту, їм було запропоновано здійснювати ходьбу на відстані (з виміряною довжиною) у власному темпі протягом 6 хвилин. Пацієнтам при
необхідності було дозволено зупинятись та відпочивати під час тесту, при змозі з подальшим
продовженням ходьби. Для порівняння використовувались величини отримані при підрахунку
згідно рекомендованих формул обчислення прогнозованої довжини дистанції з урахуванням
статі, віку та зросту. Для чоловіків очікувана
дистанція 6-MWT в метрах = 218+(5,14* зріст,
см -5,32*вік) - 1,80*вага, кг + 51,31. Для жінок
очікувана дистанція 6-MWT в метрах =
218+(5,14* зріст, см - 5,32*вік) - 1,80*вага, кг.
Як один з показових клінічних критеріїв дихальної недостатності нами було обрано оцінювання задишки у пацієнта до та після проведення функціонального тесту. Оцінка задишки
здійснювалася за 10-бальною шкалою за Боргом.
При аналізі отриманих даних нами було
виявлене таке. У 1-й групі до проведення тесту
3 пацієнти (18,8%) оцінили задишку як помірну
(3 бали), 1 (6,25%) – ближче до важкої (4 бали),
решта 12 (75,0%) – як слабку (2 бали). За результатами 6-хвилинного тесту ходьби хворих з
легким та помірним ступенем обструктивних
вентиляційних порушень середнє значення
пройденої хворими відстані було знижено на
39,55±3,23%, в порівнянні з розрахованою згідно затверджених формул нормою. У 7-х
(43,75%) пацієнтів 1-ї групи пройдена відстань
була нижча від заданої на >45,0% . Після виконання тесту 9 (56,25%) пацієнтів не змінили
свого оцінювання задишки, 4 (25,0%) пацієнти
оцінили задишку як важку (5 балів), 3 (18,75%)
– ближче до важкої (4 балів), 2 (12,5%) – як помірну, 7 (43,75%) – як слабку.
У 2-й групі досліджуваних хворих до
проведення тесту 4 (22,2%) пацієнти оцінили
свою задишку як дуже важку (6 балів), інші 12
(66,7%) - ближче до важкої (4бали), 2 (11,1%) як
дуже дуже важку (7 балів). За результатами 6хвилинного тесту ходьби середнє значення
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пройденої хворими відстані було нижчим від
прорахованого згідно формул в середньому на
53,73±2,72%. З усіх хворих 2-ї групи- у 5
(27,8%) пацієнтів пройдена відстань була нижча
від від заданої на <45%. Після проведення функціонального тесту оцінювання задишки як
важкої (5 балів) було дано 9 (50%) пацієнтами,
ближче до важкої (4 бали) – 3(16,7%) хворими, 6
(33,3%) пацієнтів оцінили задишку як максимальну. При аналізі отриманих даних були враховані конституціональні особливості хворих. Так,
в 1-й групі хворих з білатеральними руховими
розладами гортані середнє значення ІМТ (індекс
маси тіла), вирахуваного згідно рекомендацій
ВООЗ (2004) становили 26,38 ± 1,24 , у 2-й групі
29,33± 1. Даний критерій є обов’язковим при
оцінюванні функціональної адаптованості, адже,
надлишкова вага та ожиріння супроводжується
зниженням толерантності до фізичних навантажень. Це є результатом обмеження руху діафрагми та ослабленням дихальної мускулатури у
людей з ожирінням та метаболічними змінами,
що зменшують утилізацію кисню тканинами.
Таким чином, зменшуючи адаптаційні можливості серцево-судинної та респіраторної систем
системи під час функціонального тесту.
Отже, результати функціональних тестів
засвідчили зниження толерантності до фізичних
навантажень у пацієнтів з руховими розладами
гортані як у 2, так і у 1 групі. Великий відсоток
хворих 43,75% 1-ї групи (легких та помірних
обструктивних порушень дихання), що мають
значно зменшене значення пройденої дистанції
у тесті адаптації демонструє виснаженість компенсаторних механізмів у даного контингенту
навіть при умові відносно невеликих знижень
параметрів ОФВ1. Зміна характеру диспное визначається лише у 7 пацієнтів, що відображає
адаптованість організму до умов порушеного
дихання.
У випадку 2-ї групи виражене зменшення
величин пройдених дистанції визначається у
72,2% випадків, що засвідчує виражену декомпенсацію організму. Також характеристика задишки хворими у бік максимальної визначається у більшості випадків як результат дезадаптації.
Таким чином, застосування 6-хвилинного
тесту ходьби дає змогу оцінити ступінь компенсації дихальних порушень з врахуванням напруженості та ефективності адаптаційнокомпенсаторних механізмів у пацієнтів з руховими розладами гортані при виконанні динамічного фізичного навантаження. Показники функціонального тесту слід розглядати у взаємозв’язку з величинами індексу маси тіла хворого, що дасть можливість враховувати гемодиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

намічний (циркуляторно-метаболічний) тип
зниження фізичної працездатності в поєднанні з
респіраторним типом у пацієнтів з надлишко-

вою вагою тіла, а отже, більш патогенетично
обґрунтовано здійснити трактування отриманих
результатів.

© С.Є. Яремчук, Т.Б. Земляк, 2017

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
НОВЕ В ЛІКУВАННІ ФАРИНГІТУ
Інфекції верхніх дихальних шляхів (ІВДП)
відносяться до найбільш поширених гострих інфекційних захворювань і можуть стати причиною запалення горла (фарингіт). Фарингіт – запальне захворювання слизових оболонок і глибинних структур глотки. Гострий біль в горлі, яка
характерна для таких станів як фарингіт, тонзиліт
і ларингіт, відноситься до однієї з найбільш поширених скарг, з якими пацієнти звертаються до
лікаря. Відомо, що приблизно 70% фарингітів
викликаються вірусами, серед яких відзначають
риновіруси, коронавіруси, респіраторний синцитіальним вірус, аденовірус, віруси грипу і парагрипу. Найбільш типовим збудником гострого
фарингіту є риновіруси. Дослідження останніх
років показують, що їх значення стрімко зростає,
і тепер риновіруси відповідальні більш ніж за
80% випадків. Вірусне інфікування часто є лише
першою фазою захворювання, і «прокладає
шлях» для подальшої бактеріальної інфекції.
Для клінічної картини гострого фарингіту
характерні першіння, сухість, дискомфорт і болі
в горлі при ковтанні рідше – загальне нездужання, підвищення температури.
Для клінічної картини хронічного фарингіту не характерні підвищення температури і
істотне погіршення загального стану, тому достатньо симптоматичного лікування.
Неускладнений фарингіт зазвичай не вимагає системного призначення антибіотиків. У
цій ситуації стає обґрунтованим проведення не
системної, а місцевої антимікробної та протизапальної терапії, яка може бути призначена у вигляді моно терапії.
Симптоматичні препарати, які використовуються у вигляді полоскань, інсуфляцій, інгаляцій, не показали достатню ефективність в
порівнянні з твердими лікарськими формами
для розсмоктування (таблетками, пастилки, льодяниками).
Ідеальні вимоги до препаратів що наносяться на слизову оболонку є:
• широкий спектр антимікробної дії, бажано включаючи противірусну активність;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

• наявність протизапального компоненту,
який істотно зменшує біль в горлі, знімає набряк
для комфорту пацієнта.
• відсутність токсичного ефекту і низька
швидкість абсорбції зі слизових оболонок;
низька алергенність;
На сьогоднішній день препаратом, який в
повній мірі відповідає даним вимогам являться
«Септолете Тотал». Це європейський препарат
виробництва компанії КРКА (Словенія) відноситься до категорії безрецептурних препаратів,
входить до складу давно відомого в Україні
бренду Септолете. Він випускається у формі
льодяників для розсмоктування та у формі
спрею і може і застосовуватися у дорослих та
дітей старше 6 років для симптоматичної терапії запальних захворювань порожнини рота і
ЛОР-органів (різної етіології). Не містить цукор.
Він містить два компоненти:
- антисептик (цетилпіридинію хлорид)
- нестероїдний протизапальний компонент (бензидаміну гідрохлорид).
Данні речовини забезпечують комплексний підхід до лікування болю в горлі, чинять
протизапальну та антисептичну дію подразненої
слизової оболонки горла, ротової порожнини та
ясен (фарингіти, ларингіти, гінгівіти тощо).
Цетилпіридинію хлорид – це антисептичний засіб із групи четвертних сполук амонію з
підтвердженою ефективністю в лікуванні інфекцій і запалень в порожнині рота і глотки. Має
широкий спектр протимікробної дії, а також
протигрибкову активність (проти Candida та
Saccharomyces) та противірусну активність проти деяких вірусів з оболонкою. Найбільш вираженою є бактерицидна дія на грампозитивні бактерії (зокрема на Staphylococcus).
Бензидаміну гідрохлорид – це нестероїдний протизапальний та знеболювальний засіб. Механізм дії пов’язаний з інґібуванням
синтезу простагландинів і, отже, зі зменшенням ознак запалення (таких як біль, почервоніння, припухлість, жар). Бензидаміну гідрох-
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лорид чинить також помірну місцеву знеболювальну дію.
З двох активних речовин лише бензидамін абсорбується, тому фармакокінетична взаємодія на системному рівні не виникає. Про
всмоктування бензидаміну через слизову оболонку ротової порожнини і глотки свідчать кількості, виявлені в сироватці, які не є достатніми для отримання системного ефекту. Це свідчить про високий профіль безпеки «Септолете
Тотал».
Відзначено швидкий початок дії досліджуваного препарату, що проявилося у вигляді зменшення інтенсивності болю в горлі і полегшення
болю в горлі протягом першого15-хвилинного
інтервалу після прийому препарату в порівнянні
з плацебо. Подібний ефект відзначений також
при полегшенні болю протягом 3 годин. Через 4

дні після початку лікування інтенсивність болю
зменшилась більш ніж на 85% в порівнянні з вихідним значенням. В кінці лікування захворювання було вилікувано у 89% пацієнтів, які отримували досліджуваний препарат. Побічні реакції
(сухість у роті і печія) спостерігалися у 2,54%
пацієнтів, які отримували досліджуваний препарат. Побічні реакції були оцінені як слабо виражені і слабшали протягом доби.
Висновок.
Нова лікарська форма препарату «Септолете тотал», завдяки комбінації активних інгредієнтів, забезпечує сучасний знеболюючий, протизапальний і антисептичний підхід до лікування болю в горлі. Наш досвід застосування підтверджує ефективність і хорошу переносимість
лікарської форми (льодяники, спрей) для комплексного лікування болю в горлі.

© С.Б. Безшапочний, 2017

Є.В. ДЬОМІНА (ХАРКІВ,УКРАЇНА)
АРОМАТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НЕКОТОРЫМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ
В последнее время в комплексном лечении воспалительных заболеваний ЛОР-органов
врачи и сами пациенты отдают предпочтение
нетрадиционным методам терапии. Это связано
с желанием получить ожидаемый положительный эффект без вреда для организма, с одной
стороны, и минимизировать экономические затраты на лечение, с другой.
Одним из наиболее доступных и высокоэффективных способов лечения является ароматерапия, основным лечебным компонентом которой являются чистые эфирные масла (ЭМ). Их
особенностью является то, что в малой концентрации они оказывает положительный эффект
на заболевание, а при высоких концентрациях
такого эффекта не наблюдается.
Эфирные масла оказывают свое действие
через обонятельные рецепторы, находящиеся на
слизистой оболочке полости носа, которые воспринимают запах и отправляют полученную
информацию в головной мозг. После раздражения обонятельного центра происходит влияние
запахов на другие органы и системы. Кроме того, дыхательные пути обильно пронизаны сетью
капилляров, что и позволяет быстро проникнуть
эфирным маслам в кровяное русло.
При заболеваниях верхних дыхательных
путей используются различные эфирные масла,

в зависимости от необходимого эффекта. Чаще
всего, это масла с антисептическим, противовоспалительным, иммуностимулирующим, секретолитическим эффектом. В основном они
применяются ингаляционно или аппликационно. Также известно, что ЭМ оказывают мощное
влияние на психо-эмоциональную сферу пациента. Поэтому, важным моментом является подбор используемого масла не только по оказываемому им действию, но и по индивидуальным
предпочтениям каждого пациента.
При этом перед каждым сеансом ароматерапии пациенту предлагается апробировать
несколько эфирных масел, и выбрать наиболее
понравившийся ему образец, с которым и
проводится процедура. Причем, на каждом
последующем сеансе пациент может менять
свои предпочтения. Таким образом, достигается сразу несколько эффектов: положительное действие эфирного масла на верхние дыхательные пути и на эмоциональный фон пациента.
Таким образом, ароматерапия с предварительным индивидуальным подбором эфирного
масла является перспективным и высокоэффективным методом лечения различных воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

© Є.В. Дьоміна, 2017
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Т.Г. МИЛОЧЕНКО, Б.И. ПАВЛЫК, Д.И. БЕЗБАХ, С.И. ПАНЧЕНКО, Д.Е. ГАВРИЛИН
(КИЕВ, УКРАИНА)
РОЛЬ РЕЧЕВОЙ ФОНОТЕРАПИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ И ФОНИАТРИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ
Голос является индикатором внутренних
процессов организма, а так же – психологического состояния человека. Правильный диагноз
заболевания гортани и реабилитация нарушенной голосовой функции – требует длительного
времени и терпения. Достигнуть положительных результатов можно только совместно с другими специалистами: эндокринологом, кардиологом, пульманологом, гинекологом, нейрохирургом, онкологом, психиатром, психологом,
вегетоневрологом. И фонопед играет важную

роль в комплексной оценке и диагностике нарушений голоса. Речевая фонотерапия при незнании фониатрической классификации заболевания гортани и при недостаточной подготовке
фонопедов не только не восстанавливала голос
(оказывалась безрезультатной), но часто приводила к непредсказуемым результатам. В связи с
этим мы изучили чаще всего встречающиеся
диагностические ошибки и некорректно сформулированные диагнозы в направлении на речевую фонопедию.

Совместно с фонопедом эти больные были направлены
на дополнительное обследование к специалистам.
Диагноз направившего учреждения
При этом выявлено
Идиопатический парез гортани
НИИ нейрохирургии – опухоль заднечерепной ямки.
Анализ крови и слюны методом полимерной цепной реакции выПаралич 1/2 гортани
явил вирус герпетической группы № 6 и № 7.
Паралич 1/2 гортани
НИИ пульмонологии – Сr-верхнего бронха
Идиопатический парез гортани 1/2
Сr-верхнего отдела пищевода
гортани
НИИ токсикологии – поражение периферического отдела блужИдиопатический парез гортани
дающего нерва (мышьяковистая полиневропатия)
НИИ эндокринологии и обмена веществ – папиллярная карцинома
Парез 1/2 гортани
щитовидной железы
Кафедра нейростоматологии. Посттравматический неврит II и III
ветвей левого тройничного нерва с трофическим нарушением. Неврит левого блуждающего нерва левых верхних шейных и подчелюПарез 1/2 гортани
стных узлов. Остаточные явления в бассейне левой средней мозговой артерии в виде правосторонней пирамидальной недостаточности
Ретрокохлеарный неврит. Невринома восьмой пары черепноПаралич правой 1/2 гортани
мозгового нерва
С детства врожденная гидроцефалия, бульбарный синдром, гемиПаралич 1/2 гортани
парез. Аномалия КИАРИ. Гидроцефалия, гидроэмиссия шейного
отдела позвоночника.
Стеноз голосовых складок
Кровоизлияние в правую голосовую складку
Паралич голосовых связок (Фиброма) Функциональная афония. Голос восстановлен
Институт токсикологии – энцефалопатия II ст. с гипертензивным
Функциональная афония (в анамнезе
вестибулоастеническим и выраженным астеническим синдромом
отравление литием)
правосторонней пирамидальной недостаточностью
Институт эндокринологии и обмена веществ – загрудинный зоб
Функциональная дисфония
II-IV ст.
Функциональная дисфония
Кафедра нейростоматологии – смешанная опухоль в области шеи
Функциональная дисфония
Мутационная дисфония
Спастическая дисфония (лечение не
соответствующее заболеванию, приБольница им. Павлова – болезнь Паркинсона
вело к ухудшению состояния больной)
Дисфоническая фонастения
Спастическая дисфония
(нет такого диагноза)
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Функциональная дисфония II степени
Дистония трахеи I степени
Фонастения
Фонастения
Фонастения I ст. или II ст. или I
II степени
Гипотония голосовых складок
Вазомоторный ринит
Несмыкание голосовых складок (нет
такого диагноза)
Фиброма голосовой складки
Заболевание гортани
(нет такого диагноза)
Хронический ларингит
Гипертрофический ларингит
Статистический ларингит
(нет такого диагноза)
Хронический ларингит, дисфония,
киста левой голосовой складки
Хронический ларингит? Инородное
тело гортаноглотки?
Sulcus glotici
Ds Заикание (нет такого диагноза)
Ds Гнусавость (нет такого диагноза)
Ds Ринолалия
(взрослому больному с развернутой
речью)
Ds Дислалия (после аденотомии)

Нет такой классификации
Нет такого диагноза
Узелковый ларингит
Затянувшаяся функциональная дисфония
Нет такой классификации
Парез 1/2 гортани
Функциональная афония
Функциональная дисфония
Мутационная дисфония
Сr-гортани срединная локализация
Паралич левой 1/2 гортани
Сr-гортани
Функциональная дисфония
Паралич 1/2 гортани справа
ЛОР-органы в пределах возрастных изменений
Институт нейрохирургии – рассеянный склероз
Спастическая дисфония
Ринофония – гнусавость (открытая, закрытая), один из симптомов
того или иного заболевания.
При открытой ринофонии было бы правильно поставить диагноз
парез (паралич) мягкого нёба и искать причину заболевания
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата (врожденные расщелины твёрдого нёба, расщелины верхней
губи. Речь ребенка при этом – мало разборчива
Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе
и сохранившейся иннервации речевого аппарата (косноязычие)

В настоящее время в отделении реконструктивно-восстановительной хирургии лорорганов о состоянии нервно-мышечного аппарата гортани при органиченских и функциональных её поражениях применяется метод
электромиографии внутренних мышц гортани.
Диагностированно: у троих лиц в возрасти 1425 лет поражение, где этиологическим моментом была нейроинфекция (энтеровирус). А в
предварительном диагнозе – паретический сте-

ноз гортани. Больной 60 лет после длительно
обследования и лечения в различных клиниках
был направлен на хирургическое лечение по
поводу паретического стеноза гортани. В отделении после проведенного исследования внутренних мышц гортани диагноз паретический
стеноз гортани исключён.. В конечном итоге у
больного диагносцированна экстрапирамидальная недостаточность в виде тиковых мышц
гортани.

Словарь определений и терминов, встречающихся в практике
врачей-фониатров и отоларингологов:
Афония – отсутствие голоса
Афазия – полная или частичная утрата
речи, обусловленная локальными поражениями
коры головного мозга при отсутствии расстройств артикуляционного аппарата и слуха
(амнестическая, динамическая, моторная, семантическая, сенсорная)
Алалия – отсутствие или недоразвитость
речи у детей при нормальном слухе и при пер-
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вично сохранённом интеллекте вследствие ограниченного поражения речевых зон головного
мозга (моторная, сенсорная)
Атака звука – способ подачи звука. Мягкая атака – момент смыкания голосовых складок
и начало выдоха совпадают. Твёрдая атака - момент смыкания голосовых складок опережает
начало выдоха. Придыхательная атака – выдох
опережает момент смыкания голосовых складок
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Дизартрия – нарушение произношения,
обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы
Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и при сохранной иннервации речевого аппарата (механическая,
функциональная)
Дисфония – нарушение голоса (гипотонусная, гипертонусная, смешанная)
Заикание – логоневроз, нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого
аппарата
Мутизм – отказ от речи
Ринофония – гнусавость (открытая, закрытая) один из симптомов того или иного заболевания. Аденоиды – закрытая Ринофония.
Парезы, параличи мягкого нёба – открытая Ри-

нофония.
Ринолалия – нарушения тембра голоса и
звукопроизношения, обусловленное анатомфизиологическим дефектом речевого аппарата
(врождённая расщелина твёрдого нёба, одновременная расщелина твёрдого нёба и верхней
губы, подслизистые расщелины твёрдого нёба).
Речь ребёнка при этом малоразборчива
Фониатрия – раздел медицины (отоларингологии), изучающий патологию голоса, диагностику, лечение, профилактику нарушений
голосового аппарата.
Фонопедия – раздел логопедии, изучающий патологию голоса и способы его восстановления. Комплекс педагогических воздействий, направленный на постепенную активизацию нервно-мышечного аппарата гортани специальными дыхательными и речевыми упражнениями.
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В.І. ЛУЦЕНКО, М.І. СІТУХО (КИЇВ, УКРАЇНА); V. DOLINAY (ZLÍN, CZECH REPUBLIC)
ОЦІНКА ПОСТУРАЛЬНОГО БАЛАНСУ У ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ NINTENDO WII BALANCE BOARD
Для кількісної оцінки ступеня тяжкості рухово-координаційних порушень в останні роки
все ширше застосовуються методи постурографії
(стабілометрії). Wii Balance Board (WBB) – економічна і доказано еквівалентна альтернатива
високовартісним стабілометричним платформам.
Незважаючи на доступність цієї системи у всьому світі, досі вона недостатньо широко використовується в клінічній практиці, в світовій літературі бракує нормативних показників у дітей.
Метою дослідження було вивчити основні
показники постурального балансу у здорових
дітей, використовуючи платформу WBB.
В дослідження включено 45 дітей (26
хлопчиків, 19 дівчаток) з нормальним слухом і
без скарг на запаморочення або порушення рівноваги. Вік дітей на момент обстеження складав
від 3 до 14 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, Side length,
Side angle в положенні із фіксацією погляду
(Open) та із закритими очима (Closed). Обчис-

лювались 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. При статистичній обробці даних отримано наступні результати в положенні
із фіксацією погляду: Way 1,51±0,70 см/с, Area
0,32±0,31 см2/с, Lat 0,91±0,44 см/с, Ant-Post
1,00±0,48 см/с, AP/Lat 1,12±0,20, Side length
0,76±0,48 см, Side angle 185,62±95,23°. В положенні із із закритими очами: Way 2,11±0,92
см/с, Area 0,55±0,45 см2/с, Lat 1,19±0,57 см/с,
Ant-Post 1,49±0,64 см/с, AP/Lat 1,31±0,26, Side
length 0,77±0,45 см, Side angle 167,84±114,22°.
Нормативні показники Romberg Way і Romberg
Area склали відповідно 0,76±0,24 і 0,69±0,39.
Також нами проведено вивчення залежності досліджуваних стабілометріческіх показників від
віку досліджуваних.
Висновки. Отримано нормативні показники постурального балансу для дітей різних
вікових груп, які можуть бути застосовані в наукових дослідженнях та клінічній практиці для
оцінки параметрів статичної постурографії у
дітей із вестибулярними розладами.

© В.І. Луценко, М.І. Сітухо, V. Dolinay, 2017
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В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ, Л.І. ПІЛЕЦЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ СИНУПРЕТ В ЛІКУВАННІ
ГОСТРОГО ПІСЛЯВІРУСНОГО РИНОСИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Матеріали і методи:
120 дітей у віці 6-11 років з діагнозом гострий післявірусний РС.
Контрольна группа (n=55): іригаційна
терапія + фармакотерапія згідно національних
рекомендацій.
Основна група (n=65): іригаційна терапія + Синупрет.
Оцінка тяжкості захворювання: закладеність носа, ринорея – лікарем по MSS-шкалі
на визиті 1 (день 0), визиті 2 (день 5), визиті 3
(день 10), визиті 4 (день 14); головний біль, лицевий біль – щоденно з самооцінкою пацієнтом
по ВАШ.
Результати:

Динаміка показника «Закладеність носа»
(оцінка лікаря по MSS-шкалі)
Відмінності статистично значимі на візиті 2.

Динаміка показника «Ринорея» (оцінка
лікаря по MSS-шкалі).
Відмінності статистично значимі на візиті 2.

Динаміка показника «Головний біль» (самооцінка по ВАШ)
Відмінності статистично значимі з третього по шостий день лікування.

Динаміка показника «Лицевий біль» (самооцінка по ВАШ).
Відмінності статистично значимі другого
по шостий день лікування.
Висновки:
1. У пацієнтів, що отримують фармакотерапію гострого післявірусного риносинуситу з
використанням Синупрету клінічне одужання
наступає до 10 дня (візит 3);
2. В групі з використанням Синупрету достовірно раніше порівняно з контрольною группою наступає:
Регресія основних клінічних проявів гострого післявірусного РС (згідно оцінки лікаря по
шкаліMSS);
Покращення якості життя пацієнтів (згідно самооцінки пацієнтів по ВАШ);
При використанні Синупрету частота
трансформації гострого післявірусного РС у бактеріальний зменшується на 28,5% порівняно із
контрольною групою.

© В.І. Попович, І.В. Кошель, Л.І. Пілецька, 2017
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Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, Д.Ф. ТИШКО, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, С.С. ЛУК’ЯНЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРИЧИННІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПАРАТОНЗИЛІТУ
ТА ПАРАТОНЗИЛЯРНОГО АБСЦЕСУ
В останні роки показники захворюваності
на патологію глотки, включаючи хронічний тонзиліт, знаходяться приблизно на одному і тому
ж рівні. В той же час, останнім часом різко скоротилось число виконаних тонзилектомій, натомість зросла питома вага хірургічних втручань з
приводу паратонзилярних абсцесів. Вказаний
факт, можливо, є наслідком скорочення хірургічних методів лікування хворих на хронічний
тонзиліт, а можливо, певну роль відіграють й
інші чинники росту кількості випадків паратонзилітів і паратонзилярних абсцесів. З найбільшою вірогідністю це є результатом впровадження нових, нехірургічних методів лікування
хворих на хронічний тонзиліт та розвитку стоматологічного лікування захворювань порожнини рота та патології зубо-щелепної системи.
Хронічний тонзиліт (Кл. І35.0 згідно з
МКХ-10) відноситься до небезпечних захворювань завдяки своїм ускладненням, що розвиваються на фоні пригнічення неспецифічних факторів природної резистентності організму, порушень гуморальної та клітинної ланок імунітету, і супроводжується інфекційно-алергічною
інтоксикацією організму з подальшим розвитком місцевих і загальних ускладнень. На сьогодні різко зменшилась кількість метатонзилярних
ускладнень, а саме ревматизму. В той же час
паратонзилярні ускладнення (паратонзиліт, паратонзилярний абсцес) продовжують бути проблемою охорони здоров`я і населення.
Передувати їхньому виникненню може
наявність ряду джерел інфікування, що відносяться як до респіраторних, так і до не респіраторних інфекцій. Згідно літературних даних,
хронічний тонзиліт спричиняється бактеріальними збудниками, найчастіше β-гемолітичним
стрептококом групи А та золотистим стафілококом, і проявляється рецидивами ангін (рекурентний, рецидивуючий тонзиліт). Однак, в літературі все частіше з’являються свідчення, що в
розвитку хронічного тонзиліту відіграють й інші
джерела інфікування, зокрема певна роль належить дентальним факторам (карієс зубів, періодонтити, пародонтити, патологія малих слинних
залоз).
Ми поставили собі за мету дослідити, чи
наявність хронічного тонзиліту (в т.ч. і гострого) є єдиним джерелом ускладнень у вигляді
паратонзиліту та паратонзилярного абсцесу, чи
існують паралельні джерела і шляхи розповсюЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

дження інфекційних агентів на паратонзилярні
ділянки.
Для розкриття ланок патогенезу розвитку
паратонзилярних абсцесів ми дослідили випадки
тонзилектомій, виконаних з приводу багаторазових рецидивів на тлі декомпенсованого тонзиліту (1-а група – 24 пацієнти) та провели серію
морфологічних досліджень видалених мигдаликів та паратонзилярних тканин у хворих на паратонзиліт та паратонзилярний абсцес (2-а група
– 20 пацієнтів). Проводилась стандартна гістологічна обробка матеріалу і фарбування препаратів гематоксиліном і еозином.
Структурні зміни мигдаликів 1-ї групи
характеризувались вираженими структурними
змінами піднебінних мигдаликів. За наявності
мигдаликів з ознаками деформації та ригідності
тканин у лімфоїдній тканині спостерігаються як
атрофічні, так і гіперпластичні процеси. Сполучнотканинні прошарки розділяють лімфоїдну
тканину на окремі частини. Ці зміни поєднуються з атрофічними змінами фолікулів або з
осередковою реактивною гіперплазією мигдаликів. Строма втрачає еластичність, внаслідок
чого страждає евакуаторна функція лакун. Розвиваються склеротичні зміни в паратонзилярних
тканинах. Втрачається нормальна структура епітеліальної вистилки поверхні мигдаликів та їх
лакун, що відображає руйнацію кріптолімфом.
Епітеліальна вистелка інфільтрується запальними клітинами, що сприяє подальшому пошкодженню епітеліального пласта, тобто формується патологічне поле. В товщі лімфоїдної тканини і поза її межами формуються епітеліальні
кісти.
У 2-й групі при видаленні мигдаликів з
приводу паратонзилярних абсцесів у ряду випадків ми не виявили ознак хронічного декомпенсованого тонзиліту. Це дає підстави стверджувати про існування інших осередків запалення
та інших шляхів поширення запалення на паратонзилярні ділянки.
Проведені нами морфологічні дослідження дали змогу встановити альтернативні джерела запалення та шляхи їх поширення на паратонзилярні тканини з формуванням паратонзиліту
чи паратонзилярного абсцесу, частина з яких є
ускладненням саме хронічного декомпенсованого тонзиліту (лакуногенний, кістогенний шляхи), а інша частина пов’язана із запальними
процесами в паратонзилярних структурах (в ма-
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лих слинних залозах – сіалодуктогенний та в
парадонті каріозних зубів – одонтогенний
шлях). Проведені нами клінічні спостереження
свідчать про те, що у пацієнтів з паратонзилітом за наявності каріозного зуба (останні моляри) нижньої чи верхньої щелепи після видалення причинного зуба явища паратонзиліту зникають на 2-3-ю добу.
Враховуючи наявність шляхів розповсюдження запального процесу з періодонта останніх молярів верхньої та нижньої щелеп, які уражені карієсом, та з малих слинних залоз, що
знаходяться поряд з піднебінними мигдаликами
при інфікуванні їх вмісту, а також при наявності
хронічного тонзиліту, з метою профілактики
розповсюдження запалення на структури глотки
варто систематично проводити санацію порожнини рота та застосовувати відповідні ліки, серед яких найбільш ефективним засобом є 1,5%
розчин бензадаміну (Тантум Верде), що використовується для полоскання чи зрошування порожнини рота і глотки.
Таким чином, у пацієнтів з наявністю
хронічного декомпенсованого тонзиліту існує
два шляхи розповсюдження запалення на паратонзилярну ділянку:
1) Лакуногенний шлях виникає внаслідок
ерозування епітеліальної вистилки дна лакун,
що розташовані в товщі мигдаликів чи навіть
межують з їх капсулою. Осередок гнійного запалення легко поширюється через капсулу на
глибше розташовані тканини.

2) Кістогенний шлях розвивається у випадках
абсцедування
сформованих
епітеліальних кіст у товщі мигдаликів, у капсулі
мигдаликів чи поза її межами. В просвіті таких
кіст міститься інфікований детрит.
При наявності запальних процесів порожнини рота в ділянці паратонзилярних структур
(в малих слинних залозах чи в парадонті каріозних зубів) формуються інші шляхи розповсюдження запалення на паратонзилярну ділянку:
1) Сіалодуктивний шлях, що утворюється
внаслідок здавлення вивідних протоків малих
слинних залоз та їх ретенційного розширення з
інфікуванням вмісту та розвитком гнійного сіалоаденіту, що може клінічно розцінюватися як
паратонзилярний абсцес. Особлива роль в цьому
процесі належить малим слинним залозам Вебера.
2) Одонтогенний шлях, що виникає
внаслідок поширення запалення з пародонту
останніх молярів на паратонзилярні ділянки.
При наявності одонтогенних і сіалогенних
факторів, виявлених на фоні паратонзиліту,
доцільно, в першу чергу, проводити хірургічне
чи терапевтичне лікування причинного зуба, а
за наявності паратонзилярного абсцесу на фоні
діагностики
причинних
стоматологічних
факторів доцільно обмежуватися розтином абсцесу, зберігаючи піднебінні мигдалики, і
організувати
в
подальшому
надання
стоматологічної медичної допомоги.

© Ф.О. Тишко, С.Г. Гичка, Д.Ф. Тишко, Т.Ю. Холоденко, С.С. Лук’яненко, 2017
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М АТЕРІАЛИ , ПОДАНІ НА КОНКУРС
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

І.І. ГРИНЬКО
ОЦІНКА ВЕНТИЛЯЦІЙОЇ ФУНКЦІЇ СЛУХОВОЇ ТРУБИ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
При оцінці стану середнього вуха для тимпанопластики функція слухової труби (СТ) стоїть
на другому місці після функції внутрішнього вуха (Wullstein, 1972). Недостатня функція СТ раніше вважалася протипоказанням до виконання
тимпанопластики. Оцінка стану СТ можлива
шляхом багатьох проб та тестів: тимпанометрії
(при цілій барабанній перетинці), інфляційнодефляційного тесту (при перфорованій барабанній перетинці), проб Вальсальва, Політцера (для
оцінки прохідності слухової труби) та інших. Не
дивлячись на велику кількість діагностичних та
лікувальних можливостей, проблеми, пов’язані з
дисфункцією слухової труби та її наслідками,
залишаються невирішеними.
Матеріали та методи
За період 2013-2016 рр. було обстежено
105 хворих на хронічний туботимпанальний
середній отит (ХТСО) віком від 20 до 55 років,
яким в подальшому було виконано тимпанопластики: 58 чоловіків (серед яких 13 були учасниками АТО і у яких перфорація барабанної перетинки виникла внаслідок вибуху) та 57 жінок.
Усім хворим проведено попереднє ендоскопічне
дослідження носоглотки. В дослідження увійшли пацієнти із відсутніми або усуненими попередньо відхиленнями з боку слухової труби.
Інфляційно-дефляційний тест виконували
на аналізаторі середнього вуха Interacoustic AT
235h (Данія). Дослідження вентиляційної функції
проводилось в режим ETF2 (Eustachian tube
function). Пацієнтам із встановленим 1-4-м ступенем функції слухової труби (СТ) виконувався
1-й тип тимпанопластики. Пацієнтам із 5-м ступенем функції СТ тимпанопластика виконувалась із одночасним використанням тефлонових
та силіконових вентиляційних трубок (ВТ). Прохідність СТ оцінювали за пробою Вальсальва.
В післяопераційному періоді дослідження
стану СТ проводилось через 3; 6 та 12 місяців.
Пацієнтам після тимпанопластики без ВТ викоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

нувалась тимпанометрія. Пацієнтам з 5-м ступенем функції СТ, котрим тимпанопластика виконувалась із використанням ВТ, виконувався інфляційно-дефляційний тест, так як було сполучення через ВТ із барабанною порожниною. В
разі покращення функції СТ (зміна 5-го ступеню
на 1-4-й ступінь), трубка видалялась і в подальшому виконувалась тимпанометрія.
Результати
Встановлено, що у більшої частини хворих на ХТСО, як чоловіків, так і жінок, яким
планувалась тимпанопластика з використанням
вентиляційних трубок, відсоток непрохідності
слухової труби, за даними проби Вальсальва,
був більшим, ніж у чоловіків або жінок, яким
планувалась тимпанопластика без використання
вентиляційної трубки. Так, у чоловіків з 5-м
ступенем функції, СТ не продувається у 69 %
випадків порівняно з чоловіками з 1-4 ступенем
функції СТ (31,0 %). У жінок з 5-м ступенем
функції, СТ не продувається в 57 % випадків
порівняно з жінками з 1-4-м ступенем функції
СТ (43%).
У чоловіків з 1-4 ступенем функції СТ, 1й ступінь функції СТ встановлено у 50,0 % пацієнтів; 2-й – у 12,5 %; 3-й – у 25,0 %; 4-й – у 12,5
%. У жінок з 1-4-м ступенем функції СТ, 1-й
ступінь функції слухової труби встановлено у
41,0 % пацієнтів; 2-й ступінь – у 29%; 3-й – у
18,0 %; 4-й – у 12 %. Серед хворих, учасників
АТО, в 100 % випадків було встановлено 1-й
ступінь функції слухової труби.
В післяопераційному періоді у хворих чоловіків, яким тимпанопластика виконувалась із
використанням вентиляційної трубки, через 3
міс. після хірургічного втручання 5-й ступінь
функції СТ встановлено у 66% пацієнтів. Пацієнтам із встановленим 1-4-м ступенем функції
СТ вентиляційну трубку було видалено. Через 6
міс. 5-й ступінь функції СТ встановлено у 27%
пацієнтів, через 12 міс. – у 7%.
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В післяопераційному періоді у хворих жінок, яким тимпанопластика виконувалась із використанням вентиляційної трубки, через 3 міс.
5-й ступінь функції СТ встановлено у 60% пацієнтів, через 6 міс. – у 18%, через 12 міс. – у 5%.
Висновки
Встановлений перед тимпанопластикою
5-й ступінь функції слухової труби в 100 % випадків зменшується через 3 міс. після хірургічного втручання до 66% у чоловіків та до 60% – у
жінок; через 6 міс. – до 27 % у чоловіків та до

18% – у жінок, через 12 міс. – до 7% у чоловіків
та до 5 % – у жінок.
Відновлення барабанної перетинки у хворих на ХТСО позитивно впливає на функцію
слухової труби та призводить до покращення її
функції з часом.
Незалежно від функціонального стану СТ,
хірургічна тактика лікування хворих на ХТСО з
використанням вентиляційних трубок є ефективним методом та призводить до покращення
функції СТ в динаміці спостереження.

© І.І. Гринько, 2017

Е.Р. ІСМАГІЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПЛАСТИКА ДЕФЕКТУ КІСТОК ЧЕРЕПА
З ВИКОРИСТАННЯМ АУТОТРАНСПЛАНТАТІВ ТА ГЕЛЮ ГІДРОКСИАПАТИТУ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Актуальність. Проведення реконструктивних хірургічних втручань при патологічних
процесах та дефектах кісток основи черепа і
твердої мозкової оболонки, яке особливо ускладнюється при появі ліквореї, обумовлює актуальність удосконалення техніки операцій, розробки та використання нових пластичних матеріалів (Д.І. Заболотний та співавт., 2012; В.Р. Гофман и соавт., 2012; Thorp et al., 2014).
Метою роботи було вивчення ефективності закриття дефекту твердої мозкової оболонки та кісток черепа при використанні аутокістки, фасції та біоактивних полімерів на основі
клінічного спостереження та морфологічного
дослідження перебігу репаративних процесів в
зоні дефекту в експерименті на щурах.
Матеріал та методи дослідження. Дослідження проведено на 30 статевозрілих нелінійних щурах обох статей віком 3-6 міс., масою
190-250 г. Операції проводились під внутрішньобрюшинним наркозом етаміналом Na.
Для проведених досліджень було розроблено технологію утворення дефекту лобної кістки щурів, яка включала розріз шкіри, випилювання зубним бором отвору кістки з формуванням овального дефекту розміром 2,0х5,0 мм.
Для моделювання ліквореї робили дефект твердої мозкової оболонки (ТМО) розміром 0,2 мм.
Для пластики дефекту лобної кістки і ТМО використовували фрагмент гомілкової аутокістки
та широкої фасції м’яза стегна відповідних розмірів. При проведенні операції фрагментом фа-

124

сції закривали дефект ТМО, дефект кістки – відповідно підготовленим фрагментом аутотрансплантата гомілки. Після введення аутокістки
тваринами дослідної групи (15 тварин) в зону
дефекту шприцом вводили біоактивний матеріал, створений за оригінальною технологією вченими Інституту проблем матеріалознавства
НАН України, у вигляді гелю гідрооксиапатиту
(ГАП гель), який зарекомендував себе як активний остеопластичний матеріал. Тваринам контрольної групи (15 тварин) вводили такий же
пластичний матеріал без застосування ГАП гелю. По закінченні рану ушивали 2-3 швами та
обробляли антисептиком. Для попередження
розвитку запальних процесів безпосередньо після операції всім щурам вводили внутрішньом’язово 0,2 мл антибіотика цефтриаксон.
Тварин виводили з експерименту через 2
тижні, 1-1,5 та 2,5-3 місяці методом декапітації
під ефірним наркозом.
Для гістологічної оцінки характеру перебігу репаративних процесів в зоні пластики дефектів зразки матеріалу після видалення піддавали декальцинації, отримували парафінові зрізи, які фарбували гематоксиліном-еозином та
азур-еозіном. Додатково препарати досліджували під поляризаційним мікроскопом для виявлення залишків ГАП гелю за його поляризацією.
Результати досліджень. Проведені клінічні спостереження за станом тварин як на наступний день після операції, так і в подальший
термін не виявили змін загальної поведінки тваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

рин та центральних розладів рухів. В зоні рани в
перші дні після операції спостерігались струп,
незначний набряк та гіперемія, що свідчило про
розвиток реактивних процесів. Загоєння шкіри
відмічалось уже на 7-у добу після операції, проте потовщення та гіперемія в зоні хірургічного
втручання ще зберігались та були менш вираженим в дослідній групі тварин. Через 1-1,5 місяці після операції мало місце відновлення волосяного покриву, однак явища реактивних набрякових процесів та гіперемії, більшою мірою
виражені у дослідних тварин контрольної групи,
все ще зберігалися. Через 2,5-3 місяці після операції спостерігалось заростання дефекту та відновлення кісткової пластинки в групі тварин із
введенням аутотрансплантатів з додаванням
ГАП гелю, в той час як у щурів контрольної
групи все ще зберігалось потовщення тканинних
структур в зоні дефекту та не досягалось повне
відновлення кістки.
При морфологічному дослідженні кісток
черепа дослідних тварин через 2 тижні після
імплантації фасції з аутокісткою та введенням
ГАП гелю в місцях розміщення фасції спостерігалась наявність рихлої сполучної тканини з
розвитком грануляційної тканини та утворенням
судин, що свідчить про покращення кровопостачання та активний розвиток репаративних
процесів з превалюванням фіброзу. В той же час
в місцях близького розташування кісткової тка-

нини та трансплантата спостерігалась наявність
гранул ГАП гелю, його адгезія до кісткових
структур та активація остеобластів і остеокластів. Характерним для цього періоду спостереження був прояв макрофагальної реакції як відображення розвитку активних репаративних
процесів та фіброзу (T.A. Wynn, K.M. Vannella,
2016). Через 1-1,5 місяці після операції в ділянках відновлення кісткової тканини визначався
розвиток активного хондрогенезу. Водночас в
препаратах тканин дослідних тварин на відміну
від групи порівняння характерним було виявлення в осередках хондрогенезу яскравої поляризації хондроцитів, що свідчить про інтерналізацію ГАП гелю в цитоплазму новоутворених
клітин. У подальшому, через 3 місяці спостереження, у тварин дослідної групи визначалось
загоєння дефекту і утворення кісткової тканини,
а у контрольних щурів виявлялись залишки фіброзу і потовщення кісткової пластинки, що підтверджує стимуляцію репаративних процесів
при застосуванні ГАП гелю.
Висновок. Отримані результати свідчать
про виражену адгезію біокомпозитного матеріалу гелю гідроксиапатиту до кісткової тканини,
його стимулюючий вплив на репаративні процеси, що обгрунтовує ефективність і перспективність його застосування разом з аутофасцією та
аутокісткою для закриття дефектів кісток черепа.

© Е.Р. Ісмагілов, 2017

Я.В. КИЗИМ (КИЕВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ«RSI» И«RFS»
В ДИАГНОСТИКЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ СРЕДИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) –
патологическое состояние организма, обусловленное воздействием желудочного рефлюктата
на внепищеводные структуры. По данным литературы, 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 быть ЛФР (A.
Deganello et al., 2015). Одним из объективных
методов диагностики ЛФР является суточное
рН-мониторирование пищевода, заключающееся в регистрации кислых рефлюксов в течение
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

суток. Полиморфность жалоб и разнообразие
ларингоскопических проявлений при ЛФР послужили причиной разработки различных тестов, опросников и оценочных таблиц для предварительной диагностики ЛФР (D.W. Barry,
M.F. Vaezi, 2010).
Целью нашего исследования явилась оптимизация диагностики ЛФР-ассоциированного
рака гортани I-II стадии с помощью тестов The
Reflux Symptom Index (RSI) и The Reflux Finding
Score (RFS).
Материалы и методы. В отделении
ЛОР-онко ГУ «Института отоларингологии им.
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проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
нами обследовано 57 больных раком гортани III стадии в возрасте от 47 до 78 лет (в среднем –
62,5 года). Из них женщин было 7 (12,3%), мужчин – 50 (87,7%). С целью предварительной диагностики ЛФР все пациенты проходили тестирование с помощью теста RSI. Оценивалась выраженность следующих жалоб: охриплость или
другие проблемы с голосом; желание полоскать
горло; большое количество слизи в горле; затруднение при глотании пищи; кашель после
еды или в положении лежа; приступы кашля
или затруднения дыхания; постоянный неприятный, раздражающий кашель; ощущение «комка» в горле; изжога, боль за грудиной.
Оценка симптомов производилась по 5бальной шкале (где «0» – отсутствие симптома,
«5» – максимальное его проявление). Максимальное количество баллов – 45. В случае RSI
более «10» у пациента можно заподозрить наличие патологического рефлюкса.
С целью повышения точности интерпретации ларингоскопических проявлений ЛФР
использовалась оценочная шкала RFS (Р.С.
Belafsky et al., 2000). По данной шкале учитывались следующие клинические проявления: отек
подскладочного пространства; облитерация гортанных желудочков; гиперемия слизистой оболочки; гиперемия голосовых складок; диффузный отек гортани; гипертрофия межчерпаловидного пространства; гранулёма и грануляции;
эндоларингеальная слизь. Каждому из признаков присваивается от 0 до 4 баллов (где «0» –
отсутствие признака, «4» – максимальная их
выраженность), максимальная сумма – 26 баллов.

Результаты и их обсуждение. При
оценке результатов тестирования RSI показатель «охриплость» был нами исключен как симптом основного заболевания. По этой же причине в тесте RFS учитывалось состояние участков
слизистой оболочки, не пораженных опухолевым процессом.
При анализе результатов тестирования установлено, что индекс RSI превышал «10» у 48
(84,2%) обследованных. Среди этих пациентов
симптомы в виде постоянного раздражающего
кашля проявлялись у 52,1%, затруднение при глотании пищи испытывали 27,1%. Наибольшие
средние показатели индекса RSI отмечались у
больных со II стадией рака гортани (28,4 балла), у
больных с I стадией показатели были менее выражены и составляли, в среднем, 22,3 балла.
Индекс RFS у 23 (47,9%) из этих больных
превышал «12». При анализе теста RFS было
установлено, что наиболее часто у пациентов
наблюдались гиперемия слизистой оболочки (у
73,9%), гиперемия голосовых складок (у 65,2%)
и гипертрофия межчерпаловидного пространства (у 60,9%). Достоверного различия в результатах теста RFS у больных с I-й и II-й стадиями
рака гортани не установлено (22 и 24 балла, соответственно).
Выводы. У 84,2% больных раком гортани
I-II стадии регистрируются симптомы ЛФР.
Тесты RSI и RFS являются простыми, удобными
методами скрининг-диагностики ЛФР, вместе с
тем, заключительный диагноз ЛФР устанавливается по результатам проведения суточного
pH-мониторирования. Динамическое наблюдение за пациентами с данной патологией может
быть осуществлено с помощью теста RFS.

© Я.В. Кизим, 2017

І.В. КОШЕЛЬ
ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ
АСПІРИНАСОЦІЙОВАНОГО НАЗАЛЬНОГО ПОЛІПОЗУ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Аспіринасоційований назальний поліпоз є
одним із найтяжчих клініко-патогенетичних варіантів ураження дихальних шляхів. Відомо, що
даний тип поліпозу пов'язаний із індукованим
аспірином порушенням метаболізму арахідонової кислоти, проте механізми його не визначені.
Як правило, він зустрічається в рамках синдрому аспіринової тріади і, згідно сьогоднішньої
концепції, відноситься до групи метаболічних
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хвороб – моногенних порушень, у разі яких дисфункція генів приводить до ряду патохімічних
порушень і, як наслідок, до маніфестації розгорнутої клінічної та біохімічної картини хвороби.
Принципова позиція патогенезу аспіринасоційованого назального поліпозу, як метаболічної
хвороби, полягає у генетично детерміновану
дефекті ферменту конститутивної циклооксигенази – ключового ферменту обміну арахідонової
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

кислоти. Пошук і включення «обхідних шляхів»
метаболізму приводить до накопичення токсичних метаболітів (лейкотрієни, продукти перекисного окиснення ліпідів, окисні модифікації білків і ін.), біологічні ефекти яких є основними
факторами розвитку хронічного еозинофільного
запалення і виразної інтоксикації, які в даному
випадку метаболічно детермінований характер.
Знання цих принципів і конкретних шляхів реалізації дії гена допомагає правильно розробити
діагностичну та терапевтичну стратегію, дотримуючись принципу про індивідуалізацію лікування.
Мета дослідження: визначити особливості патогенезу назального поліпозу, асоційованого з непереносимістю аспірину.
Матеріали та методи: в дослідження
включено 290 хворих віком від 17 до 80 років з
діагнозом «поліпозний риносинусит», яких було
розділено на три групи: І група – поліпоз асоційований з непереносимістю аспірину; ІІ група –
поліпоз пов’язаний з порушенням аеродинаміки
носового дихання; ІІІ – Ig-E-залежний (алергічний) поліпоз.
Використовували наступні методи дослідження загально-клінічні, радіологічні, клінікогенеалогічні, цитологічні (функціональний стан

геному епітеліоцитів), імуногістохімічні (експресія конститутивної циклооксигенази), біохімічні (спектр жирних кислот, показники ліпідно-білкового обміну), функціональні (агрегація
тромбоцитів, функція МТС, носового дихання),
статистичні методи.
Результати: на основі результатів клінічних, морфологічних, біохімічних, імунологічних і клініко-генетичних досліджень, встановлені основні патологічні ланки розвитку хронічного поліпозного риносинуситу, асоційованого з
непереносимістю аспірину як «метаболічної
хвороби».
Висновки: В роботі показано, що причиною захворювання є первинне, не залежне від
прийому аспірину чи інших препаратів цього
класу, генетично детерміноване зниження активності конститутивної циклооксигенази, яке
приводить до порушення метаболізму ліпідів,
зокрема арахідонової кислоти. Це положення
лежить в основі розуміння етіопатогенезу аспірин асоційованого поліпозного риносинуситу як
генетично детермінованого метаболічного захворювання. Це відкрило принципово нові підходи до вивчення і інтерпретації генетичних,
біохімічних і клінічних особливостей патології,
що вивчається.

© І.В. Кошель, 2017

А.В. ЛОБУРЕЦЬ
ПРОФІЛАКТИКА ОБЛІТЕРАЦІЇ ЛОБНО-НОСОВОГО СПІВУСТЯ
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ФРОНТОТОМІЇ
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Хронічні форми фронтитів у більшості
випадків 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 ендоназальної фронтотомії, 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 застосуванням мукоперіостального клаптя на ніжЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

ці при проведенні ендоназальної фронтотомії
пацієнтам з хронічним фронтом.
Матеріали та методи дослідження. В
період з січня 2014 по січень 2017 р. на базі
ЛОР-відділення 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 внутрішньоносових
структур (ВНС) (6,5%); фронтотомія у складі
полісинусотомії (40,3%); полісинусотомія, що
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включала фронтотомію та корекцію ВНС
(22,6%); екстраназальна фронтотомія (9,7%).
З усіх прооперованих пацієнтів, в рамках
даного дослідження, було відібрано 67 випадків
хронічного фронтиту з неускладненим перебігом. Ці пацієнти були розподілені на 2 групи: 1а група – 31 пацієнт, 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. Цю методику було застосовано у всіх пацієнтів 2-ї клінічної 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 у пацієнтів 2
групи, яким було виконано ендоназальну фронтотомію з корекцією внутрішньоносових структур, до та через 1 місяць після хірургічного
втручання мали статистично достовірну різницю (р<0,05 при значенні t-критерію Стьюдента
2,306). Показники риноманометрії свідчать про
зниження носового опору у пацієнтів обох груп,
яким проведено корекцію ВНС.
Висновки:
1. Ізольоване або поєднане хронічне запалення фронтального синусу в загальній структурі синуситів спостерігалось в 21,64% випадків.
2. Застосування пластики лобно-носового
співустя при проведенні ендоназальної фронтотомії сприяє більш ранньому клінічному одужанню пацієнтів, зниженню кількості рецидивів
фронтиту.
3. Застосування риноманометрії дозволяє
дати якісну та кількісну характеристику стану
назальної вентиляції, що є важливим критерієм
ефективності проведеної корекції внутрішньоносових структур та прогностичним показником
вентиляції навколоносових пазух.

© А.В. Лобурець, 2017

К.Л. РУДЕНЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ ЗАВИТКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Проблема сенсоневральної приглухуватості і глухоти впродовж багатьох десятиліть зберігає провідне місце в наукових дослідженнях.
За прогнозами ВООЗ, до 2030 р. загальна кількість людей з соціально значущими дефектами
слуху збільшиться до 30%. Однією з причин
формування приглухуватості та глухоти є перинатальна патологія, яка потребує проведення
відповідної інтенсивної терапії. У 15% дітей, які
перебувають у реанімації, виникають проблеми
зі зниженням слуху. Як правило, це пов’язують
з життєвою необхідністю використання у цих
малюків різноманітних ототоксичних препаратів, в тому числі і антибіотиків аміноглікозидного ряду. На жаль, на сьогодні відсутні будь-які
дані про лікарські засоби, які можуть запобігти
ототоксичній дії, зокрема аміноглікозидів, та
ефективного лікування цієї патології.
Метою роботи було вивчення ефективності протекторної та лікувальної дії трофіну на
морфофункціональний стан внутрішнього вуха
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морських свинок на фоні амноглікозидного ототоксикозу.
Експериментальні дослідження виконані
на 144 статевозрілих морських свинках з чітким
рефлексом Preyer’a. Всі тварини були розподілені на 4 основні серії та контрольну групу.
Вплив трофіну та гентаміцину на стан внутрішнього вуха експериментальних тварин вивчався
в І-й та ІІ-й серіях, а протекторна та лікувальна
дії трофіну – в ІІІ-й та ІV-й, відповідно. Аміноглікозидний антибіотик гентаміцин вводився
внутрішньом’язово, а трофін – внутрішньом’язово, інтратимпанально та інтраперитонеально протягом 7 та 14 діб. Діагностика функціонального стану слухової функції тварин
проводилась за допомогою методу отоакустичної емісії (ОАЕ) на частоті продукту спотворення без седації.
При патоморфологічних дослідженнях
вивчалися структури внутрішнього вуха як у
тварин контрольної групи, так і їх морфологічні
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зміни при аміноглікозидній ототоксикації, викликаній окремо гентаміцином, а також при
його комбінації з трофіном в різні терміни (протягом 7 та 14 діб).
За результатами досліджень 14-разові
ін'єкції гентаміцину викликають грубі морфологічні зміни в структурах внутрішнього вуха: набряк спіральної зв'язки і судинної смужки, наявність тромбів в присінку, набряк, дезорганізацію і порушення рядності волоскових клітин
спірального органу. Гентаміцин також згубно
впливає на слухову функцію морських свинок,
що було підтверджено функціональними дослідженнями – ОАЕ, яка оцінювала зміни слухової
чутливості на частотах 2 і 8 кГц.
У тварин, які отримували трофін, незалежно від методу введення, відмінностей від даних ОАЕ у тварин контрольної групи не спостерігалось, що також було підтверджено і патоморфологічними дослідженнями завитки морських
свинок. Результати морфологічних досліджень
та визначення ОАЕ у тварин з експериментальним ототоксикозом, які отримували трофін з
протекторною та лікувальною метою, були ідентичні інтактним тваринам.
Отже, введення трофіну експериментальним тваринам, незалежно від метода введення,

не викликають у морських свинок будь-яких
морфофункціональних порушень з боку внутрішнього вуха.
Ін'єкції трофіну, незалежно від методу
введення, як на тлі 14-разових введень гентаміцину (протекторна дія), так і після закінчення
даного курсу (лікувальна дія), повністю нівелювали ототоксичну дію аміноглікозидного антибіотика, що було підтверджено як даними ОАЕ,
так і морфологічними дослідженнями, які продемонстрували нормальну морфологічну структуру внутрішнього вуха дослідних тварин.
Отоакустична емісія є неінвазивним функціональним дослідженням тонотопічної характеристики слухової функції, що не потребує седації, є короткотривалою у виконанні, на відміну від коротколатентних слухових викликаних
потенціалів, та дає можливість щоденно контролювати функціональний стан рецепторного апарату внутрішнього вуха як у хворих, так і у експериментальних тварин.
Таким чином, отримані результати експериментального дослідження дають підставу,
після дозволу МОЗ України, апробувати у клінічному дослідженні використання трофіну для
запобігання, так і лікування хворих з ототоксичною сенсоневральною приглухуватістю.

© К.Л. Руденька, 2017

І.І. САПІЖАК
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТЕКТОРНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ НЕЙРОНАЛЬНИХ
СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗАВИТКА
ПРИ ЗМОДЕЛЬВАНОМУ АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
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 45 тваринах
(статевозрілі морські свинки) вагою 250-600
грам, які були розподілені на 9 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). Суспензія
нейрональних стовбурових клітин вводилась в
об’ємі 2 млн. клітин в 0,5 мл. інтратимпанально
та 4 млн. клітин в 1,0 мл. внутрішньом’язево на
1, 8, и 15 добу експеримента.
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У свинок І групи, які отримували гентаміцин з 1-ої доби, починаючи з 8-9 дня дослідження у тварин з’являлися 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 групи (контрольна група) на
14 добу від 1-го дня введення фізіологічного
розчину ніяких поведінкових змін та патологічних порушень не було виявлено.
Тварини 1-2 груп виводились з експерименту через 14 діб з початку введення розчину
натрію хлорид та гентаміцину відповідно. Таким чином, отримано не достовірні зміни порогів слуху після введення фізіологічного розчину
в II групі (p>0,05), тобто фізрозчин, як і очікувалось не впливає на пороги слухосприйняття.
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Морським свинкам III 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 днів). Змін
загального стану тварин протягом експерименту
не відмічалось, вони були звичайно активні, рефлекс Preyera залишався позитивний. При реєстрації КСВП контрольної групи тварин порівняно з
дослідною отримані не достовірні зміни (p>0,05),
що свідчить про наявність протекторної дії НСК.
Під час проведення досліду у тварин ІV групи, яким НСК вводилось на 8 добу введення гентаміцину, коли були відмічені вже ознаки загальної
інтоксикації (див. контрольна група - 1). Після введення НСК загальні інтоксикоційні симптоми поступово зменшувались і на момент виведення із експерименту не визначались. При реєстрації КСВП
отримані не достовірні зміни, (p>0,05), що свідчить
про наявність лікувальної дії НСК.
Після введення НСК на 15 добу (V 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 внутрішньом’язову ін’єкцію суспензії НСК
4 млн. клітин (1,0 мл). При реєстрації КСВП
отримані не достовірні зміни (p>0,05), що свідчить про наявність лікувальної дії НСК.
Тваринам VII групи протягом перших 7
днів проводилось внутрішньом’язове введення
розчину гентаміцину сульфат з розрахунку 100
мг/кг. На 8 день введення розчину гентаміцину
піддослідним тваринам введено суспензію НСК
4млн.клітин (1.0мл). 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.
Тварини VIIІ групи отримували розчин
гентаміцину сульфат 100 мг/кг внутріш-

ньом’язово протягом 14 днів. У тварин на 12
добу з’явились ознаки загальної інтоксикації. На
15 день дослідним тваринам проведено введення суспензії НСК 4 млн. клітин 1.0 мл внутрішньом’язово. Наступні 14 днів морські свинки
знаходились під спостереженням. З 18 дня 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 не достовірні зміни, (p>0,05) що свідчить про наявність протекторної дії НСК.
Тваринам IX групи субокципітально вводилась суспензія НСК 2млн. клітин в 0.5 мл.
Дослідження стану слухового аналізатора проводили на14 добу.
Висновки. Аміноглікозидний токсикоз,
отриманий, зокрема, 14 денним введенням гентаміцину морським свинкам, в дозі 100мг/кг
ваги, супроводжується загальною інтоксикацією: зниженням апетиту, втратою ваги. Порушував функцію слухового аналізатора – викликав
зниження слуху, що підтверджено даними реєстрації коротколатентних слухових викликаних
потенціалів.
14-денне введення гентаміцину морським
свинкам
викликає
порушення
морфофункціонального стану внутрішнього вуха, мікроциркуляції 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 добу штучно змодельованого аміноглюкозидного ототоксикозу,
супроводжувалось лікувальним ефектом, про
що свідчать порівнення 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.

© І.І. Сапіжак, 2017
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М.В. ТАРАСЕНКО
ВПЛИВ АВТОІМУННОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
ПРИ ТИРЕОЇДИТІ ХАШІМОТО НА СТАН СЛУХУ У ХВОРИХ
ЗА ДОПОМОГОЮ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
Актуальність. Функціональний стан
слуху у пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом
(АІТ) є проблемою, яка на даний час активно
вивчається в зв`язку зі збільшенням кількості з
автоімунної патології. Встановлений достовірний взаємозв’язок між підвищеною концентрацією титрів антитіл до пероксидази (АТПО)
щитовидної залози (ЩЗ) та антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ) та підвищенням порогів під
час тональної аудіометрії і відсутність достатньої різниці у співвідношенні сигналу та шуму
(С/Ш) під час реєстрації отоакустичної емісії
на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ).
(A. Arduc, S. Isik, S. Allusoglu). Проте існують
розбіжності під час характеристики змін, які
виникають у внутрішньому вусі при АІТ. Крім
того, питання патогенезу цих змін є не до кінця
вивченими.
Мета. Встановити характер порушення
функції ЗВК у хворих на АІТ в залежності від
статі, віку, рівнів АТПО, АТТГ, показників ТТГ,
Т3 та Т4.
Матеріали і методи. Для проведення
дослідження були відібрані хворі з АІТ у фазі
еутиреозу. Вони були поділені на дві групи, в
першу (основну) увійшли 59 осіб з АІТ в фазі
еутиреозу, друга (контрольна) група складалась
з 29 здорових осіб. Вік хворих в середньому
становив 33,25±6,32 років. Для уточнення діагнозу АІТ кожному хворому було проведено визначення рівнів ТТГ, Т4, Т3, АТПО, АТТГ. Функцію ЗВК внутрішнього вуха оцінювали за допомогою реєстрації ПСОАЕ. Для статистичної
обробки даних використовувалась програма
Statistical Package for the Social Sciences 17. Ми
проводили аналіз показників співвідношення
сигнал/шум (С/Ш) на частотах 5714 Гц і 8000 Гц
у досліджуваних обох груп, вивчали частоту
наявності позитивної відповіді (>6Дб) у серонегативних і серопозитивних осіб за показниками
АТПО та АТТГ. Був проведений кореляційний

аналіз для визначення характеру зв`язку між
порушенням функції внутрішнього вуха та
статтю, віком, показниками рівнів АТПО, АТТГ
у досліджуваних осіб.
Результати. Середні рівні 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. Показники АТПО в основній групі в
середньому були на рівні 64±21,31 МО/мл, в
контрольній групі – 14,83±7,39 МО/мл. Аналіз
показників С/Ш у групі осіб з АІТ та контрольній групи при проведенні реєстрації ПСОАЕ на
частотах 8000 Гц та 5714 Гц підтвердив взаємозв`язок між порушенням функції внутрішнього вуха та АІТ. Достовірну залежність частоти
порушення функції ЗВК від підвищення активності автоімунного процесу у ЩЗ підтверджено
аналізом показника сигнал/шум на DP-грамах
від рівня АТПО та АТТГ у досліджуваних основної групи. При проведенні кореляційного аналізу, коефіцієнт кореляції Пірсона показав прямий і достовірний кореляційний зв`язок між
статтю особи та функціональною повноцінністю
ЗВК на частоті 8000 Гц праворуч, та 5714 Гц з
обох сторін, зворотній і достовірний кореляційний зв`язок був встановлений між рівнями титрів АТПО і АТГ і функцією ЗВК на частотах
8000 Гц з обох сторін і між рівнем АТПО і функцією ЗВК на частоті 5714 Гц ліворуч. Після
виключення вікового і гендерного фактору зберігається статистично достовірний зворотній
кореляційний зв`язок між рівнями титрів
АТПО і АТГ та функцією ЗВК на частоті 8000
ГЦ з обох сторін.
Висновки. При аналізі отриманих даних
нами виявлено наявність статистично достовірної залежності порушення функції ЗВК у хворих
на АІТ у фазі еутиреозу від статі, віку, показників рівнів АТПО, АТТГ.
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М.Г. ХОМЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИННОГО ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
І ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України
Актуальність. Висока поширеність запальної патології лімфоаденоїдного глоткового
кільця у дітей призводить до виражених змін у
місцевій імунологічній реактивності, що сприяє
формуванню хронічних форм запалення
(О.Ф. Мельников, 2012; А.А. Лайко, 2013;
Г.Е. Тімен, 2014). Серед хронічних захворювань
верхніх дихальних шляхів у дитячому віці особливе місце займає проблема хронічного тонзиліту (ХТ), який за даними різних авторів становить від 12-15% до 43%. Наявність ХТ та частих
його загострень у дітей, особливо за наявності
такої важкої супутньої патології, як цукровий
діабет 1 типу (ЦД-1) значно ускладнює перебіг
основного захворювання та суттєво погіршує
якість життя таких пацієнтів.
Мета дослідження – визначити особливості мікробіоценозу та клітинного складу піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на ЦД-1 і
хронічний тонзиліт.
Матеріали і методи. За 2016 рік у ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було
обстежено 127 дітей, хворих на ЦД-1, віком від
3 до 18 років (середній вік 11,3±4,4). Серед обстежених пацієнтів у 62 дітей (49%) було виявлено патологію лімфоепітеліальних структур
глотки, зокрема ХТ було діагностовано у 45%
(n=28, середній вік 12+3,8). Діагноз ХТ був

встановлений на основі даних анамнезу та клінічного обстеження з проведенням бактеріологічного та цитологічного дослідження з крипт
піднебінних мигдаликів (ПМ).
Мікробіологічний склад ПМ у даної категорії
пацієнтів
був
представлений
Staphylococcus aureus (61%), Streptococcus
pyogenes (9%), Klebsiella pneumoniаe (22%), а
також дріжджеві та плісняві гриби.
За результатами проведеного цитологічного дослідження у дітей, хворих на ЦД-1 виявлені характерні цитоморфологічні особливості
ПМ, які характеризують їх різний клітинний
стан за наявності ХТ: у 20 дітей (74%) виявлено
декомпенсацію хронічного запалення ПМ, у 6
дітей (22%) – компенсований за клітинним
складом ХТ, у 2 дітей (4%) виявлено нормальну
цитологічну картину ПМ. Встановлено достовірну залежність між клініко-анамнестичними
даними та рівнем компенсації запального процесу в ПМ (p<0,05).
Висновок. Таким чином, діагностовані
мікробіологічні та цитологічні особливості стану ХТ у дітей, хворих на ЦД-1 доводять необхідність раннього їх виявлення та застосування
комплексного підходу до їх лікування для запобігання суттєвого погіршення перебігу основного захворювання і підвищення якості життя пацієнтів.
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І.Р. ЦВІРІНЬКО
МЕТОДИКА ТРАНССФЕНОЇДАЛЬНОГО ДОСТУПУ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ КЛИНОВИДНОЇ ПАЗУХИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПУХЛИНАМИ СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Хірургічне лікування пацієнтів з пухлинами селярно-хіазмальної ділянки є серйозною
проблемою сучасної оториноларингології та нейрохірургії. При видаленні новоутворень селярнохіазмальної ділянки хірурги велике значення
приділяють зручності та можливості широкого
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огляду операційного поля. Значно менше при
виконанні назальної фази оперативного втручання звертається увага на збереження слизової оболонки та внутрішньо-носових структур.
Метою роботи стала розробка способу
розкриття основної пазухи при назальній фазі
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017

аденомектомії з максимальним збереженням
внутрішньоносових структур та слизової оболонки порожнини носа та визначення ефективності його застосування.
Матеріали і методи
В дослідження включені пацієнти з доброякісними
новоутвореннями
селярнохіазмальної ділянки та кавернозного синусу,
яким проводилося ендоскопічне ендоназально
транссфеноїдальне видалення новоутворень.
Всі пацієнти в залежності від методики виконання доступів до клиновидної пазухи були
розподілені на 2 групи. До 1-ї групи увійшло
47 пацієнтів, хірургічне лікування яких проводили за загально прийнятими способами доступу до селярно-хіазмальної ділянки з резекцією слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку та внутрішньоносових структур (верхні
та середні носові раковини, задні відділи перетинки носа та ін.). У 54 пацієнтів, що склали 2у групу, 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. Обидві
групи були розподілені на 2 підгрупи – на хво-

рих, у яких викроювали назосептальний клапоть та пацієнтів, у яких у взятті назосептального клаптя не було необхідності.
Результати
Ефективність запропонованого способу
оцінювали в динаміці післяопераційного спостереження на 3, 7 та 10-у добу. Оцінку здійснювали за локальними критеріями – наявність
набряку слизової оболонки, кірок, фібринових
згустків та виділень в носових ходах, та загальними симптомами – головний біль та підвищення температури тіла вище 380 С. Суб´єктивне
самопочуття пацієнтів оцінювали за опитувальником SNOT. Показано, що у пацієнтів 2-ї групи, у яких операцію проводили транссфеноїдальним доступом зі збереженням слизової оболонки передньої стінки клиновидної пазухи, визначались статистично достовірно менший набряк слизової оболонки порожнини носа, швидше очищення від кірок та фібринових згустків
та кращі суб´єктивні характеристики загального
стану хворих.
Висновок
Збереження внутрішньоносових структур
та слизової оболонки порожнини носа при ендоскопічних ендоназальних операціях у хворих з
пухлинами селярно-хіазмальної ділянки сприяє
більш швидкому загоюванню післяопераційної
рани, швидшому відновленню носового дихання
та зменшує кількість ускладнень в післяопераційному періоді.
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