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МАТЕРІАЛИ 
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 пухли-
нами. За даними МОЗ України, кількість хворих 
постійно збільшується, змінюється клінічній 
перебіг захворювання. Онкологічна служба 
спрямована в основному на діагностику і ліку-
вання хворих злоякісними пухлинами і не зав-
жди має змогу задовольнити потреби реабіліта-
ційних заходів зростаючого напливу хворих. 

Актуальним на сьогодні є не тільки життя 
хворого, але й відновлення функцій органу, за-
лученого у процес. Проблема відновлення голо-
су, як однієї з важливих складових комунікати-
вної функції, не лише медична, а й соціальна, і 
потребує міждисциплінарного підходу в процесі 
реабілітаційної роботи. 

Метою нашої роботи було провести порі-
вняння відновлення якості голосу у хворих на 
рак гортані (І-ІІ ст.) з використанням електроте-
рмоадгезії та при застосуванні хірургічного 
втручання за стандартною методикою.  

Під нашим наглядом знаходилось 87 хво-
рих на рак гортані І-ІІ стадій серединної локалі-
зації, що проходили лікування в клініці кафедри 
оториноларингології Національної медичної 
академії імені П.Л. Шупика за період з 2004 по 
2013 рр., та підлягали радикальному хірургіч-
ному лікуванню в об’ємі хордектомії.  

Всім хворим, яким проведено хордекто-
мію, було надано фонопедичну корекційно-
реабілітаційну допомогу, яка складалась з на-
ступних кроків: організаційно-підготовчого та 
корекційно-діяльнісного етапів, між якими не-
має чіткої межі. Один етап поступово переходив 

у інший, поділ проводився умовно та був про-
диктований основними завданнями, які стояли у 
різні періоди корекційно-реабілітаційного про-
цесу. Така поетапність дозволяла послідовно, 
систематично та диференційовано здійснювати 
цей процес.  

Дослідження якості голосу у хворих на 
рак гортані (І-ІІ ст.) після хордектомії здійсню-
валось в індивідуальній формі, з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей. За-
вдання були чітко сформульованими та доступ-
ними для виконання. 

Обстеження проведено хворим основної 
групи (ОГ) – 52 пацієнти, прооперовані з вико-
ристанням електротермоадгезії, та контрольної 
групи (КГ) – 55 хворих, прооперованих за стан-
дартною методикою. Групи були співставимі за 
статтю, віком, патологією. Вік хворих в основ-
ній 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 характе-
ру та представлені у вигляді запитань. Зібрані на 
основі різних показників матеріали були пере-
ведені 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 запро-
понованої методики. 

Проведений аналіз якісних характеристик 
голосової функції на етапі експерименту вказує 
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на розбіжність результатів, зокрема, в основних 
показниках голосових характеристик та дихан-
ня. Наявна значна контрастність, що в цілому 
свідчить про доцільність використанням ефект-
ротермоадгезії.  

 

 
Рис. 1. Характеристики тонового діапазону 

у обстежених пацієнтів. 
 
При дослідженні силу голосу після про-

веденої фонопедичної корекції виявлено, що 
хворі, прооперовані з використанням електроте-
рмоадгезії в 53,85% випадків здатні довільно 
знижувати та підвищувати силу голосу, тобто 
мали модульований тоновий діапазон, а в групі 
хворих, яким було проведено хірургічне втру-
чання за стандартною методикою, цей показник 
складав лише 12,73%. Не модульований тоно-
вий діапазон мали 46,15% хворих основної гру-
пи та 87,27% – контрольної. 

Оцінка сформованості мовленнєвого ди-
хання, як основи для голосоутворення, дозволи-
ла отримати такі результати: задовільна сфор-
мованість мовленнєвого дихання визначена у 
67,31% хворих основної групи та у 47,27% – 
контрольної, незадовільна сформованість фона-
ційного дихання встановлена у 32,69% хворих 
основної групи та у 52,73% – контрольної. 

 

 
Рис. 2. Оцінка сформованості мовленнєвого 

дихання у обстежених пацієнтів. 

 
Рис. 3. Показники сформованості мелодико-

інтонаційної сторони мовлення. 
 
При вивченні мелодико-інтонаційної сто-

рони мовлення було виявлено здатність до відт-
ворення та виділення слів з інтонаційним акцен-
том та інтонаційних конструкцій у 19 (36,54%) 
хворих основної групи, тоді як в групі, де хірур-
гічне лікування було виконано за стандартною 
методикою, така властивість встановлена у 13 
(23,64%) осіб. Незадовільна сформованість ме-
лодико-інтонаційної сторони мовлення визначе-
на у 42 (76,36%) пацієнтів контрольної групи та 
у 32 (63,46%) – основної. 

При дослідженні тембру голосу було ви-
явлено, що переважна кількість хворих контро-
льної групи (39 (70,91%)) мала тембр голосу без 
вираженої барвистості, тоді як в ОГ частка хво-
рих зі слабко забарвленим тембром складала 
лише 44,23% (23 особи). Формування задовіль-
но забарвленого тембру голосу в ОГ встановле-
но у 29 (55,77%) осіб, а в КГ – лише у 16 
(29,09%). 

 

 
Рис. 4. Показники сформованості тембру 

голосу. 
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Таким чином, встановлено, що проведен-
ня фонопедичної корекції в ранньому післяопе-
раційному періоді сприяє формуванню у хво-
рих, які були прооперовані з використанням 
електротермоадгезії, більш яскраво забарвлено-

го тембру голосу та мелодико-інтонаційної сто-
рони мовлення. Пацієнти основної групи були 
здатні довільно знижувати та підвищувати силу 
голосу та визначали задовільну сформованість 
мовленнєвого дихання. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Ю.І. Онищенко, Я.В. Шкоба, 2017 
 
 
 

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

ТИПОВІ ОЗНАКИ ДИФТЕРІЙНОГО ЗАПАЛЕННЯ ГЛОТКИ 
 

Аналіз даних літературних джерел та осо-
бисті спостереження дозволяють виділити типо-
ві 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 (го-

ловний біль, слабкість, нудота, відсутність апе-
титу) спостерігається при всіх формах дифтерії, 
окрім катаральної. 

3. Неоднорідність температурної реакції 
важкості місцевих проявів. 

4. Голос нерідко набуває гугнявого відті-
нку. 

5. Як правило, набряк слизової оболон-
ки глотки та ціаноз переважають над гіперемі-
єю. 

6. Лімфатичні вузли збільшені і помірно 
болючі. 

7. Для дифтерії глотки характерна певна 
динаміка місцевих проявів: 

- 1-2-а доба – помірна гіперемія горла, ці-
аноз, набряк, ніжні слизові нальоти, що легко 
знімаються; 

- 2-3-я доба – нальоти набувають характе-
рного вигляду, а саме – вони сірі, щільні, блис-
кучі, не видаляються шпателем, після їх вида-
лення оголюється кровоточива поверхня; 

- 5-14-а доба – в залежності від клінічної 
форми і характеру лікування, плівки відокрем-
люються 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 па-
цієнти констатують покращення вже через кіль-
ка годин. 

Наведена типова клінічна характеристика 
дифтерії глотки повинна допомогти молодим 
лікарям-отоларингологам своєчасно зорієнтува-
тись в постанові діагнозу даної патології й тим 
самим зберегти життя хворого та запобігти роз-
повсюдженню захворювання. 

 
© Р.А. Абизов, В.Р. Абизов, Я.В. Шкоба, О.О. Арнаутова, 2017 
 

 
 

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 операти-
вному втручанні на шиї є надійний гемостаз. 
При застосуванні традиційних хірургічних ме-
тодик значна кількість можливих ускладнень є 
вагомим аргументом впровадження нових су-
часних технологій в хірургічну практику, зок-
рема, технології високочастотного електрозва-
рювання біологічних тканин. Починаючи з 2002 

року, розроблене в тісній співпраці з провідни-
ми медичними організаціями України ІЕЗ імені 
Є.О. Патона НАН України, високочастотне зва-
рювання живих тканин показало свою ефектив-
ність і успішно використовується в хірургічній 
практиці. За цей час розроблено та впроваджено 
в медичну практику понад 150 різних хірургіч-
них методик та успішно виконано понад 100 
тисяч хірургічних операцій.  
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З 2004 по 2016 рр. в клініці оторинолари-
нгології НМАПО імені П.Л. Шупика прооперо-
вано 320 хворих на рак гортані в об’ємі хордек-
томії та ларингектомії за допомогою електроз-
варювання. Хворі були поділені на дві рівні 
групи: основну – хірургічне втручання викону-
валось з використанням ВЧ-електрозварювання 
та контрольну – операції проводились за тради-
ційною методикою із застосуванням монополя-
рної коагуляції. Аналіз результатів дослідження 
доводить, що запропонована методика виконан-
ня хордектомії та ларингектомії дозволяє швид-
ко та практично безкровно розділяти м’які тка-
нини. Зменшення загальної тривалості операції 
в решті решт зменшує час знаходження хворого 

під дією засобів для загального наркозу. Так, 
тривалість хірургічного втручання з викорис-
танням електрозварювання при ларингектомії 
скоротилась в 1,4 рази, хордектомії – в 1,2 рази 
(за середніми показниками в групі прооперова-
них з використанням електрозварювання крово-
втрата дорівнювала 168,5±64,83 мл при ларин-
гектомії 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 стве-
рджувати про високу ефективність ВЧ-
електрозварювання в порівнянні з монополяр-
ною 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) суще-
ствует определённый метаболический фон с со-
ответствующим набором сопутствующих забо-
леваний, имеющих определенное значение в 
этиопатогенезе этого состояния, указывает на 
актуальность проводимого исследования, с це-
лью изучения соматического состояния и сопут-
ствующей патологии у пациентов с ГЯМ.  

Учитывая, что наиболее часто ГЯМ 
встречаются в возрасте 35-60 лет, объектом ис-
следования послужили 100 женщин соответст-
вующего 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 иссле-
довании; исключения – тяжелая соматическая 
патология, злокачественные заболевания. Кон-
трольную группу составили 30 практически 
здоровых женщин.  

Изучались данные общесоматических, 
гинекологических, функциональных, патогисто-

логических методов исследования. Наиболее 
часто диагностировалась гастроэнтерологиче-
ская патология – у 51% обследуемых (в кон-
трольной группе – у 8 (26,7%)). Патология ли-
пидного 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 по-
липатология): миома матки (33%), гиперплазия 
эндометрия (25%), эндометриоз матки и яични-
ков (25%), фиброзно-кистозная болезнь (54%).  

Следовательно, структура сопутствую-
щих заболеваний у больных с ГЯМ характери-
зовалась повышенной частотой встречаемости 
патологии внутренних органов, гиперплазии 
органов репродуктивной системы, эндокринных 
и метаболических изменений, что предполагает 
общность патогенетического развития гипер-
пластичекого 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 воспали-
тельного процесса в миндалине часто приводят 
к воспалительным процессам в околоминдали-
новой клетчатке. Клинически это проявляется в 
виде паратонзиллита или паратонзиллярного 
абсцесса. Данные осложнения отмечены у 10-
14% больных хроническим тонзиллитом. 

Наиболее частой причиной данной пато-
логии является задержка гноя в миндалинах при 
закупорке лакун миндалин. Этому же способст-
вуют рубцовые сращения миндалин с небными 
дужками, кариозные зубы, высокая вирулент-
ность инфекции. 

Учитывая анатомо-физиологические 
функции глотки, нами был разработан и приме-
нен патогенетически обоснованный метод лече-
ния паратонзиллита, который в 70-80% перехо-
дит в паратонзиллярный абсцесс. 

Поступившие больные в ЛОР-стационар 
обычно накануне перенесли ангину и уже вы-
здоравливающий контингент на 5-6-й день 
вновь начали жаловаться на нарастающие боли 
при глотании только с одной стороны. Объек-
тивно отмечалась резкая гиперемия слизистой 
глотки с одной стороны, выраженная асиммет-
рия зева, небная миндалина несколько смещена 
в просвет глотки. 

Мы наблюдали 2 группы больных с пара-
тонзиллитом. 1-я (контрольная) группа – 19 
больных, которые получали антибактериальную 
терапию, антигистаминные препараты, обезбо-
ливающие средства, физ. процедуры; 2-я (ос-

новная) группа – 20 больных, которые кроме 
традиционной терапии получали новый способ 
лечения данной патологии. Новый способ лече-
ния заключается в подкожном введении (в об-
ласть угла нижней челюсти) антибиотиков, гор-
мональных препаратов с последующим приме-
нением на данную область компресса с 30% 
раствором димексида. Больным данной группы 
так же применяли лимфомиозот сублингвально. 
Этот препарат оказывает комплексное действие: 
лимфодренажное, детоксикационное, иммуно-
модулирующее. Это действие реализуется за 
счет входящих в его состав 13 компонентов рас-
тительного, 3 – минерального происхождения и 
потенцированного гормона щитовидной железы 
(левотироксина), тропных к лимфатической сис-
теме организма. Препарат активизирует лимфо-
отток, усиливает защитные функции лимфоуз-
лов и ускоряет выведение гомотоксинов из 
межклеточного пространства (матрикса). 

Анализ проведенных данных показал, 
что у 2 больных 1-й группы паратонзиллит пе-
решел в паратонзиллярный абсцесс, для лече-
ния которого было назначено хирургическое 
вмешательство. У пациентов 2-й группы про-
цесс принял абортивный характер. Использо-
вание данной методики лечения паратонзилли-
та позволило предотвратить переход инфильт-
ративной 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 утол-
щение многослойного плоского эпителия ораль-
ной поверхности МН, отек стромы, увеличение 
суммарного объема коллагеновых волокон, уве-
личение площади миоцитов и количества жиро-
вой клетчатки, венозная гиперемия и лимфостаз 
со значительным расширением просвета сосу-

дов; обнаруживаются и дегенеративные из-
менения 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 име-
ется снижение порога электрической возбуди-
мости мышц МН с 90 мкв (в норме) до 25 мкв, 
что также можно объяснить инфильтративно-
дегенеративными 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 сли-
зистой оболочке полости рта и классифициру-
ются по местоположению (губные, щечные, мо-
лярные, 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 по-
верхности, также присутствуют железы слизи-
стого типа. В норме они идентифицируются 
лишь на микроскопическом уровне, поэтому и 
не заслуживают особого внимания.  

В процессе работы с пациентами, имею-
щими жалобы на храп, было замечено, что по-
рой гипертрофия uvula palatine выглядела в виде 
ассиметричного латерального увеличения языч-
ка с его девиацией. Произведенное после увуло-
томии гистологическое исследование в таком 
случае выявляло сиалоз (С). 

Под сиалозом подразумевают определен-
ные реактивно-дистрофические патологические 
изменения в СЖ невоспалительного и неонко-
логического характера. Гистологическими при-
знаками сиалоза являются серозная гипертро-
фия ацинусов, отек интерстиция и атрофия про-
тока (наличие воспалительных изменений в же-
лезе при этом рассматриваются как вторичные, 
вследствие трансдуктального инфицирования). 
Однако эта относительно редкая патология, ха-
рактеризующая нарушением выделительной и 
секреторной функций СЖ, а также ее клеточно-
тканевой гиперплазией, проявляется вовлечени-
ем в процесс в основном околоушных, реже 
подчелюстных, т.е. больших СЖ. Несмотря на 
это, сиалоз язычка как патология, возникающая 

на фоне общесоматического заболевания (са-
харный диабет, болезни щитовидной железы, 
хронический простатит и проч.), может рас-
сматриваться и в контексте полиэтиологичности 
храпа: наличие обменных нарушений при рон-
хопатии, как способствующих развитию об-
струкции, так и являющихся следствием хрони-
ческой гипоксии, вполне вписываются в канву 
этиопатогенеза заболеваний СЖ. Целый ряд ис-
следований подтверждает возможность подоб-
ной причинно-следственной связи, рассматри-
вая 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». Ис-
следования В.М. Шевцова (1972), И.В. Николае-
вой (1997), А.С. Лапченко и соавторов (2002), 
Л.Н. Елиазаровой (2005), Р.Г. Батыршина и соав-
торов (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, струк-
турах лимфоэпителиального глоточного кольца, 
тем более выраженной становится гипертрофия 
МН, развиваются выраженные необратимые па-
тологические изменения в нем. Поэтому не ис-
ключена возможность развития сиалоза, не толь-
ко как идиопатического процесса на аутоиммун-
ном или аномальном метаболическом фоне (ал-
лергическом, гормональном, нейрогенном и али-
ментарном), но и как проявления развивающего-
ся при ронхопатии нейроциркуляторного дефи-
цита 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 появлени-

ем в быту необычных предметов, вызывающих 
определенный интерес, особенно у детей. Если 
по какой-то случайности такие объекты попада-
ют в физиологические отверстия человеческого 
тела (а это особенно актуально для нашей про-
фессии, ведь ни одна анатомическая область по 
сравнению с ЛОР-органами не является столь 

уязвимой для инородных тел), то не всегда стан-
дартные способы их удаления являются доста-
точно 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 изо-
бретений, рецепций и рационализаций. 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 8 

В базовых руководствах по отоларинголо-
гии (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 ме-
тодических рекомендациях (В.Ф. Воронкин и 
соавт., 1997 и др.) в качестве консервативных 
мероприятий по удалению инородных тел на-
ружного слухового прохода предлагаются про-
мывание теплой водой либо инструментальные 
манипуляции. Однако следует помнить, что эти 
методы имеют свои ограничения. Наличие в ба-
рабанной перепонке перфорации, особенно су-
хой, «скользкие» или острые предметы, пол-
ная обтурация и др. требует использования иных 
методик. Среди них – аспирация и адгезия. Ино-
гда действительно удается удалить круглые 
вклиненные инородные тела, используя специ-
альный наконечник для всасывания в виде во-
ронки (по Н. Schuknecht), иногда довольно ус-
пешно применим и магнит. Тем не менее, порой 
«сила тяги» в обоих случаях бывает не вполне 
достаточной. В такой ситуации мы считаем целе-
сообразным использование цианакрилата («супер 
клея»). История метода насчитывает уже сорок 
лет (первое сообщение об использовании клея 
для удаления инородного тела из уха было опуб-
ликовано M. Zeinulabdeen в 1977 году, а конкрет-
но 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 следую-
щем. В зависимости от размера и массы предме-
та, на конец тупого пластика (можно использо-
вать стержень от «ватной палочки») либо туго 

накрученного «ватничка» наносится небольшое 
количество цианакрилового клея. «Инструмент» 
вводится в наружный слуховой проход до со-
прикосновения с инородным телом и для дос-
тижения плотной фиксации соблюдается экспо-
зиция 30-60 с, после чего выполняется плавная 
экстракция. Среди недостатков метода можно 
указать на необходимость соблюдения времен-
ного режима, который хотя и не превышает 1 
мин., но при работе с детьми не всегда дости-
жим. Среди достоинств – легкость, простота, 
доступность, безопасность и эффективность.  

Одним из извлеченных нами таким обра-
зом инородных тел была диодная лампочка, ко-
торая находилась в левом наружном слуховом 
проходе у восьмилетнего мальчика. Всякие дру-
гие попытки ее удаления были неудачными, при 
этом существовала и реальная опасность ране-
ния уха осколками стекла. 

Выводы 
1. Предложенный способ позволяет об-

легчить и ускорить удаление гладких, обтури-
рующих и вклиненных инородных тел, которые 
иным способом извлечь не удается. 

2. Использование цианакрилового клея пре-
дусматривает удаление инородного тела из наруж-
ного 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 спо-
соба в перечень методов лечения при составле-
нии соответствующих разделов учебных и ме-
тодических 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 ускладнен-

ням 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 за-
хворювань.  

Більшість дослідників вважають віруси 
основною етіологічною причиною ГСО, що під-
тверджується імунофлюоресцентними та інши-

ми методами дослідження, які виявляють в ос-
новному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси. 
Інші надають вірусам роль пускового механізму 
з подальшим приєднанням бактеріальної флори.  

Мета дослідження: підвищення ефекти-
вності лікування хворих на гострий мастоїдит 
шляхом використання нової схеми консерватив-
ної терапії та модифікованої антромастоїдотомії 
з дренуванням. 
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Матеріали і методи дослідження. В пе-
ріод з 2009 по 2016 рр. на базі ЛОР-відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні та ЛОР-
відділення 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 (дослі-
джувана) – 48 пацієнтів, та 2-а група (порівнян-
ня) – 35 пацієнтів.  

Пацієнтам 1-ї групи в комплексне ліку-
вання ГМ, окрім загальноприйнятої терапії, до-
датково призначали препарати, що мають про-
тивірусну дію. В залежності від виду наданої 
медичної допомоги пацієнти в межах цих груп 
були розподілені на підгрупи: підгрупа 1а – лі-
кування проведено без артротомії, застосовува-
вся парацентез та шунтування барабанної пере-
тинки; підгрупа 1б – застосовувалась тунельна 
ендоскопічна антротомія, під час якої відновлю-
валась прохідність антро-тимпанального співус-
тя, 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 антромас-
тоїдотомія. 

Пацієнтам підгрупи 2-а (групи порівнян-
ня) проводили консервативне лікування в поєд-

нані з парацентезом барабанної перетинки та 
тимпанопункцією; пацієнтам підгрупи 2-б вико-
нували класичну антромастоїдотомію. 

До схеми стандартного обстеження всіх 
пацієнтів було включено комп'ютерну томогра-
фію соскоподібних відростків. Перевага надава-
лась конусно-променевій томографії, при якій 
пацієнт отримує майже в 10 разів менше проме-
неве навантаження (не більше 50 мкЗв). При 
цьому сканується тільки зона інтересу – соско-
подібний відросток. Основним показником, згі-
дно 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 перехо-
ду від консервативної до хірургічної тактики 
(клінічні, комп’ютерно-томографічні, лаборато-
рні). Перед вибором тактики лікування ГМ не-
обхідно 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 клініч-
ного застосування. 

 
© М.І. Безега, 2017 
 
 
 

 
С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)  

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОРЗ/ОРВИ – ЛЕЧЕНИЕ  

 
Риносинусит (РС) – инфекционный вос-

палительный процесс бактериальной или вирус-
ной этиологии, локализирующийся в слизистой 
оболочке носа и околоносовых пазухах (ОНП). 
Воспалительные заболевания носа и ОНП явля-
ются ведущими в оториноларингологии по час-
тоте обращаемости больных как в поликлиники, 
так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС разви-
вается на фоне острой респираторной вирусной 
инфекции. Считается, что практически при лю-
бом ОРЗ в процесс в той или иной степени во-
влекаются ОНП. РС не только часто приводит к 
временной потере трудоспособности, но и су-
щественно сказывается на качестве жизни боль-
ных. Установлено, что клинические проявления 
и острого, и хронического РС приводят к ухуд-
шению качества жизни пациента, причем это 

ухудшение даже более выражено, чем при ише-
мической болезни сердца и хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ). У 26% 
больных РС сопровождается развитием или 
прогрессированием психической депрессии.  

Спектр возбудителей острого бактериаль-
ного синусита остается относительно постоян-
ным, наиболее часто встречаются Streptococcus 
pneumoniae (пневмококк) и Haemophilus 
influenzae (гемофильная палочка). Реже возбу-
дителями могут быть Streptococcus pyogenes, 
Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, ана-
эробы. M. catarrhalis чаще является возбудите-
лем острого РС у детей. Значение внутрикле-
точных возбудителей в этиологии острого РС 
пока окончательно не выяснено. По мнению 
некоторых авторов, Mycoplasma pneumoniae и 
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Chlamydophila pneumoniae могут быть источни-
ком воспаления ОНП в 8-25% случаев. 

Основными целями при лечении острого 
и рецидивирующего РС являются: сокращение 
длительности заболевания; предупреждение 
развития орбитальных и внутричерепных ос-
ложнений; эрадикация возбудителя; предотвра-
тить переход острого синусита в хронический. В 
случае необходимости антимикробного лечения 
бактериального синусита, антибиотик для лече-
ния синусита обычно выбирается эмпирически в 
силу известных недостатков культурального 
исследования материала из околоносовых пазух 
и инвазивности методик его забора. Эффектив-
ная системная антибиотикотерапия обеспечива-
ет более быстрое выздоровление и более высо-
кий процент эрадикации возбудителей. Анти-
биотикотерапия благодаря угнетению роста бак-
терий способствует быстрому уменьшению оте-
ка слизистой оболочки носа и околоносовых 
пазух и, таким образом, восстановлению адек-
ватного 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 азитро-
мицина также эффективны, как более длинные 
курсы других антибиотиков в лечении инфек-
ции верхних дыхательных путей и ЛОР органов. 
Азитромицин достигает значительно более вы-
соких концентраций в тканях, чем в плазме. Вы-
сокие концентрации в тканях и жидкостях ды-
хательного тракта обеспечивают оптимальный 
эффект в месте инфекции.  

Среди всех азитромицинов на рынке Ук-
раины особый интерес вызывает «Азибиот» 
производства компании КRКА, который произ-
водится в соответствии со строжайшими евро-
пейскими требованиями на европейском серти-
фицированном оборудовании.  

Все вышеизложенное позволяют реко-
мендовать «Азибиот» при бактериальном ос-
ложнении ОРЗ. Короткий, простой, эффектив-
ный курс антибиотикотерапии обеспечивает 
пациенту комфортный и удобный режим дози-
рования, 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 посиле-
ною антигенною стимуляцією. В період стате-
вого 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 функ-
цію. Тому він є периферичним органом імунної 
системи, який у дитячому віці схильний до гі-
перплазії, а з віком – до інволютивних змін. До 
сьогодні зберігається певна плутанина в термі-
нології відносно такого стану. На нашу думку, 
термін «гіперплазія глоткового мигдалика» 
найбільш повно і правильно відображає суть 
цього патологічного процесу.  

Гіперплазія глоткового мигдалика у дитя-
чому віці є однією з найбільш поширених пато-
логій верхніх дихальних шляхів. Внаслідок пос-
тійного впливу антигенів у гіперплазованому 
глотковому мигдалику досить часто виникають 
запальні явища, які іноді набувають хронічної 
форми. Запалення глоткового мигдалика відоме 
як аденоїдит, супроводжується утворенням гус-
того слизового або гнійного ексудату з подаль-
шим постназальним затіканням останнього.  

На жаль, традиційні методи діагностики в 
оториноларингології далеко не завжди можуть 
визначити сутність захворювання. Тому, на на-
шу думку, лише огляд носоглотки з викорис-
танням ригідних ендоскопів дозволяє візуалізу-
вати патологічний процес у ній. Цей метод у 
більшості клінік на сьогодні є рутинним, проте 
на первинній ланці лікарі-отоларингологи у бі-
льшості випадків не мають відповідного облад-
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нання та не здатні провести адекватну діагнос-
тику захворювань носоглотки. 

При запаленні глоткового мигдалика його 
поверхня покрита шаром слизового або гнійного 
ексудату. У зв’язку з цим, будь-які топічні анти-
бактеріальні або кортикостероїдні препарати 
малоефективні. Їх вплив на лімфоїдну тканину 
самого мигдалика нівелюється сформованим 
ексудатом, який не дозволяє їм діяти безпосере-
дньо на лімфоїдну тканину. 

У таких випадках, на нашу думку, кожного 
разу перед початком етіотропної або патогенети-
чної терапії необхідно проводити іригаційне 
зрошення поверхні глоткового мигдалика сольо-
вими розчинами. Таке очищення його поверхні 
від густого ексудату у подальшому дозволяє ак-

тивним молекулам лікарського засобу вільно ко-
нтактувати 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 миг-
далика, який нині перебуває в стадії обговорен-
ня, доцільно включити спреї назальних сольо-
вих розчинів, які дозволять оптимізувати етіот-
ропну та патогенетичну терапію цього захворю-
вання. 

 
© 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 Украи-
не за последнее десятилетие удельный вес рино-
синуситов ежегодно увеличивается на 1,5-2%, и 
они стали самым распространенным хрониче-
ским заболеванием. 

На этапе раннего послеоперационного пе-
риода важным является достижение быстрой и 
полноценной эпителизации слизистой оболочки с 
восстановлением функционирования мукоцили-
арной транспортной системы, дренажа и венти-
ляции синусов, носового дыхания и, как резуль-
тат, своевременного клинического выздоровле-
ния пациента. Ранее проведенные клинические 
исследования свидетельствуют, что достижению 
этих задач способствует использование препара-
тов на основе гиалуроновой кислоты. 

Цель исследования: обосновать клиниче-
скую эффективность применения препаратов, 
содержащих гиалуронат натрия, в послеопера-
ционном периоде у пациентов, перенесших эн-
доскопическую эндоназальную фронтотомию. 

Материалы и методы исследования 
В период с 2015 по 2017 гг. на базе ЛОР-

отделения Полтавской областной клинической 
больницы нами было обследовано и проопери-
ровано 36 пациентов с хроническими рецидиви-
рующими формами фронтита. Для определения 

объема хирургического вмешательства, прогно-
зирования, а также анализа и верификации по-
казателей эффективности реализуемых методов 
лечения, использовалась программа компьютер-
ного планирования ринохирургических вмеша-
тельств, разработанная на кафедре биомедицин-
ской инженерии Харьковского национального 
университета радиоэлектроники. 

Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы: в 1-ю (исследуемую) группу был 31 паци-
ент, во 2-ю (контрольную) – 36 пациентов. Ста-
тистически группы были однородными. У части 
пациентов 1-й и 2-й групп было выполнено хи-
рургическое вмешательство на лобной пазухе по 
методике простого дренажа (тип І), остальным – 
расширенного дренирования (тип ІІа). 

Дооперационное обследование всех паци-
ентов обязательно включало компьютерную томо-
графию, оптическую эндоскопию и заднюю ак-
тивную риноманометрию, изучение и анализ ко-
торых позволял определить объём вмешательства 
и планирование её этапов. По данным риномано-
метрии оценивались показатели аэродинамиче-
ского носового сопротивления, значение которого 
в условной норме составляло 0,3-1 ΔкПа∙с/л.  

Пациентам обеих клинических групп в 
послеоперационном периоде назначалась тера-
пия, составленная на основании современных 
протоколов лечения данной нозологии, которая 
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включала туалет полости носа с промыванием 
водно-солевыми растворами и применение му-
корегуляторов. Пациентам 1-й группы, кроме 
стандартного лечения, на последнем этапе вы-
полнения хирургического вмешательства во 
фронтальный синус через лобно-носовую каню-
лю эндоназально вводили высокоочищенный 
гель на основе гиалуроната натрия объемом 2 
мл. Согласно регламенту, на 5-е сутки исследо-
вания введение препарата в лобный синус по-
вторяли. Эта манипуляция выполнялась с боль-
шой осторожностью, следя чтобы гель проходил 
свободно, не вызывая повышения давления во 
фронтальном синусе. Также пациенты 1-й груп-
пы, начиная со 2-го дня послеоперационного 
периода получали интраназальные орошения 
препаратом, содержащим в 1 мл гиалуронат на-
трия 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 субъектив-
ных и объективных данных, которые исследова-
лись до операции, на 3, 5, 7 и 10-е сутки после 
эндоназального хирургического вмешательства. 

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод, что местное применение препа-
ратов, содержащих гиалуроновую кислоту, по-
зволяет существенно улучшить качество жизни 
пациента в раннем послеоперационном периоде. 
Можно рекомендовать применение комбинаций 
препаратов гиалуроновой кислоты для фармако-
терапии интраоперационно и в послеопераци-
онном периоде пациентам, которые перенесли 
ринохирургические вмешательства, как эффек-
тивное противовоспалительное и муковосста-
навливающее средство. 

 
© С.Б. Безшапочный, А.В. Лобурец, В.В. Лобурец, 2017 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ  
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 

 
Актуальність. Ефективність лікування 

пацієнтів із патологічними станами носової по-
рожнини не визначається лише технічно доско-
нало проведеною операцією, велике значення 
має ведення хворих у післяопераційному періо-
ді. При проведенні операції відбувається пору-
шення цілісності слизової оболонки, що супро-
воджується неприємними симптомами та погі-
ршує якість життя пацієнтів. Тому на етапі ран-
нього післяопераційного періоду дуже важли-
вим є досягнення швидкої епітелізації, віднов-
лення носового дихання і як результат змен-
шення терміну непрацездатності. 

Мета – дослідження ефективності інтра-
назального застосування спрею ксилометазоліну 
з декспантенолом у комплексній терапії пацієн-
тів після перенесених ендоскопічних оператив-
них втручань у порожнині носа. 

Матеріали та методи. На базі оторино-
ларингологічного відділення Полтавської обла-
сної клінічної лікарні було обстежено 60 осіб, 
госпіталізованих на планове оперативне втру-
чання з приводу септопластики, синусотомії та 
поєднаних операцій. Хворим групи порівняння 
(n=30) призначалось традиційне післяоперацій-

не лікування. Хворим контрольної групи (n=30) 
було проведено удосконалену методику післяо-
пераційного лікування, при якій інтраназально 3 
рази на добу вводили спрей ксилометазоліну з 
декспантенолом. Ефективність даної схеми лі-
кування визначали за допомогою оцінки 
суб’єктивних (загальний стан за візуально – 
аналоговою шкалою, утруднення дихання, втра-
та нюху, біль) та об’єктивних (клінічні та ін-
струментальні показники) ознак. Оцінка прово-
дилась до операції, на 2, 3, 4, 5, 6, 7-у добу після 
операції. 

Результати. Пацієнти обох груп з моме-
нту видалення тампону і до 7-ї доби відмічали 
покращення самопочуття, зменшення 
суб’єктивних симптомів, що підтверджувалось 
даними об’єктивного дослідження. Проте почи-
наючи 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 ліку-
вання.  

Висновки.  
Таким чином, інтраназальне застосування 

спрею ксилометазоліну з декспантенолом спри-
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яє механічному видаленню слизу та кірочок, 
зменшує набряк та виділення, прискорює про-
цеси епітелізації, є ефективним засобом для від-
новлення слизової оболонки носа після опера-

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

 
© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017 
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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 по-
вітря та високою алергізацією населення. Алер-
гічні реакції реєструються більш ніж у 50% на-
селення Європи, з них більше 30% - у дітей. При 
цьому більш ніж у 10% дитячої популяції мають 
місце клінічні симптоми алергічного захворю-
вання: в 5-10% випадків спостерігається бронхі-
альна астма (БА), в 1-3% - атопічний дерматит 
(АД), в 20-40% - алергічний риніт (АР). Встано-
влено, 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 цитоплазма-
тичній мембрані різко збільшується. Тому у па-
цієнтів з алергією в анамнезі значно підвищений 
рівень ICAM-1, тобто вони більш схильні до 
захворювань на ГРВІ. За даними КТ і МРТ, на-
бряк, катаральне запалення та застій у приносо-
вих пазухах виявляється майже у 90% хворих на 
ГРВІ, що дозволяє стверджувати про наявність у 
них вірусного риносинуситу.  

Результати спеціальних досліджень свід-
чать про те, що весь перебіг запального процесу 
регулюється переважно ендогеними хімічними 
речовинами, що з’являються в осередку ушко-
дження – медіаторами запалення. За даними лі-
тератури, додавання антилейкотрієнових препа-
ратів до традиційних антигістамінних лікарсь-
ких засобів дає можливість більш ефективно 
впливати на патогенетичний аспект алергічного 
запалення, що супроводжується викидом як гіс-
таміну, так і лейкотрієнів. 

Мета досліджень – вивчення ефективності 
застосування комбінації монтелукасту та лево-
цетиризину у комплексній терапії гострого ри-
носинуситу у пацієнтів з обтяженим алергічним 

анамнезом. На базі кафедри оториноларинголо-
гії з офтальмологією ВДНЗУ «УМСА» під спо-
стереженням знаходилось 58 пацієнтів з діагно-
зом гострий риносинусит вірусної та бактеріа-
льної етіології, з алергією в анамнезі. Хворі бу-
ли розподілені на 2 групи. До першої (контро-
льної) групи увійшли 28 пацієнтів, які отриму-
вали стандартне лікування. До другої (дослід-
ної) групи – 30 пацієнтів, котрі отримували 
комбінацію монтелукасту 10 мг, левоцетиризи-
ну дигідрохлориду 5 мг. 

Ефективність лікування оцінювалась за 
допомогою щоденників самоспостереження па-
цієнтів, де відзначались суб’єктивні симптоми 
(відчуття закладеності носа, ринорея, біль в ді-
лянці пазух, гіпосмія). Симптоми пацієнти від-
мічали 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, ендори-
носкопічне дослідження (ендоскопи Hopkins II 
Karl Storz 00, 300). 

За результатами дослідження встановле-
но, що пацієнти дослідної групи відмічали ви-
ражене відчуття закладеності носа та значне 
зниження об’єму виділень з порожнини носа у 
порівнянні з відповідними показниками контро-
льної групи. Відновлення нюхової функції було 
на 0,5 балів швидшим у пацієнтів дослідної гру-
пи. 

Таким чином, комбіноване застосування 
комбінації монтелукасту та левоцетиризину у 
комплексній терапії гострих риносинуситів, у 
пацієнтів з обтяженим алергологічним анамне-
зом, дозволяє пришвидшити процес одужання у 
порівнянні зі стандартними методами, забезпе-
чити швидке зменшення суб'єктивних та об'єк-
тивних клінічних показників та скоротити тер-
мін тимчасової непрацездатності. 

 
© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ  
З ПОЗИЦІЇ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

 
Актуальність. Гострі риносинусити за-

ймають одне з перших місць серед захворювань 
ЛОР-органів. Доведено, що у пацієнтів з ГРВІ 
виявляються ознаки риносинуситу (А.С. Лопа-
тін, 2000). За даними комп’ютерної та магнітно-
резонансної томографії, у 90% хворих на ГРВІ у 
приносових синусах виявляють зміни у вигляді 
реактивного набряку, катарального запалення 
слизової оболонки та порушення реології секре-
ту (М.А. Завалій, 2014). До 80% гострих рино-
синуситів мають вірусну етіологію, у 56% випа-
дків захворювання трансформується у поствіру-
сний риносинусит, у 5-8% випадків – у бактері-
альний (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 функ-
ціонування мукоциліарного транспорту та за-
стою секрету. З цією метою принципово важли-
вим у комплексному лікуванні гострих риноси-
нуситів є застосування препаратів із протизапа-
льною та секретолітичною дією.  

Менше за все побічних ефектів та проти-
показань мають препарати рослинного похо-
дження. На сьогоднішній день, необхідна дока-
зова база ефективності є лише у деяких фітоп-
репаратів, заснована на результатах якісних ра-
ндомізованих плацебоконтрольованих дослі-
джень. До таких лікарських засобів, рекомендо-
ваних МОЗ України для лікування гострих ри-
носинуситів з доказовим рівнем 1b, належить 
миртол стандартизований. 

 Мета дослідження. Визначити ефектив-
ність застосування миртолу стандартизованого у 
комплексному лікуванні хворих на гострі рино-
синусити. 

Матеріали і методи дослідження. На 
базі Міської клінічної поліклініки №4 м. Полта-
ви нами було відібрано 32 хворих на гострі ві-
русні риносинусити, які були розподілені на 2 
групи – контрольну та дослідну по 16 чол. у ко-
жній. Усі пацієнти були обстежені ендоскопіч-
но. Алгоритм комплексної терапії гострих рино-
синуситів був складений згідно протоколів МОЗ 
України. Єдиною відмінністю було те, що паці-
єнти дослідної групи отримували миртол стан-
дартизований у дозі 300 мг 3 рази на день.  

Результати дослідження. За допомогою 
листа спостереження проводилась суб’єктивна 
оцінка стану пацієнта у динаміці за такими кри-
теріями, як закладеність носа, ринорея, втрата 
нюху та біль у ділянці синусів. Об’єктивну оці-
нку проводили за допомогою риноскопії за 3 
критеріями: гіперемія слизової оболонки носо-
вої порожнини, набряк носових раковин, пато-
логічні виділення у носовій порожнині. Оцінку 
кожної ознаки проводили за 4 – бальною шка-
лою. 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 лі-
карський засіб проявив високу ефективність у 
зменшенні симптомів бронхообструкції у хво-
рих на гострі риносинусити у поєднанні із супу-
тньою бронхолегеневою патологією. 

 
Висновки.  
Включення секретолітичного препарату 

миртолу стандартизованого до комплексної те-
рапії гострих риносинуситів підвищує ефектив-
ність лікування, зменшуючи термін непрацезда-
тності та покращуючи якість життя хворих. 

 
© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С РЕФЛЮКС-АССОЦИИРОВАННЫМ ФАРИНГИТОМ 

 
В последние годы пристальное внимание 

отоларингологов привлекают атипичные прояв-
ления гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни (ГЭРБ) (Ю.М. Калашник, 2010), которая на 
протяжении последних десятилетий стабильно 

диагностируется у 40% взрослого населения. На 
Монреальском консенсусе гастроэнтерологов 
(2005 г.) определены внепищеводные синдромы 
с установленной связью с ГЭРБ: рефлюкс-
кашель, рефлюкс-ларингит, рефлюкс-астма и 
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синдромы, связь которых с ГЭРБ предполагает-
ся: фарингит, синуситы, и рецидивирующий 
средний отит. Одним из факторов, приводящих 
к развитию внепищеводных проявлений ГЭРБ 
считают высокие гастроэзофагеальные рефлюк-
сы, которые перемещаются проксимально до 
верхнего пищеводного сфинктера и выше, ока-
зывая непосредственное воздействие на глотку 
и верхние дыхательные пути (И.Е. Погосова, 
ЮЛ. Солдатский, 2007). Причиной является же-
лудочно-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 хрониче-
ского фарингита характерно несоответствие 
между жалобами и клиническими проявления-
ми: часто при значительных субъективных не-
приятных ощущениях больного отмечаются ми-
нимальные 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 рефлюкс-
ассоциированной ФЛР у амбулаторных дли-
тельно лечащихся пациентов с хроническим фа-
рингитом.  

В ходе проведенного исследования за пе-
риод 2015-2017 гг. нами обследовано 33 амбула-
торных пациента с хроническим фарингитом в 
возрасте от 21 до 62 лет. Мужчины среди них 
составили 14 человек, женщины 19. У 8 пациен-
тов выявлен хронический субатрофический фа-
рингит, у 4 –хронический катаральный фарин-

гит, у 21 – гипертрофический фарингит.  
Длительность заболевания составила от 1 

до 5 лет при многократном обращении к ЛОР-
врачу и постоянном безуспешном лечении раз-
личными антисептиками, антибиотиками, на-
родными средствами. Все пациенты вне зависи-
мости от наличия жалоб со стороны ЖКТ на-
правлены для ФГДС и обследования к гастроэн-
терологу. У 27 (81,8%) из них была выявлена 
следующая патология в различных комбинаци-
ях: гастродуоденит – 16 (59,3%) случаев, диски-
незия верхнего отдела ЖКТ (недостаточность 
кардии) – 15 (55,6%), рефлюкс-эзофагит – у 20 
(74,1%) больных, врожденная частичная дуоде-
нальная непроходимость – у 8 (29,6%), дуодено-
гастральный рефлюкс – у 3 (11,1%), гиперсекре-
торный гастрит – у 3 (11,1%). Основные прояв-
ления ГЭРБ – изжога и рефлюкс-эзофагит отме-
чены у 12 (44,4 %) больных хроническим фа-
рингитом, что не исключает наличия высокого 
гастроэзофагеального рефлюкса. После уста-
новления гастроэнтерологом диагноза ГЭРБ и 
мониторирования рН в стандартную терапию 
хронического фарингита включали антиреф-
люксную терапию в течение двух месяцев. На 
фоне сочетанной терапии отмечалось значи-
тельное улучшение в течении хронического фа-
рингита, а также данных суточного монитори-
рования рН, в то время как многочисленные 
курсы стандартного лечения хронического фа-
рингита для этих больных оказываются мало-
эффективными. 

Таким образом, длительно болеющие па-
циенты с хроническим фарингитом и отсутстви-
ем стойкого положительного результата лечения 
у отоларинголога должны быть консультирова-
ны гастроэнтерологом с последующим обследо-
ванием фиброэзофаго-гастродуоденоскопии и 
мониторинга рН для выявления ГЭРБ независи-
мо 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 перспектив-

ных направлений реабилитации пациентов со 
значительной потерей слуха является кохлеар-
ная имплантация (КИ). Современные модели 

кохлеарных имплантов обеспечивают адекват-
ное восприятие речи и, тем самым, хорошую 
социальную реабилитацию пациентов. С помо-
щью 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 воз-
никновения нарушения слуха, характеристик 
используемого импланта, индивидуальных осо-
бенностей пациента и организации процесса 
слухоречевой реабилитации. Слух должен стать 
неотъемлемой частью жизни ребенка, с возрас-
том должны развиваться и постоянно улучшать-
ся его коммуникативные навыки. 

В ЛОР-клинике Днепропетровской меди-
цинской академии за 11 лет было проопериро-
вано 142 пациента с глухотой. Целью настоящей 
работы было определение социальной адапта-
ции 42 детей с пре- или перилингвальной глухо-
той через 6-11 лет после КИ. 

Пациенты были распределены по возрас-
ту 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%) – 6,1-
12 лет. 

Исследование проводилось с помощью 
специально разработанных тестов «Оценка слу-
хоречевого развития детей с кохлеарными им-
плантами (EARS)». Указанные тесты и анкеты 
давали возможность оценить эффективность 
использования кохлеарного импланта, навыки и 
динамику слухо-речевого развития, и то, на-
сколько 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 слабо-
слышащих. 

По результатам пользования речью все 
дети распределялись на три группы следующим 
образом. Первая группа (удовлетворительный 
результат) – для общения ребенок активно ис-
пользует жесты. Речь этих детей разборчива 
лишь в отдельных словах, если видна артикуля-
ция ребенка, известна тема беседы и собеседник 
сконцентрирован на слушании. Важно подчерк-
нуть, что все дети этой группы пользуются кох-
леарным имплантом и имеют слуховые ощуще-
ния. Плохое развитие речи, на наш взгляд, свя-
зано с низкой мотивацией родителей и изна-
чальным обучением ребенка в учреждениях для 
глухих. 

Вторая группа – (хороший результат) – 
дети активно пользуются связной речью, кото-
рая понятна человеку, имеющему опыт воспри-
ятия речи глухих людей, собеседнику не требу-
ется постоянно концентрироваться на слуша-
нии. Большинство детей этой группы были про-
оперированы в возрасте более трех лет и в на-
стоящее время обучаются в общеобразователь-
ных школах с акцентом на логопедические заня-
тия. 

Третья группа – (отличный результат) – 
дети пользуются связной речью, которая понят-
на всем окружающим в разных ежедневных си-
туациях. Большинство пациентов были проопе-
рированы в возрасте до 3 лет, родители прини-
мали активное участие в реабилитации. Все де-
ти этой группы используют более современные 
типы речевых процессоров и посещают обще-
образовательные учебные заведения. 

Результаты речевой реабилитации в зави-
симости от сроков операции представлены в 
таблице. 

 
Возраст  

оперированного ребенка 
Результат речевой реабилитации 

отличный хороший удовлетворительный 
1 – 3 года 17 (85%) 2 (10%) 1 (5%) 
3,1 – 6 лет 4 (23,5%) 10 (58,8%) 3 (17,7%) 

6,1 – 12 лет 1 (20%) 4 (80%) - 
 
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 периоди-
ческом наблюдении у специалиста и, соответст-
венно, в регулярных настройках. 

Таким образом, кохлеарная имплантация 
является сегодня единственным методом адек-
ватного восстановления слуха у глухих пациен-
тов. При правильно проводимой организации 

процесса слухоречевой реабилитации у боль-
шинства детей удается достигнуть хороших ре-
зультатов и полной социальной реабилитации. 

Периодически проводимая оценка пре-
доставляют педагогу и родителям важную ин-
формацию о развитии слухового восприятия 
имплантированного ребенка, помогают понять, 
правильно ли идет процесс реабилитации, фор-
мируют у родителей цели и понимание того, как 
можно развивать слух и речь в домашних усло-
виях. 

 
© 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 захворю-
вань, підвищується втомлюваність і надмірно 
збуджується нервова система. Відбувається 
зменшення вмісту кисню в артеріальній крові та 
знижується інтенсивність протікання окислюва-
льних процесів в тканинах. Також носова поро-
жнина виконує роль своєрідного фільтра, додат-
ково зволожуючого і частково зігріваючого по-
вітря. Важливе значення має і постійна стиму-
ляція рецепторної зони носових порожнин. На-
жаль, звичка дихати ротом шкідливо відбива-
ється на стані здоров’я: порушується ритм ди-
хання, знижується легенева вентиляція, обме-
жуються дихальні рухи грудної клітки. 

Отже, як бути людям з деформацією 
структур носового клапану, що є причиною 
утрудненого носового дихання? Людям похило-
го віку, у яких крила носу складаються за раху-
нок атрофії м’язів? А хропіння через закладе-
ність носа – не одна сім'я страждає від його нас-
лідків. І ще одна проблема, людина вирішила 
зайнятися спортом: ранкові пробіжки, тренаже-
рний зал, а у нього збивається ритм при фізич-
них навантаженнях, не вистачає повітря, дово-
диться дихати ротом. Ми вже не згадуємо про 
професійних спортсменів, яким не дозволяється 
користуватися назальними краплями через до-
пінг- контроль. 

Наша компанія пропонує єдиний на ринку 
України багатофункціональний продукт – 
NASAL BOOSTER Whirl (пристрій для підси-
лення носового дихання), який вирішує ряд 
проблем з диханням, у тому числі зазначені ви-
ще. Ідею створення даного інноваційного при-
строю ми виношували роками і нам приємно, 
що вона втілилася в життя. Головна мета нашо-
го девайса – забезпечити здорове і безпечне ди-
хання, 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 но-
сової перетинки. NASALBOOSTER використо-

вується при боротьбі з хропінням та для покра-
щення сну в цілому. Сприяє правильному ди-
ханню під час малих і середніх фізичних наван-
таженнях. А саме – дозволяє дихати носом і на-
сичує 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 аль-
тернатива назальним деконгестантам і хірургіч-
ним методам лікування утрудненого носового 
дихання. Він зроблений з гіпоалергенного полі-
меру Medipren (виробник Швеція), який вигото-
влено з сировини, призначеної для медичного 
використання. У конструкції підсилювача пе-
редбачено встановлення змінного фільтра, який 
захищає від потрапляння пилу, шерсті тварин, 
повітряних алергенів в побутових умовах, на 
вулиці і на природі, затримуючи шкідливі час-
тинки розміром більше за 10 мікрон і допомагає 
уникнути подразнення слизової оболонки носа. 
 Викривлена перетинка носа в хрящовому відді-
лі, 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, сере-
динному положенні. У середині NASAL 
BOOSTER розташована турбіна з п'ятьма кри-
лами. Повітряний потік потрапляє в турбіну і 
отримує там додаткову силу, швидкість. Таким 
чином, за один вдих пацієнт може отримати бі-
льше повітря, ніж за звичаєм. 

Український інноваційний пристрій 
NASAL BOOSTER відновлює носове дихання та 
може слугувати альтернативою судинно-
звужуючим краплям та навіть в деяких випадках 
хірургічному втручанню в порожнині носа, тим 
самим покращуючи носове дихання та якість 
життя людини. 

Колектив ТОВ «Оспішес Україна» відк-
ритий для подальшої плідної співпраці з лікаря-
ми. 

 
© 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 кліні-
чної імунології (ЕААСІ), при схваленні Євро-
пейського ринологічного товариства, у 2005 ро-
ці видала науково обґрунтоване керівництво по 
діагностиці і лікуванню риносинуситу (РС) 
(Fokkens et al. 2005). В даному документі та Єв-
ропейському меморандумі по РС і назальному 
полінозу (EPOS), РС визначається як запалення 
слизової оболонки носа і приносових пазух. На 
основі урахування доказових рекомендацій кра-
щих світових оториноларингологів, алергологів, 
імунологів і мікробіологів у 2012 році EPOS бу-
ло переглянуто, доповнено і видано нову його 
редакцію.  

Керівництво ЕААСІ в якості ефективної 
терапії алергічного риніту (АР) та ГРС рекомен-
дує застосування топічних ендоназальних кор-
тикостероїдів (ЕК), таких як мометазону фуроат 
(МФ).  

Згідно результатів проведених досліджень 
іn vitro, МФ пригнічує продукцію лейкоцитами 
медіаторів запалення, таких як інтерлейкін (IL-
4, 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 біодос-
тупністю. Саме МФ володіє фактично невияв-
леною біодоступністю (<0,1%). Системна біодо-
ступність 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 20-
кратному 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 лікуван-
ня (Schenkel et al. 2000).  

Щодо безпечності та переносимості МФ 
при АР і ГРС, то тут слід зазначити, що згідно 
ряду проведених досліджень МФ добре перено-
ситься 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, ре-
зультати клінічних досліджень не підтверджу-
ють 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 якос-
ті. ФОРІНЕКС є біоеквівалентним до препарату-
оригіналу і в Orange Book лічиться не брендова-
ним для України мометазону фуроат Apotex inc.  

Результати чисельних проведених міжна-
родних клінічних досліджень доводять, що саме 
МФ представляє собою ефективний та безпеч-
ний лікарський засіб, який рекомендовано Єв-
ропейською 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 ЛОР-

органів у дітей є провідною патологією серед 
усіх захворювань, що вимагають призначення 
антибіотиків. Близько 50% всіх антибактеріаль-
них препаратів, які виписуються лікарями в сві-

ті, припадає на антибактеріальні препарати, які 
призначені для лікування гострих отитів. 

Згідно рекомендацій Американської педі-
атричної академії (ААР) 2013 р. по діагностиці 
гострого середнього отиту (ГСО) у дітей, лікар 
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повинен діагностувати ГСО у дитини при помі-
рному та різкому вибуханні барабанної перети-
нки 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, поти-
рання вушної раковини дітьми на домовленево-
му етапі розвитку) чи інтенсивної гіперемії ба-
рабанної перетинки; лікар не повинен діагнос-
тувати ГСО у дитини при відсутності ексудату в 
барабанній порожнині.  

При лікуванні ГСО за рекомендаціями 
ААР 2013 р.: у дітей до 6-місячного віку з підт-
вердженим 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 про-
ведення антибактеріальної терапії показано при 
важких випадках ГСО; при сумнівному діагнозі 
рекомендується спостереження лікарем захво-
рювання в динаміці, при необхідності – здійс-
нення антибактеріальної терапії виходячи з клі-
нічної картини та динаміки захворювання.  

За рекомендаціями італійських авторів, 
при неускладненому ГСО у дітей у віці від 0 і до 
24 міс призначення антибактеріальних препара-
тів 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 ліку-
ванні захворювань ЛОР-органів: фармакокінетика, 

що забезпечує адекватні концентрації у вогнищі 
інфекції – Т>МПК=25-50% (для b-лактамів), здат-
ність до проникнення через гематоенцефалічний 
бар'єр у разі виникнення ускладнень, висока біо-
доступність та безпека при прийомі всередину, 
можливість використання в післяопераційному 
періоді (для стаціонарних хворих), максимально 
зручний режим прийому і дозування.  

Саме всім цим вимогам відповідає сучас-
на форма диспергованих таблеток солютаб, яка 
згідно рекомендацій ВОЗ включена до Переліку 
«лікарських препаратів першої необхідності» 
(WHO Essential Medicines) (2007-2011 рр). Пере-
вагами безпечного призначення препаратів 
флемоксин або флемоклав солютаб® є швидке 
всмоктування та створення у крові концентрації 
амоксициліну до 93%, що порівняно з концент-
раціями при парентеральному введенні, можли-
вості більш ефективного «захисту» амоксицилі-
ну від β-лактамаз, зниження часу знаходження 
діючої речовини в кишківнику і «залишкової 
концентрації», що веде до зниження ризику роз-
витку небажаних реакцій з боку шлунково-
кишкового тракту, в т.ч. виникнення антибіо-
тик-асоційованої діареї. 

Згідно вітчизняним рекомендаціям, які 
описані у національному підручнику «Дитяча 
оториноларингологія» за редакцією А.А. Лайко 
та співавторів, системну антибактеріальну тера-
пію у дітей при ГСО рекомендовано призначати 
в першій фазі перебігу захворювання: препара-
тами вибору стартової терапії є амінопеніциліни 
або захищені амінопеніциліни (флемоксин со-
лютаб® або флемоклав солютаб®). Тривалість 
лікування ГСО антибактеріальними препарата-
ми 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 хво-
рих з місцево-поширеним раком (МПР) слизової 
порожнини рота і ротоглотки деколи потребу-
ють проведення сегментарної резекції нижньої 
щелепи. Для встановлення цілісності дуги ниж-
ньої щелепи в деяких випадках доцільним є за-
стосування титанових пластин.  

Матеріал і методи. Проаналізовано ре-
зультати лікування 20 хворих з МПР слизової 
порожнини рота і ротоглотки, яким проведено 

заміщення дефекту нижньої щелепи після її ре-
зекції 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 мініпласти-
нами, 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 передбача-
ло 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 фіз-
культури 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 фо-
рми нижньої щелепи.  

- Пластина розташовується таким чином, 
щоб встановити в першу чергу нижній край тіла 
нижньої щелепи, який є більш значущим з кос-
метичної 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 шля-
хом атравматичної хірургічної техніки. 

- З великою обережністю належить вико-
ристовувати реконструктивні пластини у хво-
рих, 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: осо-
блива корозійна стійкість, не токсичність, відсу-
тність фактору біологічної несумісності (біоіне-
ртність); високі механічні властивості (міцність, 
пластичність, гомогенність); відносна простота 
виготовлення, зберігання і стерилізації. Вище 
згадані фактори сприяють запобіганню дефор-
мації обличчя, полегшенню догляду за хворими, 
зменшенню відчуття дискомфорту у пацієнта. 

Ускладнення, які були зумовлені частко-
вим оголенням встановленої титанової пластини 
і частковим некрозом шкірного фрагмента з 
утворенням оростоми діагностовано у 36,4% (4 з 
11) хворих. В одному випадку спостерігали по-
вне пластини, в зв’язку з чим остання була ви-
далена.  

Висновки. Використання реконструктив-
них титанових пластин різних конструкцій для 
закриття дефекту нижньої щелепи, з одного бо-
ку, є найпростішим методом, а з іншого – їх ви-
користання дозволяє досягнути високих естети-
чних і функціональних показників. 

 

© О.О. Галай, С.Ю. Карп, 2017 
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Ю.В. ТИМОШЕНКО, О.Є. СВІТЛИЧНИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОГО 
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ ЩО ПОТРЕБУЮТЬ СКЛАДНОЇ  

ЗУБОПРОТЕЗНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Необхідність протезування відсутніх зу-
бів зберігає свою щоденну актуальність в першу 
чергу через необхідність відновлення функціо-
нальної складової і рештою естетичної. Активне 
поширення імплантаційних методів зубопротез-
ної реабілітації хворих все частіше долучає ото-
ларингологів до сумісної із стоматологом праці. 
Головним чином, це вирішення питань діагнос-
тики та корекції патології верхньощелепних си-
нусів. Найчастішим протипоказанням до прове-
дення імплантації на верхній щелепі в ділянці 
молярів та премолярів є патологія верхньощеле-
пного синуса. Таким чином саме від висновків 

отоларинголога в більшості випадків залежати-
ме вибір стоматологом подальшої тактики про-
тезування (бікортикальна імплантація, субант-
ральна аугментація та імлантація або безімплан-
таційні методи протезування).  

На основі ретроспективного аналізу 21 
випадки консультацій та обстеження хворих, що 
були направлені стоматологом на консультацію 
до отоларинголога через виявлену на етапі пе-
редопераційного обстеження патологію верх-
ньощелепних синусів, ми визначили основні 
найбільш важливі проблемні питання в компле-
ксному підході до таких хворих.  
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В першу чергу це відсутність єдиного по-
гляду між отоларингологом та стоматологом на 
роль, функцію та значення патологічних проце-
сів в ділянці «альвеолярний паросток – верх-
ньощелепний синус – ніс». Так, в 25% випадків 
спостерігалася різниця в використанні терміно-
логії («гайморит» - «верхньощелепний сину-
сит», «ретенційна кіста» - «мукоцеле», «кістог-
ранульома» - «радикулярна кіста» та інш.).  

Майже в 90% випадків в отоларингологів 
спостерігається відсутність загальних знань та 
розуміння особливостей обстеження та лікува-
льного підходу до контингенту хворих, що ма-
ють дентальну патологію та/або потребують 
комплексної зубопротезної реабілітації. Це мо-
же призводити до того, що буде обрано некоре-
ктний об`єм лікування (так наприклад, при хро-
нічному риносинуситі що тривало знаходиться в 
стадії ремісії не буде враховано та відкорегова-
но патологію в ділянці співвустя та остеомеата-
льного комплексу не зважаючи на відсутність 
рецидивів. Така тактика може бути виправдана в 
більшості подібних випадків, але у випадку по-
дальшої субантральної аугментації порушена 
функція співвустя призведе до загострення си-
нусита та виникненню ускладнень після субант-
ральної аугментації). Таким чином отоларинго-
лог повинен знати загальні особливості різних 
методів імплантаційної реабілітації та врахову-
вати їх особливості при проведені діагностики 
та лікування таких хворих. 

Така сама кількість стоматологів не вра-
ховують особливості мукоциліарного кліренсу 
синуса, стан остеомеатального комплексу та 
особливості вентиляційно-дренажної функції 
синусу. Не завжди мають поглиблені знання про 
принципи і патофізіологічні основи методів фу-
нкціональної хірургії синусів. Це може призво-

дити до надлишково радикальних втручань на 
синусі. 

В 75% випадків призначені рентгенологі-
чні та томографічні дослідження не враховували 
зацікавлені суміжні ділянки, що призводило до 
необхідності повторного призначення частково 
дублюючих досліджень. В двох випадках діаг-
ностика обмежувалася лише рентгенологічними 
дослідженнями, що, на нашу думку, неприпус-
тимо у хворих яким планується імплантаційна 
реабілітація.  

Зважаючи на отримані дані ретроспектив-
ного аналізу можна зробити висновки. Не зва-
жаючи на зростання кількості пацієнтів, що по-
требують сумісної діагностично-лікувальної 
роботи отоларинголога та стоматолога спостері-
гається дефіцит знань із суміжних спеціальнос-
тей між цими спеціалістами. Як результат, в ря-
ді випадків між спеціалістами втрачається єди-
ний погляд на лікувальні та діагностичні підхо-
ди, а іноді виникають протиречиві судження. В 
такій ситуації особливого значення набуває 
практика сумісної роботи та налагодження ефе-
ктивної комунікації між спеціалістами, поглиб-
лення відповідних знань в суміжних дісциплі-
нах. Також із поширенням імплантаційних ме-
тодів зубопротезної реабілітації хворих необ-
хідно вносити відповідні корективи при оцінці 
патологічних станів синусів та порожнини носа 
і обранні подальшої лікувальної тактики. Про-
ведення томографічного обстеження з ураху-
ванням прилеглих анатомічно та функціонально 
пов`язаних ділянок повинно бути методом ви-
бору на початку обстеження таких хворих. Це 
значно підвищує інформативність дослідження, 
як для стоматолога так і для отоларинголога, та 
істотно знизить відсоток дублюючих дослі-
джень. 
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АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-
МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ПРИВОДУ ТРАВМ ОРГАНІВ ШИЇ У ЖИВИХ ОСІБ 

 
Травми органів шиї виникають в резуль-

таті дії тупих твердих, гострих предметів, спон-
танних гідравлічних та пневматичних розривів, 
ушкодження стисненим повітрям, пострілах із 
вогнепальної зброї, дії хімічних речовин та ви-
сокої температури та нерідко стають об’єктом 
судово-медичної експертизи у живих осіб. При 
цьому аналіз науково-методичного забезпечення 
таких експертиз показав, що у наявних моног-

рафіях та дисертаційних роботах, виконаних 
фахівцями у галузі отоларингології (Юнин А.И., 
1972; Черенько М.П., 1984; Зенгер В.Г., Насєд-
кін 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 узагаль-
нюючі клінічні ознаки травм і їх ускладнень 
насамперед в аспекті необхідному для розпізна-
вання травми, постановки діагнозу та проведен-
ня адекватного лікування. В цих джерелах у ду-
же малому обсязі освітлені питання, що вини-
кають при проведенні судово-медичної експер-
тизи. 

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 що-
до діагностичних ознак, що дозволяють у живих 
осіб визначати давність і механізм травми гор-
тані, трахеї за характером патологічних змін. З 
удосконалюванням методів дослідження кліні-
цистами 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 екс-
пертизи повинна переймати у суміжних спеціа-
льностей всі найновітніші теоретичні положен-
ня та досягнення практики. В наукових роботах 
клініцистів не робиться акцент на залежності 
перебігу травм органів дихальної системи від 
виду травми,наявності переломів хрящів і сту-
пеню зсуву фрагментів, вивихів хря-
щів,характеру запального процесу в гортані (ка-
таральий, катарално-набряковий, гематомний, 
дізфункціональний, гнійний, гнійно-
некротичний). При визначенні механізму утво-
рення травм гортані, трахеї, легенів основну 
увагу приділяють ушкодженням переважно від 
механічного фактору, а ушкодженням органів 
системи дихання, що виникають від дії хімічно-
го та термічного фактору, - зовсім мало. 

Протоколи надання медичної допомоги 
постраждалим із травмами органів шиї, що вве-
дені в дію наказом МОЗ України №437 від 
31.08.2004 р., наказом МОЗ України №181 від 
24.03.2009 р. та інші, містять діагностичну про-
граму, що включає інструментальні методи дос-
ліджень, перелік лікувальних заходів. Однак 
інформації, що приводиться в них, також не до-
статньо для проведення судово-медичної експе-
ртизи. Строки виникнення і тривалість віднов-
лення порушеної функції ушкоджених органів 
приводяться не за кожним окремим видом трав-
ми 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 діагностич-
них досліджень для оцінки характеру і тяжкості 
травми,ускладнень не приводяться. Перелік діа-
гностичних досліджень включає не всі необхідні 
методи, які можливо провести для об'єктивізації 
травм органів шиї. Таким чином, як в зазначе-
них 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 органи-
зации и проведения врачебно-страховой экспер-
тизы» (1986 р.), яка повинна використовуватись 
при судово-медичній оцінці наслідків за кінце-
вими 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 «Пра-
вилах судово-медичного визначення ступеня 
тяжкості тілесних ушкоджень» (1995 р.) є вказі-
вки про віднесення до тяжких тілесних ушко-
джень всіх випадків механічної асфіксії, що су-
проводжуються комплексом порушень функцій 
центральної нервової, серцево-судинної систем і 
органів дихання, які загрожували життя, за умо-
ви, що це встановлено об'єктивними, клінічними 
даними. При цьому будь-яких конкретних діаг-
ностичних 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; Куз-
нецов В.И., 1976, Якупов Р.А. 1990; Молин 
Ю.А., 2001), в де якій мірі є застарілими, базу-
ються на методах діагностики того часу. Немає 
в них також відомостей щодо використання су-
часних 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 сучас-
них 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 оти-
тов, что приводит к облитерирующему процессу 
в среднем ухе. Несмотря на накопленную спе-
циалистами информацию об этиологических 
факторах и патогенезе заболевания, разнообра-
зие клинических проявлений, остаются трудно-
сти в диагностике и лечении экссудативного 
среднего отита, и, как следствие этого, возрас-
тает риск развития стойкой тугоухости у детей 
либо формирования ретракционного кармана, 
ведущего впоследствии к развитию хроническо-
го эпитимпанита, требующего санирующего 
хирургического лечения. Установленным фак-
том является полиэтиологичность заболевания 
и зависимость клинической картины 
от преобладающего патогенного фактора. 

В настоящее время активно дискутирует-
ся вопрос о роли острой респираторной вирус-
ной 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 

процесса. 1-я – катаральная стадия, при которой 
достаточно эффективными оказываются консер-
вативные мероприятия. 2-я – секреторная ста-
дия, при которой наряду с консервативными 
мероприятиями используются хирургические 
методы: тимпанопункция или миринготомия с 
шунтированием барабанной полости. Аденото-
мия (по показаниям). 3-я – мукозная стадия, при 
которой консервативное лечение часто малоэф-
фективно. 4-я – фиброзная, при которой эффек-
тивны лишь специфическое хирургическое ле-
чение. 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 (ликви-
дация рецидивов заболевания). 

Мы проанализировали данную нозологию 
у детей, находившихся на стационарном лече-
нии 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 на-
до устанавливать сразу после установления ди-
агноза, не проведя курса консервативного лече-
ния, а только при неэффективности консерва-
тивных и выше указанных инвазивных вмеша-
тельств. Об этом свидетельствуют данные таб-
лицы. 

 
 

 2013 2014 2015 2016 Всего 
Общее кол-во острых средних отитов 579 593 716 738 2626 
Острый средний катаральный отит  
(1-я стадия ССО) 87 109 71 88 355 

Секреторный средний отит (2-я стадия) 133 254 261 264 912 
Мукозный средний отит (3-я стадия) 5 7 7 6 25 
Кол-во больных с установленным шунтом  
барабанной перепонки 3 5 6 5 19 

 
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 агрес-
сивная тактика лечения больных ССО 2-й ста-
дии. Большинству из них (до 80%) мы произво-
дим тимпанопункцию барабанных перепонок, 
после подтверждения диагноза (импедансомет-
рия, аудиометрия, эндоскопия носа и носоглот-
ки) при согласии родителей. Наиболее удобно 
это производить под общей анестезией во время 
проведения 1-го этапа лечения: аденотомии под 

контролем эндоскопии. Одновременно произво-
дится тимпанопункция барабанных перепонок, 
во время чего дифференцируют мукозную ста-
дию, т.к. она, как правило, после курса консер-
вативного лечения потребует установления 
шунта барабанной перепонки.  

Эффективность применяемого в нашей 
клинике лечения достигает 90%. Особо хотим 
указать на эффективность применяемого в на-
шей 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 ус-
тановить конкретную причину рецидивирования 
ССО. Нам представляется целесообразным уг-
лубленное вирусологическое обследование но-
соглотки этих детей. Если раньше все ОРВИ 
вызывались респираторными вирусами, то в 
последнее время все больше авторов верифици-
руют герпесвирусы как провоцирующие обост-
рение эпифарингита и влекущее за собой реци-

див ССО. Общеизвестна тропность вируса Эп-
штейн-Барр к лимфоидным элементам носо-
глотки. Литература по эпифарингитам как у де-
тей (Молочек Ю.А., Яковлева М.Ю., 2005), так 
и у взрослых (Попович В.И. и соавт., 2010) име-
ется, однако связь с рецидивами ССО не уста-
навливалась, что представляется нам целесооб-
разным, наряду с изучением некоторых факто-
ров иммунитета, которые, безусловно, также 
влияют на течение и исход заболевания. 
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І.І. ГОРІШНІЙ, О.І. ГОРІШНЯ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПРОБЛЕМИ УТРУДНЕНОГО НОСОВОГО ДИХАННЯ  
ЗА РАХУНОК ДЕФОРМАЦІЇ НОСОВОГО КЛАПАНА 

 
До більшості органів людського організ-

му можна застосувати вислів Mies van der Rohe 
«форма слідує за функцією», але по відношенню 
до порожнини носа можна сказати, що її функ-
ція майже завжди залежить від її форми 
(Dahlqvist A.,1994). Обструкція носа – є найпо-
ширенішим клінічним симптомом. Етіологія 
носової обструкції різноманітна і не завжди ло-
гічна. Хоча до 42% населення можуть мати не-
значне викривлення переділки носа і компенса-
торну гіпертрофію носових раковин, і тільки 
чверть (1/4) цих пацієнтів можуть повідомляти 
про симптоми носової непрохідності (Bohlin L., 
1998). Причиною закладеності носа можуть бу-
ти: особливості анатомічної будови носової по-
рожнини, алергія, синусити. За даними ВОЗ ві-
домо, що до 25% населення страждає від неале-
ргічної закладеності носа.  

Основною причиною утрудненого носо-
вого дихання і назальної обструкції є деформа-
ція носового клапана, яка спричинена віднос-
ною 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 ча-
стиною. Носовий клапан утворений переднім 
відділом носової переділки, переднім кінцем 
нижньої носової раковини і нижнім краєм верх-
ньолатерального (трикутного) хряща носа. Фізі-
ологічно в нормі людина дихає носом. Близько 
45% всієї резистентності дихальних шляхів на-
лежить носовій порожнині. Цей опір має фізіо-
логічне обґрунтування – тиск струменя повітря 
на слизову оболонку носа бере участь в пору-

шенні дихального рефлексу. Повітря потрапля-
ючи в носову порожнину, зустрічається з резис-
тентністю 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 верх-
ній носовий хід (Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 
2006; Митин Ю.В., Джурко Л.Р., 2002). Прин-
цип роботи носового клапана залежить від аеро-
динаміки 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 утру-
дненого носового дихання. У таких випадках 
пацієнта турбує в основному утруднений вдих. 
На сьогодні єдиним методом лікування звужен-
ня носового клапана є наступні хірургічні втру-
чання: корекція носового клапана, септопласти-
ка, вазотомія нижніх носових раковин, часткова 
конхотомія середньої носової раковини. Хірур-
гічне лікування закладеності носа має дуже дов-
гий шлях з моменту первинного опису по Блан-
ду процедура «удару», яка використовувалась 
для примусового зворотнього каліцтва переділ-
ки майже 200 років тому. За даними американ-
ських колег C. Харелл, C. Пілсбурі (2007), сеп-
топластика, починаючи з 90-х років, стала на 3-у 
місці серед хірургічних втручань у оторинола-
рингологів 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 утрудне-
ного носового дихання зростає, як за кордоном 
так і в Україні. Але є пацієнти, які з різних при-
чин відмовляються від оперативних втручань, 
пов'язаних з назальною обструкцією, і шукають 
нові альтернативні варіанти лікування. Даній 
проблемі присвячено багато робіт.  

Зараз починають оперувати багато моло-
дих 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 ди-
хання. І можу чесно сказати, що хірургічна ко-
рекція видимих анатомічних деформацій в носі 
не завжди гарантує успішне проходження симп-
томів. Приблизно у 15% прооперованих хворих 
був слабо-позитивний ефект і через рік їх при-
ходилось реоперувати. А скільки хворих не 
прийшло на повторний огляд через 3 місяці і 
зникали з нашого поля зору, можливо звертаю-
чись до іншого фахівця? Невідомо, можливо цей 
відсоток став би більшим. Аналізуючи свою ро-
боту, 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 втру-
чання, після операції). Тоді ми зможемо виявити 
основну причину утрудненого носового дихан-
ня. А від цього залежить, яку ділянку порожни-
ни носа треба оперувати в якому об’ємі, і взагалі 
можливо можна обійтись без оперативного 
втручання, застосовуючи інноваційні малоінва-
зивні методи лікування.  

На медичному ринку України з’явився пі-
дсилювач носового дихання. Приємно, що цей 

пристрій зроблено українцями, компанією 
«Оспішес Україна». NASAL BOOSTER Whir 
(носовий підсилювач) призначений для покра-
щення носового дихання за рахунок підсилення 
проходження повітря в ділянці носового клапа-
на.  

Ми тільки почали застосовувати іннова-
ційний девайс у 15 пацієнтів з порушенням но-
сового 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 ра-
ніше проводилось оперативне втручання (рино-
септопластика, вазотомія), 2 пацієнта з медика-
ментозним ринітом, 3 пацієнта з вазомоторним 
ринітом, 2 пацієнта з ринітом вагітних, 4 паціє-
нти з викривленням переділки носа, які відмо-
вились від септопластики. Пацієнтам проводи-
лось: консультація оториноларинголога (рино-
скопія, ендоскопічна риноскопія, були позитив-
ні симптоми Котла і Грігора), загально-клінічне 
обстеження, ринопневмометрія до встановлення 
бустера, після встановлення (наступна ринопне-
вмометрія буде проведена через 3 місяці корис-
тування бустером). Наші рекомендації до паціє-
нтів були наступними: користуватись підсилю-
вачем носового дихання в день по 1-2 години 3-
4 рази, і на ніч під час сну. При встановленні 
назального бустера в кабінеті лікаря всі пацієн-
ти зразу суб’єктивно відчували покращення но-
сового дихання в рази. 

Вважаємо за доцільне рекомендувати но-
вий український інноваційний пристрій, який 
відновлює носове дихання у пацієнтів без засто-
сування судинно-звужуючих крапель і операти-
вних втручань в порожнині носа, тим самим по-
кращуючи 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 на-

гальних проблем постає якісне реформування 
української медицини. В основі майбутніх пере-
творень лежить розвиток нових підходів до на-
вчання, що ґрунтуються на використанні сучас-
них інноваційних технологій в післядипломній 
освіті. Викладання клінічної дисципліни отори-
ноларингологія звичайно неможливе поза ме-

жами лікувального закладу. Керівники лікува-
льного закладу – завідувачі відділень, заступни-
ки головного лікаря, будучи безсумнівними ав-
торитетними професіоналами вони не тільки не 
мають належні якості вчителя та педагога але і 
не бачать цілісності розвитку оториноларинго-
логічної науки в цілому. Тому в контексті су-
часних перетворень повноваження керівника 
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клініки (професора, завідувача кафедри) мають 
бути домінуючими в лікувальному закладі. Го-
ловними завданнями керівника клініки в кон-
тексті реформування є забезпечення розвитку 
сучасних знань та умінь співробітників клініки, 
пошук грантів на отримання фінансування нау-
кових досліджень для розвитку науки та нових 
наукових відкриттів. Для цього співробітники 
клініки повинні проходити стажування в прові-
дних європейських клініках, обмінюватись дос-
відом з фаховими вітчизняними клініками, ово-
лодівати сучасними нововведеннями як в діаг-
ностиці так і лікуванні оториноларингологічних 
захворювань, у відповідь на постійну зміну за-
питів пацієнтів. Впровадити в практику стажу-
вання лікарів-інтернів (1 раз на рік) і клінічних 
ординаторів (2 рази на рік) в провідних клініках 
Європи і ближнього зарубіжжя. Керівник кліні-
ки, як контролююча особа, має забезпечити в 
клініці необхідний рівень активності лікарів-
інтернів і практикуючих лікарів. Для цього не-
обхідно включати до роботи у відділенні в якос-
ті ординаторів лікарів оториноларингологів 
«першої» та «вищої» кваліфікаційної категорії 
(особливо у відділеннях обласних лікарень) з 
досвідом роботи. Одним з пріоритетів в майбут-
ній реформі медицини має бути продовження 
сумісної роботи лікарів-інтернів з висококвалі-
фікованими лікарями-ординаторами (як під час 
очного навчання, так і заочного), для формуван-
ня в них компетенції лікаря. Для забезпечення 
такої діяльності звичайно має бути глибока ін-
теграція кафедри в роботу закладу практичної 

охорони здоров’я і навпаки – кожний співробіт-
ник відділення і кафедри повинні бути сумісни-
ками.  

Таким чином, враховуючи все вище вка-
зане, керівник клініки разом з командою викла-
дачів кафедри повинні виховувати у лікарів-
інтернів, лікарів-слухачів, та лікарів-
ординаторів клініки професійну мотивацію. 
Професійна мотивація зумовлена трьома чинни-
ками: професійною потребою, необхідністю 
враховувати вимоги роботодавця та суспільства, 
необхідністю збереження відчуття власного за-
доволення від роботи. При умові інтеграції ка-
федри в роботу закладу охорони здоров’я даний 
чинник легше реалізовується, так як кожний 
співробітник клініки має змогу виконувати нау-
ково-дослідну роботу кафедри, публікувати ма-
теріали в фахових виданнях, захищати дисерта-
цію. Невід’ємним є задоволення від роботи, так 
як сумісними зусиллями виконуються надскла-
дні оперативні втручання, які мають бути горді-
стю не тільки керівника клініки але і керівницт-
ва 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 зберігаєть-
ся задоволення від роботи.  

Отже, беззаперечно, керівник клініки є 
центром організації та забезпечення роботи да-
них напрямків діяльності, та центром нових пе-
ретворень в сучасній реформі медицини і ото-
риноларингології, 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 особенно-
сти органа, так и наличие разнообразной грам-
положительной и грамотрицательной микро-
флоры с довольно быстрым развитием устой-
чивости к антибиотикам. За последние десяти-
летия революционизирующее значение при 
отитах приобрели фторхинолоны – норфлокса-
цин и ципрофлоксацин в виде ушных капель 

разнообразных фирменных наименований. По-
следними на отечественном рынке появились 
капли ципрофлоксацина в сочетании с декса-
метазоном (Ципрофарм Декса). Удачное соче-
тание антибиотика ципрофлоксацина, обла-
дающего практически полным спектром анти-
микробной активности при отитах и гормо-
нального препарата дексаметазона позволяет 
провести не только антимикробную санацию, 
но и воздействовать на многие звенья воспали-
тельного процесса. Используя ушные капли, 
следует жестко придерживаться правила: нель-
зя вводить лекарственные средства на гнойный 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 27 

экссудат, не осуществив тщательный туалет 
уха, и любые жидкие средства должны нахо-
диться в ухе временно, примерно до часа. В 
противном случае быстро развиваются анти-
биотикорезистентные формы, и ушные капли 
теряют активность. 

Проводя постмаркетинговую апробацию 
«Ципрофарм-Декса», пролечено 95 больных с 
разнообразными формами гнойного отита, пре-
имущественно в виде операционного сопровож-
дения: использование ципрофлоксацина в ходе 
операции для обработки полостей, пропитыва-
ния тампонов и турунд непосредственно после 
операции и в последующие дни, а также в ходе 
наблюдения за послеоперационными полостями 
и слуховым проходом в амбулаторных услови-
ях. Ни в одном случае мы не наблюдали нагное-
ние и признаков осложнений на почве бактери-
ального воспаления. В одном случае имело ме-

сто затяжное приживление трансплантанта, свя-
занное 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 цен-
тральных перфорациях барабанной перепонки и 
обычной проходимости слуховой трубы мы ста-
рались избегать проталкивания лекарственной 
смеси через нее памятуя о наличии в каплях 
консерванта – бензалкония хлорид, небезраз-
личного 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 средст-
вом местного лечения воспалительных заболе-
ваний 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 но-
ворожденных детей. Данный вид исследования 
обладает рядом качеств: 

- выявляет незначительные нарушения 
слуха;  

- обеспечивает высокий процент обнару-
жения 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 окру-
жающая обстановка – беспокойное поведение 
ребенка, плач, шум от электромеханических 
приборов в палате может способствовать отри-
цательному результату эмиссии. Поэтому для 
проведения исследования ОАЭ желательно что-
бы ребенок был спокоен или находился в со-
стоянии физиологического сна, и по возможно-
сти была отключена вся аппаратура, которая 
может вызывать шум и электромагнитные по-
мехи. Большое влияние на прохождение эмис-
сии оказывает анатомическое строение и со-

стояние наружного слухового прохода. Он бо-
лее извитой, имеет щелевидную форму и очень 
подвижен за счет еще не сформированной кост-
ной части. Довольно часто заполнен остатками 
первородной смазки, которая затрудняет доступ 
к плохо обозримой барабанной перепонке. Не-
маловажную роль играет правильно подобран-
ный ушной вкладыш, который при негерметич-
но закрытом слуховом проходе способствует 
повышенной регистрации шума.  

Принципиальное значение имеет функ-
циональное состояние среднего уха, оценить ко-
торое без дополнительных методов исследования 
довольно сложно. Так , такие состояния как сек-
реторный отит, в разной степени клинической 
выраженности, вызывающий легкую кондуктив-
ную тугоухость часто остается нераспознанными 
ввиду того, что положительный результат ОАЭ 
может регистрироваться при потере слуха до 
30Дц. Поэтому проведение акустической импе-
дансометрии 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 проведе-
нии отоакустической эмиссии. 
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На базе детской городской больницы №5, 
отделения патологии новорожденных проведено 
обследование 61 новорожденного ребенка. Воз-
раст обследуемых был от 5 дней до 4 мес. Всем 
детям перед исследованием проводили тща-
тельный 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 проведен-
ного 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 односто-
ронним). При этом у всех детей получен поло-
жительный ответ при проведении отоакустиче-
ской эмиссии.  

Поэтому устранение неблагоприятных 
причин, влияющих на регистрацию ОАЭ, помо-
гает получить более достоверные результаты, а 
оценка функционального состояния среднего 
уха посредством тимпанометрии способствует 
выявлению латентно протекающих заболеваний 
среднего уха, которые могут в дальнейшем при-
водить к развитию хронического среднего оти-
та. 

 
© 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 антибактери-
альной 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 работоспособ-
ного возраста. Исследования последних лет по-
казывают, что самыми частыми бактериальны-
ми возбудителями острых инфекций верхних 
дыхательных путей являются Streptococcus 
pneumoniae (42%), Haemophilus influenzae (29-
38%), 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 характери-
зуется наиболее высокой среди макролидов ак-
тивностью в отношении стрептококков, в том 
числе S. pneumoniae и S. рyogenes, метициллин-
чувствительных штаммов Staphylococcus aureus, 
превосходящей таковую эритромицина в 2-4 
раза. 

В последние годы все большее внимание 
привлекает способность S. pyogenes персисти-
ровать в эпителиальных клетках человека, что 
может быть одной из причин снижения эффек-
тивности β-лактамных антибиотиков. Кларит-
ромицин способен проникать внутрь клеток 
и сохранять свою активность в различных внут-

риклеточных структурах и тем самым обеспечи-
вать эрадикацию β-гемолитического стрепто-
кокка 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 ки-
слотоустойчивую оболочку, способствующую 
медленному высвобождению активного вещест-
ва в тонком кишечнике. Таблетка также содер-
жит альгинат кальция, который в присутствии 
воды набухает и постепенно вытесняет молеку-
лы кларитромицина, в результате чего обеспе-
чиваются постоянное всасывание препарата 
и возможность однократного приема его 
в течение суток. При сравнении однократного 
(«Фромилид Уно») и двукратного («Фромилид») 
применения антибиотика выявлено, что фарма-
кокинетика этих двух форм практически иден-
тична: 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 ре-
комендовать «Фромилид» для адекватной этио-
патогенетической терапии острого тонзиллита.  

«Фромилид уно» – доказанная эффектив-
ность 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. До-
сить часто вони призводять до розвитку гнійних 
менінгоенцефалітів та патології внутрішнього 
вуха, спричинюючи сенсоневральну приглухува-
тість 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 на-
данню ургентної медичної допомоги хворим з 
цією патологією. За п’ятирічний період (2012-
2016 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 серед-
ньому 25-27 пацієнтів на рік. 

Причинами розвитку гострих мастоїдитів 
частіше всього було несвоєчасне та неадекватне 
лікування гострих отитів, наявність декомпен-
сованого цукрового діабету, порушення серце-
во-судинної системи, імунного статусу, вікові 
особливості, надмірне застосування зігріваючих 
засобів в ранньому періоді захворювання.  

Діагностика гострих мастоїдитів базува-
лася на оцінці клінічних даних та результатів 
КТ дослідження соскоподібних відростків. Слід 
відзначити, що вираженість місцевих проявів 
при гострому мастоїдиті була різною. Нині зна-
чно рідше виявляється наявність таких класич-
них ознак мастоїдиту, як субперіостальний абс-
цес в ділянці сосковидного відростка та відстов-
бурчення вушної раковини. В той час звуження 
слухового ходу в кістковому відділі внаслідок 
випинання його задньо-верхньої стінки спосте-
рігається 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 сос-
ковидного 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 збере-
ження анатомічної структури відростка, тобто 
відсутність руйнації міжклітинних перегородок.  

Повне клінічне обстеження включало 
проведення тональної порогової аудіометрії, 

імпедансометрії, вестибулометрії, що дозво-
лило більш чітко визначити функціональний 
стан слухового та вестибулярного аналізато-
рів.  

Частота виявлення атипових форм масто-
їдитів була такою: верхівково-шийний мастої-
дит знайдено у 7 (5,1%) випадках, зигоматицит 
у 5 (3,6%) випадках, скваміт у 3 (2,1%) випад-
ках, петрозит у 2 (1,5%) випадках.  

Серед ускладнень гострого мастоїдиту 
менінгоенцефаліт був діагностований у 67 хво-
рих, що склало 48,9% від загальної кількості 
пацієнтів. Частіше всього у обстежених зустрі-
чалась 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 не-
сприятливим в плані розвитку важких порушень 
слухової функції. 

При лікуванні гострих гнійних мастоїди-
тів нами використовувався комплекс різних 
лікувальних заходів, які насамперед включали 
комбінацію 2-3 антибіотиків різних груп. Час-
тіше всього застосовувались цефалоспорини 
III-IV поколінь, фторхінолони, а у тяжких ви-
падках, при наявності менінгоенцефаліту, ви-
користовувались карбапенеми. Тривалість ан-
тибіотикотерапії складала в середньому 7-10 
діб. Поряд з цим застосовувались різні методи 
інтенсивної терапії, в тому числі проводилися 
дезінтоксикаційна, дегідратаційна, протинаб-
рякова терапії. З кортикостероїдів зазвичай 
використовувався дексаметазон в дозі від 8 мг 
до 20 мг на добу.  

У випадках неефективності консерватив-
ного лікування, а також важкого клінічного 
перебігу, виражених загальних та місцевих 
проявах захворювання у 96 пацієнтів (70%) 
нами було застосовано хірургічне лікування – 
антромастоїдотомія з наступною мастоїдоплас-
тикою м’язево-фасціальним клаптем на живля-
чій ніжці. При незначних деструктивних пору-
шеннях в ділянці сосковидного відростку ви-
конувався антродренаж з одночасною мастої-
допластикою. 

Переважна більшість хворих 132 пацієнта 
(96,4%) внаслідок проведеного лікування оду-
жали. Летальність склала 3,6% (5 хворих з важ-
ким перебігом отогенного менінгоенцефаліту). 

 
© Ю.В. Дєєва, В.М. Васильєв, О.М. Науменко, 2017 
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И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ СЛУХА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА 

 
Нарушение процесса коммуникации, обу-

словленное голосовым расстройством в сочета-
нии с нарушением слуха и наличием ушного 
шума, болезненно переживается больными и 
отрицательно сказывается на их пси-
хологическом состоянии. В свою очередь, сни-
женный слух и шум в ушах вынуждает пациен-
тов напрягать голос, усугубляя дисфонию, на-
рушает интонирование звука при вокале. Отме-
чено, 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 ва-
жен голос для лиц голосо-речевых профессий, 
т.к. является орудием их производственной дея-
тельности. Поэтому встает проблема не только 
медицинской, но и социальной реабилитации 
данной категории больных. 

Под наблюдением находилось 24 пациен-
та с функциональными нарушениями голосово-
го 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 диаг-
ностирована односторонняя острая сенсонев-
ральная тугоухость, в 5 – двустороння хрониче-
ская смешанная тугоухость, в 5 – хроническая 
сенсоневральная тугоухость, в 2 – ушной шум 
невыясненной этиологии. 

Наиболее частыми жалобами, заставив-
шими больных обратиться к фониатру, были 
прогрессирующая утомляемость голоса, часто 

возникающая или постоянная охриплость, на-
пряжение при фонации, нарушение интониро-
вания звуков, сужение певческого диапазона, 
ощущение инородного тела в глоте, сухость и 
першение в горле,  

Клинико-функциональное состояние го-
лосового аппарата определялось по данным не-
прямой ларингоскопии, микроларингоскопии, 
микроларингостробоскопии, акустического ана-
лиза голоса (измерение времени максимальной 
фонации, определение степени охриплости, ас-
тенизации, утомляемости голоса, напряжения 
при фонации, наличия или отсутствия придыха-
тельной атаки звука по методике GRBAS).  

При фониатрическом обследовании были 
обнаружены явления хронической гипотонус-
ной дисфонии в 16 случаях, причем в 6 отмеча-
лись признаки формирования ложно-
складочного механизма фонации, что свиде-
тельствовало о длительном форсировании голо-
са. В 5 случаях выявлена фонастения, в 3 – ост-
рая гипотонусная дисфония. При обследовании 
пациентов по методикам УНП и САН была ус-
тановлена корреляция между степенью тугоухо-
сти, выраженностью голосовых расстройств и 
степенью нарушения психоэмоционального со-
стояния. Данная информация позволила создать 
алгоритм лечения, воздействующий на все зве-
нья патологического процесса: нормализацию 
психо-эмоционального состояния (нормотими-
ки, нейрометаболические стимуляторы), лече-
ние 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 при-
ближения высокоспециализированной медицин-
ской помощи к населению сельских районов об-
ласти. С целью решения этой проблемы на базе 
областной консультативной поликлиники КУ 
«ДОКБ им. И.И.Мечникова» в 2005 г. было соз-
дано отделение передвижной врачебной амбула-
тории (ПВА) в состав которой входят врачи: ото-
ларинголог-сурдолог, кардиолог, невропатолог, 
гастроэнтеролог, гинеколог, врач ультразвуковой 
диагностики. ПВА оснащена: аудиометром, элек-
трокардиографом, УЗ аппаратом, флюорографом, 
эндоскопическим аппаратом, лабораторией. 
 Выезды осуществляются в 17 из 21 сель-
ских районов Днепропетровской области. 

Во время выездов в сельские районы об-
ласти проводится осмотр пациентов с целью 
уточнения диагноза. При необходимости, отбор 
для более углубленного обследования в услови-
ях областной консультативной поликлиники 
(КТ, МРТ, речевая аудиометрия, импедансомет-
рия, КСВП, РЭГ, ЭЭГ), а также на госпитализа-
цию в профильные отделения нашей больницы 
(отделение отоларингологии №1 (соматиче-
ское), отоларингологическое №2 (онкологиче-
ское) и микрохирургии уха). 

За период с 2012 по 2016 гг. врачом отола-
рингологом-сурдологом было принято участие в 
360 выездах в сельские районы области, прокон-
сультировано 6967 пациентов. На 1 выезд прихо-
дится 20 пациентов с различной патологией ЛОР-
органов. Из них впервые выявлено с новообразо-
ваниями ЛОР-органов – 155 (2,2%) больных, ото-
склерозом – 105 (1,1%), хроническим средним 

отитом – 535 (7,7%), хронической нейросенсор-
ной тугоухостью – 1723 (24,7%), хроническим 
ларингитом – 520 (7,5%), хроническим тонзилли-
том – 729 (10,5%), искривлением перегородки 
носа – 686 (9,8%), хроническим полипозным ри-
носинуситом – 235 (3,4%) больных. 

 За этот период на базе КУ «ДОКБ им. 
И.И.Мечникова» из отобранных пациентов все-
го пролечено в условиях ЛОР-онкологического, 
ЛОР-соматического отделений, отделения мик-
рохирургии уха 357 человек (5% от общего ко-
личества осмотренных пациентов). 

 Большой проблемой в сельских районах 
является выполнение аудиометрического иссле-
дования и последующий подбор слуховых аппа-
ратов для немобильных пациентов льготной ка-
тегории граждан. 

 На выездах выполнено 2905 аудиомет-
рических исследования. Подобрано 545 слухо-
вых аппаратов, из них инвалидам ВОВ – 57, 
УОВ – 84, пенсионерам – 384, участникам АТО 
– 20. 

Таким образом, опыт передвижной вра-
чебной амбулатории Днепропетровской области 
является своего рода уникальным, т.к. позволяет 
в полном объеме приблизить третичную высо-
коспециализированную медицинскую помощь к 
жителям сельских районов области на местах 
без материальных и временных затрат на дорогу 
для пациентов. 

А главное, выявить на ранних этапах за-
болеваний тяжелую, в том числе онкологиче-
скую патологию, и оказать своевременную ква-
лифицированную 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 вірусно-
бактеріальних захворювань у дітей грудного 
віку. По даним багатьох авторів (L. Surjan, 1990; 
Y. Fatschel, R. Tiefensee, 1990; D.E. Pappas, G.F. 

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 діагнос-
тика не завжди своєчасна, що може привести як 
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до морфологічних, так і до функціональних по-
рушень із всіма його негативними наслідками. 

Серед причин, які сприяють виникненню 
ГСО у дітей грудного віку є анатомо-
фізіологічні особливості будови середнього ву-
ха, незрілість імунної системи, штучне вигодо-
вування, 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 ре-
цидивує. Частіше розвивається ГСО після шес-
тимісячного віку. По даних багатьох авторів у 
16-18% грудних дітей, які перехворіли ГСО фо-
рмується приглухуватість, а у 2-3% розвивають-
ся отогенні внутрічерепні ускладнення. 

Нами проведено комплексне обстеження 
126 дітей грудного віку, які знаходилися на ста-
ціонарному лікуванні в ОДЛ м. Мукачева з різ-
ними 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, лабора-
торних, рентгенологічних досліджень, визна-
чення 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 ква-
дранті. При проведені парацентезу у цих дітей 
виявлено слизово-гнійні виділення. У них пере-

важали загальні симптоми захворювання у ви-
гляді токсикозу, порушення функції шлунково-
кишкового тракту, серцево-судинної та інших 
систем організму дитини. У 15(12,0%) дітей 
спостерігалися спонтанні слизово-гнійні виді-
лення в зовнішньому слуховому ході та перфо-
рація барабанної перетинки. Двобічний процес 
був у 94% хворих. У 3(2,3%) дітей виявлено од-
нобічний отоантирит, проведена операція ан-
тротомія. При бактеріологічному дослідженні 
гнійних виділень з вуха частіше виявлялися 
стафілококи, рідше стрептококи та інші збудни-
ки інфекцій, які були чутливі до більшості анти-
біотиків. В комплексній терапії дітей проводи-
лося як загальне так і місцеве лікування. Основ-
ним направленням в лікуванні цих дітей було 
застосування загального медикаментозного 
впливу (антибіотики широкого спектру дії з 
врахуванням чутливості мікрофлори), призна-
чення 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 страхо-
вої медицини отоскопія повинна проводитися у 
всіх дітей до року з ГРВІ, особливо при затяж-
ному перебігу захворювання, що дозволить сво-
єчасно та правильно встановити діагноз і прове-
сти необхідне лікування. В комплексній діагно-
стиці 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. Про-
тасович 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 ди-
хальних шляхів, яке визвано значною гіпертрофі-

єю мигдаликів та аденоїдних вегетацій, в деяких 
дітей раннього віку, може приводити до виник-
нення гіповентиляції легень і поступово виклика-
ти хронічну гіпоксію з наступним розвитком ле-
геневої гіпертензії та правошлуночкової недоста-
тності, зміну конфігурації серця по типу легене-
вого, з вираженою важкою специфічною симп-
томатикою, небезпечною для життя дитини. 

Метою нашого дослідження було ви-
вчення стану грудної клітки у дітей із значною 
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гіпертрофією мигдаликів та аденоїдних вегета-
цій. 

Під нашим спостереженням на протязі 
останніх 10 років було 56 дітей, віком від 3 до 
6 років, батьки яких скаржилися на погане но-
сове і шумне ротове дихання, з короткочасни-
ми його зупинками, особливо під час сну. У 
дітей був поганий апетит, вони слабо розвива-
лися. Дівчат було 25, хлопців – 31. У всіх дітей 
порушення дихання почалося після 1,5-2-х річ-
ного віку і поступово погіршувалося. У 
8(14,4%) дітей при огляді виявлена стійка де-
формація грудної клітки різного ступеню. Об-
личчя 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 бу-
ло майже відсутнім, нижні носові раковини на-
бряклі, синюваті. При пальпації аденоїдні веге-
тації заповнювали носоглотку. Піднебінні миг-
далики величезні, змикалися повністю, їх верхні 
полюси заходили за піднебіння. Отоскопія без 
особливостей. Слух в нормі. Голос хриплий, 
гугнявий. Дихання шумне, чути на відстані, йо-
го частота 28-30 за хв. Пульс 120-130 в хв.  

Активне консервативне лікування не да-
вало покращення. Стан дітей поступово погір-

шувався з посиленням симптомів легенево-
серцевої недостатності, зміною форми обличчя 
та западанням грудини. При постійному пору-
шенні прохідності повітря до легень грудна клі-
тка при кожному вдиху із силою втягується, що 
приводить до поступової її деформації. Всім 
дітям планово проведено, під загальним знебо-
ленням з використанням міорелаксантів, опера-
цію аденотонзилотомію. Післяопераційний пе-
ріод протікав задовільно. Вже через 2-3 дні, но-
сове дихання почало відновлюватися, хропіння 
припинилося зразу. Одутлість обличчя, тулуба 
зникли через місяць. Зміни в серцево-судинній 
системі, в т.ч. показники ЕКГ, відновилися че-
рез один рік. Деформація грудної клітки посту-
пово почала зменшуватися і через 3 роки були 
тільки її залишки. Діти стали зоровими. 

Таким чином, у дітей з хронічним пору-
шенням прохідності верхніх дихальних шляхів, 
що викликане значною гіпертрофією піднебін-
них мигдаликів та аденоїдних вегетацій, вини-
кають зміни не тільки лицевого скелету та по-
рушення серцево-судинної системи, але також 
може у деяких дітей розвиватися деформація 
грудної клітки у вигляді її стійкого западання, 
косметичних відхилень та приводити до інвалі-
дності 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 ре-
єструється більше 35 млн. випадків гострого РС, 
у Німеччині – від 7 до 10 млн., в Україні – до 3 
млн. Щорічно кількість РС збільшується на 1,5-
2%, 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 лікуван-

ня. Сприяють розвитку РС, крім інфекційного 
фактору, також імунологічна недостатність, під-
вищена алергізація організму, порушення аеро-
динаміки порожнини носа через наявність гіпе-
ртрофія 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 визна-
чення 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 ві-
ком, перебігом захворювання, але в процесі лі-
кування не отримували антибіотиків. 

Діагноз захворювання встановлювали на 
основі скарг, анамнезу, ЛОР-огляду хворих, ре-
нтгенографії приносових пазух, інколи викорис-
товували КТ. В неясних випадках, з діагностич-
ною метою, а також при орбітальних усклад-
неннях у двох дітей, гіпертермії, больовому си-
ндромі, вираженій інтоксикації, проводили пун-
кцію верхньощелепних пазух, але це вирішува-
лося 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, знижен-
ня апетиту, поганий сон тощо. Загальний стан і 
клінічні симптоми захворювання залежали від 
ступеню запального процесу в приносових па-
зухах. 

Результати дослідження та їх обгово-
рення. В процесі обстеження дітей встановлено, 
що у 36 (58,0%) хворих були уражені верхньо-
щелепні 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 моно-
синусит. 

При бактеріологічному дослідженні гній-
них виділень з носа нашого регіону виявляли 
Strep. pneumoniae, Haemoph. influenzae, 
Moraxella catarrhalis, рідше Strept. рyogenes та 
Staph. аureus, які були чутливі до більшості ан-
тибіотиків. В 19,3% випадках ріст мікробів не 
було виявлено. 

В лікуванні хворих з РС використовували 
базисну етіотропну і патогенетично обґрунтова-
ну терапія у відповідності до існуючих медич-
них протоколів, тобто призначалися антибіоти-
ки широкого спектру дії, антигістамінні, знебо-

люючі препарати, назальні деконгестанти, му-
колітичні, дезінтоксикаційні засоби, промиван-
ня порожнин носа сольовими розчинами та ан-
тисептиками по Проетцу, гомеопатичні препа-
рати, місцево топічні кортикостероїди при наяв-
ності 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 захворю-
вання. При риноскопії спостерігалося зменшен-
ня набряку слизової оболонки та гнійних виді-
лень 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 ЛОР-
огляді наступало також на 4-5-у добу. Тобто, ми 
не виявили різниці в результатах лікування ді-
тей з гострим гнійним РС та хворими контроль-
ної групи, які не отримували антибіотиків. 

Тактика лікування РС повинна базуватися 
на створенні відновлення функції слизової обо-
лонки порожнини носа, покращення вентиляції 
приносових пазух і забезпечення їх адекватному 
дренуванню.  

 Висновки. Доцільність призначення ан-
тибіотиків при гострих гнійних РС у дітей по-
винен бути індивідуальним і оснований на клі-
нічній картині захворювання. При легкому пе-
ребігу РС антибактеріальна терапія не показана. 
Системне призначення антибіотиків при ліку-
ванні РС у дітей повинно базуватися на основі 
клінічної даних, з врахуванням важкості захво-
рювання, загрозі розвитку чи наявності усклад-
нень, у випадках неефективності місцевого лі-
кування та з врахуванням видового складу мік-
рофлори і її чутливості до призначеного препа-
рату, в комбінації з правильно проведеною ком-
плексною терапією. Проблема РС у дітей не 
може бути вирішена лише використанням анти-
біотиків. 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 па-
тології, 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 збері-
гає і збільшує не тільки ракову, але і хіміопро-
меневу інтоксикацію. При пролонгованому ста-
ні ракові клітини набувають характерні власти-
вості – безсмертя, що збільшує процес іморталі-
заціі. Все це спонукає до пошуку шляхів та лі-
карських засобів, які б володіли інтенсивною 
нейтралізацією агресивних окислюванних ради-
калів. І тому клінічний інтерес представляє ан-
тиоксидант тівортін (Tivortin), який володіє ви-
раженим антиоксидантним, антигіпоксичним, 
мембраностабілізуючим і гепатопротекторним 
ефектом.  

Мета дослідження – вивчити ефектив-
ність та небезпечність препарату тівортін на 
всіх етапах лікування хворих на рак дна порож-
нини рота, ротоглотки і органів шиї. Встановити 
його вплив на тривалість безрецидивного періо-
ду. 

Матеріали і методи. В дослідженні 
включено 40 хворих, котрим проводилося ком-
плексне лікування (операція, променева та хімі-
отерапія) 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 проявля-
ються стресом і інтоксикацією організму. Ви-
вчався вплив тівертіна на гомеостаз, протікання 

післяопераційного періоду (загоєння рани), 
профілактику променевого епітеліїту і детокси-
кації ракової, хіміопроменевої інтоксикації в 
процесі лікування незалежно від стадії захворю-
вання. 

Отримані результати та їх обговорен-
ня. Дані лабораторних показників хворих на до 
лікувальному етапі дозволили оцінити гомеос-
таз хворого, спланувати черговість компонентів 
лікування, які слугували критерієм оцінки про-
веденого лікування та якістю життя під час лі-
кування та у безрецидивному періоді. У хворих 
з T3N1-2M0 на рак дна порожнини рота визна-
чалося збільшення рівня креатиніну, РОЕ, акти-
вність 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 ток-
сичних речовин у орнітиновому циклі за раху-
нок ракової інтоксикації, що є притаманною 
усім хворим раком дна порожнини рота. В ціло-
му отримані результати свідчать про порушення 
компенсаторно – захисних механізмів декомпе-
нсованого стану організму хворих, особливо із 
T3N1-2M0. Застосування тівортіну може сприя-
ти розвитку гіперкаліємії та порушення діурезу. 
Тому, вивчення цих показників логічне не тіль-
ки для досягнення антиоксидантного ефекту, 
але і проведення лікування без ускладнень.  

Висновки. У процесі дослідження вияв-
лені деякі порушення гомеостазу хворих раком 
дна порожнини рота і ротоглотки: зниження 
кількості аргінази, орнитіндекарбоксилази та 
збільшення РОЕ і креатиніну як показників ен-
догенної інтоксикації. Застосована антиоксида-
нтна терапія тівортіна на етапах лікування спри-
яла первинному загоєнню післяопераційної ра-
ни, відсутністю пролонгації ракового процесу і 
рецидиву у 100% хворих із Т1-2N0M0 на протя-
зі першого року після лікування. 

 
© Ф.Д. Євчев, А.Ф. Євчева, Д.Ф. Євчев, 2017 
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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 серь-
езную проблему современной медицины, по-
скольку остается неясным, чем обусловлены 
тяжесть заболевания, полиморфизм и своеобра-
зие клинических проявлений АТ. Многие во-
просы патогенеза, клинико-диагностические 
подходы еще не решены и обсуждаются аллер-
гологами, иммунологами, оториноларинголога-
ми, пульмонологами.  

Цель исследования: выявить особенно-
сти клинического течения, микробного пейзажа, 
иммунологических показателей сыворотки кро-
ви, патоморфологического строения полипозной 
ткани у пациентов с АТ. 

Материалы и методы 
В исследовании участвовало 30 пациентов 

с диагнозом астматическая (аспириновая) триа-
да находившихся на лечении в РНПЦ оторино-
ларингологии. 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 кли-

нического течения АТ выявлено, что первое ме-
сто среди сопутствующей патологии занимали 
заболевания желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) – 40 % (n=12), второе место – заболева-
ния 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 дан-
ным эндоскопического исследования полости 
носа и компьютерной томографии околоносо-
вых пазух (КТ ОНП) – 56,67% (n=17). Рециди-
вирование 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). Особен-
ности иммунологических показателей сыворот-
ки 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 кро-
ви – в 30% (n=9). Особенности патоморфологи-
ческого строения полипозной ткани: уменьше-
ние лимфоплазмоцитарной инфильтрация, реже 
регистрировались антителопродуцирующие 
клетки – плазмоциты, выраженные признаки 
пролиферации в эпителиоцитах, эозинофильный 
полип – в 50% (n=15), фиброзно-
воспалительный полип – в 36,67% (n=11), желе-
зистый полип – в 13,33% (n=4).  

Заключение 
Наши данные показали, что пациенты с 

АТ имеют отрицательные кожные пробы 
(100%), первое место среди сопутствующей па-
тологии занимают заболевания ЖКТ (40 %), 
основными жалобами являются ярко выражен-
ная заложенность носа и аносмия, преобладает 
IV стадия распространенности ХПРС по данным 
эндоскопического исследования полости носа и 
КТ ОНП (56,67 %), рецидивирование ХПРС на-
блюдается в 76,67% случаев, грамм (+) и (-) 
кокки высеваются в 50 %, повышение уровня 
ИЛ-8 – в 60 %, повышение уровня ИЛ-5 – в 
90%, патоморфологически преобладает эозино-
фильный тип строения полипозной ткани (50%). 
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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 хирургиче-

ские вмешательства при экссудативном среднем 
отите в практике детского оториноларинголога, 
являются операции на лимфоглоточном кольце 
носоглотки (Гаращенко Т.И. и соавт., 1993; Ко-
саковский А.Л. и соавт., 2006). Вместе с тем, 
рецидивы экссудативного среднего отита в те-
чение первого года после аденоидотомии отме-
чаются 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 измене-
ния в носоглотке при гипертрофии аденоидов 
разнообразны и требуют дифференцированного 
подхода к их коррекции. 

У таких детей, при более тщательном изу-
чении и оценки состояния носоглотки, выявля-
ются остатки лимфоидной ткани, распростра-
няющиеся как на боковую стенку носоглотки, 
слуховую трубу, так и в полость носа, иногда 
упираясь в задние концы средней носовой рако-
вины. Именно эта локализация лимфоидной тка-
ни носоглотки труднодоступна для традицион-
ной аденотомии и находится в зоне проекции 
вегетативных ветвей крыло-небного узла, при 
длительном раздражении которых может отме-
чаться 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, патоге-
нетически обоснованным методом лечения ЭСО. 

Цель исследования. Сравнение отдален-
ных результатов хирургии носоглотки при раз-
ных методах и объемах удаляемых тканей у де-
тей, страдающих экссудативным средним оти-
том, консервативное лечение которых оказалось 
безуспешным. 

Материалы и методы. В исследования 
включены 167 соматически здоровых детей 5-7 
лет, страдающих экссудативным средним оти-
том и патологией лимфоидной ткани носоглот-
ки. 

Больные были разделены на 3 группы. 1-я 
группа – 90 детей, которым под визуальным 
контролем с помощью коблатора и шейвера вы-
полнено частичное удаление глоточной минда-
лины, 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 макси-
мально полностью. 3-я группа (контрольная) – 
50 детей, оперированные аденотомом Бекмана в 
других лечебных учреждениях. 

Эффективность различных методов хи-
рургического лечения оценивалась по наличию 
рецидивов экссудативного среднего отита в те-
чении 2х лет. 

Результаты и обсуждение. Сравнитель-
ный 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 де-
тей в группах 2 и 3, статистически значимых 
различий не выявил (р=0,49). В третьей группе 
признаки экссудативного среднего отита в тече-
нии наблюдаемого периода имели место у 18% 
оперированных. 

В итоге можно сделать заключение, что 
при сочетанной патологии глоточной миндали-
ны и среднего уха у детей широко используемая 
стандартная аденотомия недостаточно эффек-
тивна у 18% оперированных, в то время, как 
визуально контролированная щадящая аденото-
мия с использованием шейвера и коблатора с 
осуществлением тщательной санации боковых 
отделов носоглотки позволяет снизить рецидив 
ЭСО до 3,3%. 

Поэтому необходимы поиски новых ща-
дящих хирургических вмешательств на глоточ-
ной миндалине, которые в обязательном поряд-
ке должны проводиться под визуальным кон-
тролем 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 про-
стору становлять менш ніж 1% від всіх ново-
утворень голови та шиї. 70-80 % новоутворень 
парафарингеального простору становлять доб-
роякісні 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 тота-
льне видалення пухлини з мінімальним пошко-
дженням навколишніх структур. Застосовують-
ся різні типи доступів, в залежності від розміру 
новоутворення, розповсюдженості, відношення 
щодо шиловидного відростка. Найбільш засто-
сованими є трансоральний, трансцервікосубма-
ксиллярний, трансцервікальний, трансмандибу-
лярний та транспаротидний доступ.  

Мета – зменшити травматичність хірур-
гічних втручань шляхом використання трансо-
рального доступу при видаленні пухлин пара-
фарингеального простору різних розмірів. 

Матеріали і методи. В нашому відді-
ленні за період 2011-2016 рр. прооперовано 42 
пацієнта з новоутвореннями парафарингеально-
го простору. У всіх пацієнтів застосовувався 

трансоральний доступ. Розміри утворень варію-
вали від 10-20 до 80-140 мм. Всім пацієнтам 
проводилося тотальне видалення пухлин. Гісто-
логічна структура пухлин складала: плеоморфні 
аденоми – 18, невриноми – 5, меланома – 1, ек-
тодермальні кісти – 8, гемангіоми – 7, фіброми – 
2, папілома – 1. 

Результати. У пацієнтів оцінювався пе-
ребіг післяопераційного періоду, загоювання 
післяопераційної ділянки, наявність ускладнень 
та якість життя після хірургічного втручання. 
Загоювання післяопераційної ділянки мало міс-
це на 4-5-й день після хірургічного втручання. 
Спостерігалися такі ускладнення: кровотеча з 
післяопераційної ділянки – у 1 пацієнта, інфіку-
вання післяопераційної рани – у 2 та гостре по-
рушення мозкового кровообігу у – 1.  

Висновки 
Перевагою трансорального видалення 

новоутворень парафарингеального простору є 
відсутність косметичних дефектів, швидке за-
гоювання та швидке відновлення працездатно-
сті пацієнта. Недоліками вважається погана 
візуалізація та близьке розташування до магіс-
тральних судин та блукаючого нерва, що вима-
гає досконалого знання анатомії та досвіду у 
хірурга. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕТІОЛОГІЧНО АДЕКВАТНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ  
ПРОТИ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСІВ ТА ГРИПУ 

 
Основу концепції становить гіпотеза про 

те, що для організму людини найбільш важли-
вим моментом є збереження врівноваженого 
стану слизових оболонок (СО) з макросвітом та 
мікроорганізмами і для цього більш потрібна 
продукція «локальних» захисних білків, ніж си-
роваткових. З багатьох відомих гуморальних 
механізмів захисту СО найбільш ефективними 
на сьогодні вважаються імуноглобуліни (антиті-
ла) класу А, перш за все полімерні форми і від-
хилення (зазвичай зниження) в концентрації їх 
основних форм, а також зміни співвідношення 
між представниками окремих класів імуногло-

булінів та інших захисних білків і пептидів, на-
приклад, лактоферину, інтерферонів, можуть 
бути підґрунтям для діагностики різного ступе-
ня імунної недостатності організму в цілому. 

Проведені клініко-імунологічні та експе-
риментальні дослідження дозволяють висунути 
концепцію того, що найбільш ефективним фор-
мування специфічного імунітету в СО організму 
буде тоді, коли вакцинація проводиться тим са-
ме шляхом, яким відбувається інфікування, на-
приклад, для вірусу грипу і вірусів респіратор-
ної 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 підвищен-
ня антитіл до гемаглютиніну. Доведено, що ви-

користання базової підготовки в періоді до за-
стосування вакцин різних імуномодіфикаторів 
(пробіотиків, фітопрепаратів та хімічних спо-
лук), особливо у випадку вираженої недостатно-
сті локального імунітету, є доцільним. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ КИСЛОЇ ФОСФАТАЗИ ТА ФЕРМЕНТІВ  
ЛДГ ТА СДГ В ХРЯЩОВІЙ ТКАНИНІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІМПЛАНТАЦІЇ  

МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

На даний час продовжується пошук та до-
слідження можливості використання ефектив-
них біоматеріалів для проведення реконструк-
тивно-відновних операцій. Ці матеріали повинні 
забезпечувати біологічну сумісність, не чинити 
негативного впливу на клітини та тканини орга-
нізму, з часом піддаватись біологічному розпа-
ду. Цим вимогам відповідають нанокомпозитні 
матеріали на основі гідроксиапатиту (ГАП) та 
трикальційфосфату (ТКФ). Модифікація таких 
композитів з використанням біоміметичного 
підходу шляхом введення сполук, що відпові-
дають складу та біологічним властивостям різ-
них тканин організму, направлена на підвищен-
ня функціональної активності імплантаційних 
матеріалів.  

Враховуючи викладене вище, нами для 
модифікації були обрані речовини, що входять 
до складу хрящової тканини, а саме: хондроіти-
ну сульфат, глюкозаміну сульфат, гіалуронова 
кислота, гелофузин (як джерело колагену) та 
ербісол (як стимулюючий фактор). Крім того, 
використовували хітозан – природний біополі-
мер. Хітозан характеризується значною біосумі-
сністю, має виражений гемостатичний ефект, 
високу антибактеріальну спроможність і здатен 
виконувати каркасну функцію.  

Ефективність застосування різних компо-
зитних матеріалів певним чином можна оцінити 
за станом ферментативної активності, що забез-
печує 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 ма-
теріалів (2 тижні, 1 місяць, 2-3 місяці). Рівень 
активності ферментів визначали візуально за 

бальною оціночною шкалою: від 0 – відсутність 
активності, до 5 – максимальний рівень.  

56 дослідних тварин було розподілено на 
4 групи у відповідності з імплантаційним мате-
ріалом: 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 хіто-
зану 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); 4-
а (контрольна) група – хірургічне втручання на 
хрящі вушної раковини без імплантації компо-
зитного матеріалу (11 щурів).  

У всіх групах тварин в термін 2 тижні пі-
сля 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 по-
шкодження спостерігалась незначна кількість 
або окремі (у тварин 1-ї групи) клітини фіброб-
ластичного ряду з середнім рівнем активності 
ЛДГ.  

В окремих лакунах, де знаходились поо-
динокі або ізогенні групи зрілих хондроцитів, 
завжди були відсутні прояви активності ферме-
нтів ЛДГ і СДГ (0 балів за оціночною шкалою). 
В зоні, що прилягала до імплантованого матері-
алу, насамперед, у зразках, отриманих від тва-
рин 2-ї та 3-ї груп, вже виявляли різні за розмі-
рами розростання сполучної тканини з достат-
ньо високим рівнем активності обох ферментів 
у фібробластах (3-4 бали). Це показник проявів 
енергетичних процесів в активних фібробластах 
в зоні розвитку сполучної тканини.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
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Дослідження показали, що через 1 міс. піс-
ля імплантації у щурів 2-ї групи в зоні втручання 
спостерігалась наявність фібробластів та колаге-
нових волокон зі значним рівнем активності фе-
рменту 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 фер-
менту. В подальшому, через 2-3 міс. спостере-
ження відмічався позитивний вплив модифікую-
чих речовин на загальний характер процесів, що 
відбувались поблизу зони хірургічного втручан-
ня. При цьому виявлялась наявність значної кіль-
кості 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 експеримен-
ту, спостерігались реактивні процеси, які свід-
чили про початок розвитку хондрогенезу. Через 
2-3 міс. в зоні імплантації спостерігались явища 
активного хондрогенезу безпосередньо біля 
хрящової пластинки в зоні пошкодження та фіб-
рилогенезу – в зоні рубцювання. При цьому ви-
являлась значна кількість молодих хондроцитів 
з високим та максимальним рівнем активності 
ферменту ЛДГ, відповідального за процес анае-
робного 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 потенці-
ал клітин в зоні імплантації даних модифікова-
них композитних матеріалів за рахунок аероб-
ного циклу Кребса, за важливу ланку якого і є 
відповідальним фермент СДГ. Через 3 міс. за-
лишки імплантованого матеріалу були оточені 
тонкою сполучнотканинною оболонкою зі знач-
ним проявом активності лактатдегідрогенази. 

У зразках матеріалу, отриманого від тва-
рин 1-ї групи через 3 міс. від початку експери-

менту, відмічалось суттєве зростання реактив-
них процесів, в порівнянні з 2-тижневим спо-
стереженням. Це проявлялось в появі зони роз-
витку сполучної тканини із значною кількістю 
клітин фібробластичного ряду. Прояви хондро-
генезу переважно були виражені в незначному 
ступені або були відсутніми.  

В контрольній групі тварин через 2-3 міс. 
прояви ознак запального процесу в зоні рубцю-
вання поступово зменшувались. В ділянці про-
ведення хірургічного втручання виявляли кліти-
ни фібробластичного ряду. Активність фермен-
тів ЛДГ та СДГ в них була не вище 3-2 балів. 
Слід звернути увагу на значний розвиток проце-
су фібрилогенезу поблизу зони рубцювання в 
цей період.  

  Активність КФ-ази була більш вираже-
ною в ранні строки, ніж у віддалені періоди спо-
стереження. Важливо відмітити те, що при дос-
лідженні 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 від-
повідав ступеню резорбції імплантованих мате-
ріалів. Привертала увагу виражена макрофага-
льна реакція з максимально високим рівнем ак-
тивності 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 спо-
ріднених зі складовими хряща біополімерів. До-
ведено позитивний вплив хітозану на процеси 
репарації хряща. Згідно з вираженістю проявів 
енергетичного метаболізму, найбільш ефектив-
ною в стимуляції репаративних процесів вияви-
лась композиція ТКФ з додаванням біополіме-
рів, хітозану, використання як каркасного засо-
бу 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 аллергиче-
ских заболеваний (АЗ) носят не локальный, а 
системный воспалительный характер. Так, ал-
лергический ринит (АР) тесно связан с другими 
заболеваниями слизистых оболочек дыхатель-
ных путей и глаз, в частности – с бронхиальной 
астмой (БА), риносинуситом, экссудативным 
средним отитом (ЭСО) и аллергическим конъ-
юнктивитом (АК). 

Одним из наиболее частых коморбидных 
заболеваний (до 87% случаев), сопровождаю-
щих 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 факто-
ром риска развития БА и утяжеления ее течения, 
и наоборот.  

Еще одним частым (до 75% случаев) за-
болеванием, 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 вос-
паления. Зачастую риносинусит на фоне АР 
возникает в связи с длительным применением 
назальных деконгестантов, приводящих к дис-
функции реснитчатого эпителия. Важную роль в 
развитии риносинусита также играют анатоми-
ческие и иммунологические факторы, способст-
вующие отеку слизистой с последующей дис-
функцией мукоцилиарного транспорта и засто-
ем 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 взаимо-
связь АР с ЭСО указывает наличие ряда интер-
лейкинов (IL-4 и IL-5) в выпоте из среднего уха. 
АР влияет на состояние центральной нервной 
системы пациентов, ухудшая качество их жиз-
ни, негативно влияя на сон, на когнитивные 

функции, на способность к обучению, к работе 
и др. 

Принципы диагностики АР и коморбид-
ных ему заболеваний требуют сбора жалоб, 
анамнеза, физикального обследования, исполь-
зования методов аллергодиагностики (кожные, 
лабораторные, провокационные тесты с аллер-
генами), возможностей инструментальных ме-
тодов исследования. 

Общие принципы лечения пациентов с 
АР и коморбидными АЗ включают: комплекс-
ность, этапность (устранение симптомов, ба-
зисная терапия, профилактика обострений, 
контроль над заболеванием), элиминацию ал-
лергенов (по мере возможности), рациональ-
ную фармакотерапию, аллерген-
специфическую иммунотерапию (АСИТ), ко-
торая проводится врачом-аллергологом), про-
ведение образовательных программ с пациен-
тами и членами их семей. Рациональная фар-
макотерапия АР основывается, прежде всего, 
на проведении противовоспалительной терапии 
интраназальными глюкокортикоидами и анти-
гистаминными препаратами. Антагонисты лей-
котриеновых рецепторов не относятся к тера-
пии 1-й линии и чаще назначаются при сочета-
нии АР с БА. Комбинированная фармакотера-
пия назначается при неадекватном ответе на 
монотерапию. Подкожная и, особенно, сублин-
гвальная АСИТ имеет преимущества, посколь-
ку способна модифицировать течение АЗ. Хи-
рургическое лечение показано только части 
пациентов, а фитотерапия при АЗ не рекомен-
дуется. 

 Таким образом, АР относится к числу 
наиболее распространенных заболеваний, часто 
сопровождающихся коморбидными состояния-
ми, которым отоларингологи и аллергологи Ук-
раины 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 аллергоди-
агностику. 
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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 об-
ласти нервной системы без какого-либо внешне-
го акустического воздействия на рецепторный 
аппарат внутреннего уха. Распространенность 
ушного шума среди населения весьма значи-
тельна и имеет устойчивую тенденцию к увели-
чению. Проблема усугубляется еще и тем, что в 
силу определенных экономических и социаль-
но-политических изменений произошел сущест-
венный рост распространенности нарушений 
слуха, сопровождающихся СУШ. Всё это ока-
зывает негативное влияние на социальную 
жизнь человека, личные отношения и его трудо-
способность. 

По данным различных авторов, на ушной 
шум жалуются от 7 до 35% населения, при этом 
70% из них не обращаются за медицинской по-
мощью, не считая это серьезной проблемой. В 
то же время у больных с патологией звукового 
анализатора СУШ наблюдается в 70-90% случа-
ев (Л.Г. Петрова, 2008). Этот недуг не грозит 
жизни больного, но причиняет ему больше бес-
покойства, чем снижение слуха. Вместе с тем 
именно прогрессирующая тугоухость является 
тем аспектом, на который следует обратить 
внимание, и которую большинство людей про-
сто не замечает. Для них на переднем плане на-
ходится шум в ушах, от которого они хотят не-
пременно избавиться. 

Частота жалоб на ушные шумы увеличива-
ется 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 патологи-
ей, 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 призна-
ком других заболеваний, не имеющих с ухом ни-
чего общего, таких как рассеянный склероз, на-
рушение сердечного ритма, заболевания щито-
видной железы и др. Изложенное подчеркивает 
актуальность и междисциплинарный характер 

проблемы, требующей внимания не только ото-
ларингологов, 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 рацио-
нальной лечебной тактики. 

Под нашим наблюдением в кабинетах 
ЛОР и неврологии МЦ «Клиника семейной ме-
дицины» находилось 23 больных в возрасте от 
38 до 74 лет, у которых ведущей жалобой при 
обращении был шум в ушах. Лиц мужского по-
ла было 14, женского – 9. Абсолютное боль-
шинство больных – 19 (82,6%) обратились за 
консультацией к отоларингологу самостоятель-
но и только 4 (17,4%) – по направлению невро-
патолога. Сроки обращения больных за помо-
щью колебались от нескольких дней до 5-6 ме-
сяцев. Характер звуковых ощущений отличался 
большим разнообразием: шум, звон, гул, треск и 
др. Высокочастотный спектр ушного шума от-
мечали 11 (47,8%) больных, на шум низкой час-
тоты 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 локали-
зацию. У 4 (17,4%) больных СУШ сочетался с 
симптомами вестибулярной дисфункции в виде 
головокружения, нарушения равновесия и веге-
тативных 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 ор-
ганов, акуметрию, пороговую тональную и рече-
вую аудиометрию, импедансометрию. Все боль-
ные консультированы невропатологом, которым 
назначалась реоэнцефалография (РЭГ), доппле-
рография сосудов головного мозга и шейного 
отдела позвоночника, а в отдельных случаях – 
МРТ головного мозга. Использование приведен-
ного диагностического комплекса давало воз-
можность установить уровень возникновения 
шума, что принималось во внимание при выборе 
лечебной тактики. Учитывая роль изменений ге-
модинамики и реологических свойств крови в 
патогенезе нарушений слуха, у всех больных ис-
следовались параметры коагулограммы. 
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Точную причину СУШ установить было 
сложно. Исключение составляли 7 (30,4%) случа-
ев острой НСТ, развившейся на фоне ОРВИ, а 
также 3 (13,1%) пациента, имевшие воспалитель-
ный 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 шу-
ма связывали 3 (13,1%) пациента, одним из кото-
рых был музыкант со стажем работы в оркестре 
более 20 лет. В 4 (17,4%) случаях выделить основ-
ную причину появления ушного шума оказалось 
трудно, поскольку имелось сочетание нескольких 
факторов: ОРВИ и гипертонический криз. Распре-
деление больных по возрасту выявило их сущест-
венное 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 аудио-
метрии незначительное снижение слуха выявле-
но у 14 (60,9%) пациентов с преобладанием 
нейросенсорного компонента: у 8 (34,8%) боль-
ных отмечался пологонисходящий-, а у 5 
(21,7%) - крутонисходящий тип аудиометриче-
ской кривой. У одного пациента с внезапной 
НСТ аудиограмма имела восходящую низкочас-
тотную 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 соответст-
вовало тугоухости I степени. 

Речевая аудиометрия, в отличие от то-
нальной, позволяла выявить социальную адек-
ватность слуха и была важной для установления 
уровня его поражения. У 8 (34,8%) больных по-
роги разборчивости речи находились в пределах 
25-30 дБ выше тональных, что соответствовало 
нормальным параметрам и указывало на пери-

ферический характер нарушения слуха (рецеп-
тор, ствол нерва). Повышение порогов разбор-
чивости речи до 45-50 дБ и акустического реф-
лекса свидетельствовали о центральном генезе 
ушного шума у 6 (26,1%) пациентов. У 9 
(39,1%) больных по данным аудиометрии и им-
педансометрии нарушения слуховой функции 
не установлено. 

По результатам неврологического обсле-
дования у 4 (17,4%) больных выявлена гиперто-
ническая болезнь, у 7 (30,4%) – вегето-
сосудистая дистония, а у 5 (21,7%) – нарушение 
кровообращения в вертебробазилярном бассей-
не. У 6 (26,2%) пациентов обнаружено увеличе-
ние показателей свертывающей системы крови – 
гиперкоагуляция. 

Выбор лечебной тактики производился с 
учётом доминирующих этиологических факто-
ров, а также установленного уровня нарушения 
слуха. При периферическом поражении слухо-
вой функции назначался стандартный комплекс 
лечения НСТ с использованием ноотропных 
препаратов, ангиопротекторов, глюкокортикои-
дов. В группе пациентов с центральным генезом 
СУШ традиционная схема лечения НСТ допол-
нялась 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 исчезнове-
ние шума в ушах, а в 12 (52,2%) – значительное 
его ослабление. По данным тональной аудио-
метрии в этой группе пациентов было отмечено 
улучшение слуха. У 4 (17,4%) больных с цен-
тральным генезом СУШ улучшения не достиг-
нуто, что требовало дополнительного обследо-
вания и последующего лечения. Полученные 
нами результаты подтверждают эффективность 
комплексного патогенетического лечения боль-
ных с СУШ, проводимого с учётом уровня по-
ражения слуховой функции. 

 
© В.С. Зайцев, Л.П. Максименко, 2017 
 
 

 
 

В.І. ЗАЙЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУПРОВІД АМБУЛАТОРНО ПРООПЕРОВАНИХ ЛОР-ХВОРИХ 
 

Якщо ЛОР-хірургічним методикам у літе-
ратурі приділяється достатня увага, то питання 
щодо надання допомоги амбулаторно прооперо-
ваним хворим, висвітлені не в повній мірі. У 
нашому відділенні досвід лікування вищезазна-

ченої групи пацієнтів – 15 років. Амбулаторна 
хірургічна допомога надається для видалення 
шипів та гребенів перетинки носу ультразвуко-
вим ножем та радіохвильові підслизові вазотомії 
нижніх носових раковин при хронічних ринітах.  
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Хворим, котрим було видалено шип чи гре-
бінь перетинки носу, на добу в операційну зону 
вводиться гемостатичний тампон фірми 
«MEROCEL». Через добу тампон видаляється. В 
подальшому пацієнти самостійно проводили туа-
лет носу за допомогою ізотонічного розчину 
«АКВА МАРИС» чи « Хьюмер». Зазначені препа-
рати елімінують віруси та бактерії із слизової но-
су, забезпечують фізіологічну рівновагу стану 
слизової носу, покращують мукоциліарний клі-
ренс за рахунок іонів Mg, стимулюють виробниц-
тво лізоциму та інтерферонів за рахунок іонів Zn, 
Se, тим самим підвищуючи місцевий імунітет. 

Для зменшення набряку та полегшення 
відходження фібринозних кірок пацієнтам при-
значаються масляні краплі в ніс, як то: піносол, 
вазелінове масло, а також ендоназальне застосу-
вання мазей – гіоксизон, солкосеріл – желе, то-
що. Повторні візити до лікаря призначались 
хворим на 5-й та 10-й день після видалення там-
пону, 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 врахо-
вувати алергічні прояви медикаментів, можливі 
побічні дії та перевагу бактерій, котрі виробля-
ють бета-лактамази. У своїй практиці ми вико-
ристовуємо дві групи антибіотиків-пеніциліни в 
комбінації з інгібітором бета-лактамаз: Флемок-
син Солютаб (амоксицилін /клавулонова кисло-

та) чи макроліди: Сумамед (азитроміцин дигід-
рат), у терапевтичних дозах. 

Пацієнтам з алергічним анамнезом приз-
начаються антигістамінні препарати останнього 
покоління – Еріус (дезлоратадин).  

Для унеможливлення больового ефекту, 
хворим рекомендуємо приймати нестероїдний 
протизапальний препарат з селективним інгібі-
тором ЦОГ-2 Аффіда-форт (німесулід) по 1 са-
ше 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 потребу-
ють. Вище зазначена схема лікування показала 
свою ефективність тим, що усі пацієнти одужу-
вали без ускладнень як у ранньому, так і у від-
даленому післяопераційному періоді. 

На лікарняному листку тимчасової непра-
цездатності пацієнти знаходились у середньому 
3-5 доби. 

Потрібно звернути увагу, що виконання 
операцій в амбулаторних умовах повинно су-
проводжуватись 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 ліка-
рем. Цей психологічний момент відіграє велику 
роль не тільки для хворого, але і для лікаря, так 
як дозволяє тримати післяопераційну ситуацію 
під контролем. 
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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 кос-
тях основания черепа и твёрдой мозговой обо-
лочке различной этиологии. Назальная ликворея 
подразделяется на спонтанную и посттравмати-
ческую. Посттравматическая назальная ликво-
рея, в свою очередь, делится на акцидентную 
(последствия черепно-мозговой травмы) и ятро-
генную (последствия проведенных отоларинго-
логических и нейрохирургических вмеша-
тельств). По литературным данным, ятрогенная 
назальная ликворея при проведении эндоскопи-

ческих операций возникает в 0,55 % случаев. 
Несмотря на такой низкий процент осложнений, 
проблема ятрогенной назальной ликвореи оста-
ётся актуальной в виду возможных грозных ос-
ложнений (менингит, энцефалит, абсцесс мозга, 
пневмоцефалия). Своевременная предопераци-
онная подготовка (тщательное изучение КТ ска-
нов во всех проекциях) помогает выявить у па-
циента анатомические вариации строения осно-
вания черепа и помогает избежать осложнений. 
При возникновении назальной ликвореи ин-
траоперационно – своевременная интраопера-
ционная диагностика и герметичное закрытие 
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костного дефекта помогает избежать гнойных 
осложнений. 

За период с 2013 по 2016 гг. под нашим 
наблюдением было 4 больных с ятрогенной на-
зальной ликвореей. У 2 пациентов ликворея бы-
ла диагностирована через 1 мес. после хирурги-
ческого вмешательства, еще у 2 – возникла ин-
траоперационно при выполнении FESS, при 
этом костный дефект был герметично закрыт во 
время проведения хирургического вмешательст-
ва. В первых двух случаях костный дефект на-
ходился в области латеральной пластинки сито-
видной пластинки, МСКТ до операции отсутст-
вовало, при повторном МСКТ исследовании 
отмечался 3-й тип положення решетчатой пла-
стинки по отношению к решетчатому лабиринту 
по P. Keros. В 2 других случаях дефект находил-
ся в области крыши решетчатого лабиринта. В 
первых двух случаях имело место возникшее 
менингоцеле на месте костного дефекта. Пла-
стика дефекта выполнялась аутожировой тка-
нью, Duraseal. В случае интраоперационного 

возникновения ликвореи визуализировалось 
место истечение ликвора, оценивались края, 
размеры костного дефекта. Для пластики ис-
пользовался свободный трансплантат – фраг-
мент нижней носовой раковины, Surgisel. В по-
слеоперационном 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 ре-
зультатов МСКТ у пациентов, которым пред-
стоит хирургическое лечение в объёме FESS (а 
именно – всех сканов во всех проекциях), выяв-
ления анатомических особенностей строения 
основания черепа помогает снизить риск разви-
тия ликвореи. При возникновении ликвореи ин-
траоперационно – своевременная её диагности-
ка и герметичное закрытие дефекта снижает 
риски рецидива ликвореи и развития гнойных 
осложнений. 
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ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ БАКТЕРІАЛЬНОГО ЕНДОТОКСИНУ  
У ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Онкологічні захворювання характеризує 

ряд синдромів, патогенез яких пов'язаний з роз-
витком ендогенної інтоксикації, що обумовлена, 
у тому числі, і підвищеною концентрацією лі-
пополісахариду (LPS), основним джерелом яко-
го є грамнегативні бактерії, які колонізують 
шлунково-кишковий тракт. Надходження LPS 
до кровотоку в фізіологічних концентраціях не-
обхідно для підтримки та/або активації неспе-
цифічної резистентності організму. Однак під-
вищена 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 пе-
риферичній крові на етапах лікування хворих на 
рак гортані.  

Матеріали та методи. Дослідження ви-
конано у 31 хворого на рак гортані категорії 
T3NХM0 до початку, в період проведення і після 
комбінованого лікування. Сумарну концентра-
цію ендотоксину грамнегативних бактерій (КЕ) 
у сироватці крові хворих визначали за допомо-

гою Мікро-ЛАЛ-тесту. Контрольну групу скла-
ли 25 практично здорових осіб. 

Статистичну обробку даних виконано за 
допомогою пакета комп'ютерних програм 
STATISTICA (StatSoft Statisticа v.7.0.). Статис-
тичну значимість порівнюваних показників, які 
представлені як медіана (Ме) і межквартільний 
розмах (UQ-LQ=RQ), встановлювали з викорис-
танням критеріїв Вальда-Вольфовиця і Вілкок-
сона при рівні значущості р=0,05.  

Результати та обговорення. Порівняль-
ний аналіз виявив підвищену концентрацію бак-
теріального ендотоксину (КЕ=2,7 Eu/ml) у хво-
рих 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 від-
мінності відносно вихідних показників 
(р=0,00003). Слід зазначити, що і в подальшо-
му КЕ проявляла тенденцію до збільшення і 
на момент завершення променевої терапії 
(ПТ) склала 3,0 Eu/ml, що статистично значи-
мо (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 

Хворі на рак гортані 

до лікування після операції після ПТ 
КЕ 

Eu/ml 
0,19 

(0,21 – 0,18 = 0,03) 
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 ная-

вність надлишку кишкового ендотоксину у пе-
риферичній крові хворих на рак гортані, а ще 
більше підвищення його вмісту, як наслідок 
стресових факторів спеціальних методів ліку-
вання, може бути комплексним індуктором 
зміни багаторівневого імунного статусу органі-
зму з розвитком аутоімунної, алергічної і запа-
льної патології. Разом з тим, різкі зміні в мік-
робіоті і здатність кишкових мікробів впливати 
на системне запалення є фактором ризику ре-
цидиву раку гортані або розвитку іншого ново-
утворення, причому і в тканинах за межами 
шлунково-кишкового тракту. Так, саме у хво-
рих (період спостереження з 2010 року) з під-
вищеною (КЕ≥3,1 Eu/ml) або різко зниженою 
(КЕ≤0,11 Eu/ml) концентрацією LPS, було діа-
гностовано рецидиви (метастази) раку гортані 

або розвиток другого первинного новоутво-
рення (дно порожнини рота, легені), відповід-
но, 6 та 2 випадків. 

Таким чином, розвиток і прогресування 
ракових пухлин гортані супроводжується змі-
нами кишкової мікробіоти, що набуває ще більш 
вираженого характеру при проведенні спеціаль-
них методів лікування і, поряд з інверсією поте-
нціалів системи імунітету та порушеннями ме-
таболічних процесів, є не тільки передумовою 
серйозних запальних ускладнень, але і фактором 
ризику рецидивів або виникнення нових злоякі-
сних новоутворень. 

Представлені дані підкреслюють необхід-
ність подальшого вивчення зазначених процесів, 
розробки та удосконалення терапії супроводу 
спеціальних методів лікування хворих на рак 
гортані. 
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА В ОНКОЛАРИНГОЛОГІЇ  
З ПОЗИЦІЙ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ  

 
В останнє десятиліття XX століття стала 

активно розвиватися система доказової медици-
ни (Evidence-Based Medicine – EBM). Визначен-
ня доказової медицини було сформульовано як 
інформаційна технологія вибору оптимальних 
варіантів медичної діяльності, в основі якої ле-
жить збір, інтерпретація й інтеграція надійних 
клінічних даних, отриманих у результаті пові-
домлень пацієнтів, спостережень фахівців і при 
проведенні досліджень. Основним для цього 
напрямку є використання принципу доказовості 
на будь-якому рівні прийняття рішень - від дер-
жавного до конкретного клінічного.  

Переваги ЕВМ полягають у можливості 
доповнювати кваліфікацію лікаря, висновки 
експертів новітньою й достовірною інформаці-

єю про найбільш ефективні сучасні підходи до 
лікування на різних рівнях: державному, регіо-
нальному, 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 викона-
них різними експертами досліджень, що стосу-
ються єдиної проблеми, і призначеного для під-
вищення вірогідності оцінок однойменних ре-
зультатів.  
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Принципам доказової медицини відпові-
дає запропонована нами медична експертна сис-
тема (МЭС) підтримки прийняття рішень при 
лікуванні хворих на рак гортані. Перевагами 
даної системи є її функціонування, яке по осно-
вних напрямках збігається з логікою роботи лі-
каря, а основні завдання – з основними видами 
лікарської діяльності: збір клінічних даних; до-
помога в постановці діагнозу й записи його в 
базу даних; допомога при призначенні лікуваль-
них заходів і збір даних про результати лікуван-
ня; оцінка ефективності лікування й прогноз 
розвитку хвороби. Неспецифічною функцією 
системи є підготовка облікової й звітної доку-
ментації, створення протоколів лікування. 

 Об'єктивне відображення клінічної кар-
тини в нашій системі досягається використан-
ням графічної моделі гортані, за допомогою якої 
відображаються локалізація й поширеність па-
тологічного процесу. Крім того, у даній системі 
є можливість інтеграції даних спіральної ком-
п'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 оп-
тимального виду оперативного втручання в ко-
жному конкретному випадку. Особливо актуа-
льної це завдання стає при виконанні органоз-
берігаючих або органовідновлювальних втру-
чань, коли необхідно поєднувати онкологічну й 
функціональну ефективність лікування. Модель 
збору й обробки інформації при лікуванні хво-
рих на рак гортані має можливості постійного 
вдосконалювання, розвитку й поповнення дани-
ми, у тому числі й за допомогою сучасних інфо-
рмаційних технологій.  

 Враховуючи вищевикладене, функціо-
нування МЭС можна представити як процес 
безперервного самокерованого навчання, що 
дозволяє інтегрувати найбільш надійні з існую-
чих методів лікування хворих на рак гортані з 
індивідуальним досвідом лікаря клініциста, що 
повною мірою відповідає основним принципам 
доказової медицини. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕОПЛАЗИЙ ГОРТАНИ  
 

Причины возникновения доброкачествен-
ных неоплазий гортани весьма разнообразны: 
хронические воспалительные процессы верхних 
дыхательных путей, неадекватные голосовые 
нагрузки, механическое раздражение слизистой 
оболочки гортани, курение, употребление алко-
голя, аллергические процессы, аутоиммунные 
нарушения, стрессовые ситуации. Ряд авторов 
ведущую роль в развитии доброкачественных 
неоплазий гортани отводят ларингофарингеаль-
ному рефлюксу (ЛФР) – патологическому со-
стоянию организма, обусловленное воздействи-
ем желудочного рефлюктата на внепищеводные 
структуры (R. Shimazu, 2014; C. Storck, 2009; K. 
Tsunoda, 2007). 

Ларингофарингеальный рефлюкс игра-
ет в большинстве случаев ко-факторную 
роль, проявляясь в широком спектре ЛОР 
патологии (фарингит, ларингит, беспричин-
ный кашель).  

Целью нашего исследования явилось 
усовершенствование схемы комплексной тера-

пии больных с доброкачественными неоплазия-
ми 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 паци-
ентов варьировал от 21 до 68 лет, в среднем со-
ставляя 47 лет. Учитывались характер и локали-
зация патологического процесса, частота реци-
дивов, клинические проявления ЛФР. С целью 
предварительной диагностики ЛФР использова-
ли шкалу Reflux Symptom Index (RSI). Для 
оценки ларингоскопических проявлений ис-
пользовался тест The Reflux Finding Score (RFS).  

Результаты и обсуждение. Всем боль-
ным было произведено эндоларингеальное уда-
ление новообразований гортани, при патогисто-
логическом исследовании операционного мате-
риала 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 ме-
сяцев возник у 13 (35,1%) больных, что потре-
бовало повторных оперативных вмешательств.  

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

Всем пациентам была рекомендована со-
ответствующая диета, даны рекомендации по 
правильному образу жизни (отказ от курения, 
нормализация массы тела и т.д.). В комплекс-
ную терапию были включены ингибиторы про-
тонной помпы (омепразол 20-40 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 ис-
пользовались топические кортикостероиды в 
виде ингаляций (флютиказона пропионат 50 мкг 
2 раза в сутки в течение 10 дней). При дальней-
шем динамическом наблюдении в течение 1 го-
да повторный рецидив заболевания возник у 3 
(23,1%) пациентов.  

Выводы. Доброкачественные неоплазии 
гортани у 35,1% больных ассоциированы с ла-
рингофарингеальным рефлюксом 

Больные с доброкачественными неопла-
зиями гортани должны быть обследованы гаст-
роэнтерологом для последующей коррекции 
послеоперационной терапии.  

Проведение антирефлюксной терапии, 
соблюдение диеты и правильного образа жизни, 
позволяет уменьшить число рецидивов. 
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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 фун-
кції. Згідно даних літератури, хвороби голосово-
го апарату складають від 6 до 41 %. Зустріча-
ються вони і у дитячому віці, але дані про їх 
поширеність та причини виникнення у цій віко-
вій категорії малочисельні та суперечливі.  

Мета дослідження: дослідити можливі 
етіологічні фактори виникнення функціональ-
них розладів голосу у дітей. 

Матеріали та методи дослідження: 
Обстежено 21 дитину віком від 3 до 18 років із 
функціональними розладами голосу. Дослі-
дження включало: збір скарг хворих (або бать-
ків), детальний збір анамнезу хвороби та життя 
пацієнтів, в тому числі зверталася увага на пе-
ребіг вагітності та пологів; ендоскопічне дослі-
дження ЛОР-органів (орофарингоскопія, перед-
ня риноскопія, задня риноскопія (або пальцеве 
дослідження носоглотки), отомікроскопія, лари-
нгостробоскопічне дослідження гортані, акуме-
тричне дослідження,тональна аудіометрія та 
тимпанометрія. 

Результати дослідження 
Скарги пацієнтів розподілилися наступ-

ним чином: на швидку втому та осиплість голо-
су, що посилювалася після голосового наванта-
ження 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 пе-
ріодичний кашель, 5 – на болі, відчуття першін-
ня в ділянці гортані після голосового наванта-
ження. 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 виявило-
ся, що 10 дітей мали зниження слуху та диско-
мфорт у вухах, що ускладнювало спілкування з 
оточуючими і зумовлювало додаткове наванта-
ження 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 «передвуз-
ликові» зміни голосових складок. При стробос-
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копічному обстежені відмічалася асинхронність 
роботи голосових складок. При дослідженні но-
сової частини глотки у 12 пацієнтів виявлено 
збільшення глоткового мигдалика ІІ-ІІІ ст. Ото-
мікроскопічно у 10 дітей виявлено потовщення, 
ціанотичність та нерухомість барабанних пере-
тинок, акуметрично у них мало місце сприйнят-
тя 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 тим-
панограми. Ці результати свідчили про наяв-

ність хронічного секреторного отиту. Ще у чо-
тирьох дітей виявлено дисфункцію слухових 
труб різного ступеня. 

Висновки.  
Таким чином, при комплексному обсте-

женні 21 дитини віком від 3 до 18 років з функ-
ціональними 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 фак-
торів виникнення функціональних дисфоній у 
таких дітей. 
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ДИНАМІКА ПОШИРЕНОСТІ СКЛЕРОМИ В УКРАЇНІ  
ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКОГО СКЛЕРОМНОГО ЦЕНТРУ (2012-16 РР.)  

 
Згідно даних електронної бібліотеки Pub 

Med, в публікаціях із США, Франції повідомля-
ється про збільшення кількості спостережень 
хворих на склерому, в основному за рахунок 
осіб з несприятливим її перебігом, що емігрува-
ли з інших країн. Продовжуються публікації 
повідомлень про хворих з несприятливим пере-
бігом склероми в Китаї, Польщі, Індії, Марокко, 
Саудівській Аравії, Тунісі, Бразилії та в інших 
країнах світу. Безсумнівно, під впливом різно-
манітних чинників (економічних, демографіч-
них, 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 Украї-
нському склеромному центрі, що розташований 
на базі ЛОР-клініки Вінницької обласної клініч-
ної лікарні ім. М.І. Пирогова, було 340 госпіта-
лізацій 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 Він-
ницької (31,6 %), Київської (10,3 %), Хмельни-
цької (7,7 %) і Житомирської (7,4 %) областей. 
Дещо менше госпіталізацій виявлено з Херсон-
ської (4,9 %), Полтавської (4,3 %), Дніпропет-
ровської (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 

(2,6 %), Чернігівської (1,6 %), Сумської (1,4 %), 
Запорізької (0,9 %), Закарпатської (0,9 %), Тер-
нопільської (0,8 %), Волинської (0,5 %), Кірово-
градської (0,5 %), Харківської (0,5 %) і Черніве-
цької (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 не-
обхідність повторних госпіталізацій, іноді декі-
лькох протягом року, тому 70 хворих (54,7 %) 
лікувались неодноразово впродовж вказаного 
періоду. В деяких випадках (наприклад, поєд-
нання активного інфільтративного процесу зі 
стенозуванням нижніх дихальних шляхів і полі-
валентною медикаментозною алергією) виника-
ла необхідність до 11 госпіталізацій за 5 років у 
7 хворих (2,1 % від загальної кількості госпіта-
лізацій).  

Зазвичай, кількість хворих на склерому в 
регіонах завжди перевищує кількість госпіталі-
зацій, тому з метою оцінки поширеності скле-
роми раціонально скористатися науково-
обґрунтованими тенденціями, які були виявлені 
під час експедиційних досліджень. Так, білору-
ськими мікробіологами – А.П. Красильниковим, 
Н.Ю. Клявзуніком, Н.А. Ізраітелем та І.А. Кри-
ловим (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 стаціо-
нарне лікування – в 3,2; 3,8 і 5,0 разів, відповід-
но. 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. Вели-
чко 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 ран-
ньої 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 охо-
рони здоров’я в цілому: медико-соціальна зна-
чущість даної патології полягає у високій резис-
тентності до терапевтичних заходів лікування, 
втраті працездатності хворих та їх інвалідизації.  

Склерома відноситься до групи справжніх 
хронічних інфекційних хвороб людини, харак-
теризується вираженими проліферативними 
змінами в слизовій оболонці верхніх дихальних 
шляхів. Збудником хвороби є клебсієла склеро-
ми (бактерія Фріша-Волковича), яка локалізу-
ється внутрішньоклітинно і довгий час персис-
тує в організмі людини. 

Сучасні дані про склерому базуються на 
численних спостереженнях та дослідженнях, 
що дало змогу достатньо вивчити клініку, мік-
робіологію, патологічну морфологію цього за-
хворювання. Поряд з тим стан імунної системи 
хворих на склерому вивчено недостатньо – 
мають місце поодинокі дослідження, що 
пов’язані переважно із визначенням специфіч-
ного імунітету до етіологічного чинника захво-
рювання, кількісної характеристики Т і В лім-
фоцитів крові та функціональної активності 
деяких чинників вродженого імунітету. Ви-
вчення стану місцевого та системного імуніте-
ту хворих на склерому дозволить зрозуміти 
патогенетичні механізми хвороби, удосконали-
ти діагностику та лікування.  

Клінічно та імунологічно було обстежено 
35 хворих на склерому різних клінічних форм, 
зокрема, 19 – з переважно інфільтративною, 6 – 

переважно атрофічною, 10 – переважно рубце-
вою формою захворювання. Контрольна група 
для порівняння імунологічних показників вклю-
чала 9 практично здорових осіб того ж віку, що і 
основна. 

Імунологічні дослідження включали ви-
значення рівня імуноглобулінів класів М, G, A, 
E (імуноферментний та метод радіальної імуно-
дифузії), концентрації цитокінів – інтерлейкіну-
1β, γ-інтерферону, інтерлейкіну-10, інтерлейкі-
ну-4 (реактиви ООО «Цитокін», РФ), вмісту ма-
крофагального запального протеїну – MiP-1b 
(Bioscience, Авастрія). Використовували імуно-
ферментний аналізатор Labline (Австрія). Ста-
тистична обробка проведена за t-критерієм 
Стюдента. 

Було встановлено, що у хворих на скле-
рому в стадії загострення мало місце значне і 
достовірне (р<0,02) підвищення вмісту в сиро-
ватці крові прозапальних цитокінів – інтерлей-
кіну-1β, інтерлейкінів-4 та 10, MiP-1b, γ-
інтерферону. Можна вважати, що в цей період 
хвороби має місце тотальна активація як проза-
пальних, так і протизапальних чинників гумора-
льного системного імунітету. Це може бути ви-
кликано зі збільшенням інфікування слизової 
оболонки верхніх дихальних шляхів етіологіч-
ним 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 за-
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гальна стимуляція факторів системного імуніте-
ту як на рівні регуляторних субстанцій (інтер-
лейкіни), так і ефекторних чинників (γ-

інтерферон, імуноглобулін класу М), яка не по-
требує 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 пи-
тання патогенезу, лікування є актуальними і на 
сьогоднішній день. Важливо дослідити мікробі-
ологічні зміни слизових оболонок верхніх диха-
льних шляхів, оскільки одним із факторів забез-
печення їх резистентності до збудника склероми 
належить механізмам локального захисту слизо-
вої 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 порожни-
ни 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 по-
рожнини носа хворих спочатку засівали на 5% 
кров'яний агар для визначення стрептококів, 
нейсерій і ентерококів, середовище Ендо для 

визначення грамнегативних бактерій, середо-
вище Сабуро (для ідентифікації грибкової фло-
ри) 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 проведен-
ня дослідження слизової оболонки у обстежених 
пацієнтів були отримані такі результати: в біль-
шості 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 фак-
тором у зниженні локального захисту слизової 
оболонки та потребує адекватного патогенетич-
ного 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 сучас-
ній медицині. Питання посттравматичної реге-
нерації кісткової тканини набуває особливого 
значення в зв'язку зі збройними конфліктами, 

наявністю екологічних і технологічних катаст-
роф, та має соціально-економічну актуальність, 
пов'язану з необхідністю тривалого лікування та 
медичної реабілітації. Використання біоматеріа-
лів для виготовлення замінників кісткової тка-
нини 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 ре-
генерації кісткової тканини після імплантації 
біокомпозиту «Синтекість» в експерименті. 

Матеріали і методи: Експерименталь-
ний розділ роботи був проведений на кролях 
(проводилось вживлення у клубову кістку тва-
рини біокомпозиту «Синтекість» з додаванням 
плазми крові та вживанням осеїн-
гідроксиапатиту). Хірургічні втручання викону-
вали відповідно до правил Європейської конве-
нції захисту хребетних тварин, що використо-
вуються в експериментальній і інших наукових 
цілях. Для вивчення гістологічної будови реге-
нерату 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 втручан-
ня. 

Результати досліджень: Було проведено 
порівняльну характеристику, та обґрунтовано 
переваги застосування із вживленням в клубову 
кістку біокомпозиту «Синтекістка» з додаван-
ням в нього плазми крові та вживанням осеїн-
гідроксиапатиту, як стимуляторів остеогенезу та 
без них. Гістологічне дослідження матеріалу 
проводилось в строки 6, 9, 12 міс. після вжив-
лення імплантату. Також проводився аналіз ток-
сичного впливу біокомпозиту «Синтекістка» на 
оточуючу його кісткову тканину. В ході обсте-
ження було виявлено: при мікроскопічному до-
слідженні гістологічних зрізів трансплантатів 
біокомпозиту «Синтекість» без додавання плаз-
ми 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 ма-
теріал, фрагменти грубоволокнистої кісткової 
тканини (55,2±1,1), та залишків біокомпозиту 
(3,5±0,4). При мікроскопічному дослідженні 
гістологічних зрізів трансплантатів біокомпози-
ту «Синтекість» з додавання плазми крові та 
осеїн-гідроксиапатиту в кісткову тканину гребе-
ня клубової кістки кроля через 6 місяців вияви-
ли кісткові пластинки (45,4±0,7), фрагментів 
грубоволокнистої кісткової тканини (50,7±0,8) 
та залишків біокомпозиту (3,2±0,2). Новоутво-
рені кровоносні судини глибоко вростали із кіс-
ткової тканини гребеня клубової кістки кроля в 
керамічний матеріал, що вказує на гістосуміс-
ність трансплантату, та на активний процес ре-

генерації кісткової тканини. Через 6 міс. ново-
утворена пластинчата кісткова тканина розта-
шовувалась на периферії трансплантата, тоді як 
грубоволокниста кісткова тканина – в центрі 
імплантованого матеріалу. 

Через 9 міс. новоутворена пластинчата та 
грубоволокниста кісткова тканини були розта-
шовані рівномірно у всьому об’ємі імплантова-
ного матеріалу. В ході дослідження поза зоною 
імплантації дистрофічних змін кісткової ткани-
ни, формування навколо трансплантата сполуч-
нотканинної капсули, запальної реакції або реа-
кції його відторгнення в зоні імплантації не ви-
явили в жодному випадку. Через 9 міс. у тварин, 
яким імплантували біокомпозит «Синтекість» 
без додавання плазми крові та осеїн-
гідроксиапатиту, виявили кількість кісткових 
пластинок (82,5±1,1), фрагментів грубоволокни-
стої кісткової тканини (18,1±0,6) та залишків 
біокомпозиту (0,43±0,02). У тварин, яким ім-
плантували біокомпозит «Синтекість» з дода-
ванням 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 бі-
льший відсоток кісткових пластинок в біоком-
позиті «Синтекістка» без додавання плазми кро-
ві та осеїн-гідроксиапатиту (92,5±0,7), ніж в біо-
композиті «Синтекістка» з додавання плазми 
крові та осеїн-гідроксиапатиту (98,7±0,4). Від-
сотковий вміст грубоволокнистої кісткової тка-
нини 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 осеїн-

гідроксиапатиту, як стимулятора остеогенезу, 
достовірно більша кількість (р<0,05) біокомпо-
зиту «Синтекістка» та з більшою швидкістю 
перетворюється в новоутворену пластинчату 
кісткову тканину в різні строки проведення екс-
перименту, 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 «Синтекіс-
тка» з компонентами плазми крові та осеїн-
гідроксиапатиту не має токсичного впливу на 
оточуючі тканини. 

 
© В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, К.А. Лобко, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, А.С. Існюк, Я.П. Грицун, 2017 
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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 най-
давніших лікувальних і профілактичних напря-
мків медицини, включає в себе відокремлених 
або комплексних лікувальних методів, заснова-
них на використанні того чи іншого фізичного 
фактора. Фізіотерапія – один із найбільш безпе-
чних методів лікування і застосовується як са-
мостійно, так і в сукупності з іншими засобами. 
На сьогоднішній день вона безпосередньо пов'я-
зана з фізикою, хімією, електро- і радіотехні-
кою, біофізикою, біохімією, а також з кванто-
вою фізикою. Перевагою використання фізіоте-
рапевтичних процедур є мала їх інвазивність, 
відсутність алергічних реакцій, як правило без-
болісність у використанні. Можливість і необ-
хідність використання того чи іншого фактора 
на кожному етапі розвитку патологічного про-
цесу у конкретного хворого визначається вихід-
ним станом організму в цілому. 

Метою роботи є оцінити ефективність за-
стосування перемінного магнітного поля висо-
кої частоти як одного з фізіотерапевтичних ме-
тодів лікування та визначити його роль у терапії 
ЛОР-хвороб. 

В даний час в клінічній отоларингології в 
більшій чи меншій мірі використовуються прак-
тично всі відомі фізичні фактори, які, згідно з 
класифікацією А. П. Обросова, В. Г. Ясногород-
ського, (1976), передбачають 10 груп штучно 
одержаних і природних фізичних факторів. У 
комплекс лікувальних заходів включають засо-
би і методи, що активно впливають на адапта-
ційні механізми. Перевага віддається: постійно-
му струму, тубус-кварцу, лікарському електро-
форезу (лідаза, калій), імпульсному струму, пе-
ремінному магнітному полю високої частоти, а 
також водо- і теплолікуванню. Показом до за-
стосування є хронічні запальні захворювання 

ЛОР-органів, рубцево-спайкові процеси, відно-
вний період після перенесених травм і захворю-
вань, невралгії і ін. Протипоказаннями є наяв-
ність злоякісних новоутворень, декомпенсована 
стадія багатьох соматичних хвороб, серцева не-
достатність 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 призна-
чено 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 ре-
комендаціями найбільш адекватним у застосу-
ванні при захворюваннях носа та навколоносо-
вих порожнин є перемінне магнітне поле висо-
кої частоти, яке ми застосовуємо у хворих після 
резекції носової переділки, гайморотомії, етомо-
їдотомії, фронтотомії, сфеноїдотомії, пластики 
зовнішнього носа. В порівнянні з тими пацієн-
тами, яким не застосовувався даний фізіотера-
певтичний метод лікування, термін перебування 
на ліжку скорочувався на 2,4±0,5 днів. 

Висновки: Фізіотерапевтичні методи до-
зволили обґрунтувати і широко використовува-
ти природні і преформовані фізичні фактори в 
лікуванні ЛОР-хворих. Вони здатні впливати на 
етіопатогенетичні механізми захворювання, фу-
нкціональний стан, трофіку, нейрогуморальну 
регуляцію організму. У практиці ЛОР-лікаря 
ВОКЛ ім. М.І.Пирогова використовуються бі-
льшість засобів фізичного впливу, завдяки чому 
підвищується ефективність терапії і прискорю-
ються терміни одужання, але найбільш доціль-
ним 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 прида-

точных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи 
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализа-
ций рака. Большинство этих пациентов поступа-

ет на лечение с распространенными формами 
(Т3-4) опухолей. Основной причиной запущен-
ности является недостаточность визуального 
контроля и позднее проявление клинических 
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симптомов. Современные топические и специ-
альные методы исследования дают возможность 
установить диагноз на более ранних стадиях с 
возможностью верификации диагноза на доопе-
рационном этапе. 

Цель исследования: исследовать разные 
морфологические варианты плоскоклеточного 
рака верхнечелюстной пазухи для определения 
статистически значащих связей между экспрес-
сией имуногистохимических маркеров и степе-
нью дифференциации опухоли. 

Материалы и методы: проведено иссле-
дование биопсийного материала 103 пациентов 
в возрасте от 37 до 71 года (средний возраст 
55,5±2,43 года, медиана 56,5 лет) с гистологиче-
ски подтвержденным диагнозом плоскоклеточ-
ного рака верхнечелюстной пазухи. Мужчин 
было 74 (83,3%), женщин – 29 (16,7%). По сте-
пени гистологической дифференциации пациен-
ты распередились следующим образом: высоко-
дифференцированный рак (G1) выявлен у 11 
(11,5%) пациентов, умереннодифференцирован-
ный (G2) – у 71 (74,0%), низкодиффернциро-
ванный (G3) – 14 (14,5%). При этом по морфо-
логическому варианту типичный плоскоклеточ-
ный рак выявлен у 86 (83,5%) пациентов, орого-
вевающий – 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%), аденосква-
мозный рак – у 6 (5,8%) 

Результаты: При анализе плоскоклеточ-
ного рака верхнечелюстной пазухи большинст-
во составили типичные плоскоклеточные раки 
(86 из 103 (83,5%)). 

При исследование маркера CK HMW вы-
сокий уровень экспрессии был отмечен у боль-
шинства 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 плоскоклеточ-
ного рака верхнечелюстной пазухи и в некоторых 
особенных морфологических формах с падением 
степени плоскоклеточной дифференциации кле-
ток, сила цитоплазматической экспрессии пло-
ских цитокератинов также снижается, что явля-
ется показателем плохого прогноза. 

Экспрессия маркера р63 колебалась от 
89,6 до 93,4% и в среднем составила 
92,5±3,67%, что значительно превышает анало-
гические показатели других морфологических 
вариантов и даже типичных форм плоскокле-
точного рака (pнеорог<0,05; pорог<0,05). При срав-
нительной экспрессии р63 в особых морфологи-
ческих вариантах плоскоклеточного рака верх-
нечелюстной пазухи, выяснилось, что наиболь-
шие показатели базальноклеточной дифферен-
циации принадлежат образцам базалоидного 
варианта плоскоклеточного рака. Высокая экс-
прессия маркера р63 (в среднем, на уровне 
92,5±3,8%) является ключевым показателем в 
верификации базалоидного варианта плоскокле-
точного 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 вирус-
ного поражения р16 INK4 среди типичных форм 
с ороговением подтверждает мысль про разные 
этиологические факторы и пути канцерогенеза 
ороговевающих и неороговевающих типичных 
формах плоскоклеточного рака верхнечелюст-
ной пазухи. 

Вывод: проведенное исследование и по-
лученные данные достоверно подтверждают 
дифференциальную значимость маркеров CK 
HMW и р63 для плоскоклеточного рака верхне-
челюстной пазухи, и позволит рекомендовать 
для практики их использования с целью наибо-
лее 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 розповсю-

джених локалізацій злоякісних новоутворень 
верхніх дихальних шляхів. За даними канцер 

реєстру України, за 2015 р. зареєстровано 1967 
випадків захворювання на цю нозологією, що 
практично на 400 випадків менше, ніж у попе-
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редні роки. Проте слід зауважити, що рівень 
смертності від раку гортані за останні роки, не 
дивлячись на прогрес, суттєво не змінився. Най-
більш частою локалізацією метастазів раку гор-
тані є реґіонарні лімфатичні вузли, що потребує 
пошуку нових методів діагностики метастатич-
них лімфовузлів для точного вибору об’єму 
втручання і зменшення травматизації. Вивчення 
молекулярних маркерів злоякісної пухлини до-
зволяє визначити агресивність росту та вірогід-
ність метастазування. 

Метою нашого дослідження було вивчи-
ти 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 (T3-4N0-
3M0) та ІІ клінічної групи, які проходили обсте-
ження, лікування та спостереження в ЛОР-
онкологічному відділенні Дніпропетровської об-
ласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова в пері-
од з 2011 по 2014 рр. З них 40 хворих були з реґі-
онарними метастазами раку гортані, у 40 реґіона-
рні метастази не були виявлені. Вік пацієнтів ко-
ливався від 33 до 74 років. Проведено дослі-
дження експресії молекулярних маркерів у мета-
стазах раку гортані у лімфатичні вузли імуноци-
тохімічним методом. Препарати досліджувалися 
за допомогою світлової мікроскопії на мікроскопі 
Carl Zeiss зі збільшенням х100. В якості первин-
них використовувалися моноклональні антитіла 
до матриксної металопротеїнази 2 (clone A-gel 
VC-2 BioSystems, Німеччина), матриксної мета-
лопротеїнази 9 (Polyclonal BioSystems, Німеччи-
на). Оцінка експресії маркерів проводилася за 
напівкількісним методом з такими рівнями: екс-
пресія відсутня 0-10%, слабка 11-20%, помірна 

21-50% та виражена >50%. Для кожного маркера 
виконувалися контрольні дослідження з метою 
виключення помилково позитивних або помил-
ково негативних результатів.  

Виходячи з отриманих даних, експресія 
ММП 2 в лімфатичних вузлах з наявністю мета-
стазів 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 прева-
лювала у лімфатичних вузлах без метастазів 
(16,9±6,2%), що на 6,4% більше, ніж у лімфати-
чних вузлах з метастазами. Аналізуючи отрима-
ні результати, нами було виявлено прямий коре-
ляційний зв'язок метастазування у лімфатично-
му вузлі в залежності від рівня експресії матри-
ксної металопротеїнази 2. 

При дослідженні ММП 9, експресія була 
відсутня в лімфатичних вузлах з наявністю ме-
тастазів 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 метаста-
зами, ніж у лімфатичних вузлах без ураження. 
Спостерігається кореляційній зв'язок між рівнем 
експресії матриксної металопротеїнази 9 та ме-
тастатичним 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 дозво-
ляють рекомендувати дослідження матриксної 
металопротеїнази 2 та матриксної металопротеї-
нази 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 крите-

рием степени тяжести СОАС является индекс 
апноэ-гипопноэ, необходимый для постановки 
диагноза. Вне поля зрения остается качество 
регуляторных систем, определяющих адаптаци-
онный ресурс у каждого конкретного пациента, 
напрямую связанный с риском развития сердеч-
но-сосудистых осложнений. Регистрация пара-

метров вариабельности сердечного ритма по-
зволяет 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 от-
дела регуляции), Amo, % (амплитуда моды, ус-
ловный показатель активности симпатического 
отдела регуляции), Si, % (стресс-индекс), HF, 
мс2/Гц (абсолютный уровень активности пара-
симпатического отдела регуляции), LF, мс2/Гц 
(абсолютный уровень активности симпатическо-
го 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 оторинола-
рингологический осмотр: видеоэндоскопия по-
лости носа, фарингоскопия. 

Результаты 
Отклонения в регуляторных контурах ве-

гетативной 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) суще-
ственно падает суммарная мощность регуляции 
SDNN 25.04 мс и активность парасимпатическо-
го отдела регуляции RMSSD 14.27 мс, при этом 
почти в 2 раза увеличивается активность симпа-
тического отдела Amo 82.20 % и растет стресс-
индекс 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 сте-
пени тяжести СОАС количество пациентов с 
сохраненным функциональным ресурсом 
уменьшается. Стоит отметить и обратное – ис-
тощение регуляторных возможностей даже при 
легкой степени СОАС. При оториноларинголо-
гическом осмотре у 21 пациента выявлено ис-
кривление перегородки носа, у 30 пациентов 
гипертрофированы нижние носовые раковины, у 
31 пациента гипертрофированы небные минда-
лины.  

Выводы 
У 98% пациентов с СОАС выявлена об-

струкция на назальном и орофарингеальном 
уровне, вызывающая эпизоды апноэ во время 
сна, и как следствие – интермиттирующую ги-
поксемию и активацию симпатоадреналовой 
системы. При длительном течении СОАС это 
приводит к стойкому нарушению вегетативного 
баланса, снижению резервов адаптации. У паци-
ентов с СОАС с сохраненным резервом адапта-
ции риск сопутствующих сердечно-сосудистых 
осложнений будет наименьшим. У пациентов с 
выраженным истощением регуляционных сис-
тем 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 
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СПОСІБ ФІКСАЦІЇ М’ЯКОГО ПІДНЕБІННЯ ПРИ АДЕНОТОМІЇ 
 

Вступ. При проведенні аденотомії під ві-
зуальним 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 піднебін-
ня. Недоліком даного способу фіксації м’якого 
піднебіння є травматизація слизової оболонки 
порожнини носа, особливо при викривленні пе-
регородки носа, необхідність затрати додатко-
вого часу на дану маніпуляцію, травматизація 
язичка при користуванні електровідсмоктува-
чем. 

 Метою дослідження було підвищення 
ефективності проведення аденотомії шляхом 
розробки пристрою для фіксації м’якого підне-
біння.  

Матеріал та методи. Дослідження про-
ведено у двох, ідентичних по віку, статі та пато-
логії, 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 при-
строю. 

Отримані результати та їх обговорен-
ня. При фіксації м’якого піднебіння за допомо-
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гою запропонованого пристрою час хірургічно-
го 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 перегоро-
дки 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 фік-
сацію м’якого піднебіння, полегшує працю хірур-
га, 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 па-
тологией, с которой пациенты обращаются к 
оториноларингологу. В тоже время среди всех 
синуситов сфеноидит является наиболее редкой 
локализацией, при этом его диагностика наибо-
лее сложна по сравнению с диагностикой пато-
логических процессов в других околоносовых 
пазухах (ОНП). По течению выделяют острый и 
хронический сфеноидит. Хронический делится 
на экссудативный и продуктивный (кисты, по-
липы, грибковое тело). 

Как правило, развитию воспаления слизи-
стой ОНП способствуют условия общего (инди-
видуальная реактивность, состояние иммуните-
та, факторы внешней среды) и местного харак-
тера (нарушение дренажной функции, вентиля-
ции и работы МЦТС пазух). 

Причины нарушения функции выводных 
отверстий синусов могут быть общими (аллер-
гия) и местными, которые, в свою очередь, де-
лятся на анатомические и патофизиологические. 
К первым можно отнести искривления, шипы, 
гребни носовой перегородки, патология струк-
тур остиомеатального комплекса, полипы. Сре-
ди патофизиологических можно выделить: на-
рушение 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 не-
домогание, слабость, стекание гноя из сфенои-
дального синуса по задней стенке глотки, нару-
шение носового дыхания, «сфеноидальная» го-
ловная боль в области затылка или в глубине 
головы, иногда в глазнице, теменно-височной 
области. Для хронического сфеноидита клини-

ческие проявления неопределённы и разнооб-
разны. Астеновегетативная симптоматика: на-
рушение 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 ощуще-
ния «выдавливания глаз». Субъективный непри-
ятный запах из носа, обусловлен тем, что есте-
ственное 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, анам-
незе, физикальном осмотре с эндоскопией по-
лости носа и данных КТ и МРТ. 

Лечение острого и экссудативных форм 
хронических сфеноидитов как правило консерва-
тивное (антибиотики, НПВС, фенспирид, комби-
нированные растительные препараты с муколити-
ческим и мукрегуляторным действием, топиче-
ские кортикостероиды, ирригационная терапия и 
деконгестанты). Хирургическое лечение исполь-
зуется при неэффективности консервативного ле-
чения экссудативной и при продуктивной форме 
хронического сфеноидита. Для доступа к синусу 
при сфеноидите используется трансэтмоидальный 
доступ, обычно выполняемого как продолжение 
этмодотомии в случаях распространённого хрони-
ческого полипозного полисинусита. Трансназаль-
ный доступ выполняется в том случае, когда нуж-
на изолированная сфенотомия.  

По данным ЛОР клиники ЗГМУ в 2014-
2016 гг. было консервативно пролечено 525 па-
циентов с диагнозами острый геми- или поли-
синусит, 234 пациента с полипозными риноси-
нуситами, из которых в 92 случаях выполнялась 
трансмэтмоидальная сфенотомия. Хронических 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 58 

сфеноидитов диагностировано у 22 пациентов, 
которым в рамках хирургического лечения вы-
полнено 22 трансназальные сфенотомии.  

И в заключение следует отметить, что во 
всех случаях была использована эндоскопиче-

ская аппаратура и соответствующие ринологи-
ческие инструменты, что позволило избежать 
каких-либо осложнений и провести хирургиче-
ское 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 діагно-
стики і має безпечне променеве навантаження. 
Даний метод все більше використовується в 
практиці отіатрів, складаючи альтернативу тра-
диційним радіологічним методам дослідження 
вуха, зокрема рентгенографії скроневих кісток. 
Комп’ютерна томографія вуха є необхідним до-
датковим методом діагностики у випадку ускла-
дненого перебігу гострого гнійного середнього 
отиту (ГГСО) при мастоїдиті для виявлення па-
тологічних змін у соскоподібному відростку і 
виборі оптимальної лікувальної тактики. З ме-
тою встановлення відповідності патологічних 
змін соскоподібного паростка, виявлених при 
КТ-дослідженні вуха з інтраопераційними зна-
хідками при мастоїдотомії у хворих на ГГСО, 
ускладнений мастоїдитом, ми проаналізували 16 
медичних карт стаціонарних хворих, які отри-
мали лікування в клініці оториноларингології 
КЗ КОР “Київська обласна клінічна лікарня” за 
період 2015 – 2017 роки. 

Всі пацієнти надійшли до клініки з ра-
йонних лікарень, де отримували медикаментоз-
не лікування з приводу ГГСО, яке проводилось 
як амбулаторно, так і стаціонарно. Всі хворі 
протягом 5-10 днів отримували цефалоспорино-
ві антибіотики ІІ-ІІІ покоління. Антибактеріаль-
на терапія доповнювалась медикаментозною 
терапією відповідно до протоколів лікування 
ГГСО. Неефективність проведеної медикамен-
тозної терапії була причиною направлення цих 
хворих до обласної лікарні для визначення по-
дальшого лікування. 

При надходженні до клініки загальний 
стан хворих був задовільний, превалювала міс-
цева симптоматика. Запальний процес переваж-
но охоплював верхні відділи барабанної порож-

нини і перебігав, як гострий епітимпаніт. Бара-
банна перетинка була потовщеною, гіперемія та 
випинання визначались переважно у верхніх 
квадрантах перетинки, нижні відділи перетинки 
мало змінені. Треба зазначити, що перебіг запа-
льного 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 хво-
рих. Визначалось значне зниження слуху за 
змішаним типом. Аудіометрична крива мала 
нисхідний тип, середня втрата слуху становила 
35 – 40 дБ.  

КТ-дослідження скроневих кісток з ви-
значенням щільності змінених ділянок в одини-
цях Хаунсфільда (Нu) виконано 16 хворим. За 
даними комп’ютерної томографії у всіх 16 хво-
рих визначалось зниження пневматизації і на-
бряк слизової оболонки соскоподібного відрост-
ка 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 ная-
вність повітря в нижніх відділах барабанної по-
рожнини та окремих клітинах соскоподібного 
відростка, ще у 4 – значне затемнення клітин без 
наявності повітря в барабанній порожнині. Оп-
тична 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 соскоподіб-
ного відростка, 6 отримали консервативне ліку-
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вання. Порівнюючи дані КТ та зміни, виявлені 
під час мастоїдотомії встановлено, що деструк-
тивні зміни структур соскоподібного відростка з 
утворенням порожнин, які містять слизово-
гнійний ексудат відповідають показнику щіль-
ності від + 20 до + 40 Нu. При наявності грану-
ляцій, які заповнювали клітини відростка і бло-
кували адитус без вираженої деструкції кістки, 

показники оптичної щільності становили від + 
60 до +130 Нu. 

Таким чином, комп’ютерна томографія 
вуха при ГГСО, ускладненому мастоїдитом до-
зволяє деталізувати патологічні зміни у порож-
нинах середнього вуха та визначитись з пока-
заннями до хірургічного лікування хворих з вка-
заною патологією. 

 
© В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, О.О. Арнаутова, 2017 
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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 ав-
тори признають проходження звуку через слу-
хову трубу при ковтанні, але підсилення звукос-
прийняття при цьому не стверджується. За нор-
мальних 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 змі-
нюватись 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 відкри-
вається, пропускаючи порцію атмосферного по-
вітря 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 міжнарод-
ній статистичній класифікації хвороб (1998) є 
такі терміни цього захворювання: Н 68 – запа-
лення та закупорка слухової труби (Н 68.0 – за-
палення, 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 тру-
би, не уточнена. 

 Причини розвитку ТД є багатофакторні. 
Згідно С. Bluestone (2005), класифікація причин 

ТД є наступна: 1. анатомічна обструкція СТ 
(механіанічна): а) внутрішнього просвіту труби 
– найчастіше запального характеру, б) в ткани-
нах стінок труби, в) перитубарна (гіпертрофова-
на лімфоїдна тканина, пухлини); 2. «функціона-
льна обструкція» - порушення відкриття глотко-
вого вічка труби в результаті слабого скорочен-
ня тубарних м’язів (порушена іннервація м’язів 
труби, у дітей з розщепленням м’якого підне-
біння, надмірна щільність хряща труби, вродже-
на патологія волокон м’язів труби і глотки, на-
бряк в ділянці глоткового вічка труби); 3. втрата 
захисної функції СТ: коротка труба, зяюча тру-
ба, порушення складу тубарного секрету та 
МЦТ (відсутність сурфактантів, лізоциму, іму-
ноглобулінів в результаті запалення, алергії). 

У світі в практиці сімейного лікаря і ото-
риноларинголога широко застосовуються різно-
манітні опитувальники для встановлення якості 
життя пацієнта і визначення ефективності ліку-
вання («Sinu-Nasal Outcome Test-22 Question-
naire» (SNOT-22), «instantaneuns total nasal symp-
tom 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 опитува-
льник симптомів (7 симптомів) для виявлення 
тубарної дисфункції з оцінкою їх важкості від 1 
до 7 (seven-item Eustachian Tube Dysfunction- 
Questionnaire» (7-item ЕТDQ)). 

Мета роботи. Застосувати і оцінити зна-
чення опитувальника seven-item Eustachian Tube 
Dysfuction-Questionnaire в практиці отоларинго-
лога. 

Методика і результати. В склад опиту-
вальника 7-item ЕТDQ входять 7 симптомів: 1 – 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 60 

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 симпто-
матики оцінюється по 7-бальній системі. За но-
рму вважається кожні симптоми оцінені в 1-2 
бали, середня ступінь ТД – від 3 до 5 балів кож-
ного, важка – від 6-7 балів. Реєстрація прово-
диться у відповідній таблиці. 

Оглянуто (мікроотоскопія, оптична рино-
скопія, 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 вста-
новлено 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 симп-
томів була різною в кожній групі. 

Висновок. Для своєчасного виявлення ту-
барної дисфункції при зборі скарг, анамнезу 
доцільно застосувати карту симптомів згідно 
опитувальника «seven-item Eustachian Tube 
Dysfunction Questionnaire». 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2017 
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(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ 

 
Нарушение биоритма сна и возникающее 

вследствие этого субъективное ощущение недо-
сыпания представляют значительную социаль-
но- 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 особен-
ностей нарушения дыхания, возникающее при 
апноэ во сне послужили поводом для проведе-
ния исследования. В течении 2016 года в ЛОР-
отделении на базе КУОЗ «ОКБ – ЦЭМП И МК» 
г. Харькова проводилось обследование 32 паци-
ентов 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 пато-
логические 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 отно-
сились к гиперстеническому телосложению с 
избыточной массой тела. Из сопутствующих 
заболеваний у 40,6% отмечались сердечно – со-
судистые заболевания, такие как гипертониче-
ская болезнь, атеросклеротические изменения. 
Диагноз основывался на типичных анамнести-
ческих данных, в том числе при наличии сведе-

ний о количестве эпизодов засыпания в дневное 
время. Проводился сбор анамнеза, включая за-
полнение стандартного опросника лаборатории 
исследования сна. Физикальные исследования 
включали в себя (электрокардиографию, изме-
рение артериального давления, комплексное 
оториноларингологическое исследование, зад-
нюю форсированную риноманометрию, опреде-
ление функции внешнего дыхания, высокоско-
ростную серийную рентгенографию в боковой 
проекции, а также полисомнографическое ис-
следование).  

Пациенты предъявляли жалобы на нару-
шения сна, громкий храп, постоянную сонли-
вость, сниженную концентрацию внимания и 
работоспособность, головные боли по утрам, 
депрессии, повышение давления, состояние 
ночного беспокойства, переедание в качестве 
попытки преодоления усталости, снижение ак-
тивности участия в общественной жизни, ухуд-
шение качества жизни. У 31,3% больных с ап-
ноэ наблюдались корреляционные изменения 
артериального давления в сторону более высо-
кого повышения утренних показателей по срав-
нению с вечерними. Показания носоглоточного 
давления при задней риноманометрии (при рас-
положении точки измерения давления в ротовой 
полости) у больных страдающих синдромом 
обструктивного апноэ во сне при задержке ды-
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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 струк-
тур мягкого неба во время дыхания и глотания 

методом динамической высокоскоростной се-
рийной ренгенографии может иметь диагности-
ческую значимость при изучении степени под-
вижности мягкого неба. И это в свою очередь, 
дает возможность планировать объем хирурги-
ческого вмешательства при лечении храпа и 
синдрома обструктивного апноэ во сне. 
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ВПЛИВ ФІТОПРЕПАРАТУ BNO 10.30 НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТКАНИН  
У ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ  

 
При розвитку патологічних станів при цу-

кровому діабеті 1 типу (ЦД-1) відбуваються сут-
тєві зміни в перебігу енергетичних процесів, що в 
свою чергу призводить до порушення фізіологіч-
ного споживання кисню, а також регуляції тка-
нинного 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-АДФ-
рибозилювання білків, особливо ядерних, що є 
надзвичайно необхідним за умов розривів моле-
кул 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 експе-
риментальної моделі ЦД-1. 

Дослідження проводили в Інституті біо-
хімії ім. О.В. Палладіна НАМН України на інта-
ктних щурах-самцях лінії Wistar масою тіла 130-
150 г, за умов експериментального ЦД-1. Утри-
мання тварин та проведення експериментів із 
ними здійснювались у відповідності до загально 
прийнятих міжнародних вимог до робіт із екс-
периментальними тваринами та згідно відповід-
них національних положень стосовно проведен-
ня експериментальних робіт. Експерименталь-
ний ЦД-1 у щурів індукували шляхом одноразо-
вого внутрішньочеревинного введення стрепто-
зотоцину (Sigma-Aldrich Co. LLC, США) у дозі 
55 мг/кг маси тіла, який розчиняли у 0,1 M цит-
ратному буфері, рН 4,5 безпосередньо перед 
його введенням тваринам. Щурам контрольної 
групи такого ж віку внутрішньоочеревинно вво-
дили 0,5 мл 0,1 М цитратного буфера, рН 4,5. 

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 коефіцієн-
тів видової стійкості людини та щурів (0,45 та 
1,89, відповідно).  

На початку проведення експериментів ма-
са тіла тварин та рівень глюкози в крові були 
практично однакові у всіх досліджуваних гру-
пах. Однак, через шість тижнів розвитку ЦД-1 
маса тіла діабетичних щурів зменшилася на 
19%, у той час як рівень глюкози в крові підви-
щився 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, порів-
няно з групою контролю – 0,357±0,021 
мкмоль/л. Встановлене зниження вмісту НАД на 
24% за умов ЦД-1 може бути результатом зни-
ження вмісту попередників його біосинтезу, а 
саме нікотинової кислоти, нікотинаміду та не-
замінної амінокислоти триптофану, а також ви-
користання НАД в якості субстрату в процесах 
полі-ADP-рибозилювання в результаті виник-
нення розривів в молекулах ДНК, індукованих 
ЦД-1.  

При аналізі рівня НАД у діабетичній гру-
пі щурів, які отримували BNO 1030, було вияв-
лено підвищення його рівня до 0,341 ± 0,012 
мкмоль/л, тобто на 26%, порівняно з групою 
діабетичних тварин, які препарат не отримува-
ли. Тобто, досліджуваний фітопрепарат BNO 
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10.30 здатен запобігати вичерпанню енергетич-
них запасів в клітинах та тканинах організму.  

Таким чином, застосування фітопрепа-
рату 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 – гліко-
ліз. 

 
© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Т.М. Кучміровська, М.М. Гузик, 2017 
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ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ  
ВТРУЧАНЬ НА ЛІМФАДЕНОЇДНОМУ АПАРАТІ ГЛОТКИ У ДІТЕЙ 

 
У ЛОР-клініці Національної дитячої спе-

ціалізованої лікарні «Охматдит» всі оперативні 
втручання у дитячому віці проводяться під за-
гальним знеболенням. Операції, як правило, 
виконуються під інтубаційним наркозом, що 
потребує уважного ставлення до забезпечення 
прохідності дихальних шляхів під час втручан-
ня та профілактики аспірації кров'ю. Премеди-
кація виконується в операційній, включає 0,1% 
розчин атропіну сульфату у віковій дозі та ан-
тигістамінні препарати (супрастин, димедрол у 
вікових дозах) за показаннями. Анестезіологіч-
не забезпечення зазвичай включає пропофол, 
севофлюран, фентаніл з розрахунку 4-5 мкг/кг. 
Операції в основному короткотривалі, тому 
використовуємо міорелаксанти короткої та се-
редньої тривалості (дитилін, есмерон у вікових 
дозах). Для компенсації крововтрати в опера-
ційній проводиться інфузійна терапія сольови-
ми розчинами (фізіологічний розчин хлориду 
натрію 0,9%, розчин Рінгера) з розрахунку 10-
15 мл/кг. Для профілактики нудоти і блювоти 

вводимо протиблювотні засоби (ондансетрон 
0,1 мг/кг, для профілактики набряку дихальних 
шляхів – глюкокортикоїди (дексаметазон) у 
вікових дозах. Екстубація проводиться після 
зупинки кровотечі, повного відновлення реф-
лексів дихальних шляхів, ретельної санації ро-
тової порожнини. У післяопераційному періоді 
дітям проводиться знеболення (зокрема пара-
цетамол у вікових дозах) та контроль за відно-
вленням режиму споживання їжі та рідини, а 
при неможливості адекватно ковтати – інфу-
зійної терапії.  

За 2015 р. проведено аденотомій і тонзи-
лектомій 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 5-
річного 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 скла-
дає 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 па-

цієнтів із відкритою і закритою травмами поро-
жнинних органів шиї механічного характеру: 
внаслідок ударів, розрізів гострим предметом, 
суїцидальних спроб, операцій на щитоподібній 
залозі, вогнепальних поранень, а також уражен-
нями гортані в результаті дії радіаційного опро-
мінення. Розподіл хворих по групах був такий:  

1) Тупа травма гортані пов’язана із транс-
портними аваріями, (наприклад, удар об кермо у 
автомобілістів, наїзд на трос шиєю у мотоцикліс-
тів) – 4, ударом тупим предметом під час бійки, 
чи при падінні – 8, суїцидальними спробами – 3 
(травми, як правило супроводжувалися перело-
мами хрящів гортані і трахеї – 7, посттравматич-
ними крововиливами і гематомами гортані – 8); 
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2) Різана та колота рана шиї, в т.ч. з пош-
кодженням гортані – 4, гортані і трахеї – 3, вну-
трішньої 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 стру-
мектомії або тривалої інтубації – 11; 

3) Стенози гортані, що виникли в резуль-
таті опромінення, та розвитку хондроперихонд-
риту чи хондронекрозу після лікування злоякіс-
них новоутворень шиї – 6; 

4) Вогнепальні поранення шиї під час вій-
ськових 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 за-
критого характеру, то у перші години клінічна 
картина характеризувалась шоковими явищами, 
різким болем у місці травми, підшкірною емфі-
земою, 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 ушкоджен-
ня нижнього гортанного нерву. У разі перелому 
під'язикової кістки мало місце западіння кореня 
язика і обмежена рухомість надгортанника.  

На основі власних спостережень ми виді-
лили три рівні пошкоджень у шийному відділі 
верхніх дихальних шляхів: розрив щито-
під’язикової мембрани, відрив гортані від трахеї 
і розрив самої трахеї. В першому випадку в ре-
зультаті натягу проходить зміщення трахеобро-
нхіального дерева по відношенню до 
під’язикової кістки і самої гортані з можливим 
відривом надгортанника. Обов’язково порушу-
ється 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 пошко-
дження зворотніх нервів виникає двобічний па-
раліч гортані, який може призвести до асфіксії.  

Тяжкість відкритого поранення (в залеж-
ності від характеру: сліпе і наскрізне, проника-
юче чи непроникаючим) часто зумовлена ура-
женням інших життєво-важливих органів та 
структур, таких як трахея, спинний хребет, су-
динні і нервові стовбури. Звісно, самим важким 
був початковий період, коли стан пораненого 
ускладнювався травматичним шоком, крововт-
ратою, гіпоксією і поєднаним ушкодженнями. У 

постраждалих виникали розлади дихання, голо-
сової функції, біль, емфізема, кровотеча. У ви-
падку 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 результа-
ті пошкодження хрящового скелету гортані, на-
бряку слизової оболонки, обтурації просвіту 
гортані фрагментами тканин виникав стеноз 
гортані. 

До медичної травми ми відносили паралі-
чі гортані, які виникли в результаті струмекто-
мії, 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 ди-
хання. 

Екстрена трахеостомія виконувалась у 
постраждалих із відкритою механічною трав-
мою порожнинних органів шиї (колоті, різані, 
рублені та вогнепальні рани), а також із закри-
тими травмами, включаючи підшкірні відриви 
гортані від під’язикової кістки, розриви самої 
гортані або трахеї. При важкій травмі шиї, на-
віть при відсутності явних клінічних ознак сте-
нозу, через можливі реактивні посттравматичні 
ускладнення виконувалась превентивна трахео-
томія. 

Висновки:  
1) Методами вибору для усунення диха-

льної недостатності при травмі гортані і трахеї є 
інтубація і трахеостомія. Однак цей вибір не є 
простим і однозначним. У постраждалих із відк-
ритою механічною травмою порожнинних орга-
нів шиї, а також із закритими травмами з підш-
кірним відривами гортані від під’язикової кіст-
ки, розривами самої гортані або трахеї оротра-
хеальна інтубація протипоказана. Головним 
принципом при закритому пошкодженні є пере-
від його у "відкрите". 

2) При значних анатомічних змінах особ-
ливо вестибулярного і складкового відділів гор-
тані, а також при вираженому тризмі, травмі 
хребта слід застосовувати інтубацію за допомо-
гою фіброендоскопа, на який попередньо надя-
гається сама інтубаційна трубка. Введення інту-
баційної трубки по пальцю наосліп, або з вико-
ристанням додаткового протектора, наприклад 
товстого дроту, не повинно мати місце. 

3) У хворих, які перебувають у реаніма-
ційному 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 хі-
рург повинен проводити серединний розріз на 
шиї, не обмежуючись звичайною довжиною як 
при плановій трахеостомії. Співставлення час-
тин гортані і трахеї, які розійшлися і ларингогіо-
ідопексію слід проводити лише за повної адек-
ватності дихання і зупиненій кровотечі з норма-
льними показниками гемодинаміки. 

5) Тіреогіоідопексію слід виконувати тов-
стими синтетичними нитками. Ларинготрахео-
пексію можна проводити синтетичними нитка-
ми, що розсмоктуються. Для утримання лінії 
швів від прорізування ми рекомендуємо фіксу-
вати 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 від-
новної терапії слід вирішити питання необхід-
ності 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 ви-
конання трахеопункції з наступною високочас-
тотною вентиляцією. Слід пам’ятати, що пере-
ведення хворого на тривале дихання через тра-
хеостомічну трубку призводить до дезадаптації 
складного механізму регулювання ней-
ром’язевого апарату гортані, сприяючи його 
ослабленню.  

9) Питання арітеноїдопексії чи можливос-
ті відновлення функції зворотного нерву слід 
вирішувати лише після 6-місячного лікування і 
спостереження. 

10) Головними профілактичними захода-
ми для попередження трахеоезофагальних фіс-
тул є динамічний фіброендоскопічний огляд 
через трахеостому в поєднанні з рентгенологіч-
ними дослідженнями, комп’ютерною, магнітно-
резонансною томографією. 
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КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  
«ЭОЗИНОФИЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА» У ДЕТЕЙ 

 
Число детей, страдающих секреторным 

средним отитом, неуклонно растет. Распростра-
ненность данной патологии среди детей состав-
ляет 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 заболе-
ваний выделяют «эозинофильный средний 
отит» (ЭоСО) (Tomioka и соавт., 1997). Это пер-
систирующее заболевание, ассоциированное с 
аллергическим ринитом, риносинуситом, брон-
хиальной астмой, атопическим дерматитом и 
другими проявлениями аллергии. С одной сто-
роны, 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 опре-
деление критериев диагностики ЭоСО у детей и 
выбор соответствующего комплекса лечения. 

Под нашим наблюдением находилось 45 
пациентов в возрасте от 2 до 11 лет, страдаю-
щих двухсторонним острым и рецидивирующим 
секреторным средним отитом и, имеющие отя-
гощенный аллергологический анамнез. Ком-
плексная программа обследования пациентов 
включала осмотр ЛОР органов с применением 
оптической техники, аудиометрическое и тим-
панометрическое исследование, анкетирование, 
определение уровня показателей иммунитета в 
ушном экссудате (Ig E, IgM), цитологическое 
исследование содержимого барабанной полости.  

Пациенты были разделены на 3 группы. 1-
я (контрольная) – 15 детей, которым была произ-
ведена тимпаностомия – лазерная либо шунтиро-
вание. Выбор способа дренирования среднего уха 
у пациентов 1-ой гр. определял анамнез заболе-
вания и состояние экссудата в среднем ухе (вяз-
кость, окраска). 2-я группа включала 16 человек, 
которым была произведена операция – шунтиро-
вание 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 ис-
следованием. Всем пациентам при необходимо-
сти производилась хирургическая санация носо-
глотки. В послеоперационном периоде больным 
2-й и 3-й групп было назначено комплексное ле-
чение, исходя из полученных результатов цито-
логического исследования экссудата и данных 
предоперационного обследования. 

Исследован ушной экссудат 30 детей (60 
образцов) с двухсторонним отитом, находящих-
ся во 2-й и 3-й группе сравнения. У 11 пациен-
тов (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 соответ-
ствовало 64,3% наблюдений, исходя из данных 
аллергологического анамнеза, клинического те-
чения и цитологического исследования экссуда-
та. В послеоперационном периоде им было на-
значено: элиминационная диета, ингаляционные 
стероиды, антигистаминные препараты, энтеро-
сорбенты, эубиотики. Для остальных детей с 
преобладание нейтрофилов и лимфоцитов в экс-
судате, была назначена антибактериальная тера-
пия (по показаниям), назальные души, секрето-

литики (при вязком экссудате). 
В результате контрольного осмотра через 

3 месяца получены были следующие результа-
ты. В 1-ой группе (контрольная) – рецидивы 
отита отмечались у 4 пациентов (26,6% наблю-
дений), из них у 3 пациентов после лазерной 
тимпаностомии. Во 2-й и 3-й группе – количест-
во 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 секретор-
ном среднем отите с отягащенным аллергологи-
ческим 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 лим-
фоцитов, что подтверждает экссудативный тип 
воспаления. Следовательно, для более эффектив-
ной диагностики ЭоСО небходимо проводить 
цитологическое исследование экссудата. 

При эозинофилии в экссудате для лечения 
рациональнее использовать препараты и проти-
воаллергического действия, а не противомик-
робные. Подобный дифференцированный под-
ход 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 кон-
трольной 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, відчут-
тям блокування носоглотки в’язким слизом, що 
важко відхаркується, супроводжується малоп-
родуктивним 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 вдоскона-
ленні діагностично-лікувального алгоритму у 
пацієнтів із PDS, а також визначенні ефективно-
сті хірургічного усунення назальної обструкції 
на перебіг PDS. 

Під спостереженням знаходилися 42 паці-
єнти дорослого віку, котрі скеровувалися в 
ЛОР-відділення у зв’язку із утрудненням носо-
вого дихання спричиненого викривленням но-
сової перегородки. При цьому симптоми PDS 
виявлені у 20 пацієнтів, котрі сформували дос-
лідну групу, 22 пацієнти із викривленням носо-
вої перегородки але без симптомів PDS сформу-
вали контрольну групу. У пацієнтів визначали 
вагу тіла і тип тілобудови, тип викривлення но-
сової перегородки за Ranko Mladina і ступінь 
назальної обструкції за NOSE-шкалою, стан на-
вколоносових синусів – за Lund-Mackay, гастро-
езофагальної рефлексної хвороби (ГЕРХ) – за 
Reflux Symptom Index.  
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Серед PDS-пацієнтів переважали особи 
гіперстенічної тілобудови із надлишковою ва-
гою або ожирінням (85% проти 54,5% в контро-
льній групі). Різні види деформації перегородки 
носа однаково розподілялися в групах, найчас-
тіше зустрічався V тип за Mladina. Не відрізня-
лася загальна сума балів за шкалою NOSE (12,4 
і 13,3, відповідно). Перекриття нижніми носо-
вими раковинами раковинами більше 75% прос-
тору носових ходів частіше відмічене в дослід-
ній групі (60% проти 31,8%).  

Анатомічні варіанти розвитку пазух: клі-
тини Галера, перегородки верхньощелепних 
пазух, аномалії розвитку гачкоподібного відрос-
тку, сoncha bullosa однаково часто зустрічалися 
серед обох груп. 

Загальна сума балів за шкалою Lund-
Mackay в PDS-пацієнтів перевищувала відпові-
дний 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). Озна-
ки 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 визна-
чення PDS. При цьому жоден пацієнт не відмі-
тив повне зникнення симптомів, значне покра-
щання – 4, незначне покращання -12, без змін – 
4. Цікавим є той факт, що всім пацієнтам, у кот-
рих вдалося досягти гарного лікувального ефек-
ту, хірургічне втручання розширювалося через 
діагностування хронічного синуситу. 

Хірургічні втручання на верхніх дихаль-
них шляхах у пацієнтів із PDS дозволяли відно-
вити носове дихання, але мало впливали на пере-
біг PDS. Це свідчить про те, що PDS – мультиди-
сциплінарна патологія і її вирішення лежить 
швидше не в площині оториноларингології. Кон-
ституціональні особливості, потовщення м’яких 
тканин носоглотки, високий Reflux Symptom 
Index свідчить про домінування гастроентероло-
гічної складової в розвитку синдрому. 
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ТОНЗИЛЕКТОМІЯ – МОДА ПОВЕРТАЄТЬСЯ?  
КОМУ І КОЛИ ВИДАЛЯЮТЬ МИГДАЛИКИ 

 
Тонзилектомія (ТЕ) була й залишається 

одним з найбільш розповсюджених хірургічних 
втручань. Проте й досі рішення видалити підне-
бінні мигдалики є радше виявом інтуїції лікаря, 
ніж аналізом науково обґрунтованих показань. 

Метою дослідження було визначення рів-
ня аргументованості і доказовості показів до ТЕ, 
включених в національні протоколи і рекомен-
дації. проведено ретроспективний пошук публі-
кацій 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 ни-
рок, зокрема IgA-нефропатії, не включені в на-
ціональні рекомендації жодної країни. Нато-
мість обструкція верхніх дихальних шляхів гі-
пертрофованими мигдаликами і розвиток синд-
рому сонного апное признані як показ до ТЕ в 
більшості країн світу, хоча рівень доказовості 
далеко не завжди достатній. 

Стосовно PFAPA-синдрому останній 
ввійшов в керівництво Франції і США як показ 
до ТЕ, щоправда з незначним рівнем доказовос-
ті і при неефективності терапії стероїдами. Ке-
рівництва інших країн надають перевагу очіку-
вальній тактиці. 

Дивним є ситуація щодо видалення ТЕ 
при паратонзилярних абсцесах. Так, отоларин-
гологи США і Франції виконують ТЕ при пара-
тонзилярних абсцесах у випадку їх рецидивів, 
Австралії – якщо паратонзилярні абсцеси розви-
ваються 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 публі-
кацій) та Італія (11 наукових публікацій). При 
цьому слід зазначити, що пік зацікавленості на-
уковців даною проблемою припадає на 50-70-ті 
роки ХХ століття.  

Американські отоларингологи повинні до-
тримуватися очікувальної тактики (wait-and-see 
policy) при веденні пацієнта із показами до ТЕ 
згідно рекомендаціям Paradise. Очікувальна так-
тика 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 синд-
ромі, рецидивах паратонзилярних абсцесів, не-
приємному запаху з роту, порушеннях прикусу, 
фебрильних судомах, синдромі сонного апное. 
Проте, всі ці покази відносяться до рівня С до-
казовості. 

І досі актуальною залишається «думка 
вулиці»: в 59% випадків причиною звернення 
є успішність ТЕ, проведеної у родича чи зна-
йомого. І той факт, що більшість показів до 
проведення ТЕ не має достатнього рівня дока-
зовості, 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 тон-
зилектомії дитині є часті стрептококові тонзилі-
ти. І хоча роль стрептококів в розвитку тонзилі-
ту добре відома, значення вірусної інфекції за-
лишається недооціненим.  

Синдром PFAPA, описаний наприкінці 
ХХ століття, характеризується періодами висо-
кої температури (Periodic Fever) із явищами аф-
тозного 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. Про-
те, з накопиченням клінічного матеріалу, все 
більша кількість наукових повідомлень переко-
нували на користь видалення мигдаликів. 

Метою дослідження було визначення час-
тки ЕБВ-інфекції і PFAPA-синдрому в структурі 
етіології хронічного тонзиліту у дітей і особли-
востей перебігу хронічного тонзиліту в залеж-
ності від етіології захворювання. 

Матеріалом дослідження були результати 
обстеження і лікування 180 дітей, котрим вико-
нали тонзилектомію або аденотонзилектомію за 
період з 2014 по 2016 роки. В доопераційному 
періоді визначені показники ревмопроб, прове-
дено мікробіологічний засів з поверхні мигда-
ликів, в сироватці крові визначали імуноглобу-
ліни М і G до капсидного антигену ЕБВ, імуно-
глобулін G до ядерного антигену і ранні антиті-
ла. PFAPA-синдром діагностували за наявності 
ознак Thomas.  

За результатами дослідження гемолітич-
ний стрептокок ідентифікований у 14% дітей, 
підвищений титр антистрептолізину виявлений 
у 64%, ревматоїдного фактору – у 8%. ЕБВ-
інфікування у вигляді past-інфекції виявлено у 
23%, хронічної інфекції – у 13%. Позитивні ре-
вмопроби і ЕБВ-інфікування виявлено у 16 па-
цієнтів. PFAPA-синдром діагностовано у 6 ді-
тей.  

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 мигдали-
ків 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 ре-
зультати відмічені для дітей із синдромом 
PFAPA. 

Через рік у дітей першої групи носійст-
во 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 кур-
сів антибіотикотерапії скоротилася з 6,4 до 
1,8. 

У дітей із PFAPA-синдромом в п’яти ви-
падках мало місце повне зникнення епізодів гі-
пертермії, в однієї дитини симптоматика зберег-
лася, 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 захворю-
вання підтверджена в 55%, інфікування ЕБВ 
інфекцією – в 33%, поєднання бактеріальної і 
вірусної інфекції – у 9%. Частка PFAPA-
синдрому серед оперованих склала 3,3%. Тон-
зилектомія виявилася ефективним методом лі-
кування 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 на-
зальних деконгестантів (НД) може привести до 
розвитку медикаментозного риніту (МР), кот-
рий вперше описаний в 1931 році Фоксом як 
патологічний стан слизової оболонки носової 
порожнини, при котрому остання перестає реа-
гувати на НД. Досі механізми розвитку МР не-
зрозумілі.  

Мета дослідження полягала у визначенні 
чинників ризику розвитку залежності від НД.  

Оцінені результати обстеження 42 хворих 
дорослого віку із тривалою назальною обструк-
цією, котрі сформували дві групи: дослідну – 15 
хворих на МР, і контрольну – 15 хворих із наза-
льною обструкцією, котрі не використовували 
НД. Інтенсивність назальної обструкції визнача-
лася за NOSE-шкалою. В якості потенційних 
предикторів розвитку МР розглядалися вік і 
стать, тип тілобудови та індекс маси тіла, супу-
тня патологія, тип викривлення носової перего-
родки, розміри носових раковин і носоглотки.  

Встановлено, що медикаментозна залеж-
ність від НД у осіб жіночої статі корелює з мо-
лодим віком (75% проти 25% в контрольній 
групі) і гормонально-зумовленими захворюван-
нями 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% про-
ти 42,6%).  

Інтенсивність назальної обструкції у хво-
рих 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 па-
цієнтів визначали рівень обструкції носових хо-
дів, при цьому важку обструкцію виявлено у 
60% пацієнтів з МР і 33,3% хворих групи конт-
ролю. 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 ви-
кривлень носової перегородки за R. Mladina, в 
той час як більш складні (V, VI i VII) – в конт-
рольній групі. 

Предикторами розвитку залежності від 
НД є І і ІІ типи викривлень носової перегород-
ки, ІІІ і IV ступені гіпертрофії нижніх носових 
раковин. У жінок ймовірність розвитку медика-
ментозної залежності збільшується в молодому 
віці і асоціює із активністю статевих гормонів, у 
чоловіків – із надлишковою вагою тіла і товщи-
ною 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 чи-
мало. 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 при-
зводить до гіперплазії та гіпертрофії слизової 
оболонки. Основоположним фактором цієї тео-
рії, який запускає та підтримує хронічне запа-
лення, є мікрофлора верхніх дихальних шляхів.  

Враховуючи наявність запального факто-
ру у патогенезі поліпозного риносинуситу 
(ПРС) у розвитку якого провідну роль відігра-
ють різного роду умовно-патогенні мікрооргані-
зми, становить інтерес використання у протире-
цидивному лікуванні вакцинації бактеріальною 
аутовакциною. 

З метою інтегральної оцінки клінічних, 
клініко-епідеміологічних, імунологічних, зага-
льноморфологічних, імуногістохімічних та біо-
хімічних показників, а також результатів прак-
тичної апробації застосуваня бактеріальної ау-
товакцини в системі протирецидивної терапії 
поліпозного риносинуїту здійснено логіко-
статистичний аналіз отриманих даних обсте-
ження 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 значимос-
ті окремих клінічних ознак були: сила впливу 
фактора, його інформативність, що визначалися 
за стандартною методикою. Розраховували на-
ступні показники діагностичної цінності: чутли-
вість, специфічність, позитивну передбачуваль-
ну цінність, негативну передбачувальну цін-
ність. 

Для використання результатів досліджен-
ня з метою стратифікації ризику розвитку 
ускладнень за 22 клінічними ознаками розподі-
лено показники інформативності та їх прогнос-
тичного значення. За даними вивчення частоти 
окремих клініко-патогенетичних факторів і про-

гностичного значення кожного із критеріїв 
опрацьовано прогностичний протокол оцінки 
подальшого прогнозу після застосування бакте-
ріальної аутовакцини у комплексному лікуванні 
поліпозного риносинуїту. 

За кожною клінічною ознакою визнача-
ють її наявність чи відсутність, а відповідні про-
гностичні коефіцієнти додають. Порогова сума 
для вибору однієї з двох гіпотез склала 19,8. За 
досягнення порогової суми коефіцієнтів з вико-
ристанням шкали визначають групу ризику: як-
що сума прогностичних коефіцієнтів дорівнює 
або нижча, ніж -19,8, ризик рецидиву ПРС міні-
мальний; якщо сума прогностичних коефіцієн-
тів 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 заяв-
леного способу оцінки ефективності застосу-
вання бактеріальної аутовакцини у комплексно-
му лікуванні поліпозного риносинуїту проведе-
но шляхом динамічного спостереження за паці-
єнтами. 

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 визначен-
ня високого ризику виявилося у 6,7 % спосте-
режень. Оцінка параметрів прогностичної цін-
ності протоколу показала наступні значення: 
чутливості – 96,6 %, специфічності – 82,6 %, 
позитивної передбачувальної цінності – 87,5 %, 
негативної передбачувальної цінності – 95,0 %. 

Таким чином, розроблений прогностич-
ний протокол розширює арсенал засобів та під-
вищує ефективність прогнозування рецидиву 
ПРС, що обумовлює доцільність його практич-
ного застосування у цій категорії пацієнтів. 
Прогностичну оцінку ефективності інактивова-
ної бактеріальної корпускулярної вакцини у 
комплексному лікуванні пацієнтів з поліпозним 
риносинуїтом рекомендовано проводити із за-
стосуванням розробленого протоколу, який вра-
ховує клінічні, епідеміологічні, мікробіологічні, 
імунологічні, патоморфологічні дані. 

 
© А.В. Лупир, 2017 
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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 ле-
чении аллергических ринитов (АР). Нами были 
проведены исследования по изучению влияния 
препарата на продукцию клетками крови боль-
ных хроническим катаральным ринитом (ХКР) in 
vitro различных групп цитокинов и иммуногло-
булинов и показано, что препарат не только из-
меняет соотношение между γ-интерфероном и 
интерлейкином-4 в пользу увеличения продук-
ции интерферона, а также снижает уровень ин-
терлейкина-5, что свидетельствует о выраженном 
противоаллергическом действии ринитала. Кро-
ме того, препарат эффективно устранял экспери-
ментальный отек, вызванный введением карра-
гинана, и снижал в крови количество «воспали-
тельных» клеток, что может служить экспери-
ментальным обоснованием для применения пре-
парата не только у больных АР, но и у больных 
ХКР, у которых экссудативная фаза воспаления 
является наиболее выраженной. 

Были проведены исследования по опреде-
лению уровня иммуноглобулинов классов А и 
G, иммунных комплексов, интерлейкина-1β, 
интерферона-γ и клеточного состава ротогло-
точного секрета (РС) у больных ХКР, которым в 

состав комплексной терапии был включен пре-
парат 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 рини-
тал; 3-я – монотерапия риниталом в течение 10 
дней; 4-я – практически здоровые лица анало-
гичного возраста (18-56 лет). 

Было установлено, что у больных ХКР до 
начала лечебных мероприятий в РС было выяв-
лено повышенное содержание иммуноглобули-
нов классов G, A (сывороточная форма), интер-
лейкина-1β, лейкоцитов и лимфоцитов, снижено 
содержание γ-интерферона, секреторный имму-
ноглобулин был в преелах физиологических 
колебаний. Наибольшее количество позитивных 
изменений в сторону «нормализации» парамет-
ров локального иммунитета было выявлено во 
2-й и 3-й группах, что подтверждает наличие у 
препарата противовоспалительных свойств и 
свидетельствует о целесообразности использо-
вания препарата ринитал при лечении воспали-
тельных процессов в верхних дыхательных пу-
тях, особенно при наличии респираторной ал-
лергии. 
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ПРОТИВОМИКРОБНАЯ И АНТИВИРУСНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЛИЗОЦИМСОДЕРЖАЩЕГО АНТИСЕПТИКА 

 
Известно, что отечественный лизоцимсо-

держащий препарат Лизак (ЛПЛ) с успехом 
применяется для лечения «боли в горле», что 
связывается с влиянием препарата на этиологи-
ческие факторы- микробы и вирусы, которые 
вызывают острые воспалительные процессы в 
ротоглотке. С целью дальнейшего изучения ме-
ханизмов действия препарата было исследовано 
влияние препарата на содержание в ротоглоточ-
ном секрете (РС) детей с острым фарингитом 
(ОФ) антигенов вирусов гриппа А и В 

(Diagnostik Nord, Германия), транзиторной и 
резидентной микрофлоры, гуморальных факто-
ров воспаления – интерлейкина-1β и макрофа-
гального воспалительного протеина MIP-1b 
(Human, Германия). Обследован РС от 42 детей 
с острым фарингитом, леченых в течение неде-
ли ЛПЛ в виде монотерапии и 10 практически 
здоровых детей аналогичного возраста (8-12 
лет) исследовали для получения базовых дан-
ных (К-контроль) для сравнения с больными 
ОФ.  
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В условиях in vitro было исследовано 
влияние ЛПЛ на репродукцию аденовируса по 
уровню блокирования разрушения культуры 
клеток рака гортани человека Hep-2 аденовиру-
сом 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 неиз-
менном уровне резидентной, приближаясь к со-
отношению в группе К. Повышення концентра-
ция (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 ис-
следованием содержания интерлейкина-1β. . 
Препарат Лизак блокировал цитопатогенное 
действие аденовирусов на клетки Hep-2, что 
свидетельствует о прямом антивирусном дейст-
вии на аденовирусы. Проведенные исследова-
ния свидетельствую о выраженном влиянии 
ЛПЛ на инфекционные факторы микробного и 
вирусного характера, что позволяет рекомендо-
вать его для терапии инфекционно-
воспалительных заболевания верхних дыха-
тельных путей. 
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ФАКТОРЫ ЛОКАЛЬНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  
В РОТОГЛОТКЕ ДЕТЕЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
 

Общепризнано, что частые инфекционно-
воспалительные заболевания (ИВЗ) верхних ды-
хательных путей (ВДП) являются следствием 
существенных количественных и функциональ-
ных нарушений в системе иммунитета, особен-
но её локальных составных. Вместе с тем к на-
стоящему времени не сформированы референт-
ные значения отдельных факторов локального 
иммунитета, которые могли бы служить имму-
нодиагностическими и прогностическими в 
оценке клинического состояния и эффективно-
сти лечения. Целью настоящего исследования 
было определение некоторых факторов гумо-
рального локального иммунитета у детей с раз-
личными клиническими проявлениями ИВЗ. 

Иммунологически и клинически обследо-
вано 39 детей в возрасте от 6 до 14 лет с остры-
ми воспалительными процессами в носоглотке 
(9 – ринофарингит, 11 – аденоидит, 9 – обостре-
ние хронического тонзиллита, 10 – гингивит), а 
также 12 человек без жалоб на состояние здоро-
вья (контрольная группа). Наряду с традицион-
ным лечением часть пациентов с ринофаринги-
том и аденоидитом получала в составе ком-
плексной терапии иммуномодулятор пидотимод 
в дозировках, представленных в инструкциях к 
препарату. В образцах ротоглоточного секрета 
(РГС), полученных согласно рекомендаций Ин-

ститута отоларингологии НАМН Украины, при 
поступлении в клинику и после окончания ле-
чения методом ИФА определяли уровень лак-
тоферрина, дефензина-β, α-интерферона, а так-
же концентрации секреторного IgA (sIgA), мо-
номерного IgA (mIgA), IgG, IgM с использова-
нием 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 ротоглот-
ке, количество ИК в ротоглоточном секрете 
было достоверно (р<0,02) более высоким, чем у 
пациентов контрольной группы. Далее опреде-
лено, что белки типа IgM практически не опре-
деляются в РС даже в условиях воспаления, 
тогда как сывороточные IgG и IgA, равно как и 
уровни лактоферрина, дефензина-β и α-
интерферона повышены практически при всех 
ИВЗ. Уровни секреторного IgA и α-
интерферона были достоверно снижены при 
обострении хронического тонзиллита. Прове-
денные 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 оп-
ределении состояния факторов иммунологиче-
ской защиты в ротоглотке. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ 
ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ ГЛОТКОВОГО АБО ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ 

 
Метою дослідження було визначення 

впливу гіпертрофії різних утворень лімфаденої-
дного глоткового кільця (ЛГК) на клітинний 
склад ротоглоткового секрету (РС). 

Досліджено зразки РС дітей з гіпертрофі-
єю глоткового (21 пацієнт) та піднебінних (8 
пацієнтів) мигдаликів. Матеріал отримували 
зранку натщесерце без ополіскування порожни-
ни рота. Клітинний склад РС досліджували в 
мазках осаду РС, пофарбованих за Паппенгей-
мом-Крюковим, у світловому мікроскопі 
OlympusBX53 при збільшенні 400Х. Результат 
визначали на 100 морфологічно диференційова-
них клітин. Статистичну обробку отриманих 
даних проводили з використанням двобічного 
критерію «U»Манна-Уітні за допомогою пакету 
програм для статистичної обробки біометрич-
них даних WinPEPI. 

Показано, що пацієнти з гіпертрофією 
глоткового або піднебінних мигдаликів мають 
між собою суттєві (рU<0,01) відмінності у клі-
тинному складі РС. Так, у РС хворих на гіперт-
рофію глоткового мигдалика відсоток епітеліо-

цитів (Еп) становить в середньому 
(Мсер.)=87,57, медіана (Ме)=92,00, міжкварті-
льний 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 поліморфноядер-
них лейкоцитів (ПЯЛ) – Мсер.=6,43; Ме = 3,00; 
Q25-Q75 – 1,50-10,00. Тоді як у пацієнтів з гіпе-
ртрофією 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 гі-
пертрофія різних лімфоутворень ЛГК по-
різному впливає на клітинний склад РС. Зміни 
глоткового мигдалика супроводжуються суттє-
вим збільшенням вмісту в РС Лф та ПЯЛ, порі-
вняно з таким у пацієнтів із збільшеними розмі-
рами 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 акти-
вності. 
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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 мі-

кробіоти та клітинного складу ротоглоткового 
секрету (РС) у хворих з алергією (Ал) в зале-

жності від стану структур лімфаденоїдного 
глоткового кільця Вальдеєра-Пирогова  
(ЛГК). 
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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 паціє-
нтів). Контрольну групу склали 20 клінічно 
здорових донорів. Ал у пацієнтів проявлялась 
сезонним або цілорічним алергічним ринітом, 
харчовою Ал при підвищеному рівні IgE в си-
роватці крові . Зразки РС отримували зранку 
натщесерце без попереднього ополіскування 
рота. Мікробіологічні показники визначали за 
допомогою загальноприйнятих методик. Для 
подальшого аналізу використовували два па-
раметри: 1) сумарну кількість колонієутворю-
ючих одиниць (КУО) усіх виявлених резидент-
них та транзиторних (патогенних) мікрооргані-
змів у мілілітрі РС, виражену в lg, та 2) відсо-
ток, який становить від неї транзиторна мікро-
флора (ТМФ). Клітинний склад РС підрахову-
вали на мазках з осаду РС, пофарбованих за 
Паппенгеймом-Крюковим, у світловому мікро-

скопі при збільшенні 400Х на 100 цілих мор-
фологічно диференційованих клітин. Статис-
тичну обробку результатів проводили за допо-
могою пакету програм для статистичної оброб-
ки біометричних даних WinPEPI. 

Показано, що кількість КУО як у контро-
льній, так і в дослідних групах суттєво не відрі-
зняються 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 хво-
рих 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) зміню-
ється відносний перерозподіл клітин: зростає 
відносна кількість лімфоцитів та поліморфноя-
дерних лейкоцитів та зменшується відносна ча-
стка епітеліоцитів. 
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РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ТРИВАЛОГО БЕЗСИМПТОМНОГО  
ПЕРЕБУВАННЯ РИНОЛІТУ 

 
Риноліт (від грец. rhis, rhinos – ніс та lithos 

– камінь), або носовий камінь, вважається конк-
рементом, утвореним в носовій порожнині з со-
льових 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 висвіт-
лено 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. Тра-
диційними є дві теорії: екзогенна – безсимптомна 
присутність стороннього тіла чужорідної приро-
ди (вата, пломбувальний матеріал, горіхи, ґудзи-
ки тощо), і ендогенна – скупчення солей навколо 
густого назального секрету або згустку крові, 
навколо нетипово розташованого зуба тощо. 
Найчастіше ця патологія зустрічається у дитячо-
му віці, що пов’язано зі звичкою закладати собі 
або своїм одноліткам в ніс різноманітні предме-

ти. У дорослих сторонні тіла порожнини носа 
зустрічаються у випадкових ситуаціях або у пси-
хічно хворих людей, які, не зважаючи на біль і 
кровотечу, вводять більш об’ємні предмети. 

Симптоми риноліту неспецифічні. Про-
цес, як правило, односторонній і частіше вини-
кає біля нижнього носового хода, рідше – біля 
середнього. На розрізі майже завжди присутнє 
ядро, яким є стороннє тіло. Риноліт може ви-
кликати запальні захворювання порожнини носа 
та приносових пазух (ПНП), дистрофічні та ат-
рофічні зміни слизової оболонки, носові крово-
течі, неврологічний біль в ділянці лиця тощо. 

Приводимо власне спостереження випад-
ку 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 запа-
хом,частіше після нічного сну, періодичні 
кров’янисті виділення, закладену праву полови-
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ну носа. Вищевказані скарги з’явилися та поси-
лювалися протягом 1,5-2 місяців, захворювання 
не з чим не пов’язувала. При передній риноско-
пії в правому нижньому носовому ході відміча-
лось новоутворення сіро-жовтого кольору, не-
правильної форми з нерівнею поверхнею, щіль-
ної консистенції і малорухливе при дотиках. 
Слизова оболонка навколо новоутворення гіпе-
ремована, 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 за-
ключний діагноз: стороннє тіло порожнини носа 
справа (риноліт). На серії комп’ютерних томо-
грам біля середньо-задніх відділів правої ниж-
ньої носової раковини визначалося стороннє 
тіло неоднорідної щільності (максимальна – 
щільність кортикального слою кістки), неправи-
льної форми, розмірами 15x12x18 мм, слизова 
оболонка навколо нього нерівномірно потовще-
на до 4 мм, інші структури без особливостей. 

При спробі видалення новоутворення під 
місцевою аплікаційною анестезією з анемізаці-
єю слизової оболонки з’явилися труднощі через 
міцну фіксацію та уклинення риноліта в оточу-
ючих тканинах, виникла значна кровотеча та 
заважав низький больовий поріг пацієнтки. На-
ступного дня під загальним знеболенням з міс-
цевою анестезією виконано видалення сторон-

нього тіла. Після нижньої конхопексії під ендо-
скопічним контролем риноліт попередньо розд-
роблено і видалено за допомогою гачка та щип-
ців Блекслі. Ядром каменю була вишнева кісто-
чка. При ревізії порожнини носа навколо вида-
леного новоутворення виявлені трофічні зміни 
слизової оболонки. Кровотеча помірна, зупине-
на передньою тампонадою. Післяопераційний 
період без особливостей. Хвору було інформо-
вано про наявність вишневої кісточки всередині 
риноліту, і пацієнтка згадала ситуацію, яка по-
яснила причинний зв’язок утворення сторонньо-
го тіла. Зі слів хворої, близько 25-ти років пото-
му був випадок, коли під час прийому їжі (варе-
ники з вишнями), вона поперхнулася, що спри-
чинило 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 віль-
не. При риноскопії патологічних змін в порож-
нині носа не виявлялося.  

Таким чином, даний клінічний випадок 
представляє цікавість у зв’язку з рідкістю такої 
патології, а також механізмом утворення і дов-
готривалим (понад 25 років) безсимтомним зна-
ходженням риноліту в порожнині носа у дорос-
лого хворого. 
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ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  
У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Вестибулярна система є унікальною пар-

ною системою, котра функціонує за принципом 
важеля. Вона має складну анатомо-фізіологічну 
будову, яка обумовлює багатогранність та сво-
єрідність порушень. У випадках порушення 
функціонального стану цієї системи виникають 
патологічні реакції трьох видів: вестибуло-
сенсорні, вестибуло-соматичні та вестибуло-
вегетативні різного ступеня прояву. Вестибуло-
сенсорні реакції – різні види головокружіння 
(vertigo) після відчуття болю є найбільш час-
тою скаргою людини, що вказує на неблагопо-
луччя в організмі. Це сенсорне відчуття є 
суб’єктивною діагностичною ознакою пору-
шень системи рівноваги, тобто є ілюзією пато-

логічного відчуття руху, яке проявляється обе-
ртанням 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 головокру-
жіння носить гострий приступоподібний, нері-
дко пароксизмальний або постійний характер. 
Приступ гострого головокружіння є одним із 
важких симптомів гострої вестибулярної дис-
функції (ВД), котра проявляється різким пору-
шенням орієнтації людини у просторі, 
об’єктивними порушеннями: функції рівнова-
ги, спонтанним ністагмом та вегетативним ди-
скомфортом.  
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Причина доброякісного пароксизмально-
го позиційного головокружіння (ДППГ) ще до 
кінця не вивчена. Вважають, що воно проявля-
ється синдромом Барані, внаслідок якого розви-
вається група захворювань (купуло-літіаз). Пос-
тійне головокружіння та супутні явища вести-
булярного дискомфорту при поступовому роз-
витку ВД проходить менш інтенсивно, але у 
динаміці має тенденцію до прогресування. Вес-
тибуло-соматичні патологічні реакції проявля-
ють себе рефлексами на м’язові структури ті-
ла,що призводить до розладу ходи та некоорди-
нованих рухів, а також об’єктивними вестибуло-
околумоторними реакціями у вигляді спонтан-
ного або позиційного ністагму. Спонтанний чи 
позиційний ністагми,як правило, є об’єктивним 
підтвердженням суб’єктивного сенсорного про-
яву – головокружіння, напрямок якого залежить 
від напрямку спонтанного чи позиційного ніста-
гмів 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 гостро-
го двобічного або однобічного зростання чи 
асиметричного зниження чутливості вестибуля-
рної системи. Вони проявляються значним по-
товиділенням, змінами кольору шкіри – зблід-
ненням або почервонінням, порушенням дихан-
ня, розладами серцево-судинної систе-
ми(змінами ритму пульсу, артеріального тиску) 
та органів травлення (нудотою, блювотою). При 
цих патологічних реакціях виникає важкий сим-
птомокомплекс гострої ВД при ряді вушних за-
хворювань (отосклероз, гострі, хронічні секре-
торні та гнійні середні отити, мастоїдити, сенсо-
роневральна приглухуватість різного ґенезу, 
хвороба й синдром Мен’єра, різні новоутворен-
ня та травматичні ушкодження вуха, скроневої 
кістки, а також головного мозку). При підвище-
них вестибулярних навантаженнях вестибуло-
вегетативні патологічні реакції нерідко зумов-
люють розвиток хвороб руху (кінетози). Напри-
клад, морська, повітряна, вібраційна, метеоза-
лежна, 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 дез-

орієнтують людину у просторі та можуть спри-
чинити серйозну небезпеку при виконанні робіт, 
пов’язаних з точними та координованими руха-
ми. У таких випадках виникають різні порушен-
ня професійної діяльності, які можуть провоку-
вати різні техногенні аварії або навіть катастро-
фи. 

 Методи обстеження ВА візуально огля-
нути не можливо через те, що його периферич-
ний відділ знаходиться у піраміді скроневої кіс-
тки, 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 розви-
тку та поєднання з ознаками розладів у других 
органах та системах. Необхідно вияснити наяв-
ність та характер шуму та зниження слуху (од-
нобічного, двобічного, порушень мови).  

Об’єктивні ознаки вестибулярних пору-
шень підлягають як якісним, так й кількісним 
методам обстежень. Але перед вестибулометрі-
єю необхідно провести аудіометрію та у разі 
однобічного чи асиметричного зниження гост-
роти слуху (зниження звукопровідної, звукосп-
риймальної функцій чи змішаного характеру) 
зробити імпедансометрію та реєстрацію слухо-
вих викликаних потенціалів (стовбуромозкових 
та коркових). Все це дозволяє зробити акценти у 
виборі методик при вестибулометрії та визначи-
ти напрямки у подальшому дослідженні хворо-
го. 

Вестибулометрія проводиться у класичній 
послідовності: спочатку реєструється спонтанна 
симптоматика: для вияснення порушень функції 
рівноваги, потім – реєстрація за допомогою еле-
ктроністагмографії (ЕНГ) чи відеоністагмогра-
фії (ВНГ) спонтанного, позиційного ністагмів. 
Наявність цих видів ністагму є об’єктивним під-
твердженням суб’єктивної ознаки ВД – голово-
кружіння. Далі фіксуються за допомогою ЕНГ 
чи ВНГ експериментальна ністагмова реакція 
при функціональних навантаженнях: при кало-
ричній стимуляції, а потім – при обертовій сти-
муляції за Барані. На ВНГ можна зареєструвати, 
крім відеофіксації спонтанного чи позиційного 
ністагмів, бітермальну калоричну стимуляцію 
по Холпайку та графічним зображенням спів-
відношення показників експериментального 
ністагму. 

 Розрізняють варіанти експериментальної 
ністагмової реакції. 1. Норморефлексія – симет-
рична 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 – під-
тверджується за допомогою двох стимуляцій – 
калоричної та обертової. 6. Дисоційовані вести-
булярні реакції при дисгармонії всіх складових 
вестибулярних реакцій між собою як вестибуло-
сенсорних, так й вестибуло-вегетативних та вес-
тибуло-соматичних. Цей стан спостерігається 
при центральних порушеннях ВА. 

 Необхідно визначити тип ураження, його 
ступінь та стадію. За типом ураження розгляда-
ють 3 види ВД: 1 – периферичний; 2 – центра-
льний; 3 – змішаний. Розрізняють 4 ступеня 
прояву ВД (І-ІVступені) та 3 стадії – декомпен-
сація, субкомпенсація та компенсація. 

 Вестибулометрія має значення для діаг-
ностики захворювання, для вибору раціонально-
го медикаментозного, оптимального хірургічно-
го чи комплексного лікування, прогнозу клініч-
ного перебігу, післяопераційного контролю за 
ефективністю медикаментозних та реабілітацій-
них заходів, вирішення експертно-соціальних 
проблем. Обов’язковими є обстеження, які ви-
являють структурні зміни органа слуху й рівно-
ваги, скроневої кістки, шийного відділу хребта, 
а також черепа та головного мозку за допомо-
гою комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-
резонансної томографії (МРТ) для об’єктивного 
співставлення структурно-функціональних змін 
захворювання. 

 Тактика лікування ВД. У першу чергу 
надати зручне положення хворому, психологіч-
но зняти страх та стан тривоги. Проінформува-
ти, що хоч стан ВД важко переноситься, але не є 
небезпечним для життя, дати надію на облег-
шення чи ліквідацію гострого приступу ВД. Для 
невідкладної допомоги при різких станах гост-
рої ВД, яка супроводжується зниженим артеріа-
льним 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 по-
вторити. Для зняття гострого приступу ВД, що 
виник на тлі підвищеного артеріального тиску, 
можна застосувати наступну суміш І.Б. Солда-
това: 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, необ-
хідно вияснити та усунути причину, що спричи-
нила її, враховуючи характер, тип ураження, а 
також ступінь прояву та стадію ВД. При гострих 
станах ВД призначається медикаментозне ліку-

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, седу-
ксен а також антигістамінні – димедрол, піпо-
льфен. Їх призначають в їн’єкціях або у крапе-
льницях №10-12 внутрішньовенно на 200- 500 
мл фіз. розчину.  

При нудоті та блювоті рекомендовано 
введення внутрішньом’язево 0,5 або 1,0 мл ат-
ропіну (церукал не знімає цих явищ, викликаних 
ВД, а тільки – при розладах органів травлення 
іншого ґенезу). Препарати осетрон та ондансет-
рон (антагоністи серотонінових рецепторів,) які 
нерідко призначають у таких випадках, активно 
знімають нудоту та блювоту центрального ґене-
зу при променевій терапії чи хіміотерапії, а та-
кож після тривалого загального наркозу. Проте, 
вони можуть посилити головокружіння, пору-
шення рівноваги, головний біль. Цей факт відо-
бражено в інструкції по їх застосуванню.  

Для зменшення проявів ВД ефективними 
є препарати гістамінового ряду з активно дію-
чою речовиною бетагістидін: бетасерк та його 
аналоги-генерики (вестибо, вестинорм). Не 
втратили актуальності відомі антихолінестераз-
ні препарати, які давно застосовуються: стуге-
рон, цинаризин, предуктал у таблетованому ви-
гляді.  

При гіпорефлексії чи арефлексії (пригні-
ченні або тормозу) рекомендовані препарати, 
які стимулюють передачу імпульсів. Зокрема, 
гомеопатичний препарат – вертигохеель за схе-
мою в ін’єкціях внутріщньом’язево чи у вигляді 
настоянки по 10 крапель сублінгвально тричі на 
день. Цей препарат не має протипоказань, вияв-
ляє психотонізуючу, помірно спазмолітичну та 
стимулюючу дії. Крім того, застосовують ноот-
ропні препарати – ноотропіл, пірацетам, а також 
церебролізин у вигляді їн’єкцій або крапель-
ниць, а потім танакан, фезам у таблетованному 
вигляді до покрашення або нормалізації пору-
шених вестибулярних функцій.  

При наявності гідропса або підвищеного 
внутрішньолабіринтного тиску у схему лікуван-
ня бажано включити сечогінні засоби – гліце-
рин, манітол, лазікс, фурасемід чи при наявності 
ексудату у тимпанальній порожнині – шунту-
вання.  

Паралельно для ліквідації запального 
(гнійного) процесу при вушній патології прово-
диться сануюче хірургічне лікування, видалення 
пухлини вуха чи скроневої кістки, а також хіру-
ргічне лікування травматичних ушкоджень вуха, 
скроневої кістки та головного мозку з призна-
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ченням знеболюючих, антибактеріальних, гор-
мональних (дексаметазон по схемі) препаратів у 
післяопераційному періоді. При одночасній су-
динній патології проводиться корекція артеріа-
льного тиску та лікування чи профілактика 
явищ тромбозу антитромботичними препарата-
ми. 

Незамінний ефект дають сеанси гірудоте-
рапії (як різновид натуропатії та гомеопатії). 
Секрет медичних п’явок має здатність нормалі-
зувати процеси збудження та тормозу в організ-
мі, у тому числі при ВД, має виражену протиза-
пальну, протинабрякову, корегуючу дію пору-
шеного 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 одно-
часним введенням цілющих біологічних речо-
вин, надали крововідсмоктуючий ефект.  

При зниженому артеріальному тиску – 
навпаки, як тільки п’явки введуть слину в орга-
нізм людини й на їх тілі з’являться відсмоктую-
чі рухи, прикласти до них ватку зі спиртом, щоб 
відпали.  

П’явки мають унікальну здатність зцілю-
вати 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, під-
вищують активність нервових, у тому числі вес-
тибулярних функцій до екстремальних фізичних 
та психічних перевантажень. Ці препарати та-
кож застосовують для лікування проявів хроні-

чної ВД при серцево-судинних, ендокринних, 
психо-неврологічних та інших соматичних за-
хворюваннях.  

Для покращення функції рівноваги бажа-
но застосувати реабілітаційні заходи у вигляді 
дозованої лікувальної фізкультури. Вона прово-
диться для формування у відповідних структу-
рах головному мозку умовних рефлекторних 
реакцій, які здатні компенсувати порушену фу-
нкцію рівноваги. Вправи необхідно виконувати 
до тих пір, поки не сформується компенсатор-
ний механізм та стабілізується чи нормалізуєть-
ся функція рівноваги. Для цього необхідно пос-
тупово збільшувати інтенсивність вправ та ви-
конувати 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 уни-
кнути інвалідності. 

За даними авторів та власний клінічний 
досвід свідчить, що лікування та реабілітація 
периферичної ВД проходить впродовж 2-4 тиж-
нів. При центральних та змішаних вестибуляр-
них синдромах після хірургічного видалення 
вестибулярної шваноми, гломусних пухлин та 
інших новоутворень умовні компенсаторні реф-
лекси статичної та кінетичної рівноваги розви-
ваються повільніше, особливо у пацієнтів стар-
шого віку, у яких присутня супутня хронічна 
патологія, що утруднює процес реабілітації. 

Дані літератури та власні спостереження 
вказують, що при наполегливому без надмірно-
го навантаження регулярному тренуванні зав-
жди досягається позитивний результат при різ-
новидах ВД, що значно підвищує життєдіяль-
ність та якість життя людини. 
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 ЗМІНИ СЛУХОВОЇ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЙ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ  
ІЗ СТРУКТУРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПРИ ПУХЛИНАХ ЯРЕМНОГО ГЛОМУСА 

 
Гломусні пухлини (синоніми-

парагангліоми або хемодектоми) є одними з 
найбільш поширених доброякісних новоутво-
рень скроневої кістки та основи черепа. Серед 
цих пухлин найчастіше зустрічаються пухлини 
яремного гломуса, які походять з гломусних 
тілець на цибулині яремної вени (пухлини яре-

много гломуса). Ці пухлини зустрічаються у 70 
% випадках від всієї гломусної патології. 

Особливістю цих доброякісних інвазив-
них пухлин є значна їх васкуляризація та поши-
рення на прилеглі анатомічні структури, які ви-
кликають зміни зі сторони слухової та вестибу-
лярної функцій, а також порушення функцій 
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лицевого нерва та каудальної групи (НКГ) (ІX-
XІІ) черепних нервів. 

Їх своєчасна діагностика продовжує до 
сих пір представляти значну проблему для клі-
ніцистів. Ці пухлини здатні поширюватися на 
життєво важливі структури, зокрема, на цибу-
лину яремної вени, на внутрішню сонну арте-
рію, середнє вухо, лабіринт, верхівку піраміди 
скроневої кістки, основу черепа, підскроневу та 
задню черепну ямки.  

Оскільки перші ознаки розвитку цих пух-
лин викликають однобічний пульсуючий шум та 
однобічне зниження слуху, то хворі у першу 
чергу звертаються до оториноларингологів. То-
му скарги на однобічний пульсуючий шум та 
однобічне зниження слуху повинні насторожити 
лікарів для необхідності проведення комплекс-
них обстежень, щоб своєчасно виявити цю 
складну патологію. 

У даний час завдяки новітнім діагностич-
ним засобам, а саме, сучасним методам дослі-
дження, таким як різновиди комп’ютерної томо-
графії (КТ) та магнітно-резонансної томографії 
(МРТ) з контрастуванням, а також з контраст-
ною артеріо-венографією, стало можливим сво-
єчасно та точно оцінити локалізацію, розміри та 
розповсюдженість цих пухлин. Так, за допомо-
гою спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) 
виявляється пухлина, кальцинати у ній, стан 
гіперостозу та ерозивних змін прилеглих кістко-
вих структур основи черепа. При магнітно-
резонансній томографії (МРТ) з контрастуван-
ням та МР ангіографії визначають васкуляриза-
цію пухлини, її розміри та взаєморозміщення з 
прилеглими структурами. Кровообіг у венозній 
системі, зокрема, стан кровотоку у сигмовидно-
му синусі та цибулині яремної вени визначаєть-
ся за допомогою МР венографії. В окремих ви-
падках при значно розвитій васкуляризації не-
обхідна селективна ангіографія з наступною 
емболізацією судин пухлини. 

При своєчасному виявлені пухлин ярем-
ного гломуса, як показав наш більш як двадця-
тирічний досвід обстежень та хірургічних втру-
чань у відділі мікрохірургії та отонейрохірургії 
ДУ «Інститут отоларингологї ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка НАМН України», сучасний стан ви-
соких діагностичних та хірургічних технологій 
дає можливість видаляти гломусні та інші пух-
лини скроневої кістки та основи черепа з міні-
мальними післяопераційними ускладненнями. 

Тому з уточненням структурних змін, ви-
кликаних 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-

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 до-
помогою функціональних навантажень. 

Мета дослідження – вивчити порушення 
слухової та вестибулярної функцій за даними ау-
діометрії, вестибулометрії у взаємозв’язку зі стру-
ктурними змінами, виявленими при спіральної 
комп’ютерної томографії (СКТ), магнітно-
резонансної томографії (МРТ) з контрастуванням 
при пухлинах яремного гломуса для визначення 
оптимального вибору лікувальних та реабілітацій-
них заходів, а також для прогностичних проблем. 

Матеріал та методи обстежень. Нами 
проведений аналіз результатів комплексних ауді-
ометричних та вестибулометричних обстежень з 
застосуванням електроністагмографії у 96 хворих 
з пухлинами яремного гломуса класу С за класи-
фікацією 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 яре-
много гломуса, верифікованого гістологічно, 
класу С-1 (розміщеними у ділянці яремного 
отвору,які досягали отвору внутрішньої сонної 
артерії (ВСА), без уражень іі каналу) зафіксова-
ні у 41 хворого, що складало 42,7 % випадків. 
Пухлини класу С-2 (розміщені у ділянці ярем-
ного отвору,з поширенням у барабанну порож-
нину 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 части-
ни ВСА, але не доходить до рваного отвору),що 
становило 21,8% випадків та у 2 пацієнтів ви-
значена 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 однобіч-
ного пульсуючого шуму з наростаючою інтен-
сивністю у процесі розвитку захворювання, а 
також однобічне прогресуюче зниження слуху 
різного прояву аж до повної глухоти у 86,9% 
випадків. У спостережуваних хворих при отомі-
кроскопічному обстеженні виявлена у 93,9% 
випадків за барабанною перетинкою чи у зовні-
шньому слуховому проході пульсуюча тканина 
малинового кольору. 

Виявлено, що характер та ступінь прояву 
однобічних знижень гостроти слуху залежить 
від локалізації пухлини та її розміру. Вони про-
являються однобічним порушенням звукопро-
відної або звукосприймальної функцій вуха, а 
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також комбінованим порушенням цих слухових 
функцій аж до повної глухоти. Встановлена вес-
тибулярна дисфункція за типом центрального 
вестибулярного синдрому або за змішаним вес-
тибулярним синдромом проявлялась аналогіч-
ною залежністю між характером та ступенем її 
прояву та локалізацією, розмірами пухлин яре-
много гломусу класів С-1, С-2, С-3 та С-4. 

Вивчені особливості та взаємозв’язки по-
рушень слухової та вестибулярної функцій а 

також локалізацією та розмірами структурних 
змін цих пухлин у результаті проведених обсте-
жень, необхідні та були використані нами для 
вибору оптимальних методів хірургічного ліку-
вання, для прогнозу, для вибору реабілітаційних 
заходів, для контролю за станом слухової та ве-
стибулярної функцій у динаміці післяоперацій-
ного періоду, для визначення соціально- експер-
тних 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 сенсоневраль-

ної приглухуватості (СНП) є однією з найбільш 
актуальних проблем сучасної оториноларинго-
логії. Дане захворювання розвивається внаслі-
док ураження волоскових клітин внутрішнього 
вуха, етіологія цього процесу є дуже різномані-
тною: вірусна, судинна, токсична, травматична. 
Судинні порушення є однією з найбільш по-
ширених причин виникнення даної патології і, 
не дивлячись на успіхи сучасної медицини, не 
можуть бути повноцінно усунені ні консерва-
тивним, ні хірургічним шляхом. Отже, актуа-
льною залишається розробка нових методів 
лікування СНП саме судинного ґенезу. Кожен 
новий метод лікування перед проведенням клі-
нічних досліджень, повинен пройти апробацію 
в експерименті на тваринах. Тому моделюван-
ня уражень внутрішнього вуха, виділення спі-
рального органу без пошкодження і, у тому 
числі, визначення його чітких патоморфологіч-
них змін є актуальними. Складність цієї про-
блеми, в першу чергу, пов'язана з особливос-
тями анатомічної будови внутрішнього вуха у 
людини, і у тварин.  

Мета дослідження. Оцінити патоморфо-
логічні зміни внутрішнього вуха у експеримен-
тальних тварин зі змодельованою сенсоневраль-
ною приглухуватістю (СНП) судинного ґенезу. 

Матеріали та методи дослідження. 
Дослідження було проведено на 20 пісчанках 
монгольських. Ми моделювали СНП судинного 
ґенезу за допомогою часткового лігування вер-
тебральної артерії. Після чого проводили перфу-
зійну фіксацію та виділення спірального органу. 

Патоморфологічна картина оцінювалася за до-
помогою світлової мікроскопії.  

Тварини були розділені на дві групи по 10 
тварин в кожній: група А включала піддослід-
них, яким було проведене лігування вертебра-
льної артерії, група В складала sham-operated. 
Пісчанкам обох груп була проведена транскар-
діальна перфузійна фіксація з наступним виді-
ленням спірального органа та його оцінка. 

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Оцінка структури спірального органа 
проводилася за допомогою світлового мікрос-
копа. За критерії ми обрали зміни кількості во-
лоскових клітин та їх рядів, структури базальної 
мембрани та судинної смужки. В групі А у 8 
матеріалах з 10 зі змодельованою СНП судинно-
го ґенезу спостерігалося зменшення кількості 
волоскових клітин, зменшення їх рядів, дестру-
кція базальної мембрани та судинної смужки. В 
досліджуваних матеріалах групи В у 2 піддослі-
дних тварин спостерігалась картина глибоких 
дистрофічних та вогнищевих некротичних змін, 
у 8 випадках патологічні зміни структури спіра-
льного органа на світлооптичному рівні не ви-
значались або були слабо виражені. 

Висновки. 1. Розвиток СНП судинного 
ґенезу у пісчанок може бути досягнуто шляхом 
лігування вертебральної артерії, що підтвердже-
но результатами патоморфології. 2. Перфузійна 
фіксація є недорогим, швидким та контрольова-
ним 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 про-
грессирующего 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 осно-
ве развития СМС лежит длительные гиповенти-
ляция ВЧП и нарушение оттока её содержимого, 
которые развиваются по причине анатомиче-
ских нарушений структур остиомеатального 
комплекса, в частности крючковидного отрост-
ка. Длительное нарушение вентиляции и дрена-
жа синуса приводит к резорбции газов и секре-
ции. Вследствие этого пазуха заполняется 
транссудатом, который преобразуется в густую 
слизь. Развивается вялотекущее хроническое 
воспаление слизистой оболочки, которое, на 
фоне пониженного давления, приводит к истон-
чению 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 по-
слеоперационное осложнение. Также выделяют 
спонтанный СМС, который возникает без види-
мых причин.  

Согласно классификации Kaas, выделяют 
три стадии развития ателектаза ВЧП: 1-
деформация мембраны, с латерализацией фон-
танеллы; 2-костная деформация с втяжением 
одной или нескольких стенок пазухи; 3-
энофтальм, асимметрия лица. 

СМС постепенное, прогрессирующее за-
болевание. Клинически проявляется безболез-
ненной лицевой асимметрией: западение или 
размягчение лицевой стенки ВЧП, опущение 
глазного яблока книзу или сочетание этих сим-
птомов. В 30% случаев СМС пациентов беспо-
коит дискомфорт, чувство давления, незначи-
тельные болевые ощущения в проекции орбиты 

и ВЧП. При третьей стадии заболевания воз-
можно появление жалоб на двоение (вертикаль-
ная диплопия) и снижение зрения.  

Лечение ателектаза синуса только хирур-
гическое. Оно состоит в создании функциональ-
ного соустья пазухи с полостью носа и удалении 
из неё патологического содержимого под эндо-
скопическим контролем. Данная операция по-
зволяет восстановить дренаж и вентиляцию и 
предотвратить дальнейшую деформацию ВЧП и 
в большинстве случаев приводит к регрессу 
энофтальма. Если через полгода после эндоско-
пической операции сохраняется выраженная 
косметическая деформация и глазные симпто-
мы: снижение остроты зрения и вертикальная 
диплопия, показан второй этап – пластика ниж-
ней стенки орбиты. 

За последний год в ЛОР клинике ЗГМУ 
прооперировано 3 больных с СМС (1 женщина и 
2 мужчин). Диагноз ставился на основании кли-
нических проявлений, данных анамнеза и КТ 
ОНП. У женщины отмечался ателектаз ВЧП 3 
степени с энофтальмом, втяжением орбиталь-
ной, передней и медиальной стенок и незначи-
тельной вертикальной диплопией при взгляде 
вверх. В анамнезе перенесла операцию на ВЧП 
в челюстно-лицевой хирургии. У мужчин диаг-
ностирована 2 степень СМС. На КТ исследова-
нии – гомогенное затемнение ВЧП с истончени-
ем костных стенок и окклюзией воронки. 

Всем 3-м пациентам произведена эндо-
скопическая эндоназальная инфундибулотомия 
с восстановлением соустья и удалением патоло-
гического содержимого из пазухи. При обследо-
вании больных через полгода на КТ определя-
лось восстановление воздушности верхнечелю-
стных пазух и увеличение в объёме их просвета. 
Женщина отметила исчезновение двоения. 

Таким образом, своевременная диагно-
стика данной патологии позволяет произвести 
адекватное хирургическое лечение с восстанов-
лением 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 се-
розне запалення слизової оболонки слухової труби 
і барабанної порожнини, яке розвивається на фоні 
дисфункції слухової труби, характеризується ная-
вністю в барабанній порожнині серозно-
слизистого вмісту. Захворювання зустрічається 
частіше у дітей, ніж у дорослих. Причиною захво-
рювання у дорослих є гострі та хронічні захворю-
вання верхніх дихальних шляхів, зокрема алергіч-
ні риніти (АР). Лікування ЕСО на сьогоднішній 
день залишається актуальною проблемою. 

Мета роботи: порівняти ефективність 
різних методів лікування ЕСО. 

Матеріали і методи: обстежено 56 хво-
рих на ЕСО віком від 22 до 55 років, з них 26 
жінок та 30 чоловіків, які знаходилися на стаці-
онарному та амбулаторному лікуванні у відді-
ленні 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 об-
стеження: аналіз скарг, даних анамнезу захво-
рювання та ЛОР-огляд, що включав отоскопію, 
ендоскопічний огляд порожнини носа та носог-
лотки, аудіометрію, імпендансометрію, лабора-
торні 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, пнев-
момасаж барабанних перетинок. До 2-ї групи – 

25 пацієнтів, які отримували базисну консерва-
тивну терапію АР і лікування ЕСО методом мі-
ринготомії та шунтуванням барабанної порож-
нини. 

Крім обструкції носа, затрудненого носо-
вого 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, зме-
ншення закладеності і розпирання у вусі насту-
пило на 3-4-й день проведеного лікування. У 12 
хворих проведене лікування не дало ефекту. 

Пацієнти 2-ї групи – 14 чоловік, яким бу-
ло проведено міринготомію з евакуацією секре-
ту із барабанної порожнини та наступним вве-
денням глюкокортикоїдів, ферментів в барабан-
ну 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 порож-
нини цим хворим проведено шунтування. Через 
шунт в барабанну порожнину проводилося вве-
дення ферментів, глюкокортикоїдів. Шунт ви-
даляли після повного очищення барабанної по-
рожнини 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 бара-
банної порожнини, відновлення функції слухо-
вої 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 проявля-
ються порушенням соціальної взаємодії, недо-

статністю вербальної і невербальної комуніка-
ції, обмеженим колом інтересів і форм поведін-
ки. 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 ви-
падок захворювання на 150 дітей. Протягом 
2008 по 2012 р. офіційно зареєстровано, що кі-
лькість 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 чут-
ливість (підвищений чи знижений поріг), стере-
отипність 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 знаходи-
тись у шумних приміщеннях, вони закривають 
вуха руками, збентежені, роздратовані, вибірко-
во реагують на голос батьків і не завжди вико-
нують їх прохання.  

За 2016 р. було обстежено 30 дітей дошкі-
льного віку, які першочергово консультовані 
психіатром і яким поставлений діагноз за МКХ-
10: F84.0 Дитячий аутизм? (аутичний розлад, 
інфантильний аутизм; інфантильний психоз; 
синдром Каннера); F84.5 Синдром Аспергера? 
(аутична психопатія; шизоїдний розлад дитячо-
го віку).  

Обстеження пацієнтів розпочиналося з 
розмови з батьками та збору анамнезу захворю-
вання. Батьками дітей віком до 48 місяців запо-
внювалася спеціальна анкета LittlEARS Auditory 
Questionnaire (Tsiakpini at all, 2004), адаптована 
І.В. Корольовою.  

Всі діти були направлені в центр слухової 
реабілітації «Аврора» для подальшого обсте-
ження 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 емі-
сія, 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 міжна-
родно визнаним настановам розвинутих країн.  

Змістовна спрямованість обстеження ау-
тичної дитини суттєво відрізняється від обсте-
ження здорових дітей та дітей з іншими нозоло-
гіями. 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 на-
родження дитині ставлять діагноз РАС.  

Враховуючи, що діти з РАС мають ряд 
психічних і психологічних проблем для налаго-
дження з ними контакту і проведення достовір-
ної діагностики до роботи крім сурдолога, сур-
допедагога залучали психолога. Керувалися 
схемою індивідуального маршруту психологіч-
ного супроводу аутичної дитини, яка складалася 
з чотирьох етапів. На першому етапі проводили 
сенсорну інтеграцію аутичних дітей для подо-
лання їх надвразливості. На другому етапі про-
водилось 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 дослідже-
них нами дітей з РАС не спостерігаються пору-
шення слухової функції. Тому, для розробки ко-
рекційних програм фахівцям необхідно керува-
тися тим, що у дітей з РАС слухова функція збе-
режена 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 мі-
ністрів України за № 422 схвалена Державна 
Програма досліджень України в Антарктиці, 
направлена на забезпечення геополітичних пот-
реб присутності України на льодовому контине-
нті. 

Слід відзначити, що кафедра біокіберне-
тики і аерокосмічної медицини Національного 
авіаційного університету приймає активну 
участь у виконанні завдань системного управ-
ління процесами реалізації проектів Державної 
Програми, в тому числі проекту біомедичного 
спрямування (В.Д. Кузовик, 2006). 
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Основним підґрунтям біомедичних дослі-
джень в антарктичних умовах є розкриття меха-
нізмів предадаптації та адаптації зимівників на 
постійну зміну багатьох екстремальних факторів 
зовнішнього середовища, психологічних, фізіо-
логічних, стресових факторів (К.Ю. Апихтін, 
2006, Є.В. Моісеєнко, 2006). Дослідження стати-
чних елекетричних потенціалів (СТЕП) у 27 уча-
сників сезонних загонів зимівників проводили 
Ю.П.Горго і співавт., 2006. Досліджувались реа-
кції 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 запропо-
нована портативна установка для кефалографії 
(В.В. Паламарчук, 1982, 1987). Наш базовий 
пристрій (портативний експериментальний ке-
фалограф) 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 ор-
ганами людини, порушення статичної та стато-
кінетичної рівноваги можуть бути ранніми 
ознаками в поліморфізмі симптоматики «антар-
ктичного 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 фіксуєть-
ся до основи в не великій (15 см) трубці; 

−  дашок кріпиться до штанги за допомо-
гою втулки зі стопорним гвинтом; виготовля-
ється дашок з неорганічного скла і слугує одно-
часно матрицею для розшифровування резуль-
татів як методики кефалографії, так і «пишучо-
го» тексту Fukuda; 

−  для кращої стійкості конструкції збіль-
шують масу основи шляхом вкладання в її по-
рожнину декількох магнітних плиток; 

−  штанга має можливість маятникоподіб-
ного повороту на основі в сагітальній площині 
(90°); 

−  установлюється прилад на будь-яку пі-
дручну підставку (стіл, підвіконня) або ж безпо-
середньо кріпиться до стіни в кабінеті; 

−  складові частини приладу легко замі-
нюються (дублюються), що важливо в експеди-
ційних умовах. 

Ця апробована методика послугувала для 
створення нового класу портативних експеди-
ційних кефалографів, стабілографів та аналогіч-
ної медичної техніки і устаткування, в тому чи-
слі електронної біомедичної апаратури (БМА) з 
визначенням технічної, медичної та економічної 
реалізації запланованого серійного виробництва 
БМА (В.Д. Кузовик і спвавт., 2006). 
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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 реа-
льних умовах виробництва на робочому місці. В 
промислових країнах професійний рак стано-
вить 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 домі-
нуючи серед всіх локалізацій професійних злоя-

кісних новоутворень в нашій країні (Д.В. Вари-
вончик, О.М. Еджибія, 2016). 

 Нами вивчався вплив умов праці та кан-
церогенних агентів на стан верхніх дихальних 
шляхів на багатьох підприємствах по виробниц-
тву 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 захворю-
ваність працівників галузі охорони здоров’я.  

Наш профпатологічний досвід (В.В. Па-
ламарчук, 1982, 1983) дозволяє звернути увагу 
на професійні фактори ризику онкологічної за-
хворюваності медиків. Серед працівників онко-
логічних клінік збільшуються відносні шанси 
виникнення злоякісних новоутворень під впли-
вом іонізуючого випромінення, застосування 
лікарських ізотопів, цитостатичних препаратів з 
канцерогенним потенціалом, що використову-
ються для хіміотерапії злоякісних пухлин. 

Наш досвід профпатологічного обстежен-
ня зварювальників металів, в аерозолі яких при-

сутнє значне розмаїття хімічних елементів, до-
зволяє зробити спробу проаналізувати вплив на 
здоров’я працівників медичних операційних 
блоків зварювального аерозолю при викорис-
танні хірургічного зварювального апарату для 
біологічних тканин, порівнюючи з дією аерозо-
лю, що виникає при використанні хірургічних 
діатермічних приладів. 

Д.В. Варивончик і співавтори (2016), зва-
жаючи на важливість високої канцерогенної 
небезпеки для працівників галузі охорони здо-
ров’я, пропонують систему профілактики виро-
бничо-зумовлених пухлин. Слід розробляти та 
впроваджувати заходи управління канцероген-
ними ризиками на робочих місцях. 
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Біотерапія як важливий фактор протидії 
хворобі супроводжує всю історію онкології, 
вдосконалюючись на основі прогресу біотехно-
логій. При цьому найбільш інтенсивно дослі-
джуються протиракові вакцини. Кількість екс-
периментально і клінічно апробованих вакцин 
зростає.  

І. Інтактні пухлинні клітини. Самий прос-
тий метод виготовлнення протипухлинної вак-
цини – це використання інтактних, інтактивова-
них пухлинних клітин. Для цього можна вико-
ристовувати як аутологічні пухлинні клітини, 
так і аллогенні (клітини того ж гістологічного 
типу, але від різних хворих). 

ІІ. Грубі екстракти пухлинних клітин. На-
ступний етап виготовлення вакцин полягає в 
отриманні грубих екстрактів з алогенних пух-
линних клітин. 

ІІІ. Очищені екстракти пухлинних клітин. 
Деяким дослідникам вдалося ідентифікувати 
хімічні компоненти, знайдені на поверхні пух-
линних клітин, і виготовити вакцини, що скла-
даються з очищених часточок чи синтезованих 
на їх основі компонентів. 

ІV. Пептиди. Одним з важливих відкрит-
тів імунології стало вивчення здатності внутрі-
шньоклітинних білків експресуватися на повер-
хні клітин у формі малих пептидів. Після внут-
рішньоклітинного процесингу білок розщеплю-

ється на 8 амінокислот, котрі після цього пере-
носяться на поверхню клітини і зв’язуються з 
білками головного комплексу гістосумісності 
(МНС). Ці МНС-зв’язані білки можуть бути си-
нтезовані 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 пу-
хлин 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. Особ-
ливість цих детермінант полягає у здатності ін-
дукувати створення антитіл проти використано-
го для імунізації антигену. 

VІІІ. Цитокіни відносяться до класу осно-
вних модифікаторів біологічних реакцій. Отри-
мані протитракові вакцини на основі пухлинних 
клітин у які імплантовано гени, відповідальні за 
синтез потрібних цитокінів у великих кількос-
тях. 

ІХ. Наша методика виготовлення проти-
пухлинної аутовакцини на основі лектину Вас. 
subtilis Б-7025 дозволена для широкого клініч-
ного використання в Україні (сертифікат № 
411/03-300200000 від 9 грудня 2003 р.). 
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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 недо-
статочно высокой медицинской культурой насе-
ления больные часто обращаются за медицин-
ской помощью с запущенными процессами. 
Сложившаяся ситуация в стране такова, что по-
давляющему большинству этих больных (от 
67% до 90% в разных регионах) проводится 
только лучевая терапия. Отказ от хирурги-
ческого лечения пациентов после высоких доз 
лучевой терапии связан с крайне высоким рис-
ком тяжелых гнойно-некротических послеопе-
рационных 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, язы-
ка 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 стади-
ям заболевания. Первая группа – 14 больных с 
впервые выявленными злокачественными опу-
холями, получавшие лечение по комплексной 
программе с проведением в предоперационном 
периоде индукционной химиотерапии по прото-
колу 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 по-
сле химиолучевого лечения с дозой облучения 
65 Гр. и более. 

Результаты лечения и обсуждение. Од-
номоментная реконструктивная пластическая 
операция с использованием различных вариан-
тов артериализированных кожно-мышечных 
лоскутов (аКМл) выполнена 36 больным. Ос-
тальным – по причине выраженного дефицита 

массы тела и тяжелых сопутствующих заболе-
ваний произведено, после элиминации пора-
женных опухолью тканей, формирование пла-
новой орофарингостомы с последующей отсро-
ченной реконструктивно-восстановительной 
пластической операцией (РВПО) аКМл. Различ-
ные местные послеоперационные осложнения 
чаще наблюдались во второй исследуемой груп-
пе. 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 производи-
лось на 14- 21 день, деканюляция через 15-23 
дня. Трехлетняя выживаемость составила в пер-
вой группе больных 56,7%, во 2-й группе – 
45,2%. 

Выводы. Результат анализа хирургиче-
ского лечения больных с резидуальными и ре-
цидивными опухолями после завершения луче-
вой терапии в больших дозах подтверждает це-
лесообразность активного хирургического вме-
шательства. Несмотря на то, что общая частота 
местных послеоперационных осложнений оста-
ется достаточно высокой, тем не менее, исполь-
зование одномоментных РВПО с применением 
аКМл на фоне рационального послеоперацион-
ного ведения больных позволяет снизить часто-
ту наиболее тяжелых осложнений, таких как 
глубокие некрозы тканей, приводящие к опас-
ным для жизни кровотечениям и к образованию 
обширных дефектов тканей нижних отделов 
лица и спонтанных орофарингостом. С нашей 
точки зрения больным с тяжёлыми сопутсвую-
щими заболеваниями и выраженным дефицитом 
массы тела, а также патологическими измене-
ниями кожи передней поверхности шеи после 
больших доз лучевой терапии целесообразно, 
после иссечения пораженных опухолевым про-
цессом тканей, формировать плановую орофа-
рингостому и производить отсроченную РВПО 
аКМл. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, Т.В. Бандыш, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипюк, 2017 
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.Н. ДРУМОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПРОФИЛАКТИКА И МЕТАФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ 
ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ГАЙМОРИТОВ 

 
Актуальность.  
Хронический постимплантационный гай-

морит (ХПИГ), возникающий после дентальной 
имплантации (ДИ), к нашему великому сожале-
нию, не «надуманная» патология, встречается 
все чаще (до 10-18% по данным современной 
литературы) среди других видов гайморитов и 
обращает на себя внимание оториноларинголо-
гов, невропатологов, офтальмологов. Лечение 
требует специфических подходов профилакти-
ки, которая представлена на данный момент 
скудным количеством публикаций.  

Профилактика – комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение возникнове-
ния заболевания, устранение факторов риска их 
развития. Метафилактика − комплекс лечебных 
мероприятий, проводимый у пациентов в пери-
од ремиссии заболевания в целях ее стабилиза-
ции, увеличения продолжительности и исклю-
чения рецидивирования.  

Целью нашей работы было сформировать 
комплекс мероприятий направленных на преду-
преждение возникновения и развития обостре-
ний 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 клини-
ках на основе анализа КРТ снимков с после-
дующим динамическим наблюдением паци-
ентов.  

Синупрет форте для метафилактики ис-
пользовали по 1 таблетке 3 раза в день в комби-
нации 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 осен-
не-весенний период 2 раза в год. 

Полученные результаты.  
В результате проведенного мониторинга 

выявлено: в 1й группе пациентов (без детально-
го и комплексного предоперационного обследо-
вания и профилактической подготовки) практи-
чески в 100% случаев обострение протекало яв-
но, чаще в экссудативных формах (67%), с про-
лиферативными формами у 20 %, со смешанны-
ми формами у 13% во 2й группе.  

Выводы 
1. При подготовке к ДИ в целях профи-

лактики необходимо проводить более тщатель-
ное обследование со смежными специалистами 
с последующим детальным анализом клиниче-
ских 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 аэродина-
мики носа санацию хронических очагов инфек-
ции, для предупреждения формирования ХПИГ.  

3. Использование местных иммуномоду-
ляторов для профилактики и лечения ХПИГ во 
2й группе способствовало улучшению качества 
состояния слизистой оболочки верхнечелюст-
ной 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 эстроге-

нопения, наступающая у женщин в возрасте от 
45 до 60 лет, сопровождается множественными 
нежелательным отклонениями в состоянии мно-
гих органов и систем, в том числе и ЛОР-
органов. Особые, трудно поддающиеся диагно-
стике и лечению, состояния этого контингента 

больных связаны с нейромышечными дисфа-
гиями, или фаринго-невротическим синдромом 
(ФНС). Эта патология специфична и не всегда 
связана с патологией ЛОР-органов, поэтому на-
ходясь на грани неврологии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии, гинекологии, остеохондро-
тических 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 проти-
воречивы, мало отражены в доступной литера-
туре, относятся к консервативным способам по-
граничного лечения, а отоарингологам, особен-
но молодежи, хочется только оперировать. 

Выше изложенное послужило инициаци-
ей к нашему исследованию. 

Цель исследования: оптимизировать и 
разработать целесообразные методы дифферен-
циальной диагностики и лечения пациенток с 
экстрагенозависимым ФНС. 

Материал и методы. Для проведения 
исследования были сформированы два типа на-
блюдаемых случаев с ФНС: 1. Инволюционные 
физиологические. 2. Инволюционные патологи-
ческие. Все пациентки (59, в возрасте от 45 до 
60 лет) распределялись по трем группам: инво-
люционная физиологическая эстрогенопения: 
рефлюксный фарингоневроз – 19; шейные ос-
теохондропатии – 18; инволюционная патологи-
ческая экстрогенопения – 32 наблюдения. Ис-
следовали общеклинически (ЭКГ, Ph-метрия 
желудочно-кишечного содержимого), микро-
биологически, иммунологически, УЗИ органов 
шеи, КРТ, гормональное «зеркало». К исследо-
ваниям привлекались гастроэнтерологи, невро-
патологи, эндокринологи, гинекологи. 

Результаты и их обсуждение.  
В результате проведенного исследования 

разработаны и опробированы характерные па-
тологические критерии оценки состояния веге-
тативной иннервации глотки (парасимпатиче-
ских: ахлоргидрия, гипофункция МКТ; симпа-
тических: гиперфункция МКТ, ЖКТ, гипо-, ги-

пер-, пара- и анестезии глотки, характерного 
иммунологического общего и местного статуса, 
гормональных составляющих. Это послужило 
основой для разработки целесообразных этио-
патологических подходов к лечению. В каждой 
из трех групп пациенток при необходимости 
была проведена предварительная типичная са-
нация очагов инфекции, коррекция ЛОР-
архитектоники. В 1-й группе классическое ЛОР-
лечение с применением гастроэнтерологической 
терапии (коррекция гипосидероза, в т.ч. сыворо-
точного, нормализация РН желудочного содер-
жимого). Во 2-й группе то же плюс лечение со-
вместно с невропатологом (коррекция Са, Мg, 
витамины группы «Д» и т.д., физиотерапия: при 
симпаталгиях – седативная, при парасимпатал-
гиях – стимулирующая терапия). В 3-й группе 
тоже плюс гинекологи, эндокринологи, имму-
нологи (коррекция патологической эстрогено-
пении per OS, гипо- и/или гипертиреозов: эрго-
тамины, эстрогенозы, в виде наклеек, мазей, 
кремов). 

Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате проведенных исследований разработан аде-
кватный алгоритм дифференциальной диагно-
стики и лечения ФНС у пациенток с физиологи-
ческой и патологической эстрогенопенией, эф-
фективная обнадеживающая, исследования про-
должаются.  

Вывод: эстрогенозависимый постгиста-
ционный ФНС далеко не однозначная ЛОР-
патология, требующая совместных усилий в 
начальном этапе с участием невропатологов, 
эндокринологов, гинекологов, гастроэнтероло-
гов, что существенно оптимизирует лечение, 
сокращает его сроки, улучшает качество жизни 
женщин в «периоды инволютивных состояний» 

 
© М.Б. Пионтковская, А.В. Цепколенко, 2017 
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ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ В ДО- ТА РАННІЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ 
ПЕРІОД У ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ СТРУКТУР ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 

 
Мета роботи: вивчення впливу хірургіч-

ного втручання на структурах лімфоглоткового 
кільця на стан імунітету у дітей в ранній післяо-
пераційний період.  

Під спостереженням перебувало 80 дітей 
віком від 5 до 8 років, яким проводилось ліку-
вання з приводу гіпертрофії структур лімфог-

лоткового кільця: аденоїдні вегетації – 44 ди-
тини, гіпертрофія піднебінних мигдаликів – 12 
дітей та їх поєднання – 24. Серед пацієнтів бу-
ли 46 хлопчиків (57 %) та 34 дівчинки (43 %). 
Всім дітям були проведені діагностичні обсте-
ження, що включали: аналіз скарг та історії 
захворювання, загальний та огляд ЛОР-органів, 
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ендоскопічне дослідження носоглотки, аудіо- 
та імпедансометрія, пальцеве дослідження но-
соглотки (за потребою), лабораторні дослі-
дження.  

При аналізі клінічної картини у дітей з гі-
пертрофією носоглоткової мигдалини було ви-
явлено: утруднення носового дихання, виділен-
ня 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 мазки-
відбитки. 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 хво-
рих без ознак запальних захворювань (викрив-
лення носової перетинки, гіпертрофічний риніт). 
Статистична обробка даних проведена з викори-
станням непараметичних критеріїв. 

Після операції дітям проводився ЛОР-
огляд 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 відмі-
чена у всіх хворих. 

Щодо стану імунної системи, то після 
оперативного втручання суттєвих відхилень в 
перші дні виявлено не було за виключенням по-
мірного зниження кількості клітин лімфоїного 
ряду в ротоглотковому секреті (РС) хворих. При 
цьому морфологічні дослідження тканин адено-
їдних вегетацій свідчать про ознаки наявності 
вже існуючої можливої функціональної дефект-
ності локальних імунокомпетентних структур. У 
віддаленому періоді після операції має місце 
зниження рівня секреторного IgA в РС та збіль-
шення 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 іму-
нітету під впливом оперативного втручання має 
бути пов’язаний із дослідженням противірусних 
чинників імунітету, зокрема з рівнем інтерферо-
нів (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 спеціалізова-
них відділеннях стаціонарів частка тонзилекто-
мій досягає до 20% від всіх хірургічних втру-
чань. У хворих рецидивуючим тонзилітом досі 
найбільш ефективним, а, нерідко, і єдиним ме-
тодом лікування залишається виконання тонзи-
лектомії. Одним із критеріїв виконання тонзи-
лектомії є частота ранніх і пізніх післяоперацій-
них ускладнень, віддалені результати лікування. 
Тонзилектомії супроводжуються післяоперацій-
ними первинними і вторинними кровотечами, їх 
частота варіює в межах від 0,1 до 8-10%. До різ-
них чинників, що впливають на об`єм крововт-
рати під час виконання тонзилектомії, та часто-
ту виникнення післяопераційних кровотеч від-
носяться аномалії розташування судин, наяв-
ність рубців, спайок, особливості хірургічної 
техніки, порушення механізмів згортання крові, 
вид знеболювання, використання гемостатичних 

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 хірур-
гічних дисциплінах. На сьогоднішній день не 
проводилося масштабних рандомізованих дос-
ліджень, які б підтвердили переваги викорис-
тання транексамовой кислоти для зниження час-
тоти і важкості кровотеч після виконання тонзи-
лектомії. Два нещодавно опублікованих експе-
риментальних дослідження проведенних у 2013 
і 2015 роках на невеликому клінічному матеріа-
лі, присвячених виникненню кровотеч у дорос-
лих після виконання тонзилектомії, вказують на 
потенційно корисну роль транексамовой кисло-
ти в запобіганні післяопераційної кровотечі при 
виконанні тонзилектомії. 

Мета роботи. Вивчити вплив використан-
ня транексамовой кислоти в передопераційному 
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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 обся-
зі двосторонньої тонзилектомії. Всі оперативні 
втручання були виконані одним хірургом з ви-
користанням місцевої анестезії 1% розчином 
лідокаїну. У передопераційному періоді пацієн-
там була введена транексамова кислота в кіль-
кості 10 мг / кг внутрішньовенно. Контрольну 
групу складали 25 пацієнтів, яким була викона-
на двостороння тонзилектомія без попереднього 
введення транексамовой к-ти. Для оцінки про-
веденого хірургічного втручання враховувалися 
такі показники: тривалість операції, об'єм кро-
вовтрати під час операції, наявність кровотечі в 
післяопераційному періоді, терміни нормалізації 
температури тіла, оцінка болю в спокої і при 
прийомі їжі з використанням візуально-
аналогової шкали. 

Результати. Середній обсяг крововтрати 
при тонзилектомії з використанням транексамо-
вої кислоти склав 48 мл (від 30 до 70 мл), в кон-
трольній групі – 67 мл (від 40 до 90 мл). Післяо-
пераційні кровотечі в основній групі виникли у 
3 пацієнтів в період першої доби після операції, 
були зупинені притисненням ватно-марлевого 

тампона. У контрольній групі було зареєстрова-
но 4 епізоду виникли післяопераційних крово-
теч. У 3-х випадках, кровотеча була зупинена 
притисненням ватно-марлевого тампона. 1 епі-
зод потребував прошивання ніші піднебінної 
мигдалини з залишенням ватно-марлевого там-
пону і додаткового введення інгібіторів фібри-
нолізу. Отримані в ході аналізу дані щодо кро-
вовтрати були статистично достовірні (p<0,001), 
що говорить про меншу крововтрати при вико-
нанні двосторонньої тонзилектомії з викорис-
танням транексамовой кислоти. Була проведена 
оцінка больових відчуттів в спокої і при прийо-
мі їжі за даними 10 бальною візуально-
аналогової шкали. Не було отримано статистич-
но достовірних даних про відмінності в основ-
ній і контрольній групах. 

Висновки. Транексамова кислота є ефек-
тивним препаратом для зменшення крововтрати 
в ході операції і профілактики периопераційних 
кровотеч, скорочує терміни перебування пацієн-
тів у стаціонарі в післяопераційному періоді. 
Транексамова кислота має сприятливий профіль 
безпеки. Проведене дослідження підтверджує 
потенційну користь використання транексамо-
вої кислоти при виконанні тонзилектомії і вка-
зує на необхідність проведення подальших дос-
ліджень. 

 
© 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 – способ-
ность слизистой оболочки носа набухать вслед-
ствие застоя венозной крови в кавернозных те-
лах носовых раковин, что проявляется затруд-
нением носового дыхания без признаков воспа-
лительного процесса. Если оценить частоту 
хронических ринитов, то на долю вазомоторных 
ринитов приходится до 20% всех больных.  

По нашему мнению, хронические вазо-
моторные нарушения не являются воспали-
тельным процессом в полости носа и могут 
быть вызваны нарушениями вегетативной 
нервной системы, частыми проявлениями ваго-
тонии, с характерными симптомами понижен-
ного артериального давления, редким пульсом, 
потливостью, и т.п. Кроме того, вазомоторные 
нарушения могут развиться при резком ис-

кривлении носовой перегородки, когда отмеча-
ется контакт слизистой оболочки со слизистой. 
В большинстве случаев вазомоторными реак-
циями объясняется клиника медикаментозного 
ринита, как реакция на длительное применение 
сосудосуживающих капель. Достаточно боль-
шое количество больных с вазомоторными 
процессами составляют пациенты с гормональ-
ными расстройствами – гипотиреоз и т.н. «ри-
нит беременных», где в основе снижения тону-
са сосудов носа лежит повышенное содержание 
эстрогенов в этот период гестации. 

Диагностика идиопатического нарушения 
носового дыхания, применяемая клиницистами, 
основывается на субъективных жалобах пациен-
та и ринологическом осмотре врачом, что явля-
ется 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 алго-
ритм диагностики вазомоторного ринита. 

Учитывая полиэтиологичность вазомо-
торных расстройств в полости носа мы счита-
ем, что алгоритм обследования пациентов с 
целью постановки диагноза должен быть сле-
дующим: 

Проводится сбор анамнеза: в ходе кото-
рого уточняются временные факторы ринита 
(для ВР характерно ухудшение носового дыха-
ния ночью в горизонтальном положении тела, с 
заложенностью нижерасположенной половинки 
носа), симптомы ринореи при переходе из тепла 
в прохладу; отсутствие наследственной пред-
расположенности; отсутствие аллергологиче-
ского анамнеза; сопутствующие головные боли; 
сопутствующие заболевания (гормональные 
расстройства – гипотиреоз), сосудистая патоло-
гия, наличие беременности, регулярный прием 
сосудосуживающих капель. 

Жалобы: на нарушения носового дыха-
ния, выделения из носа, головные боли, термола-

бильность, эффект от сосудосуживающих капель. 
Эндоскопический осмотр полости носа: 

цвет слизистой оболочки, наличие пятен Вояче-
ка, наличие или отсутствие слизистых, водяни-
стых выделений, размер носовых раковин, на-
личие искривления носовой перегородки с кон-
тактом «слизистой к слизистой», ощупывание 
нижних носовых раковин зондом, анемизация 
носовых раковин. 

Риноманометрия (при возможности) 
Реоэнцефалография. 
Риноцитограмма (оценка количества эо-

зинофилов, нейтрофилов). 
Определение эстрадиола в сыворотке 

крови у беременных. 
Оценка состояния вегетативной нерв-

ной системы: вегетативный тонус – с помощью 
опросника, оценка вегетативной реактивности и 
обеспечения деятельности. 

Подобный алгоритм обследования паци-
ентов 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 – заболева-
ние, причиной которого является раздражение 
шиловидным отростком височной кости окру-
жающих 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 кровообра-
щения головного мозга. Симптомы шилоподъя-
зычного синдрома встречаются при различных 
отоларингологических, стоматологических, нев-
рологических заболеваниях. Ввиду малой осве-
домленности о данном заболевании практиче-
ских врачей оно, как правило, не диагностиру-
ется. Больные с разными диагнозами лечатся у 
разных специалистов, чаще всего назначаемое 
симптоматическое лечение оказывается мало-
эффективным либо не даёт вообще какого либо 
результата. Синдром причиняет тяжёлые стра-
дания больным, снижает качество жизни.  

Основной причиной недостаточной эф-
фективности лечения синдрома является слож-

ность его патогенеза, не осведомленность прак-
тических врачей о данном заболевании, и ко-
нечно сложность его диагностики. Гипертрофи-
рованные шиловидные отростки диагностиру-
ются, как правило, случайно, и даже имея ин-
формацию о гипертрофии отростка, многие вра-
чи не связывают симптоматику проявления за-
болевания у конкретного больного с величиной 
отростка, и что очень важно, со степенью его 
отклонения.  

С внедрением в практику обследования 
больных компьютерной томографии, возможно-
сти диагностики гипертрофированного шило-
видного отростка значительно увеличились. 
Кроме того, данный метод исследования позво-
ляет определить не только наличие гипертрофии 
шиловидного отростка, но и взаиморасположе-
ние сосудов шеи, других анатомических струк-
тур соответственно шиловидному отростку, 
степени отклонения отростка, а также определе-
ния плотности близлежащих тканей, что позво-
ляет с большой долей вероятности судить о на-
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личии или отсутствии их воспаления, это имеет 
большое значение для дифдиагностики бессим-
птомной гипертрофии от шилоподъязычного 
синдрома.  

Нами предложен метод компьютерной 
томографии шиловидного отростка с контрасти-
рованием сосудов, который позволяет более 
тщательно визуализировать отросток и взаимо-
расположение магистральных сосудов шеи с их 
предлежанием друг к другу, наличие деформа-
ции сосудов в виду давления на них шиловид-
ного отростка. Проводимая нами работа была 
направлена на визуализацию взаимоотношения 
удлинённого шиловидного отростка с магист-
ральными сосудами шеи, возможность давления 
отростка на сосуды, развитие нарушения крово-
обращения головного мозга из за нарушения 
притока крови по артериям и нарушения оттока 
по венам и развития соответствующей симпто-
матики.  

Больные шилоподъязычным синдромом 
своеобразные. Они не один год ходят и посе-
щают врачей различных специальностей, предъ-
являют огромное количество жалоб, и жалобы 
эти не надуманные, они есть на самом деле, но 
клиническая картина не соответствует количе-
ству 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 дли-
тельностью заболевания от 1 года до 3-15 лет. 
Чаще всего подобные больные лечились у нев-
ропатологов и им выставлялись диагнозы остео-
хондроз шейного отдела позвоночника и фарин-
гоневроз. Назначаемое лечение результатов не 
давало. Нами разработаны рекомендации для 
практических врачей, позволяющие диагности-
ровать данную патологию. При осмотре ротог-
лотки следует обращать внимание на невыра-
женную ассиметрию зева; со стороны давления 
шиловидного отростка соответствующая нёбная 
миндалина практически всегда отстоит несколь-
ко медиально. При подозрении на наличие ги-

пертрофии шиловидного отростка рекомендова-
но проводить бимануальное исследование ро-
тоглотки, которое проводится следующим обра-
зом – кончики пальцев одной руки с соответст-
вующей стороны укладыаются за угол нижней 
челюсти и оказывают давление на ткани, указа-
тельный палец другой руки оказывает давление 
на нёбную миндалину и по дуге по зедней нёб-
ной дужке с переходом с верху на переднюю. 
При наличии гипертрофии шиловидного отро-
стка, отклонённого медиально под пальцем 
ощущается плотное образование, почти всегда 
удаётся нащупать кончик шиловидного отрост-
ка. Иногда даже при ротации миндалины, при 
надавливании на переднюю нёбную дужку шпа-
тель с соответствующей стороны упирается в 
плотное образование, что позволяет заподозрить 
гипертрофию шиловидного отростка. При выяв-
лении подобной симптоматики нами предложе-
на 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 контра-
ста для определения взаиморасположения ши-
ловидного отростка и магистральных сосудов 
шеи. Диагноз выставляется на основании жалоб 
больного, данных визуального, пальпаторного 
исследования, компьютерной томография ши-
ловидного отростка с контрастированием маги-
стральных сосудов шеи. 

 Лечение: консервативное, хирургическое. 
Проводимое консервативное лечение: блокады в 
область парафарингеального пространства с 
введением лидокаина 2% и кортикостероидов, 
назначение седативных препаратов, нестероид-
ных противовоспалительных средств. Хирурги-
ческое лечение: резекция шиловидного отростка 
с одной или с двух сторон через переднюю нёб-
ную дужку либо через миндаликовую нишу по-
сле тонзилэктомии. За время исследования нами 
было прооперированно 14 человек, у которых 
консервативное лечение не дало значимого эф-
фекта. В результате оперативного лечения – ре-
зекции 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 гемаглюти-
нінів вірусів А1 та А2, спричиняє вірогідно 
більш виражену, ніж при дворазовому перенте-
ральному введенні продукцію протективних 
антитіл як системно, так і місцево в органах ди-
хання. 

Зважаючи на актуальність проблеми під-
вищення ефективності імунізації проти вірусних 
та бактеріальних інфекцій, метою роботи було 
визначення можливості стимуляції ефективності 
імунізації антигенами вірусів грипу імуномоде-
люючими препаратами різного походження. 

Дослідження проведені на 65 білих лабо-
раторних щурах Wistar масою 180-220 г розве-
дення віварію ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 

Для імунізації тварин використовували 
вірусні гемаглютиніни та нейрамінідазу вірусу 
грипа, які містить вакцина «Waxigrip » Пастер 
С.А .(Франція) або гемаглютинін №12149 виро-
бництва фірми Sigma-Aldarich (USA), які вводи-
ли 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. Ефе-
ктивність впливу імуномоделюючих препаратів 
на систему імунітету дослідних тварин визнача-
ли, використовуючи препарати різного похо-
дження, а саме пробіотичний препарат БіоГая 
продентіс (Швеція), що містить штами лактоба-
ктерій 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 похо-
дження Імупрет та Синупрет, які використову-
вали в дозі по 2 краплі на 1 кг маси, розведені 
фізіологічним розчином для введення по 0,5 мл 

на тварину, та синтетичний вітчизняний препа-
рат 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 ви-
значали кількість клітин крові, що експресують 
Fc- рецептор до IgG (FcR+- клітини), які вважа-
ються маркером функціонально зрілої популяції 
клітин-ефекторів імунного відгуку, та титри ан-
титіл до гемаглютинінів вірусу грипу в екстрак-
тах трахеї та сироватках крові, які співставляли 
з аналогічними показниками у тварин групи по-
рівняння, яким за аналогічними схемами вводи-
ли 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 вірогід-
не збільшення у них відносної кількості FcR+- 
клітин периферичної крові. Збільшення кількос-
ті імунокомпетентних клітин крові, що експре-
сують Fc-рецептор до IgG , супроводжувалось 
вірогідним підвищенням титрів антитіл до анти-
генів вірусу грипа в екстрактах трахеї та сирова-
тці крові дослідних тварин, яким попередньо 
вводили фітопрепарати або тіотриазолін, та в 
сироватках крові щурів, імунізованих після 
прийому препарату лактобактерій.  

Отримані результати свідчать про можли-
вість використання імуномодуляторів різного 
походження для стимуляції як системної імуно-
логічної реактивності організму так і локально-
го противірусного імунного захисту слизових 
оболонок дихальних шляхів з метою підвищен-
ня ефективності вакцинації . 

 
© М.Б. Самбур, О.Ф. Мельников, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 93 

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ЦЕФИКСИМ В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
 

Инфекционно-воспалительные заболева-
ния 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 подразуме-
вающие назначение антибиотиков. Значение 
последних для медицины невозможно переоце-
нить. Достаточно вспомнить, что на протяжении 
всей истории человечества люди умирали от 
различных инфекционных заболеваний, которые 
сейчас, с помощью антибиотиков, вылечивают-
ся зачастую в считанные дни. 

 Но, к сожалению, антибиотикотерапия 
пока не только не решает всех проблем совре-
менной медицины, но, порой, становится и ис-
точником 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 микроорганиз-
мов к антибиотикотерапии вынуждает фарма-
цевтическую промышленность активно искать и 
создавать новые субстанции, способные справ-
ляться с резистентными бактериями. В связи с 
этим многие известные антибиотики, которые 
активно использовались в клинической практи-
ке еще 10-15 лет назад, применяются все реже, а 
на смену им приходят новые – более эффектив-
ные, безопасные, с удобными схемами приема. 

Одной из самых востребованных групп 
антибиотиков сегодня являются цефалоспори-
ны, 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 услови-
ях и создает дополнительные неудобства для 
больного. На этом фоне хорошей новостью вы-
глядит появление на нашем фармацевтическом 
рынке нового препарата «Супракс® Солютаб». 
Препарат предназначен для приема внутрь. Дей-
ствующее вещество – цефиксим. Проявляет ус-
тойчивость к бета-лактамазам, вырабатываемым 
многими штаммами грамотрицательной и грам-
положительной микрофлоры. Быстро всасыва-
ется в желудочно-кишечном тракте. Действие 

антибиотика направлено на сдерживание синте-
за пептидогликана – важнейшего структурного 
компонента клеточных стенок бактерий. В ре-
зультате такого воздействия сдерживается рост 
болезнетворных микроорганизмов. Минимально 
метаболизируется в в органах и выводится мо-
чой 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 дос-
тигала 90%. При лечении острых и хронических 
форм А-стрептококкового тонзиллита эффек-
тивность цефиксима превышала 98% как у де-
тей, так и у взрослых. При приеме внутрь «Суп-
ракс® Солютаб» обладает хорошей биодоступ-
ностью и в терапевтических концентрациях об-
наруживается в тканях: в миндалинах, верхне-
челюстном синусе, выделениях из среднего уха. 
Эффективность и биодоступность препарата не 
зависят от приема пищи, однако при одновре-
менном приеме препарата с пищей максималь-
ная концентрация в крови достигается несколь-
ко быстрее. 

По сравнению с другими цефалоспорина-
ми, «Супракс® Солютаб» обладает пролонгиро-
ванным периодом полураспада, что позволяет 
принимать препарат всего один раз в сутки. Та-
кая схема приема лекарства не только удобна 
для больного, но и приносит уверенность, что 
пациент доведет лечение до конца и своевре-
менно примет всю необходимую дозу препара-
та, поскольку возможность однократного прие-
ма существенно повышает приверженность па-
циентов. Ведь по данным исследований, каждый 
второй пациент не соблюдает схему приема ан-
тибиотиков, а более половины не доводят курс 
лечения до конца. 

Лучше принимать лекарства в форме вы-
пуска «Солютаб», так как они имеют ряд пре-
имуществ: 

- Их проще принимать, можно ломать, 
жевать, что особенно удобно при приеме препа-
ратов детьми, стариками, людям с нарушениями 
ЦНС и опорно-двигательного аппарата. 

- Препарат выпускается в виде дисперги-
руемых (растворимых в воде) таблеток. Солю-
таб 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 подвергают-

ся специальной обработке, что не дает возмож-
ности потерять часть препарата, разрушаемую 
желудочным соком и ферментами. 

Все это предоставляет новые возможно-
сти в лечении инфекционно-воспалительных 
заболеваний различной этиологии и локализа-
ции, повышает эффективность лечения и облег-
чает 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 дося-

гнення у боротьбі з раком гортані дозволили не 
лише підвищити ефективність лікування, а й 
покращити функціональні результати. З розвит-
ком нових консервативних хірургічних технік, 
режимів променевої терапії, органозберігаючих 
комбінацій хіміотерапії визначення оптимальної 
тактики лікування стало більш комплексним. За 
останні 20 років органозберігаюча хірургія ево-
люціонувала від стандартної зовнішньої резекції 
гортані до ендоскопічного видалення пухлини і 
трансоральної лазерної мікрохірургії. Це заста-
вило переосмислити хірургічну анатомію горта-
ні, 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 гор-
тані (T1-2N0M0); більшість (n=102) знаходилися 
на лікуванні у ЛДОРЛДЦ. Для аналізу відібрано 
25 пацієнтів, яким було проведено органозбері-
гаючу операцію за різною методикою. До пер-
шої групи увійшло 8 пацієнтів, яким перед опе-
рацією було проведено променеву терапію (РВД 
2 Гр, СВД 56-60 Гр). Другу групу склали 17 па-
цієнтів, яким первинно виконано відкриту пе-
редньо-бокову резекцію гортані, а післяопера-
ційний курс променевої терапії залежав від 
морфологічної оцінки гістопрепаратів. У І групі 
у 50% випадків (n=4) резекція гортані виконува-

лася із збереженням окістя щитоподібного хря-
ща зі сторони ураження. У ІІ групі цей показник 
склав 59% (n=10).  

Результати.  
Частота післяопераційних ускладнень бу-

ла вищою у І групі (62,5%), ніж у другій 
(29,4%). Серед основних скарг найчастіше зу-
стрічався набряк слизової гортані на 2-3 день 
після операції (40%), болючість при ковтанні 
(36%), підшкірна емфізема тканин шиї та верх-
ньої частини грудної клітки (28%). Збереження 
окістя та його використання у формуванні кар-
касу стінки гортані не погіршувало віддалені 
результати (загальна виживаність при порівнян-
ні у підгрупах однакова), однак суттєво змен-
шувало частоту післяопераційних ускладнень у 
кожній групі (p<0,05).  

Висновки.  
Розвиток сучасних медичних технологій 

(ендоскопічної та лазерної мікрохірургії) што-
вхає науковців та практичних лікарів до ком-
плексного підходу у лікуванні раку гортані, 
використанні малоінвазивної та водночас ради-
кальної тактики. З іншої сторони економічні 
реалії вимагають вдосконалювати існуючі ме-
тодики хірургічного лікування, серед яких пер-
спективне значення має передньо-бокова резе-
кція гортані із модифікованим закриттям дефе-
кту стінки гортані окістям щитоподібного хря-
ща. 

 
© 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 трав-
мы стенок пазух сочетаются с переломами кос-
тей лицевого и мозгового черепа, что требует 
применения наиболее эффективных хирургиче-
ских методов лечения таких больных. Для уст-
ранения посттравматической деформации лоб-
ной пазухи используются различные трансплан-
таты. Среди биоимплантов, оптимально соче-
тающих такие требования, как биосовмести-
мость, биодеградация и остеоиндуктивность 
выделяется «Тутопласт», производимый компа-
нией Tutogen Medical GmbH, Германия в форме 
чипсов и фасции. 

Под нашим наблюдением в ЛОР-клинике в 
течение 2001-17 гг. находилось 12 человек с по-
сттравматическими деформациями лобных пазух, 
из них мужчин было 11, женщин – 1; в возрасте 
от 20 до 53 лет. У 10 больных было изолирован-
ное поражение передней стенки пазухи, у ос-
тальных – 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 необ-
ходимости, лобно-носового канала. После сана-
ции пазухи, удаления отломков и слизистой 

оболочки, её полость плотно заполнялась чип-
сами с последующим формированием передней 
стенки из имеющихся остатков лобной кости. 
При отсутствии костных фрагментов передней 
стенки лобной пазухи чипсы накрывались фас-
цией «Тутопласт». 

При сохранённой функции лобно-
носового канала пазуха дренировалась проточ-
ным дренажом, рана ушивалась послойно. По-
вреждение устья лобно-носового канала явля-
лось показанием для формирования риностомы. 
Рациональная антибактериальная терапия про-
водилась в течение 7 дней. 

Результаты. Эффективность лечения 
оценивалась в ближайшем и отдалённом перио-
де (до 5 лет) на основании объективной картины 
и компьютерной томографии околоносовых па-
зух. У всех пациентов через полгода отмечались 
хорошие функциональные и косметические ре-
зультаты. Осложнений при такой тактике лече-
ния не было. 

Вывод. Течение послеоперационного пе-
риода после имплантации «Тутопласта» не от-
личается от нормального заживления операци-
онной раны. Применение материалов «Туто-
пласт» при устранении посттравматических де-
формаций лобных пазух, в конечном итоге, спо-
собствует получению стойких удовлетворитель-
ных функциональных и косметических резуль-
татов 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 не-
редко сочетается с гипертрофией небных мин-
далин. 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 воз-
расте встречается почти у каждого 5 ребенка. 
Проведение пластики уздечек полости рта ча-

ще выполняется у детей в возрасте от 3 до 8 
лет. 

Длительный ротовой тип дыхания, обу-
словленный носовой обструкцией, в раннем 
детском возрасте приводит к нарушению прику-
са. Патология уздечек преддверия и полости рта 
также способствует формированию стойкого 
ротового типа дыхания, нарушает фонетику ре-
чи и является одной из причин нарушения при-
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куса у детей. И, таким образом, эти 2 патологи-
ческих фактора начинают действовать в ком-
плексе с эффектом кумуляции негативного 
влияния. 

Изучение архивов историй болезни дет-
ских отделений: хирургической стоматологии и 
ЛОР-отделения показали, что многом детям 
проводились операции на лимфоглоточном 
кольце и пластика уздечек губ и языка проводи-
лись в плановом порядке с небольшим времен-
ным расхождением.  

Цель исследования: обеспечение воз-
можности одномоментного хирургического ле-
чения детей с гипертрофией миндалин лимфог-
лоточного кольца, сопровождающихся наличи-
ем аномальных уздечек губ и языка.  

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 12 детей в возрасте от 4 до 8 лет (5 
мальчиков и 7 девочек) с гипертрофией минда-
лин лимфоглоточного кольца, сопровождаю-
щихся наличием уздечек губ и (или) языка, ко-
торым в условиях детского ЛОР отделения про-
ведено комплексное хирургическое лечение: 
аденотонзиллотомия с пластикой коротких уз-
дечек языка и губ. 

Аденотомия выполнялась с использова-
нием микродебридера под оптическим контро-
лем. Тонзилоктомия обеспечивалась петлей Ба-
хона и окончатым конхотомом. Пластика узде-
чек проводилась по методу Дифенбаха (V пла-
стика).  

Результаты и их обсуждение. Порок 
развития уздечки верхней губы характеризовал-
ся нетипичным прикреплением её ножки. У 4 
(33%) наблюдали непроникающую форму ано-
малии (без вплетения ножки уздечки в межаль-

веолярный шов). У 2 (17%) – проникающая 
форма. 

Порок развития уздечки языка проявлялся 
уменьшением её длины и нетипичным местом 
прикрепления «ножек», а так же изменением её 
толщины. У 8-ми пациентов (67%) порок разви-
тия уздечки языка имел I-й вариант – прикреп-
ление к верхушке языка и тканям дна ротовой 
полости кпереди от подъязычных сосочков. У 4-
х (33%) порок развития уздечки языка по II-му 
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 веге-
тациями III-й степени наблюдали сочетанную 
гипертрофию нёбных миндалин III-й степени. 

Всем пациентам проводилось хирургиче-
ское лечение: аденотонзилотомия и френолу-
пластика.  

Ни в одном из наблюдений не наблюда-
лось осложнений. Ведение послеоперационного 
периода не выходило за пределы стандартов, 
предъявляемых после тонзилотомии и аденото-
мии. Своевременное комплексное лечение по-
вышает эффективность восстановления носово-
го дыхания и фонетики речи, способствует 
улучшению результативности занятий с логопе-
дом по коррекции фонетики речи. 

 
© 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 тонзил-
лофарингитов (КТФ) остается актуальной, по-
скольку сохраняется тенденция к увеличению 
данной патологии в структуре ЛОР-заболеваний 
и составляет 30-45% всех инфекционных пора-
жений глотки и миндалин. Это обусловлено 
значительным увеличением факторов риска их 
развития, среди которых ведущее значение име-
ет нерациональная антибиотикотерапия, дисби-
оз желудочно-кишечного тракта, а также имму-

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 свойства-
ми, могут обусловливать появление местных и 
системных аллергических реакций, особенно у 
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предрасположенных к аллергии пациентов. В 
настоящее время доказанным фактом является 
существование изменений показателей иммун-
ного статуса у данных пациентов, что предрас-
полагает к хронизации КТФ. В литературе по-
следних лет широко обсуждается вопрос о сни-
жении чувствительности грибов Candida к су-
ществующим противогрибковым препаратам, о 
формировании резистентных форм возбудителя, 
а также о появлении нон-альбикантных видов, в 
отношении которых большинство традиционно 
назначаемых антимикотических препаратов не-
эффективно.  

В связи с перечисленным, мы сочли ра-
циональным назначение больным с КТФ препа-
рата Биоспорина, содержащего природные 
штаммы Bacillus subtilis и B. Licheniformis, ко-
торые, являясь транзиторными участниками 
кишечного микробиоциноза, в течение 24-36 ч 
самоэлиминируются. Не обладая аллергизи-
рующим воздействием на организм пациента, 
они оказывают антагонистическое действие за 
счет продукции природных антибиотикоподоб-
ных веществ (до 270), α-2 интерферона, лизоци-
ма, литических ферментов, которые обладают 
как бактерицидным, так и антифунгальным эф-
фектами. 

Проведено клинико-лабораторное и инст-
рументальное обследование 46 пациентов с 
КТФ. Лабораторная диагностика включала бак-
териологическое исследование из глотки, кото-
рое включало определение чувствительности 

возбудителя к Биоспорину, Субалину, систем-
ным и местным антимикотикам. 

Эффективность проведенной терапии 
оценивали по отсутствию клинической картины 
КТФ. Контрольное клиническое и микологиче-
ское 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 ис-
чезновение кандид при бактериологическом ис-
следовании 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 микологи-
ческим и клиническим исследованиями, было 
достигнуто у 62%, улучшение – у 33%, не отме-
чено эффекта – у 5% больных с длительным те-
чением заболевания (более 5 лет). Следует от-
метить хорошую переносимость Биоспорина, не 
было зарегистрировано никаких побочных ре-
акций и проявлений аллергии. 

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о высокой долговременной 
эффективности инновационного использования 
самоэлиминирующихся антагонистов (Биоспо-
рин) 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 рото-
вого відділу глотки становила 4,6 випадків на 100 
тис. населення. Результати стандартного хіміо-
променевого лікування цієї групи хворих на 
сьогодення залишаються незадовільними, оскі-
льки близько 60 % цих пацієнтів на час встанов-
лення діагнозу мають III-IV стадії поширеності 
процесу, що значно обмежує можливості його 
лікування. Ще більш складнішим є вибір ліку-
вальної тактики при рецидивних та залишкових 
пухлинах після хіміопроменевого лікування. У 
цих випадках показання до променевого ліку-

вання обмежені лімітом толерантності опромі-
нених тканин, супутнім запаленням і некрозом в 
зоні ураження. До сьогодення часто єдино мож-
ливим способом деструкції хіміорадіорезистен-
тного раку ротового відділу глотки був кріохіру-
ргічний метод, однак йому притаманні такі ва-
ди, як неповна деструкція пухлини в зоні замо-
рожування, що в 30% випадків призводило до 
продовженого зростання пухлин. 

Цієї вади вдалося уникнути за допомогою 
використання радіочастотної терморадіоабляції, 
яка дозволяє отримати контрольований об'єм коа-
гуляційного 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 пухлини-
повинна 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 абля-
ції дозволяє вірогідно покращати безпосередні 
результати лікування у хворих з місцево поши-
реним хіміорадіорезистентним раком ротового 
відділу глотки. 

 
© В.І. Троян, О.В. Лобова, Ф.О. Сінайко, 2017 
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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 ЛОР-
відділення на 40 ліжок в 5-й дитячій клінічній 
лікарні. Засновником і першим завідувачем ка-
федри був професор А.А. Корнієнко, який заві-
дував кафедрою з 1968 по 1987 рр. У штаті ка-
федри були доценти В.О. Скоробогатий, І.М. 
Нікулін, а з 1970 року на кафедрі почав працю-
вати доцент Е.Ф. Богацький. Під керівництвом 
професора А.А. Корнієнко було захищено три 
кандидатські дисертації асистентами В.О. Ско-
робогатим, 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 пері-
од керівництва кафедрою доцентом Нікуліним 
була виконана і захищена кандидатська дисер-
тація асистентом М.І. Нікуліним. Науковим на-
прямком кафедри, керованої професором А.А. 
Корнієнко та доц. І.М. Нікуліним, було вивчен-
ня 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 оториноларинго-
логії 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 вдосконален-
ня методів діагностики та хірургічного лікуван-
ня хворих на злоякісні новоутворення верхніх 
дихальних шляхів і реконструктивно-відновного 
лікування патології носа та біляносових пазух з 
використанням сучасної ларингеальної та рино-
логічної ендоскопічної апаратури. У науковому 
процесі використовуються сучасні технології 
викладання з використанням комп'ютерних про-
грам 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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ПРОФІЛАКТИКА ПРОМЕНЕВИХ РЕАКЦІЙ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ 
 

Одним з компонентів комбінованого лі-
кування хворих на рак гортані є променева те-
рапія. 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 

виразка.Процес може іноді переходити на підле-
глі шари тканин. З часом тут можуть з'явитися 
трофічні розлади, некротичні ділянки, приєдну-
ється 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 тяж-
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кості променевих реакцій слизової оболонки 
гортані та їх профілактики. 

Нами було розроблено спосіб прогности-
чної оцінки тяжкості променевих реакцій з боку 
багатошарового плоскоклітинного епітелію гор-
тані шляхом використання маркерів окисної 
модифікації білка і якщо отримані нами у хво-
рих показники альдегідфенілгідразони (АФГ) 
мали значення ≥ 4,25 у.од. г/білка, а карбоксіфе-
нілгідразони (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 про-
меневих реакцій з боку багатошарового плоско-
клітинного епітелію гортані. 

Таким чином, спосіб дозволяє з більшою 
вірогідністю прогнозувати тяжкість радіаційно-
го епітеліїту в разі порушення прооксидантного 
гомеостазу, та дає змогу вчасно проводити пато-
генетичнообґрунтовану профілактичну корек-
цію 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 до-
сліджено, що мигдалики лімфо глоткового кіль-
ця Пирогова-Вальдеєра в організмі людини віді-
грають важливу роль в становленні та функціо-
нуванні місцевого та системного гуморального 
імунітету (Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, 
1999; Т.І. Гаращенко, 1999). Однак, зростає тен-
денція до розвитку хронічного процесу в мигда-
ликах, значно змінюється спектр мікробної фло-
ри, часто виявляють асоційовані форми у вигля-
ді вірусно-бактеріальних, анаеробно-аеробних, 
бактеріально-грибкових комбінацій (Є.В. Смія-
нов, 2012 ). Тому при виявленні даної патології 
все більшу увагу приділяють новим методам 
консервативного лікування, та розробці нових 
клініко-імунодіагностичних засобів (Д.І. Забо-
лотний, 1998). Проте, при неефективності кон-
сервативного лікування даної патології, та при 
можливих ураженнях як системних, так і орган-
них – проводиться хірургічне лікування – тон-
зилектомія. Оскільки хірургічне лікування про-
водиться в умовах локально – системної імунної 
недостатності, то після проведення тонзилекто-
мії, враховуючи ряд стресових факторів імунна 
недостатність значно посилюється, що може в 
подальшому негативно вплинути на період ре-
місії (О.Ф. Мельников, 2000; В.В. Кіщук, 2001).  

 Враховуючи можливі негативні наслідки 
післяопераційного періоду на фоні імунодефі-
циту є необхідним використання імунорегуляції 
та імуноадаптації, та пошук нових комбінацій 
імунозамінюючої терапії. 

 Незважаючи на численні публікації пи-
тання лікувальної тактики при хронічному тон-
зиліті залишається актуальним. 

Мета: Оцінити ефективність імунореабі-
літації 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 пе-
ренесли тонзилектомію (1-5 років після опера-
ції) та на момент дослідження не скаржились на 
стан здоров’я. 

 В даних групах пацієнтів визначався рі-
вень секреторного та мономерного імуноглобу-
ліну А, рівень γ-інтерферону і фактора некрозу 
пухлин (ФНО α) ротоглоткового секрету, кот-
рий збирали до та після мукозальної вакцинації 
та обробляли для імуноферментних та цитологі-
чних досліджень (Д.І. Заболотний, 2008; А.В. 
Демьянова, 2003).  

 Препарат Респіброн призначали для при-
йому обстежуваним пацієнтам згідно інструкції 
протягом 3 місяців, протягом перших 10 днів 
місяця пацієнти приймали препарат і 20 наступ-
них днів перерви. І через 10 днів після закінчен-
ня курсу прийому препарату збирали рото глот-
ковий секрет. 

 Всі отримані результати були статистич-
но оброблені з застосуванням непараметричного 
критерію U (Вилкинсона-Манна-Уітні). 

Результати: При спостереженні за ста-
ном здоров’я досліджуваних груп було встанов-
лено, що після хірургічного лікування хронічно-
го тонзиліту пацієнти скаржились на збільшення 
частоти захворювань верхніх дихальних шляхів, 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2017 100 

а саме ринітів, синуситів, фарингітів, бронхітів, 
також спостерігалась субатрофія слизових обо-
лонок глотки .В більшості пацієнтів визначався 
стан гіпоергії, за рахунок зниження місцевого та 
системного імунітету. Проведені дослідження 
показали, що застосування муко зальної вакци-
ни Респіброн протягом 3 місяців нормалізує клі-
тинний 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 ротоглотко-
вого секрету в пацієнтів з хронічним тонзилітом 
і після тонзилектомії, та знижує число інфек-
ційно-запальних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів в найближчому та віддалених періо-
дах після операції. 

Висновки: Використання Респіброну для 
імунореабілітації пацієнтів з хронічним тонзилі-
том та після тонзилектомії показало високу ефе-
ктивність і супроводжувалось стійким та доста-
тнім рівнем локального та системного імунітету, 
та настання стійкої ремісії. 

 
© О.І. Тинітовська, 2017 
 

 
 
 

Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРБІТИ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ  
 

Пухлини верхньощелепових синусів 
створюють проблему не лише для ранньої діаг-
ностики і відповідного лікування, а й для після-
операційної реабілітації пацієнтів.  

Значна поширеність раку параназальних 
синусів до початку лікування (ІІІ-ІV ст.) вияв-
лена у 65% випадків. Це в свою чергу вимагає 
проведення розширених операцій з видаленням 
кісткового каркасу обличчя, орбіти, м’яких тка-
нин, 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 заповнен-
ня порожнини гайморової пазухи. 

Великою проблемою залишається від-
новлення каркасної функції для очного яблу-
ка. Відсутність нижнього полюсу орбіти приз-
водить до опущення ока з порушенням функ-
ції зору, диплопією, висушування кон’юн-
ктиви 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 післяопера-
ційному періоді призводить до провисання і 
опущення ока. 

Нами запропонована методика реконст-
рукції з використанням титанової сітки. Пласти-
чність матеріалу дозволяє відновити кістковий 
фрагмент орбіти максимально наближено до 
індивідуальних анатомічних особливостей паці-
єнта. Окрім того, тим ж матеріалом вдається 

відновити кістковий фрагмент передньої стінки 
гайморової пазухи.  

Представлений клінічний випадок хворо-
го 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 носо-
вого ходу, з деструкцією нижньої стінки пазухи. 
Гістологія 04.06.13 – хордома. 11.06.13 – резек-
ція верхньої щелепи, орбіти, клітин решітчасто-
го лабіринту, з збереженням цілості піднебіння 
та альвеолярного паростка. Реконструкція орбі-
ти жувальним м’язом. Гістологія – морфологіч-
на 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 наяв-
ність «ями» в ділянці щоки справа, норицю з 
носовою порожниною, опущення правого ока, 
двоїння, постійною сльозотечою та почервонін-
ням. 27.10.2016 – реконструкція орбіти, щоки з 
використанням титанової сітки. 

 Результат цього типу операцій наочно 
демонструє добрий косметичний і функціональ-
ний ефект навіть у хворих з раніше проведеною 
променевою терапією, довготривалими клініч-
ними ознаками птозу очного яблука та рубце-
вими деформаціями обличчя. 

 
© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, 2017 
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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 от-

четливая тенденция к росту числа как острых, так 
и обострению хронических заболеваний верхних 
дыхательных путей (ВДП), являющихся наибо-
лее распространенными нозологическими фор-
мами. Основная нагрузка в лечении этих процес-
сов ложится на семейных врачей, педиатров и 
отоларингологов. Применяют комплекс лекарст-
венных средств, включающих местные антимик-
робные средства, антибиотикотерапию, НПВП 
нового поколения, мукоактивные средства, де-
конгестанты, антигистаминные препараты и то-
пические стероиды, антипиретики, анальгетики и 
другую симптоматическую терапию. 

В последние годы значительный интерес 
представляют препараты, которые повышают 
уровень неспецифических факторов общей за-
щиты (прежде всего уровень эндогенного ин-
терферона), местной резистентности (S-
иммуноглобулины, лизоцим, интерферон, про-
пердин), экстренно способны предотвратить 
развитие не только гриппа, но и всего спектра 
респираторных вирусных заболеваний. Среди 
таких препаратов есть интерфероны (гриппфе-

рон, чигаин), группа химиопрепаратов – индук-
торов интерферона (амиксин, арбидол, цикло-
ферон), бактериальные иммунокорректоры 
(ИРС 19, рибомунил, бронхомунал). Важным и 
новым направлением является элиминационная 
терапия, направленная на превентивное сниже-
ние вирусных и бактериальных патогенов на 
слизистых дыхательных путей в эпидемически 
опасные периоды. Одним из основных принци-
пов использования локальной иммунофармако-
терапии является необходимость доставки им-
мунокорректора в очаг поражения с целью воз-
действия на те иммунокомпетентные структуры, 
которые находятся в нем или участвуют в его 
формировании и элиминации. Местная фарма-
котерапия предполагает отсутствие или мини-
мальное влияние лекарственных веществ на 
различные органы и системы организма, то есть 
снижает лекарственную интоксикацию и воз-
можность развития лекарственной аллергии. 

Подводя итог, следует сказать, что разно-
образие форм применения иммуномодуляторов 
позволяет использовать их в каждом конкрет-
ном 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 катараль-

ного запалення слизової оболонки середнього 
вуха, як морфологічне відображення осередко-
вої реакції мукоперіоста при негнійних та гній-
них формах запалення. Тимпаносклеротичні 
зміни зустрічаються при будь-яких формах хро-
нічного середнього отиту і є ознакою доброякі-
сного перебігу хронічного запалення. Даний 
процес не є самостійною нозологічною одини-
цею і відображає певну клініко-морфологічну 
форму середнього отиту, що має свої клінічні 
особливості. Проявляється наявністю тимпанос-
клеротичних комплексів, що обмежують рухли-
вість ланцюга слухових кісточок і/чи барабанної 
перетинки, що призводить до зниження слуху. З 
огляду на причини виникнення даної патології 

та збільшення частоти уповільнених хронічних 
середніх отитів, слід очікувати зростання про-
явів тимпаносклерозу у населення. В той же час 
треба визначити, що поширеність тимпаноскле-
розу у хворих на хронічний середній отит не 
дуже значна. 

Ефективним способом лікування приглу-
хуватості при тимпаносклерозі є хірургічний. 
Залежно від його проявів і змін у середньому 
вусі проводилися одно- або багатоетапне ліку-
вання. У зв’язку зі щільним контактом тимпано-
склеротичних мас з барабанною перетинкою та 
слуховими кісточками, такі операції складні у 
технічному плані та можуть, внаслідок травма-
тичності, призводити до сенсоневральних 
ускладнень. 
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Метою нашого дослідження було визна-
чення прогностичних чинників сенсоневральних 
ускладнень у хворих на хронічний гнійний се-
редній отит з тимпаносклерозом у післяопера-
ційному періоді.  

 Нами було обстежено 30 пацієнтів, які 
знаходились на стаціонарному лікуванні у від-
діленні мікрохірургії вуха та отонейрохірургії 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка НАМН України». Вік хворих ко-
ливався від 18 до 62 років, з них 25 жінок та 5 
чоловіків. Групу порівняння складали 15 хворих 
на хронічний гнійний середній отит без тимпа-
носклерозу. Хворі на хронічний гнійний серед-
ній отит з тимпаносклерозом були розподілені 
на 2 групи в залежності від локалізації тимпано-
склеротичних мас у середньому вусі: ураження 
тимпанальної мембрани (17 осіб) та фіксація 
слухових кісточок (молоточка, ковадла, стреме-
нця) (13 осіб). Всім хворим проводилося аудіо-
метричне обстеження до лікування та у найбли-
жчі строки (через 1 міс.) після оперативного 

втручання. Хворим проводилися різні типи тим-
панопластики: 1 тип тимпанопластики чи одно-
моментна тимпанопластика з осікулопластикою. 

Після проведеного хірургічного лікування 
пацієнтів різних груп відмічалося поліпшення 
слухової функції з боку звукопровідного апара-
ту у всіх хворих. Однак, у хворих 2 групи з тим-
паносклерозом та фіксацією слухових кісточок у 
найближчі строки після хірургічного лікування 
спостерігалося погіршення функції звукосприй-
маючого апарату. 

Таким чином, аудіометрична оцінка хво-
рих на хронічний гнійний середній отит з тим-
паносклерозом до і після операції показала ви-
соку ефективність тимпанопластики щодо слу-
хової функції. Враховуючі підвищений ризик 
негативного впливу операції на завитку у хво-
рих з тимпаносклерозом та фіксацією слухових 
кісточок для досягнення оптимальних функціо-
нальних результатів необхідно проводити пере-
допераційну 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. Пато-
генез вестибулярної дисфункції досить склад-
ний, ушкоджуючи можуть викликати різномані-
тні порушення як у периферичному, так і в 
центральних відділах вестибулярного аналізато-
ра. Вестибулярний аналізатор дуже чутливий до 
ендогенних та екзогенних впливів. Це, в свою 
чергу, значно ускладнює диференціально-
топічну діагностику таких порушень, а також 
проведення адекватного лікування.  

В Україні внаслідок активізації військової 
діяльності, а також зростання терористичної 
активності збільшилися випадки мінно-
вибухових та інших травмам. В зв’язку з цим 
виникає необхідність ранньої діагностики та 
цілеспрямованого лікування пацієнтів з кохлео-
вестибулярною патологією, викликаною акус-
тичною та акубаротравмою. 

Постраждалі із зони проведення антите-
рористичної операції (АТО) часто скаржаться на 

запаморочення, порушення координації, закачу-
вання. Безпосередньо після акутравми, акубаро-
травми 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 кохлео-
вестибулярної 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 здій-
снювали за методикою, розробленою в ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-
ченка НАМН України» В.Г. Базаровим і А.І. 
Розкладкою, яка включала в себе дослідження 
стато-кінетичної стійкості, а саме статичної рів-
новаги з застосуванням методу кефалографії; 
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визначення стану динамічної рівноваги за ре-
зультатами «крокуючого» тесту Fukuda, ходи по 
прямій доріжці та флангової ходи; спонтанних 
вестибулярних реакцій: спонтанного, позицій-
ного і експериментального ністагму з викорис-
танням методу електроністагмографії за допо-
могою енцефалографа ЕЕG-8S (Угорщина). Ви-
користовувати експериментальні навантажува-
льні 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 вести-
було-вегетативних реакцій (ВВР).  

Аналіз показників, які відображають стан 
стато-кінетичної рівноваги дозволив встанови-
ти, що лише у 2 (4,0 % випадків) бійців АТО 
вони знаходились в межах нормальних значень, 
у 14 бійців (28,0 %) відмічалося порушення ста-
тичної рівноваги першого ступеня тяжкості (ін-
декс кефалографії (4,0±0,7) ум. од.), у 30 осіб 
(60,0 %) порушення статичної та динамічної 
рівноваги відповідало другому ступеню тяжкос-
ті (індекс кефалографії (5,4±0,4) ум. од.), а по-
рушення третього ступеня тяжкості виявлено у 
4 (8,0 %) пацієнтів (індекс кефалографії 
(7,3±1,2) ум. од.). Виявлені відхилення від нор-
ми флангової ходи та «крокуючого» тесту, ная-
вність спонтанного або позиційного ністагму 
(при відповідному анамнезі) можуть свідчити 
про ураження у обстежених бійців відповідної 
анатомічної ланки.  

Отримані результати комплексного об-
стеження стану вестибулярної системи дозво-
ляють зробити попередні висновки про те, що у 
значної частини постраждалих в зоні проведен-
ня 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 вестибуляр-
них реакцій. У 31 бійця АТО (62,0%) була вияв-
лена центральна вестибулярна дисфункція різ-
ного ступеня тяжкості, яка проявлялася невід-
повідністю між показниками експериментально-
го ністагму, дизритмічним ністагмом, наявністю 
«німих» полів. Поєднана вестибулярна дисфун-
кція, яка свідчить про ураження як периферич-
ного, так і центрального відділів слухового ана-
лізатора, була виявлена у 12 осіб (24,0 %). Аси-
метрія експериментальних реакцій була виявле-
на у 5 обстежених бійців (10,0%), що може вка-
зувати на наявність процесів субкомпенсації. 

Отже, після проведеного вестибуломет-
ричного обстеження центральна вестибулярна 
дисфункція (ЦВД) різного ступеня тяжкості бу-
ла 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 ве-
стибулярна дисфункція (ВДФ) – у 12 (24,0%) 
пацієнтів, асиметрія вестибулярної збудливості 
– у 5 (10,0%) хворих. Лише у 2 (4,0%) з обсте-
жених бійців вестибулярна функція була в ме-
жах нормальних показників.  

Таким чином, у 96,0% обстежених з акут-
равмою, які постраждали в зоні проведення 
АТО, виявлені порушення вестибулярної функ-
ції, виражені в різному ступені, у причому бі-
льшості з них (62,0%) мала місце центральна 
вестибулярна дисфункція, виражена в різному 
ступені. 

Вивчення стану вестибулярної функції у 
бійців АТО з акутравмою за даними стато-
кінетичної стійкості, спонтанних, експеримен-
тальних реакцій при обертальній пробі дозволяє 
виявити ознаки вестибулярних порушень у бі-
льшості з них. Своєчасна діагностика таких по-
рушень у вестибулярній системі сприятиме ці-
леспрямованому призначенню лікування даному 
контингенту хворих.  

Отримані дані сприяють поглибленню 
наших знань щодо розвитку кохлео-
вестибулярних 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 функціональ-

не порушення голосу, яке може бути обумовле-
не низкою факторів, в тому числі наявністю ди-
сфункції в структурах центральної регуляції 
діяльності гортані, що виникає зокрема в період 
гострого запалення верхніх дихальних шляхів, 
тривалого втомлення голосу, при наявності пси-
хотравмуючої ситуації та ін.. Функціональна 
афонія відноситься до функціональних дисфо-
ній, які супроводжуються гіпотонусним станом 
м’язів органа-ефектора голосоутворення – гор-
тані (М.И. Фомичев, 1949; Ю.С. Василенко, 
1978; Л.А. Зарицкий и соавт., 1984; Л.Б. Дмит-
риев 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 загаль-
ний отоларингологічний огляд, непряма лари-
нгоскопія з використанням фоніатричних тес-
тів, відеоларингостробоскопія. Відеоларинго-
стробоскопічне дослідження проводилося на 
відеоларингостробоскопі (“Karl Shtorz”, Німе-
ччина). 

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 функці-
ональних порушеннях голосу); гіпертонус вес-
тибулярнихскладок, іноді з формуванням псев-
доскладкового механізму голосоутворення. Іно-
ді у пацієнтів присутній здавлений псевдоголос 
(обумовлений гипертонусом вестибулярного 
відділу гортані). 

При проведенні відеоларингостробоско-
пічного дослідження нами виявлено, що у всіх 
пацієнток спостерігалася: відсутність, або знач-
не зниження амплітуди вібраторних коливань; 
відсутність симптомів «стробоскопічного ком-
форту»; відсутність, або значне ослаблення 
симптому «слизової хвилі»; змикання при спро-
бі фонації повне або частково відсутнє, полі-
морфна картина глоттісной щілини; гіпертонус 
вестибулярного відділу гортані, нерідко з наяв-
ністю псевдоскладкового механізму голосоут-
ворення. 

Слід зазначити, що наявність псевдоскла-
дкового механізму голосоутворення була вияв-
лена у 12 хворих із 21. 

Отже, проведене дослідження показало, 
що застосування сучасних інструментальних 
методик, таких як відеоларингостробоскопія 
дозволяє об’єктивізувати ларингоскопічну кар-
тину при функціональній афонії і визначити ос-
новні якісні критерії стробоскопічного дослі-
дження при цьому захворюванні, що сприяє то-
чному встановленню діагнозу. 
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ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ АФОНІЇ  
В ДИТЯЧОМУ І ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 
Однією з нозологічних форм функціона-

льних дисфоній є функціональна афонія, опи-
сана G. Bohme (1969) як істерична або психо-
генна афонія. За висловом Л.Б. Дмитриева та 
співавторів (1990), афонія – безголосся, яке 
обумовлене функціональною недостатністю 
голосових м’язів, зазвичай центрального похо-
дження. Як вказують автори, захворювання 

виникає у людей з лабільною нервовою систе-
мою під впливом стресових ситуацій (А.Т. Ря-
бченко, 1964; Л.Б. Дмитриев и соавт. 1990, Т.А. 
Шидловська, 2007, 2011). За класифікацією 
Т.А. Шидловської та співавторів (2010), функ-
ціональна афонія є функціональним порушен-
ням голосу, що супроводжується гіпотонусом 
вокальних м’язів. 
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Метою даної роботи став аналіз даних 
фоніатричного дослідження та результатів про-
веденого лікування пацієнтів-підлітків з функ-
ціональною афонією.  

Під нашим наглядом знаходилися 15 па-
цієнтів у віці від 12 до 16 років з діагнозом фун-
кціональна афонія. Слід зазначити, що серед 
них було лише 3 особи чоловічої статі. Всі паці-
єнти звертались зі скаргою на відсутність голо-
су. Пацієнтам проводився загальний отоларин-
гологічний огляд, непряма ларингоскопія з ви-
користанням фоніатричних тестів, відеоларин-
гостробоскопія, електроенцефалографія, реоен-
цефалографія. 

При проведенні непрямої ларингоскопії 
було виявлено, що змін запального характеру в 
гортані немає, голосові складки, рівні, білі. Зве-
ртає увагу, що у всіх пацієнтів спостерігається 
гіпертонус вестибулярного відділу гортані при 
спробі фонації, причому у 10 з обстежених мав 
місце псевдоскладковий механізм голосоутво-
рення. Голосова функція у всіх була відсутня, 
але мав місце звучний кашель. У пацієнтів з 
псевдоскладковим механізмом голосоутворення 
мав місце здавлений шепіт з характерним приз-
вуком вестибулярних складок. 

При проведенні відеоларингостробоско-
пічного дослідження (відеоларингостробоскоп 
“Karl Shtorz”, Німеччина), відмічалося наступне: 
слизова гортані запально не змінена, аддукція та 
абдукція присутні, повна відсутність вібратор-
них коливань голосових складок, змикання при 
спробі фонації досягається, в усіх випадках – 
гіпертонус вестибулярних складок, формування 
псевдоскладкового механізму голосоутворення 
– у 10 пацієнтів.  

Також проводилося електроенцефалогра-
фічне 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 да-
ними електроенцефалографії у всіх пацієнтів 

мало місце подразнення коркових структур го-
ловного мозку, у 5 – подразнення коркових та 
діенцефальних структур головного мозку.  

За даними анамнезу, ЛОР-огляду, фоніат-
ричного огляду, відеоларингостробоскопічного 
обстеження пацієнтам був встановлений діагноз 
функціональна афонія. 

Всім пацієнтам було призначено заспокій-
ливі засоби для стабілізації стану ЦНС, в деяких 
випадках ноотропні препарати. Також всім паці-
єнтам був призначений курс фонопедичної тера-
пії за методикою, яка використовується у фоно-
педичному кабінеті ДУ «Інститут отоларинголо-
гії ім. О.С. Коломійченка НАМН України». 

Після відновлення голосової функції па-
цієнтам проводилася відеоларингостробоскопія. 
За даними дослідження у всіх пролікованих на-
ми хворих мали місце вібраторні коливання, 
повністю був відсутній гіпертонус вестибуляр-
них складок, наявний при попередніх дослі-
дженнях. 

Отже, проведення курсу фонопедичної 
терапії (при необхідності на фоні медикаменто-
зного лікування) за наведеною вище методикою 
призводить до повного відновлення голосової 
функції, а за результатами відеоларингостробо-
скопії – повного відновлення вібраторних коли-
вань і нормалізації тонусу вестибулярного від-
ділу гортані. При необхідності при наявності 
змін за даними додаткових обстежень (РЕГ, 
ЕЕГ, консультації спеціалістів) фонопедія здій-
снюється на фоні системної медикаментозної 
терапії. 

 На нашу думку, при втраті голосової фу-
нкції і безуспішності його відновлення на про-
тязі 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. Про-
ведення цілеспрямованого спеціального курсу 
фонопедичної терапії приводить до повного ві-
дновлення голосової функції у таких випадках. 

 
© Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Л.А. Тринос, Т.Г. Іванченко, 2017 
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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 виробниц-
тва зберігається і тенденція до зростання числа 
осіб з професійною приглухуватістю. При цьому 
провідним шкідливим фактором на підприємст-
вах залишається інтенсивний виробничий шум, 
який впливає на організм працівників різних 
професій у поєднанні з іншими факторами ви-
робничого 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 слу-
хової системи, в т.ч. стовбуромозкові. Тому є 
актуальним дослідження стану центральних 
відділів слухового аналізатора даного континге-
нту працівників. 

Не викликає сумніву цінність методу – 
реєстрація коротколатентних слухових викли-
каних потенціалів (КСВП), як об’єктивного еле-
ктрофізіологічного тесту в клінічній практиці, 
для оцінки функціонального стану провіднико-
вих структур і стовбуромозкових відділів слу-
хового аналізатора. Цей метод дозволяє досто-
вірно виявити порушення у функціонуванні 
центральних структур слухового аналізатора.  

Однак, робіт присвячених дії виробничо-
го шуму на центральні структури слухового 
аналізатора за даними (КСВП) у робітників 
харчової промисловості нами не знайдено. То-
му має сенс дослідження часових характерис-
тик КСВП у робітників «шумових» професій 
різних професійних груп харчової промислово-
сті, зокрема, операторів автоматизованого роз-
ливу 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. 

Результати вимірювань оцінювали відповідно до 
діючих державних санітарних норм.  

Нами було проведено дослідження функ-
ції центральних відділів слухового аналізатора у 
37 працівників «шумових» професій ПАТ «Обо-
лонь» (переважно оператори з розливу безалко-
гольних 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 викорис-
танням загальноприйнятої методики за допомо-
гою аналізуючої системи «Eclipse» фірми 
«Interacoustics» (Данія). Найбільш інформатив-
ними і часто використовуваними при цьому є 
величини часових характеристик КСВП, зокре-
ма їх латентних періодів піків (ЛПП) та міжпі-
кових інтервалів (МПІ). Найбільш інформатив-
ними в діагностиці порушень в стовбуромозко-
вих структурах слухового аналізатора є ЛПП V 
хвилі та МПІ I-V КСВП. 

В ході гігієнічної оцінки умов праці опе-
раторів з розливу напоїв встановлено, що прові-
дним шкідливим фактором виробничого середо-
вища даної групи працівників є шум. Виявлено 
перевищення допустимих рівнів шуму на 1-11 
дБА. Також виявлено відхилення від норматив-
них величин на окремих робочих місцях пара-
метрів мікроклімату і показників важкості і на-
пруженості праці. 

За даними реєстрації КСВП у обстежува-
них працівників «шумових» професій були ви-
явлені порушення у функціонуванні стовбуро-
мозкових структур слухового аналізатора, що 
проявлялося у змінах форми отриманої кривої (у 
вигляді певної її згладженості, меншої ампліту-
ди деяких піків, зміни часових характеристик 
компонентів – їх подовження). Як правило, такі 
зміни були симетричними. 

Нами було проведено аналіз середньоста-
тистичних значень часових характеристик 
КСВП (ЛПП та МПІ) обстежених працівників та 
виконано порівняльний аналіз з контрольною 
групою. Проведені дослідження виявили, що у 
досліджуваних працівників «шумових» профе-
сій 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 контро-
льній 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 стовбу-
ромозковому відділі слухового аналізатора у 
обстежених працівників. 

Про порушення у стовбуромозкових 
структурах слухового аналізатора у обстежених 
працівників «шумових» професій свідчить і дос-
товірне збільшення (t=3,6; P<0,01) міжпікових 
інтервалів I-V КСВП у основній групі в порів-
нянні з контрольною (4,14±0,04 мс та 3,96±0,03 
мс відповідно). 

Отже, у робітників «шумових» професій 
харчової промисловості, згідно проведених дос-
ліджень, страждають і стовбуромозкові струк-
тури 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 робітни-
ків, які зазнають впливу шуму та інших факто-
рів виробничого середовища, мають місце фун-
кціональні зміни в стовбуромозкових структу-
рах слухового аналізатора.  

Виявлені порушення в стовбуромозкових 
структурах обстежених робітників очевидно 
пов'язані з впливом виробничих факторів, і в 
першу чергу шуму. Результати проведених дос-
ліджень поглиблюють наші знання щодо проце-
сів, які відбуваються у центральних відділах 
слухового аналізатора при дії виробничого шу-

му і будуть сприяти підвищенню якості діагнос-
тики СНП шумового ґенезу у робітників харчо-
вої промисловості, в першу чергу операторів з 
розливу напоїв, та ефективності проведення лі-
кувально-профілактичних заходів у таких пра-
цівників. 

Висновки: 
Провідним шкідливим фактором вироб-

ничого середовища операторів з розливу напоїв 
є шум. Зафіксовано перевищення допустимих 
рівнів шуму на більшості робочих місць опера-
торів з розливу на 1-11 дБА. 

За даними КСВП виявлено порушення в 
стовбуромозкових структурах слухового аналі-
затора 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, стру-
ктур слухового аналізатора у обстежених робіт-
ників, що, очевидно, обумовлено дією на них 
інтенсивного виробничого шуму та інших фак-
торів виробничого середовища, зокрема, не-
сприятливого мікроклімату, несприятливих 
умов праці за показниками важкості та напру-
женості праці.  

Отримані дані щодо функціонального 
стану стовбуромозкових структур слухового 
аналізатора поглиблюють розуміння особливо-
стей патогенезу професійної СНП і можуть бу-
ти використані при проведенні профілактичних 
медичних оглядів, вирішенні питань трудової 
експертизи робітників «шумових» професій та 
проведенні лікувально-профілактичних захо-
дів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЦНС У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ  
ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ШУМОВОГО ТА СУДИННОГО ГЕНЕЗУ 

 
До тепер одним із основних етіологічних 

факторів в розвитку сенсоневральної приглуху-
ватості (СНП) є шумовий вплив та серцево-
судинні захворювання на що вказували багато 
авторів (Ю.В. Кундієв та співав., 2008; Н.В. Ре-
занова и соавт., 2017; А.А. Белоусов, 2017; Д.І. 
Заболотний та співав., 2011; Fetoni, 2009; 
Flizabeth, 2009; Khrabrikov, 2012 та ін.). 

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. Шидловсь-
кої, В.А. Гвоздевского та ін., 2017 дана характе-
ристика і центральних відділів слухового аналі-
затора за даними слухових викликаних потенці-
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алів коротколатентних (КСВП) та довголатент-
них (ДСВП). 

В ряді робіт показано і значення електро-
енцефалографії (ЕЕГ) при СНП (Т.В. Шидлов-
ська та співавт., 2006; М.С. Козак, 2006; Т.А. 
Шидловська, В.Н. Герасименко, 2010; Т.А. Ши-
дловська, 2011 та ін.). 

При цьому відомо, що СНП негативно 
впливає на якість життя, особливо з помірно 
вираженим порушенням функції звукосприй-
няття, коли виникають утруднення в спілкуван-
ні 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 да-
ними ЕЕГ у хворих з помірно вираженою СНП 
шумового та судинного ґенезу і провести їх по-
рівняльний аналіз, що буде сприяти підвищен-
ню якості діагностики та ефективності лікуван-
ня.  

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. Кон-
тролем слугували 15 здорових нормальночую-
чих осіб віком (18-30) років. Всього було обсте-
жено 75 осіб. 

Аудіометричне обстеження та досліджен-
ня часових характеристик КСВП і ДСВП і ЕЕГ 
виконували за загальноприйнятими методиками. 

Проведені дослідження дозволили вияви-
ти наступне. За даними порогової аудіометрії у 
досліджуваних хворих обох груп мало місце 
обмежене порушення слуху по типу звукосп-
рийняття переважно в області мезіобазальної 
частини завитки. Зазначимо також, що при 
практично однакових порушеннях слуху за да-
ними порогової тональної аудіометрії у хворих с 
СНП шумового ґенезу мали місце більш вира-
жені зміни в показниках мовної аудіометрії за 
тестом Г.Н. Гринберга, Л.Р. Зиндера. 

Крім того, практично при однакових по-
казниках 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 шу-
мового ґенезу порівняно з хворими з СНП су-
динного походження. Про це свідчили достовір-

не подовження ЛПП V хвилі КСВП та МПІ I-V і 
латентного періоду (Р<0,05) N2 ДСВП порівня-
но з нормою. 

Всі досліджувані хворі обох груп відміча-
ли скарги на проблеми в спілкуванні, часто під-
вищену дратівливість, порушення сну, шум у 
вухах, запаморочення, головний біль тощо, що 
відбивалося на якості їх життя. 

За даними ЕЕГ виявлено, що в усіх хво-
рих з помірно вираженою СНП як судинного, 
так і, особливо, шумового ґенезу мали місце 
явища подразнення коркових структур головно-
го мозку. Про це свідчили наявність гострих 
піків хвиль та достовірне (p<0,05) збільшення 
відсоткового вмісту бета-ритму у скроневих ві-
дведенні 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 виражени-
ми порушеннями в коркових структурах голов-
ного мозку за даними ЕЕГ були у хворих з СНП 
шумового походження. 

Крім того, у хворих з СНП шумового ґе-
незу, у 26,6% випадків мала місце і дисфункція 
в діенцефальних та діенцефально-стовбуро-
мозкових структурах головного мозку. 

На ЕЕГ у таких хворих мала місце поява 
високоамплітудних і гострих хвиль, білатераль-
но асинхронних спалахів аномальних потенціа-
лів, а також нерегулярних повільних хвиль. 

Таких хворих зазвичай турбували пору-
шення сну, збудливість, запаморочення, вушний 
шум, тяжкість в області потилиці та ін. 

Результати проведених досліджень свід-
чить про доцільність враховування даних про 
стан ЦНС за показниками ЕЕГ при діагностиці 
та лікуванні хворих з СНП шумового та судин-
ного ґенезу. Це буде сприяти проведенню цілес-
прямованого лікування хворих з помірно вира-
женою 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, осо-
бливо 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,  
2017 
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРЕЛАКРИМАЛЬНИЙ ДОСТУП  
ПРИ ЕНДОСКОПІЧНІЙ ЕНДОНАЗАЛЬНІЙ ГАЙМОРОТОМІЇ 

 
Ендоскопічні доступи в хірургії верхньо-

щелепної пазухи на сьогоднішній день широко 
впроваджені в практику отоларинголога. Роз-
ширення природного сполучення пазухи в сере-
дньому носовому ході із застосуванням бокової 
оптики та вигнутих інструментів на на даний 
час є рутинною операцією при різних формах 
верхньощелепних синуситів, а також для вида-
лення деяких новоутворень. В той же час при 
ендоскопічних доступах через середній носовий 
хід прелакримальна бухта пазухи є «сліпою» 
зоною для жорстких ендоскопів з боковим огля-
дом і недосяжна для стандартних вигнутих ін-
струментів. Використання фіброскопів в значній 
мірі вирішує проблему візуалізації прелакрима-
льної бухти, але видалення патологічно зміне-
них тканин з цієї ділянки в ряді випадків зали-
шається проблематичним. Традиційний ендос-
копічний доступ через передню стінку верх-
ньощелепної пазухи пов’язаний з можливістю 
травми альвеолярних гілок інфраорбітального 
нерва, що призводить до втрати чутливості в 
зоні його іннервації та виникненню інших нев-
рологічних симптомів (парестезії, стійкий бо-
льовий синдром). Ефективним ендоназальним 
доступом при пухлинах з локалізацією в будь-
яких відділах пазухи, в тому числі і в прелакри-
мальній бухті та в ділянці передньої стінки (при 
її повному збереженні) є ендоскопічна медіаль-
на максіллотомія, яка за радикальністю відпові-
дає майже гайморотомії за Денкером. В той же 
час ендоскопічна медіальна максіллотомія в 
класичному виконані може привести до розвит-
ку синдрому «пустого» носа. В зв’язку з цим на 
сьогоднішній день розробляються нові малоін-
вазивні і в той же час ефективні ендоназальні 
підходи в ендоскопічній хірургії верхньощелеп-
ної 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 мукоперіо-
стального клаптя заднього краю розрізу разом із 
гачкоподібним відростком, який видаляється 
лише за умови його патологічних змін. За необ-
хідності природне сполучення верхньощелепної 
пазухи розширюється по ходу півмісяцевої щі-
лини. Кістковими викушувачами, борами чи 

долотами знімається кістковий масив навколо 
носослізного каналу та вперед від нього, розк-
риваючи прелакримальну бухту, носослізний 
канал при цьому зберігається. При необхідності 
доступ може бути розширеним до дна порожни-
ни носа. Під контролем стандартних ендоскопів 
виконується втручання в будь-яких відділах па-
зухи, за необхідності зняття кортикального ша-
ру кісткової стінки пазухи в місці прикріплення 
пухлини застосовуються ендоназальні бори. Ро-
зріз слизової оболонки в кінці операції зашива-
ється. 

Зазначений доступ в 2016 році впрова-
джено в роботу в Центрі патології ЛОР органів 
Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС. З 2016 року 
виконано 127 ендоскопічних операцій на гаймо-
рових пазухах, з них 116 ендоназальних ендос-
копічних 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 при-
воду поліпозного верхньощелепного синуситу – 
1, мукоцелє верхньощелепного синуса – 1, ін-
вертованої папіломи верхньощелепного синуса 
– 1. Всі операції виконані в запланованому 
об’ємі, досягнуто цілі втручання. Ускладнень 
під час втручання та в післяопераційному періо-
ді не було. 

Ендоскопічний прелакримальний доступ 
технічно більш складний, порівняно з ендоско-
пічною гайморотомією через середній носовий 
хід, і застосовується в окремих випадках, при 
необхідності видалення кіст, поліпів чи пухлин 
із прелакримальної бухти пазухи під ендоскопі-
чним контролем. Прелакримальний доступ до-
зволяє ефективно оперувати в важкодоступних 
ділянках пазухи навіть з використанням агреси-
вних інструментів, без застосування радикаль-
них хірургічних підходів, що пов’язані із пере-
тином носослізного каналу чи альвеолярних 
гілок інфраорбітального нерва. Застосування 
прелакримального доступу дозволяє чітко іден-
тифікувати та розширювати природне сполу-
чення гайморової пазухи (в деяких випадках 
повністю зберігаючи гачкоподібний відросток) 
і, таким чином, забезпечує кращий функціона-
льний 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 впрова-
дження медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги в системі Мі-
ністерства охорони здоров’я України» та «Уні-
фікованої методики з розробки локальних про-
токолів медичної допомоги для закладів охоро-
ни 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 ме-
тодики з розробки клінічних настанов, медич-
них стандартів, уніфікованих клінічних прото-
колів та локальних протоколів медичної допо-
моги на засадах доказової медицини. 

На кафедрі оториноларингології НМАПО 
імені П.Л. Шупика на циклах спеціалізації та 
підвищення кваліфікації лікарів з питань профі-
лактики, діагностики та лікування пацієнтів із 
отоларингологічними захворюваннями у про-
грами післядипломної підготовки отоларинго-
логів включено вивчення адаптованих клінічних 
настанов та уніфікованих клінічних протоколів, 
затверджених МОЗ № 916 від 30.12.2015. На 
даний час в отоларингології підготовлено і за-
тверджено за цими вимогами «Уніфікований 
клінічний протокол первинної, вторинної (спе-
ціалізованої) та третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги. Гострий риносинусит» 
(№ 85 від 11.02.2016). Цей протокол виклада-
ється 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 зрозумі-
ти 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 та-
ким, щоб держава могла гарантувати його вико-
нання. Тому уніфікований клінічний протокол – 
це як мінімальний і одночасно гарантований 
стандарт якості надання медичної допомоги. 
Тобто, якщо пацієнту не виконано те, що зазна-
чено в уніфікованому клінічному протоколі, то 
мови про надання адекватної медичної допомо-
ги йти не може. Уніфікований клінічний прото-
кол – це «узагальнені вимоги» по країні. 

Локальний протокол принципово відріз-
няється від уніфікованого тим, що він повністю 

має бути інтегрований у діяльність того чи ін-
шого закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), для якого 
він стане локальним стандартом з маршрутом 
пацієнта. Локальний протокол може відрізняти-
ся від уніфікованого, якщо для цього наведено 
письмові аргументи. В кожній лікарні уніфіко-
ваний клінічний протокол працює лише тоді, 
коли він створений з врахуванням як уніфікова-
ного протоколу так і можливостей закладу. Ло-
кальний протокол – це єдиний інструмент впро-
вадження уніфікованого протоколу в практику. 

Адаптована клінічна настанова є зрізом 
актуальних наукових знань за проблемою. Тоб-
то по суті – це систематично опрацьовані літе-
ратурні дані у вигляді систематичних оглядів, 
зокрема метааналізів, а також з окремих пер-
винних наукових публікацій. Найголовніша ви-
мога – це систематичний пошук і критична оці-
нка виявлених публікацій, все це зводиться в 
один документ і формується настанова. У роз-
винених країнах настанови вважаються актуа-
льними близько 3 років, і у разі появи нових 
значимих доказів настанова може бути перегля-
нута достроково. Проте це не означає, що вона 
має бути змінена. Вона просто має бути перег-
лянута й оновлена за потреби. Інформація, наве-
дена в адаптованій клінічній настанові, дозволяє 
нам обмежити максимальну якість медичної 
допомоги. І всі процедури та втручання, які 
проводяться, окрім того, що написано в адапто-
ваній клінічній настанові, слід тлумачити як 
зайві, недоцільні, необґрунтовані, якщо для цьо-
го немає відповідного підтвердження в історії 
хвороби. 

Є уявлення про мінімальний рівень меди-
чної допомоги – уніфікований клінічний прото-
кол, і є уявлення про те, в якому напрямку необ-
хідно розвивати медичну допомогу, її ресурси, 
матеріально-технічне забезпечення тощо – адап-
тована клінічна настанова. 

Лікарня має забезпечити пацієнту медич-
ну допомогу згідно з вимогами уніфікованого 
клінічного протоколу. Але дуже часто лікарня 
цього зробити не може за з огляду на свої мож-
ливості. Тому локальний протокол – це не зав-
жди документ одного ЗОЗ. Це може бути доку-
мент декількох ЗОЗ. Локальний протокол за-
тверджується наказом головного лікаря і 
обов’язково погоджується органом управління 
охорони здоров’я регіонального рівня, зазвичай 
обласного. Відповідно, і закупівля медичних 

http://www.apteka.ua/article/244837
http://www.apteka.ua/article/244837
http://www.apteka.ua/article/244837
http://www.apteka.ua/article/244837
http://www.apteka.ua/article/244837
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послуг незалежно від форми власності ЗОЗ мо-
же бути виправданою, якщо в державних і ко-
мунальних закладах неможливо надати допомо-
гу в обсягах, визначених уніфікованим клініч-
ним протоколом. За законодавством ЗОЗ зо-

бов’язаний розробляти локальний протокол із 
метою забезпечення впровадження вимог галу-
зевих стандартів, а також удосконалювати його 
відповідно до нових доказів ефективності меди-
чних 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 пе-

редбачає санацію патологічного процесу, ство-
рення умов для самоочищення синуса та малоі-
нвазивність втручання. Одна із важливих скла-
дових малоінвазивності – це максимально оща-
дливе відношення до мукоперіосту синуса в ді-
лянках, які задіюються при синусліфтингу та 
дентальній імплантації, що в останній час стає 
все більш актуальним. Особливо складно сану-
вати при ендоринохірургічних підходах прелак-
римальну та передньо-медіальні відділи альвео-
лярної бухти. 

З метою оптимізації вибору хірургічного 
доступу до верхньощелепного синуса, нами в 
отоларингологічному відділенні державної нау-
кової установи «Науково-практичного центру 
профілактичної та клінічної медицини» держав-
ного управління справами було проконсульто-
вано і вивчено за даними 3D конусної 
комп’ютерної томографії приносових пазух 
співвідношення основних анатомічних утворень 
медіальної стінки та альвеолярної бухти верх-
ньощелепної 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 уне-
можливлює огляд її медіальних ділянок через 
антростому в середньому носовому ході. У бі-
льшості випадків медіальна межа прелакрима-
льної бухти розміщувалась на одному рівні із 
латеральною стінкою носової порожнини в ді-
лянці прикріплення нижньої носової раковини – 
54,8%, в 4,7% випадків – медіальніше, а у 40,5% 
– медіальна межа знаходилась назовні від вказа-

ного рівня. Глибина прелакримальної бухти в 
середньому становила 6,3±2,7 мм. 

Аналізуючи анатомічні особливості роз-
ташування прелакримальної бухти, відмічено 
обмеженість її візуального контролю ригідними 
ендоскопами при антростомії через середній 
носовий хід. Достатня візуалізація прелакрима-
льної бухти забезпечується при формуванні дос-
тупу до неї на рівні прикріплення переднього 
краю нижньої носової раковини (прелакрималь-
ний доступ), при цьому відстань від місця дос-
тупу до передньої межі верхньощелепного си-
нуса складає 5,7±2,7 мм. При такому хірургіч-
ному підході прелакримальна бухта є повністю 
доступна для традиційних інструментів та огля-
ду за допомогою ендоскопу з кутом оптичної 
вісі до 30ᵒ. 

Необхідно відмітити, що нижня межа ро-
зширення доступу до вказаної ділянки на рівні 
прикріплення нижньої носової раковини, для 
уникнення додаткового травмування періосту, 
має бути на 5 мм вище від дна носової порож-
нини. Ця відстань визначена на основі дослі-
дження розміщення остеопластичного матеріалу 
у стоматологічних пацієнтів після синусліфтин-
гу. 

Складною для санації ділянкою верхньо-
щелепного синуса є медіальна частина прелак-
римальної бухти. В переважаючої більшості ви-
падків відмічається, що її медіальні відділи роз-
міщені медіальніше вертикального рівня медіа-
льної стінки синуса (97,7% вимірів) і середнє 
відхилення альвеолярної бухти досередини від-
носно рівня медіальної стінки верхньощелепно-
го синуса склало 4,3±2,4 мм (максимальне від-
хилення - 10,3 мм). Виявлені особливості будо-
ви синуса підтверджують неможливість візуа-
льного контролю за санацією патологічного 
процесу у вказаних ділянках під час формування 
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хірургічного доступу навіть через широку ан-
тростому в середньому носовому ході. 

Висновки: Повна візуалізація стінок пре-
лакримальної бухти та передньо-медіальних 
відділів альвеолярної бухти при доступі через 
антростому в середньому носовому ході у пере-
важній більшості випадків проблематична. 

Для досягнення надійної візуалізації вка-
заної ділянки, перевагу слід надати інтраназаль-
ному прелакримальному підході чи комбінова-
ному доступу з використанням трансвесибуляр-
ного чи інфратурбінального введення кутового 
ендоскопа з виконанням інструментальних ма-
ніпуляцій через антростому. 

Ендоназальний прелакримальний доступ 
слід виконувати на рівні прикріплення перед-
нього краю нижньої носової раковини, при 
цьому зважати на можливість розширення до-
переду від вказаного орієнтиру до 5,7 мм, а 
донизу – до рівня 5 мм вище дна носової поро-
жнини. 

Для виконання ревізії прелакримальної та 
альвеолярної бухт при доступі через антростому 
слід використовувати інструментарій що має 
форму, яка б дозволила при введенні через роз-
ширений 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 профілак-
тиці, розпізнаванні та лікуванні гнійних проце-
сів глибоких клітковинних просторів шиї, за-
хворюваність 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 розвит-
ку небезпечних ускладнень – пневмонія, медіас-
тиніт, сепсис, тромбози судин, кровотеча, полі-
органна недостатність, тощо. Особливо небез-
печними є гнійно-некротичні флегмони шиї 
(ФШ), які характеризуються швидкоплинним 
перебігом та вираженим інтоксикаційним синд-
ромом і нерідко закінчуються летально. 

Разом з тим, немало питань ефективного 
лікування цієї патології на сьогодні залишають-
ся дискусійними. Серед них: вибір доступу до 
гнояків шиї, методика ведення післяопераційної 
рани, використання «відкритого» чи «закрито-
го» способів дренування розкритих абсцесів чи 
флегмони, визначення необхідного об’єму резе-
кції тканин під час втручання та при планових 
ревізіях рани, доцільності превентивних втру-
чань для попередження розвитку медіастиніту, 
тривалості очікування ефекту від консерватив-
ної терапії, тощо. 

Незважаючи на існуючі розбіжності у ви-
борі способу оперативного втручання, доміную-
чою методикою лікування ФШ залишається від-

крите хірургічне втручання з обов’язковою са-
нацією, дренуванням і післяопераційною інтен-
сивною антибактеріальною та дезінтоксикацій-
ною терапією. Але ефективність традиційної 
методики відкритого ведення рани при гнійно-
септичних процесах на даний час є предметом 
дискусії серед хірургів. На основі більш ніж 20-
річного досвіду оперативних втручань у клініці 
оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупи-
ка ми прийшли до висновку про необхідність 
впровадження нових методик оперативного 
втручання, зокрема, так званих «закритої» і 
«комбінованої». Звісно, що саме хірургічне лі-
кування має проводитись з урахуванням сучас-
них вимог гнійної хірургії і полягати у розкритті 
гнійного осередка, некректомії та дренування 
рани широкими, як правило, множинними роз-
різами з ревізією всіх уражених запаленням клі-
тковинних просторів шиї; включаючи, при не-
обхідності, медіастинотомію та дренування ме-
жистіння.  

Ми провели ретроспективний аналіз ефе-
ктивності лікування 135 пацієнтів з гнійно-
септичними 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 гній-
ного осередку з урахуванням анатомічних особ-
ливостей локалізації гнійника та наступним 
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дренуванням гнійної порожнини. Рану залишали 
відкритою. У післяопераційному періоді прово-
дилися щоденні перев’язки із промиванням, 
дренуванням рани турундами із антисептиком. 
У пацієнтів основної групи застосували «закри-
ту» або «комбіновану» методику ведення рани. 
З метою підвищення ефективності санації ран 
після розкриття гнійних процесів глибоких кліт-
ковинних просторів шиї використовували метод 
пасивного проточно-відтокового лаважу, який 
полягає у дренуванні глибоких сліпих кишень 
гнійника спареними поліхлорвініловими труб-
ками, з розташуванням їх у краніальному та ка-
удальному напрямах, таким чином, щоб кінці 
останніх досягали зони локалізації первинного 
вогнища та шляхів поширення гнійного проце-
су. Слід зазначити, що з огляду на близьке роз-
ташування магістральних судин при ФШ, ми 
використовували виключно м’які поліхлорвіні-
лові трубки середнього діаметру. Зовнішні кінці 
дренажів ми виводили назовні через окремі кон-
трапертури і фіксували двома (внутрішнім та 
зовнішнім) швами до шкіри. При цьому, для 
попередження просочування промивної рідини 
через шви, цервікотомну рану зашивали герме-
тично. В одну із трубок крапельним методом 
вводили розчин антисептику, через іншу здійс-
нювався 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 ви-
падках (масивні гнійно-некротичні процеси), 
незалежно від радикальності первинного опера-
тивного 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 вторин-
ною 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 поверх-
ні рани та появи грануляцій, попередження гру-
бих деформуючих післяопераційних рубців, які 
виникають після відкритого ведення рани.  

Отримані результати застосування такої 
методики свідчать, що у порівнянні із класич-
ною методикою,удосконалені методи хірургіч-
ного лікування ФШ сприяють більш швидкій 
елімінації збудника, очищенню рани і змен-
шенню термінів перебування хворого у стаціо-
нарі. 

 
© В.О. Шкорботун,  С.О. Лакиза, 2017 

 
 
 
 

 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, демонстру-
ється обмеженнями повсякденної активності 
особи (догляд за собою та хатні справи, перемі-
щення 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 показника-
ми функції зовнішнього дихання і суб’єктивним 
відчуттям нестачі повітря у хворого, його спро-
можністю виконувати навіть незначні динамічні 
м’язеві навантаження. Це пояснюється склад-

ним ланцюгом негайних та довгострокових ме-
ханізмів компенсації організму у відповідь на 
обмеження здатності системи зовнішнього ди-
хання 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 ходь-
би (6-MWT).  

Дослідження фізичної адаптованості за 
допомогою 6-хвилинного тесту ходьби було ви-
конано 34 хворим (31 жінки і 3 чоловіка) з дво-
бічними руховими розладами гортані, що мали 
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обструктивним тип дихальної недостатності 
віком від 22 до 69 років та перебували на стаці-
онарному лікуванні у відділенні РВХ ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломій-
ченка НАМН України». Першу групу (n=16) 
становили хворі з легким та помірним (ОФВ1 
79-50%) ступенем вентиляційних порушень об-
структивного типу, другу групу (n=18) з важким 
та вкрай важким (ОФВ1 <35-50%) ступенем да-
них порушень. Тест 6-хвилинної ходьби (6-
MWT) застосовувався згідно до стандартного 
протоколу American Thoracic Society (2002). Па-
цієнти були проінструктовані стосовно мети 
тесту, їм було запропоновано здійснювати ходь-
бу на відстані (з виміряною довжиною) у влас-
ному темпі протягом 6 хвилин. Пацієнтам при 
необхідності було дозволено зупинятись та від-
почивати під час тесту, при змозі з подальшим 
продовженням ходьби. Для порівняння викори-
стовувались величини отримані при підрахунку 
згідно рекомендованих формул обчислення про-
гнозованої 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 диха-
льної недостатності нами було обрано оціню-
вання задишки у пацієнта до та після проведен-
ня функціонального тесту. Оцінка задишки 
здійснювалася за 10-бальною шкалою за Бор-
гом. 

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 ре-
зультатами 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 згід-
но затверджених формул нормою. У 7-х 
(43,75%) пацієнтів 1-ї групи пройдена відстань 
була нижча від заданої на >45,0% . Після вико-
нання 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 по-
мірну, 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 6-
хвилинного тесту ходьби середнє значення 

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 фун-
кціонального 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 максима-
льну. При аналізі отриманих даних були врахо-
вані 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 наванта-
жень. Це є результатом обмеження руху діафра-
гми та ослабленням дихальної мускулатури у 
людей з ожирінням та метаболічними змінами, 
що зменшують утилізацію кисню тканинами. 
Таким чином, зменшуючи адаптаційні можли-
вості 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 ком-
пенсаторних механізмів у даного контингенту 
навіть при умові відносно невеликих знижень 
параметрів ОФВ1. Зміна характеру диспное ви-
значається 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 деком-
пенсацію організму. Також характеристика за-
дишки хворими у бік максимальної визначаєть-
ся у більшості випадків як результат дезадапта-
ції. 

Таким чином, застосування 6-хвилинного 
тесту ходьби дає змогу оцінити ступінь компен-
сації дихальних порушень з врахуванням на-
пруженості та ефективності адаптаційно-
компенсаторних механізмів у пацієнтів з рухо-
вими розладами гортані при виконанні динаміч-
ного фізичного навантаження. Показники функ-
ціонального тесту слід розглядати у взає-
мозв’язку з величинами індексу маси тіла хво-
рого, що дасть можливість враховувати гемоди-
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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 ін-
фекційних захворювань і можуть стати причи-
ною запалення горла (фарингіт). Фарингіт – запа-
льне захворювання слизових оболонок і глибин-
них структур глотки. Гострий біль в горлі, яка 
характерна для таких станів як фарингіт, тонзиліт 
і ларингіт, відноситься до однієї з найбільш по-
ширених скарг, з якими пацієнти звертаються до 
лікаря. Відомо, що приблизно 70% фарингітів 
викликаються вірусами, серед яких відзначають 
риновіруси, коронавіруси, респіраторний синци-
тіальним вірус, аденовірус, віруси грипу і параг-
рипу. 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 нездужан-
ня, підвищення температури. 

Для клінічної картини хронічного фарин-
гіту не характерні підвищення температури і 
істотне погіршення загального стану, тому дос-
татньо симптоматичного лікування. 

Неускладнений фарингіт зазвичай не ви-
магає системного призначення антибіотиків. У 
цій ситуації стає обґрунтованим проведення не 
системної, а місцевої антимікробної та протиза-
пальної терапії, яка може бути призначена у ви-
гляді моно терапії. 

Симптоматичні  препарати, які викорис-
товуються у вигляді полоскань, інсуфляцій, ін-
галяцій, не показали  достатню ефективність в 
порівнянні з твердими лікарськими формами 
для розсмоктування (таблетками, пастилки, льо-
дяниками). 

Ідеальні  вимоги до препаратів що нано-
сяться на слизову оболонку є:  

• широкий спектр антимікробної дії, ба-
жано включаючи противірусну активність;  

• 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) відно-
ситься 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 тера-
пії запальних захворювань порожнини рота і 
ЛОР-органів (різної етіології). Не містить цу-
кор. 

Він містить два компоненти:  
- антисептик (цетилпіридинію хлорид) 
- нестероїдний протизапальний компо-

нент (бензидаміну гідрохлорид). 
Данні речовини забезпечують комплекс-

ний 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 антисептич-
ний засіб із групи четвертних сполук амонію  з 
підтвердженою ефективністю в лікуванні інфе-
кцій і запалень в порожнині рота і глотки. Має 
широкий спектр протимікробної дії, а також 
протигрибкову активність (проти Candida та 
Saccharomyces) та противірусну активність про-
ти деяких вірусів з оболонкою. Найбільш вира-
женою є бактерицидна дія на грампозитивні ба-
ктерії (зокрема на Staphylococcus).   

Бензидаміну гідрохлорид – це нестерої-
дний протизапальний та знеболювальний за-
сіб. Механізм дії пов’язаний з інґібуванням 
синтезу простагландинів і, отже, зі зменшен-
ням ознак запалення (таких як біль, почерво-
ніння, припухлість, жар). Бензидаміну гідрох-
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лорид чинить також помірну місцеву знебо-
лювальну дію.  

З двох активних речовин лише бензида-
мін абсорбується, тому фармакокінетична вза-
ємодія на системному рівні не виникає. Про 
всмоктування бензидаміну через слизову обо-
лонку ротової порожнини і глотки свідчать кі-
лькості, виявлені в сироватці, які не є достат-
німи для отримання системного ефекту. Це сві-
дчить про високий профіль безпеки «Септолете 
Тотал».  

Відзначено швидкий початок дії досліджу-
ваного препарату, що проявилося у вигляді зме-
ншення 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 ви-
хідним значенням. В кінці лікування захворю-
вання було вилікувано у 89% пацієнтів, які отри-
мували досліджуваний препарат. Побічні реакції 
(сухість у роті і печія) спостерігалися у 2,54% 
пацієнтів, які отримували досліджуваний препа-
рат. Побічні реакції були оцінені як слабо вира-
жені і слабшали протягом доби.  

Висновок. 
Нова лікарська форма препарату «Септо-

лете тотал», завдяки комбінації активних інгре-
дієнтів, забезпечує сучасний знеболюючий, про-
тизапальний і антисептичний підхід до лікуван-
ня болю в горлі. Наш досвід застосування підт-
верджує ефективність і хорошу переносимість 
лікарської форми (льодяники, спрей)  для ком-
плексного 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 лече-

нии воспалительных заболеваний ЛОР-органов 
врачи и сами пациенты отдают предпочтение 
нетрадиционным методам терапии. Это связано 
с желанием получить ожидаемый положитель-
ный эффект без вреда для организма, с одной 
стороны, и минимизировать экономические за-
траты на лечение, с другой.  

Одним из наиболее доступных и высоко-
эффективных способов лечения является арома-
терапия, основным лечебным компонентом ко-
торой являются чистые эфирные масла (ЭМ). Их 
особенностью является то, что в малой концен-
трации 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 вос-
принимают запах и отправляют полученную 
информацию в головной мозг. После раздраже-
ния обонятельного центра происходит влияние 
запахов на другие органы и системы. Кроме то-
го, 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, противо-
воспалительным, иммуностимулирующим, сек-
ретолитическим эффектом. В основном они 
применяются ингаляционно или аппликацион-
но. Также известно, что ЭМ оказывают мощное 
влияние на психо-эмоциональную сферу паци-
ента. Поэтому, важным моментом является под-
бор используемого масла не только по оказы-
ваемому им действию, но и по индивидуальным 
предпочтениям каждого пациента.  

При этом перед каждым сеансом арома-
терапии 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, достига-
ется сразу несколько эффектов: положитель-
ное действие эфирного масла на верхние ды-
хательные пути и на эмоциональный фон па-
циента. 

Таким образом, ароматерапия с предвари-
тельным индивидуальным подбором эфирного 
масла является перспективным и высокоэффек-
тивным методом лечения различных воспали-
тельных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей. 

 
© 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 – психологиче-
ского состояния человека. Правильный диагноз 
заболевания гортани и реабилитация нарушен-
ной голосовой функции – требует длительного 
времени и терпения. Достигнуть положитель-
ных результатов можно только совместно с дру-
гими специалистами: эндокринологом, кардио-
логом, пульманологом, гинекологом, нейрохи-
рургом, онкологом, психиатром, психологом, 
вегетоневрологом. И фонопед играет важную 

роль в комплексной оценке и диагностике на-
рушений голоса. Речевая фонотерапия при не-
знании фониатрической классификации заболе-
вания гортани и при недостаточной подготовке 
фонопедов не только не восстанавливала голос 
(оказывалась безрезультатной), но часто приво-
дила к непредсказуемым результатам. В связи с 
этим мы изучили чаще всего встречающиеся 
диагностические ошибки и некорректно сфор-
мулированные диагнозы в направлении на рече-
вую фонопедию. 

 
 

 
Диагноз направившего  учреждения 

Совместно с фонопедом эти больные были направлены  
на дополнительное обследование к специалистам.  

При этом выявлено 
Идиопатический парез гортани НИИ нейрохирургии – опухоль заднечерепной ямки. 

Паралич 1/2 гортани Анализ крови и слюны методом полимерной цепной реакции вы-
явил вирус герпетической группы № 6 и № 7. 

Паралич 1/2 гортани НИИ пульмонологии – Сr-верхнего бронха 
Идиопатический парез гортани 1/2 
гортани Сr-верхнего отдела пищевода 

Идиопатический парез гортани НИИ токсикологии – поражение периферического отдела блуж-
дающего нерва (мышьяковистая полиневропатия) 

Парез 1/2  гортани НИИ эндокринологии и обмена веществ – папиллярная карцинома 
щитовидной железы 

Парез 1/2  гортани 

Кафедра нейростоматологии. Посттравматический неврит II и III 
ветвей левого тройничного нерва с трофическим нарушением. Нев-
рит левого блуждающего нерва левых верхних шейных и подчелю-
стных узлов. Остаточные явления в бассейне левой средней мозго-
вой артерии в виде правосторонней пирамидальной недостаточно-
сти 

Паралич правой 1/2 гортани Ретрокохлеарный неврит. Невринома восьмой пары черепно-
мозгового нерва 

Паралич 1/2 гортани 
С детства врожденная гидроцефалия, бульбарный синдром, геми-
парез. Аномалия КИАРИ. Гидроцефалия, гидроэмиссия шейного 
отдела позвоночника. 

Стеноз голосовых складок Кровоизлияние в правую голосовую складку 
Паралич голосовых связок (Фиброма) Функциональная афония. Голос восстановлен 

Функциональная афония (в анамнезе 
отравление  литием) 

Институт токсикологии – энцефалопатия II ст. с гипертензивным 
вестибулоастеническим и выраженным астеническим синдромом 
правосторонней пирамидальной недостаточностью 

Функциональная дисфония Институт эндокринологии и обмена веществ – загрудинный зоб  
II-IV ст.  

Функциональная дисфония Кафедра нейростоматологии – смешанная опухоль в области шеи 
Функциональная дисфония Мутационная дисфония 
Спастическая дисфония (лечение не 
соответствующее заболеванию, при-
вело к ухудшению состояния боль-
ной) 

Больница им. Павлова – болезнь Паркинсона 

Дисфоническая фонастения  
(нет такого диагноза) Спастическая дисфония 

https://www.google.com.ua/search?espv=2&biw=1071&bih=769&q=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0mriChefQAhXJ2ywKHWkDCmAQBQgVKAA
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Функциональная дисфония II степени Нет такой классификации 
Дистония трахеи I степени Нет такого диагноза 
Фонастения Узелковый ларингит 
Фонастения Затянувшаяся функциональная дисфония 
Фонастения I ст. или II ст. или I 
II степени Нет такой классификации 

Гипотония голосовых складок Парез 1/2  гортани 
Вазомоторный ринит Функциональная афония 
Несмыкание голосовых складок (нет 
такого диагноза)  Функциональная дисфония 

Фиброма голосовой складки Мутационная дисфония 
Заболевание гортани  
(нет такого диагноза) Сr-гортани срединная локализация 

Хронический ларингит Паралич левой 1/2 гортани 
Гипертрофический ларингит Сr-гортани 
Статистический ларингит  
(нет такого диагноза) Функциональная дисфония 

Хронический ларингит, дисфония, 
киста левой голосовой складки Паралич 1/2 гортани справа 

Хронический ларингит? Инородное 
тело гортаноглотки? ЛОР-органы в пределах возрастных изменений 

Sulcus glotici Институт нейрохирургии – рассеянный склероз 
Ds Заикание (нет такого диагноза) Спастическая дисфония 

Ds Гнусавость (нет такого диагноза) 

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 

Ds Ринолалия 
(взрослому больному с развернутой 
речью) 

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обу-
словленное анатомофизиологическими дефектами речевого аппа-
рата (врожденные расщелины твёрдого нёба, расщелины верхней 
губи. Речь ребенка при этом – мало разборчива 

Ds Дислалия (после аденотомии) Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе 
и сохранившейся иннервации речевого аппарата (косноязычие) 

 
В настоящее время в отделении реконст-

руктивно-восстановительной хирургии лор-
органов о состоянии нервно-мышечного аппа-
рата гортани при органиченских и функцио-
нальных её поражениях применяется метод 
электромиографии внутренних мышц гортани. 
Диагностированно: у троих лиц в возрасти 14-
25 лет поражение, где этиологическим момен-
том 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 отде-
лении после проведенного исследования внут-
ренних мышц гортани  диагноз паретический 
стеноз гортани исключён.. В конечном итоге у 
больного диагносцированна экстрапирами-
дальная 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 рас-
стройств артикуляционного аппарата и слуха 
(амнестическая, динамическая, моторная, се-
мантическая, сенсорная) 

Алалия – отсутствие или недоразвитость 
речи у детей при нормальном слухе и при пер-

вично сохранённом интеллекте вследствие ог-
раниченного поражения речевых зон головного 
мозга (моторная, сенсорная) 

Атака звука – способ подачи звука. Мяг-
кая атака – момент смыкания голосовых складок 
и начало выдоха совпадают. Твёрдая атака - мо-
мент смыкания голосовых складок опережает 
начало выдоха. Придыхательная атака – выдох 
опережает момент смыкания голосовых складок 
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Дизартрия – нарушение произношения, 
обусловленное недостаточной иннервацией ре-
чевого аппарата, возникающее в результате по-
ражения нервной системы 

Дислалия – нарушение звукопроизноше-
ния при нормальном слухе и при сохранной ин-
нервации речевого аппарата (механическая, 
функциональная) 

Дисфония – нарушение голоса (гипото-
нусная, гипертонусная, смешанная) 

Заикание – логоневроз, нарушение тем-
по-ритмической организации речи, обусловлен-
ное судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата 

Мутизм – отказ от речи 
Ринофония – гнусавость (открытая, за-

крытая) один из симптомов того или иного за-
болевания. Аденоиды – закрытая Ринофония. 
Парезы, параличи мягкого нёба – открытая Ри-

нофония. 
Ринолалия – нарушения тембра голоса и 

звукопроизношения, обусловленное анатом-
физиологическим дефектом речевого аппарата 
(врождённая расщелина твёрдого нёба, одно-
временная расщелина твёрдого нёба и верхней 
губы, подслизистые расщелины твёрдого нёба). 
Речь ребёнка при этом малоразборчива 

Фониатрия – раздел медицины (отола-
рингологии), изучающий патологию голоса, ди-
агностику, лечение, профилактику нарушений 
голосового аппарата. 

Фонопедия – раздел логопедии, изучаю-
щий патологию голоса и способы его восста-
новления. Комплекс педагогических воздейст-
вий, направленный на постепенную активиза-
цию нервно-мышечного аппарата гортани спе-
циальными дыхательными и речевыми упраж-
нениями. 

 
© Т.Г. Милоченко, Б.И. Павлык, Д.И. Безбах, С.И. Панченко, Д.Е. Гаврилин, 2017 
 
 
 
 

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 ру-

хово-координаційних порушень в останні роки 
все ширше застосовуються методи постурографії 
(стабілометрії). Wii Balance Board (WBB) – еко-
номічна і доказано еквівалентна альтернатива 
високовартісним стабілометричним платформам. 
Незважаючи на доступність цієї системи у всьо-
му світі, досі вона недостатньо широко викорис-
товується в клінічній практиці, в світовій літера-
турі 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 рів-
новаги. Вік дітей на момент обстеження складав 
від 3 до 14 років. Дослідження проводилось на 
платформі Wii Balance Board (Nintendo 
Corporation, Японія) із програмним забезпечен-
ням Wii Posturografie software (Tomas Bata 
University, Злин, Чеська республіка). Реєструва-
лися наступні параметри постурального балан-
су: 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 да-
них 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 поло-
женні 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 до-
сліджуваних стабілометріческіх показників від 
віку досліджуваних. 

Висновки. Отримано нормативні показ-
ники постурального балансу для дітей різних 
вікових груп, які можуть бути застосовані в на-
укових 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 го-

стрий післявірусний  РС.  
Контрольна группа (n=55): іригаційна 

терапія + фармакотерапія згідно національних 
рекомендацій. 

Основна група (n=65):  іригаційна тера-
пія + Синупрет. 

Оцінка тяжкості захворювання: закла-
деність 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, ли-
цевий біль – щоденно з самооцінкою пацієнтом 
по ВАШ. 

Результати: 
 

 
 
Динаміка показника «Закладеність носа» 

(оцінка лікаря по MSS-шкалі) 
Відмінності статистично значимі на візи-

ті 2. 
 

 
 
Динаміка показника «Ринорея» (оцінка 

лікаря по MSS-шкалі). 
Відмінності статистично значимі на візи-

ті 2. 
 

 
 
Динаміка показника «Головний біль» (са-

мооцінка по ВАШ) 
Відмінності статистично значимі з тре-

тього по шостий день лікування. 
 

 
 
Динаміка показника «Лицевий біль» (са-

мооцінка по ВАШ). 
Відмінності статистично значимі другого 

по шостий день лікування. 
 
Висновки: 
1. У пацієнтів, що отримують фармакоте-

рапію гострого післявірусного риносинуситу  з 
використанням Синупрету клінічне одужання 
наступає до 10 дня (візит 3); 

2. В групі з використанням Синупрету до-
стовірно раніше порівняно з контрольною груп-
пою наступає: 

Регресія основних клінічних проявів гост-
рого післявірусного РС (згідно оцінки лікаря по 
шкаліMSS); 

Покращення якості життя пацієнтів (згід-
но самооцінки пацієнтів по ВАШ); 

При використанні Синупрету частота 
трансформації гострого післявірусного РС у ба-
ктеріальний 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 то-
нзиліт, знаходяться приблизно на одному і тому 
ж рівні. В той же час, останнім часом різко ско-
ротилось число виконаних тонзилектомій, нато-
мість зросла питома вага хірургічних втручань з 
приводу паратонзилярних абсцесів. Вказаний 
факт, можливо, є наслідком скорочення хірургі-
чних методів лікування хворих на хронічний 
тонзиліт, а можливо, певну роль відіграють й 
інші чинники росту кількості випадків паратон-
зилітів і паратонзилярних абсцесів. З найбіль-
шою вірогідністю це є результатом впрова-
дження нових, нехірургічних методів лікування 
хворих на хронічний тонзиліт та розвитку сто-
матологічного лікування захворювань порожни-
ни рота та патології зубо-щелепної системи. 

Хронічний  тонзиліт (Кл. І35.0 згідно з 
МКХ-10) відноситься до небезпечних захворю-
вань завдяки своїм ускладненням, що розвива-
ються на фоні пригнічення неспецифічних фак-
торів природної резистентності організму, по-
рушень гуморальної та клітинної ланок імуніте-
ту, і супроводжується інфекційно-алергічною 
інтоксикацією організму з подальшим розвит-
ком місцевих і загальних ускладнень. На сього-
дні різко зменшилась кількість метатонзилярних 
ускладнень, а саме ревматизму. В той же час 
паратонзилярні ускладнення (паратонзиліт, па-
ратонзилярний абсцес) продовжують бути про-
блемою охорони здоров`я і населення. 

Передувати їхньому виникненню може 
наявність ряду джерел інфікування, що відно-
сяться як до респіраторних, так і до не респіра-
торних інфекцій.  Згідно літературних даних, 
хронічний тонзиліт спричиняється бактеріаль-
ними збудниками, найчастіше β-гемолітичним 
стрептококом групи А та золотистим стафілоко-
ком, і проявляється рецидивами ангін (рекурен-
тний, рецидивуючий тонзиліт). Однак, в літера-
турі все частіше з’являються свідчення, що в 
розвитку хронічного тонзиліту відіграють й інші 
джерела інфікування, зокрема певна роль нале-
жить дентальним факторам (карієс зубів, періо-
донтити, пародонтити, патологія малих слинних 
залоз). 

Ми  поставили собі за мету дослідити, чи 
наявність хронічного тонзиліту (в т.ч. і гостро-
го) є єдиним джерелом ускладнень у вигляді 
паратонзиліту та паратонзилярного абсцесу, чи 
існують паралельні джерела і шляхи розповсю-

дження інфекційних агентів на паратонзилярні 
ділянки. 

Для розкриття ланок патогенезу розвитку 
паратонзилярних абсцесів ми дослідили випадки 
тонзилектомій, виконаних з приводу багатора-
зових рецидивів на тлі декомпенсованого тонзи-
літу (1-а група – 24 пацієнти) та провели серію 
морфологічних досліджень видалених мигдали-
ків та паратонзилярних тканин у хворих на па-
ратонзиліт та паратонзилярний абсцес (2-а група 
– 20 пацієнтів). Проводилась стандартна гісто-
логічна обробка матеріалу і фарбування препа-
ратів 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. Сполу-
чнотканинні прошарки розділяють лімфоїдну 
тканину на окремі частини. Ці зміни поєдну-
ються з атрофічними змінами фолікулів або з 
осередковою реактивною гіперплазією мигда-
ликів. Строма втрачає еластичність, внаслідок 
чого страждає евакуаторна функція лакун. Роз-
виваються склеротичні зміни в паратонзилярних 
тканинах. Втрачається нормальна структура епі-
теліальної вистилки поверхні мигдаликів та їх 
лакун, що відображає руйнацію кріптолімфом. 
Епітеліальна вистелка інфільтрується запальни-
ми клітинами, що сприяє подальшому пошко-
дженню епітеліального пласта, тобто формуєть-
ся патологічне поле. В товщі лімфоїдної ткани-
ни і поза її межами формуються епітеліальні 
кісти.  

У 2-й групі при видаленні мигдаликів з 
приводу паратонзилярних абсцесів у ряду випа-
дків ми не виявили ознак хронічного декомпен-
сованого тонзиліту. Це дає підстави стверджу-
вати про існування інших осередків запалення 
та інших шляхів поширення запалення на пара-
тонзилярні ділянки.  

Проведені нами морфологічні досліджен-
ня дали змогу встановити альтернативні джере-
ла запалення та шляхи їх поширення на парато-
нзилярні тканини з формуванням паратонзиліту 
чи паратонзилярного абсцесу, частина з яких є 
ускладненням саме хронічного декомпенсовано-
го тонзиліту (лакуногенний, кістогенний шля-
хи), 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  паратонзилі-
том за наявності каріозного зуба (останні моля-
ри) нижньої чи верхньої щелепи після видален-
ня причинного зуба явища паратонзиліту зни-
кають на 2-3-ю добу. 

Враховуючи наявність шляхів розповсю-
дження запального процесу з періодонта остан-
ніх молярів верхньої та нижньої щелеп, які ура-
жені 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 порож-
нини рота та застосовувати відповідні ліки, се-
ред яких найбільш ефективним засобом є 1,5% 
розчин бензадаміну (Тантум Верде), що викори-
стовується для полоскання чи зрошування по-
рожнини рота і глотки. 

Таким чином, у пацієнтів з наявністю 
хронічного декомпенсованого тонзиліту існує 
два шляхи розповсюдження запалення на пара-
тонзилярну ділянку:  

1) Лакуногенний шлях виникає внаслідок 
ерозування епітеліальної вистилки дна лакун, 
що розташовані в товщі мигдаликів чи навіть 
межують з їх капсулою. Осередок гнійного за-
палення легко поширюється через капсулу на 
глибше розташовані тканини.  

2) Кістогенний шлях розвивається у ви-
падках 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 порож-
нини рота в ділянці паратонзилярних структур 
(в малих слинних залозах чи в парадонті каріоз-
них зубів)  формуються інші шляхи розповсю-
дження 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 сіа-
лоаденіту, що може клінічно розцінюватися як 
паратонзилярний абсцес. Особлива роль в цьому 
процесі належить малим слинним залозам Вебе-
ра. 

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 абс-
цесу, 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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МАТЕРІАЛИ, 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 тим-
панопластики функція слухової труби (СТ) стоїть 
на другому місці після функції внутрішнього ву-
ха (Wullstein, 1972). Недостатня функція СТ ра-
ніше вважалася протипоказанням до виконання 
тимпанопластики. Оцінка стану СТ можлива 
шляхом багатьох проб та тестів: тимпанометрії 
(при цілій барабанній перетинці), інфляційно-
дефляційного тесту (при перфорованій барабан-
ній 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 тимпанопла-
стики: 58 чоловіків (серед яких 13 були учасни-
ками АТО і у яких перфорація барабанної пере-
тинки виникла внаслідок вибуху) та 57 жінок. 
Усім хворим проведено попереднє ендоскопічне 
дослідження носоглотки. В дослідження увійш-
ли пацієнти із відсутніми або усуненими попе-
редньо 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 сту-
пенем функції слухової труби (СТ) виконувався 
1-й тип тимпанопластики. Пацієнтам із 5-м сту-
пенем функції СТ тимпанопластика виконува-
лась із одночасним використанням тефлонових 
та силіконових вентиляційних трубок (ВТ).  Про-
хідність СТ оцінювали за пробою Вальсальва. 

В післяопераційному періоді дослідження 
стану СТ проводилось через 3; 6 та 12 місяців. 
Пацієнтам після тимпанопластики без ВТ вико-

нувалась тимпанометрія. Пацієнтам з 5-м ступе-
нем функції СТ, котрим тимпанопластика вико-
нувалась із використанням ВТ, виконувався ін-
фляційно-дефляційний тест, так як було сполу-
чення через ВТ із барабанною порожниною. В 
разі покращення функції СТ (зміна 5-го ступеню 
на 1-4-й ступінь), трубка видалялась і в подаль-
шому виконувалась тимпанометрія. 

Результати 
Встановлено, що у більшої частини хво-

рих 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, 1-
й ступінь функції СТ встановлено у 50,0 % паці-
єнтів; 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 чо-
ловіків, яким тимпанопластика виконувалась із 
використанням вентиляційної трубки, через 3 
міс. після хірургічного втручання 5-й ступінь 
функції СТ встановлено у 66% пацієнтів. Паціє-
нтам 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 жі-
нок, яким тимпанопластика виконувалась із ви-
користанням вентиляційної трубки, через 3 міс. 
5-й ступінь функції СТ встановлено у 60% паці-
єнтів, через 6 міс. – у 18%, через 12 міс. – у 5%.  

Висновки 
Встановлений перед тимпанопластикою 

5-й ступінь функції слухової труби в 100 % ви-
падків зменшується через 3 міс. після хірургіч-
ного 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 хво-
рих 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 ефекти-
вним методом та призводить до покращення 
функції СТ в динаміці спостереження. 

 
© І.І. Гринько, 2017 
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ПЛАСТИКА ДЕФЕКТУ КІСТОК ЧЕРЕПА  
З ВИКОРИСТАННЯМ АУТОТРАНСПЛАНТАТІВ ТА ГЕЛЮ ГІДРОКСИАПАТИТУ  

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
 

Актуальність. Проведення реконструк-
тивних хірургічних втручань при патологічних 
процесах та дефектах кісток основи черепа і 
твердої мозкової оболонки, яке особливо ускла-
днюється при появі ліквореї, обумовлює актуа-
льність удосконалення техніки операцій, розро-
бки та використання нових пластичних матеріа-
лів (Д.І. Заболотний та співавт., 2012; В.Р. Гоф-
ман и соавт., 2012; Thorp et al., 2014).  

Метою роботи було вивчення ефектив-
ності закриття дефекту твердої мозкової оболо-
нки та кісток черепа при використанні аутокіст-
ки, 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. До-
слідження проведено на 30 статевозрілих нелі-
нійних щурах обох статей віком 3-6 міс., масою 
190-250 г. Операції проводились під внутріш-
ньобрюшинним наркозом етаміналом Na.  

Для проведених досліджень було розроб-
лено технологію утворення дефекту лобної кіст-
ки щурів, яка включала розріз шкіри, випилю-
вання зубним бором отвору кістки з формуван-
ням овального дефекту розміром 2,0х5,0 мм. 
Для моделювання ліквореї робили дефект твер-
дої мозкової оболонки (ТМО) розміром 0,2 мм. 
Для пластики дефекту лобної кістки і ТМО ви-
користовували фрагмент гомілкової аутокістки 
та широкої фасції м’яза стегна відповідних роз-
мірів. При проведенні операції фрагментом фа-

сції закривали дефект ТМО, дефект кістки – ві-
дповідно підготовленим фрагментом аутотранс-
плантата гомілки. Після введення аутокістки 
тваринами дослідної групи (15 тварин) в зону 
дефекту шприцом вводили біоактивний матері-
ал, створений за оригінальною технологією вче-
ними Інституту проблем матеріалознавства 
НАН України, у вигляді гелю гідрооксиапатиту 
(ГАП гель), який зарекомендував себе як актив-
ний остеопластичний матеріал. Тваринам конт-
рольної групи (15 тварин) вводили такий же 
пластичний матеріал без застосування ГАП ге-
лю. По закінченні рану ушивали 2-3 швами та 
обробляли антисептиком. Для попередження 
розвитку запальних процесів безпосередньо піс-
ля операції всім щурам вводили внутріш-
ньом’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 пере-
бігу репаративних процесів в зоні пластики де-
фектів зразки матеріалу після видалення підда-
вали декальцинації, отримували парафінові зрі-
зи, які фарбували гематоксиліном-еозином та 
азур-еозіном. Додатково препарати досліджува-
ли під поляризаційним мікроскопом для вияв-
лення залишків ГАП гелю за його поляризацією.  

Результати досліджень. Проведені клі-
нічні спостереження за станом тварин як на на-
ступний день після операції, так і в подальший 
термін не виявили змін загальної поведінки тва-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorp%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25270144
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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, про-
те потовщення та гіперемія в зоні хірургічного 
втручання ще зберігались та були менш вира-
женим в дослідній групі тварин. Через 1-1,5 мі-
сяці після операції мало місце відновлення во-
лосяного покриву, однак явища реактивних на-
брякових процесів та гіперемії, більшою мірою 
виражені у дослідних тварин контрольної групи, 
все ще зберігалися. Через 2,5-3 місяці після опе-
рації спостерігалось заростання дефекту та від-
новлення 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 спостері-
галась наявність рихлої сполучної тканини з 
розвитком грануляційної тканини та утворенням 
судин, що свідчить про покращення кровопос-
тачання 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 остеоклас-
тів. Характерним для цього періоду спостере-
ження був прояв макрофагальної реакції як ві-
дображення розвитку активних репаративних 
процесів та фіброзу (T.A. Wynn, K.M. Vannella, 
2016). Через 1-1,5 місяці після операції в ділян-
ках відновлення кісткової тканини визначався 
розвиток активного хондрогенезу. Водночас в 
препаратах тканин дослідних тварин на відміну 
від групи порівняння характерним було вияв-
лення в осередках хондрогенезу яскравої поля-
ризації хондроцитів, що свідчить про інтерналі-
зацію ГАП гелю в цитоплазму новоутворених 
клітин. У подальшому, через 3 місяці спостере-
ження, у тварин дослідної групи визначалось 
загоєння дефекту і утворення кісткової тканини, 
а у контрольних щурів виявлялись залишки фіб-
розу і потовщення кісткової пластинки, що під-
тверджує стимуляцію репаративних процесів 
при застосуванні ГАП гелю. 

Висновок. Отримані результати свідчать 
про виражену адгезію біокомпозитного матеріа-
лу гелю гідроксиапатиту до кісткової тканини, 
його стимулюючий вплив на репаративні проце-
си, що обгрунтовує ефективність і перспектив-
ність його застосування разом з аутофасцією та 
аутокісткою для закриття дефектів кісток чере-
па. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ШКАЛ«RSI» И«RFS» 
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Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) – 
патологическое состояние организма, обуслов-
ленное воздействием желудочного рефлюктата 
на внепищеводные структуры. По данным лите-
ратуры, ЛФР регистрируется у 40-60% больных 
с нарушениями голоса (J.A. Koufman, 2002). На-
ряду с общепризнанными факторами риска (ку-
рение, алкоголь, HPV16), причиной возникно-
вения рака гортани может быть ЛФР (A. 
Deganello et al., 2015). Одним из объективных 
методов диагностики ЛФР является суточное 
рН-мониторирование пищевода, заключающее-
ся в регистрации кислых рефлюксов в течение 

суток. Полиморфность жалоб и разнообразие 
ларингоскопических проявлений при ЛФР по-
служили причиной разработки различных тес-
тов, опросников и оценочных таблиц для пред-
варительной диагностики ЛФР (D.W. Barry, 
M.F. Vaezi, 2010). 

Целью нашего исследования явилась оп-
тимизация 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. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wynn%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26982353
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проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» 
нами обследовано 57 больных раком гортани I-
II стадии в возрасте от 47 до 78 лет (в среднем – 
62,5 года). Из них женщин было 7 (12,3%), муж-
чин – 50 (87,7%). С целью предварительной ди-
агностики ЛФР все пациенты проходили тести-
рование с помощью теста RSI. Оценивалась вы-
раженность следующих жалоб: охриплость или 
другие проблемы с голосом; желание полоскать 
горло; большое количество слизи в горле; за-
труднение при глотании пищи; кашель после 
еды или в положении лежа; приступы кашля 
или затруднения дыхания; постоянный непри-
ятный, раздражающий кашель; ощущение «ком-
ка» в горле; изжога, боль за грудиной.  

Оценка симптомов производилась по 5-
бальной шкале (где «0» – отсутствие симптома, 
«5» – максимальное его проявление). Макси-
мальное количество баллов – 45. В случае RSI 
более «10» у пациента можно заподозрить нали-
чие патологического рефлюкса. 

С целью повышения точности интерпре-
тации ларингоскопических проявлений ЛФР 
использовалась оценочная шкала RFS (Р.С. 
Belafsky et al., 2000). По данной шкале учитыва-
лись следующие клинические проявления: отек 
подскладочного пространства; облитерация гор-
танных желудочков; гиперемия слизистой обо-
лочки; гиперемия голосовых складок; диффуз-
ный отек гортани; гипертрофия межчерпало-
видного пространства; гранулёма и грануляции; 
эндоларингеальная слизь. Каждому из призна-
ков присваивается от 0 до 4 баллов (где «0» – 
отсутствие признака, «4» – максимальная их 
выраженность), максимальная сумма – 26 бал-
лов. 

Результаты и их обсуждение. При 
оценке результатов тестирования RSI показа-
тель «охриплость» был нами исключен как сим-
птом основного заболевания. По этой же причи-
не в тесте RFS учитывалось состояние участков 
слизистой оболочки, не пораженных опухоле-
вым процессом. 

При анализе результатов тестирования ус-
тановлено, 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 гло-
тании 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 выра-
жены 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 пространст-
ва (у 60,9%). Достоверного различия в результа-
тах теста RFS у больных с I-й и II-й стадиями 
рака гортани не установлено (22 и 24 балла, со-
ответственно). 

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 устанавли-
вается по результатам проведения суточного 
pH-мониторирования. Динамическое наблюде-
ние за пациентами с данной патологией может 
быть осуществлено с помощью теста RFS. 

 
© Я.В. Кизим, 2017 
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Аспіринасоційований назальний поліпоз є 
одним із найтяжчих клініко-патогенетичних ва-
ріантів ураження дихальних шляхів. Відомо, що 
даний тип поліпозу пов'язаний із індукованим 
аспірином порушенням метаболізму арахідоно-
вої кислоти, проте механізми його не визначені. 
Як правило, він зустрічається в рамках синдро-
му аспіринової тріади і, згідно сьогоднішньої 
концепції, відноситься до групи метаболічних 

хвороб – моногенних порушень, у разі яких ди-
сфункція генів приводить до ряду патохімічних 
порушень і, як наслідок,  до маніфестації розго-
рнутої клінічної та біохімічної картини хвороби. 
Принципова позиція патогенезу аспіринасоці-
йованого назального поліпозу, як метаболічної 
хвороби, полягає у генетично детерміновану 
дефекті ферменту конститутивної циклооксиге-
нази – ключового ферменту обміну арахідонової 
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кислоти. Пошук і включення «обхідних шляхів» 
метаболізму приводить до накопичення токсич-
них метаболітів (лейкотрієни, продукти переки-
сного окиснення ліпідів, окисні модифікації біл-
ків 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 реа-
лізації дії гена допомагає правильно розробити 
діагностичну та терапевтичну стратегію, дотри-
муючись принципу про індивідуалізацію ліку-
вання. 

Мета дослідження: визначити особли-
вості патогенезу назального поліпозу, асоційо-
ваного 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 асоці-
йований з непереносимістю аспірину; ІІ група – 
поліпоз пов’язаний з порушенням аеродинаміки 
носового дихання; ІІІ – Ig-E-залежний (алергіч-
ний) поліпоз. 

Використовували наступні методи дослі-
дження загально-клінічні, радіологічні, клініко-
генеалогічні, цитологічні (функціональний стан 

геному епітеліоцитів), імуногістохімічні (екс-
пресія конститутивної циклооксигенази), біохі-
мічні (спектр жирних кислот, показники ліпід-
но-білкового обміну), функціональні (агрегація 
тромбоцитів, функція МТС, носового дихання), 
статистичні методи.  

Результати: на основі результатів кліні-
чних, морфологічних, біохімічних, імунологіч-
них і клініко-генетичних досліджень, встанов-
лені основні патологічні ланки розвитку хроніч-
ного поліпозного риносинуситу, асоційованого з 
непереносимістю аспірину як «метаболічної 
хвороби». 

Висновки: В роботі показано, що причи-
ною захворювання є первинне, не залежне від 
прийому аспірину чи інших препаратів цього 
класу, генетично детерміноване зниження акти-
вності конститутивної циклооксигенази, яке 
приводить до порушення метаболізму ліпідів, 
зокрема арахідонової кислоти. Це положення 
лежить в основі розуміння етіопатогенезу аспі-
рин асоційованого поліпозного риносинуситу як 
генетично детермінованого метаболічного за-
хворювання. Це відкрило принципово нові під-
ходи 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 літера-
тури показує, що частота рецидивів фронтиту 
після ендоскопічної функціональної синусотомії 
становить близько 20%, при цьому майже в по-
ловині випадків вимагається проведення реопе-
рації. Зважаючи на достатньо високий рівень 
рецидивів хронічного фронтиту після ендоназа-
льної фронтотомії, причина яких частіше 
пов’язана з рубцевою облітерацією штучного 
співустя, ми задались ціллю розробити ефекти-
вні способи їх попередження, які б задовольня-
ли своїми функціональними результатами. 

Мета дослідження – дослідити ефектив-
ність пластики лобно-носового співустя із за-
стосуванням мукоперіостального клаптя на ніж-

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 проведе-
но хірургічне лікування 248 пацієнтів з хроніч-
ним запаленням лобної пазухи.  

В залежності від характеру змін в лобній 
пазусі, залучення в патологічний процес інших 
навколоносових пазух та наявності морфологіч-
них порушень внутрішньоносових структур ви-
конувались такі види хірургічних втручань: ен-
доназальна 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 перебі-
гом. Ці пацієнти були розподілені на 2 групи: 1-
а група – 31 пацієнт, прооперований за класич-
ною 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 ендоназаль-
ної фронтотомії, за основу якого взято методику 
розширеного дренажу лобної пазухи. Цю мето-
дику було застосовано у всіх пацієнтів 2-ї кліні-
чної групи.  

Результати та їх обговорення. За моди-
фікованим способом нами було прооперовано 
36 хворих на хронічний фронтит. Ускладнень в 
ході проведення хірургічного втручання не спо-
стерігалось. 

Показники риноманометрії у пацієнтів 2 
групи, яким було виконано ендоназальну фрон-
тотомію з корекцією внутрішньоносових струк-
тур, до та через 1 місяць після хірургічного 
втручання мали статистично достовірну різни-
цю (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 запа-

лення фронтального синусу в загальній структу-
рі синуситів спостерігалось в 21,64% випадків. 

2. Застосування пластики лобно-носового 
співустя при проведенні ендоназальної фронто-
томії сприяє більш ранньому клінічному оду-
жанню пацієнтів, зниженню кількості рецидивів 
фронтиту. 

3. Застосування риноманометрії дозволяє 
дати якісну та кількісну характеристику стану 
назальної вентиляції, що є важливим критерієм 
ефективності проведеної корекції внутрішньо-
носових структур та прогностичним показником 
вентиляції навколоносових пазух. 

 
© А.В. Лобурець, 2017 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО  
СТАНУ ЗАВИТКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
 

Проблема сенсоневральної приглухувато-
сті і глухоти впродовж багатьох десятиліть збе-
рігає провідне місце в наукових дослідженнях. 
За прогнозами ВООЗ, до 2030 р. загальна кіль-
кість людей з соціально значущими дефектами 
слуху збільшиться до 30%. Однією з причин 
формування приглухуватості та глухоти є пери-
натальна 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 препара-
тів, в тому числі і антибіотиків аміноглікозидно-
го 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 ефективно-
сті протекторної та лікувальної дії трофіну на 
морфофункціональний стан внутрішнього вуха 

морських свинок на фоні амноглікозидного ото-
токсикозу.  

Експериментальні дослідження виконані 
на 144 статевозрілих морських свинках з чітким 
рефлексом Preyer’a. Всі тварини були розподі-
лені на 4 основні серії та контрольну групу. 
Вплив трофіну та гентаміцину на стан внутріш-
нього вуха експериментальних тварин вивчався 
в І-й та ІІ-й серіях, а протекторна та лікувальна 
дії трофіну – в ІІІ-й та ІV-й, відповідно. Аміног-
лікозидний антибіотик гентаміцин вводився 
внутрішньом’язово, а трофін – внутріш-
ньом’язово, інтратимпанально та інтраперито-
неально протягом 7 та 14 діб. Діагностика фун-
кціонального стану слухової функції тварин 
проводилась за допомогою методу отоакустич-
ної емісії (ОАЕ) на частоті продукту спотворен-
ня 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, ви-
кликаній окремо гентаміцином, а також  при 
його комбінації з трофіном в різні терміни (про-
тягом 7 та 14 діб). 

За результатами досліджень 14-разові 
ін'єкції гентаміцину викликають грубі морфоло-
гічні зміни в структурах внутрішнього вуха: на-
бряк спіральної зв'язки і судинної смужки, ная-
вність тромбів в присінку, набряк, дезорганіза-
цію і порушення рядності волоскових клітин 
спірального органу. Гентаміцин також згубно 
впливає на слухову функцію морських свинок, 
що було підтверджено функціональними дослі-
дженнями – ОАЕ, яка оцінювала зміни слухової 
чутливості на частотах 2 і 8 кГц. 

У тварин, які отримували трофін, незале-
жно від методу введення, відмінностей від да-
них ОАЕ у тварин контрольної групи не спосте-
рігалось, що також було підтверджено і патомо-
рфологічними дослідженнями завитки морських 
свинок. Результати морфологічних досліджень 
та визначення ОАЕ у тварин з експерименталь-
ним ототоксикозом, які отримували трофін з 
протекторною та лікувальною метою, були іде-
нтичні інтактним тваринам. 

Отже, введення трофіну експерименталь-
ним тваринам, незалежно від метода введення, 

не викликають у морських свинок будь-яких 
морфофункціональних порушень з боку внутрі-
шнього вуха. 

Ін'єкції трофіну, незалежно від методу 
введення, як на тлі 14-разових введень гентамі-
цину (протекторна дія), так і після закінчення 
даного курсу (лікувальна дія), повністю нівелю-
вали ототоксичну дію аміноглікозидного анти-
біотика, що було підтверджено як даними ОАЕ, 
так і морфологічними дослідженнями, які про-
демонстрували нормальну морфологічну струк-
туру внутрішнього вуха дослідних тварин. 

Отоакустична емісія є неінвазивним фун-
кціональним дослідженням тонотопічної харак-
теристики слухової функції, що не потребує се-
дації, є короткотривалою у виконанні, на відмі-
ну від коротколатентних слухових викликаних 
потенціалів, та дає можливість щоденно контро-
лювати функціональний стан рецепторного апа-
рату внутрішнього вуха як у хворих, так і у екс-
периментальних тварин. 

Таким чином, отримані результати експе-
риментального дослідження дають підставу, 
після дозволу МОЗ України, апробувати у кліні-
чному дослідженні використання трофіну для 
запобігання, так і лікування хворих з ототокси-
чною сенсоневральною приглухуватістю. 

 
© К.Л. Руденька, 2017 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТЕКТОРНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ НЕЙРОНАЛЬНИХ 
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ПРИ ЗМОДЕЛЬВАНОМУ АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
 

Метою даної роботи було вивчити ефек-
тивність протекторної та лікувальної дії суспен-
зії нейрональних стовбурових клітин при експе-
риментально 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 залежно-
сті від способу та шляху введення НСК. 

Усім тваринам на початку експерименту, 
перед введенням НСК та по закінченні дослі-
дження 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. 

У свинок І групи, які отримували гента-
міцин з 1-ої доби, починаючи з 8-9 дня дослі-
дження у тварин з’являлися незначні ознаки ін-
токсикації, які проявлялись в’ялістю, знижен-
ням рухливості, частим діурезом та слабо пози-
тивним  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 патологіч-
них порушень не було виявлено.  

Тварини 1-2 груп виводились з експери-
менту через 14 діб з початку введення розчину 
натрію хлорид та гентаміцину відповідно. Та-
ким чином, отримано не достовірні зміни поро-
гів слуху після введення фізіологічного розчину 
в II групі (p>0,05), тобто фізрозчин, як і очікува-
лось не впливає на пороги слухосприйняття. 
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Морським свинкам III групи в перший день 
експерименту в стерильних умовах під бінокуляр-
ною лупою при 4-кратному збільшенні вводили 
суспензію НСК (2 млн. клітин в 0,5 мл.) 
iнтратимпанально. Після цього щоденно проводи-
лось введення  розчину гентаміцину сульфат вну-
трішньом’язево (100 мг/кг протягом 14 днів). Змін 
загального стану тварин протягом експерименту 
не відмічалось, вони були звичайно активні, реф-
лекс Preyera залишався позитивний. При реєстра-
ції 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 гру-
пи, яким НСК вводилось на 8 добу введення гента-
міцину, коли були відмічені вже ознаки загальної 
інтоксикації (див. контрольна група - 1). Після вве-
дення НСК загальні інтоксикоційні симптоми пос-
тупово зменшувались і на момент виведення із екс-
перименту 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 загально-
го 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 вну-
трішньом’язового введення розчину гентаміци-
ну сульфат із розрахунку 100 мг/кг,було прове-
дено внутрішньом’язову ін’єкцію суспензії НСК 
4 млн. клітин (1,0 мл). При реєстрації КСВП 
отримані не достовірні зміни (p>0,05), що свід-
чить 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 розра-
хунку 100 мг/кг. На 15 день експерименту морсь-
ким свинкам проведено обстеження слуху. На-
ступні 10 днів тварини знаходились під спосте-
реженням. Вони були активні, без ознак патоло-
гії. На 25 день експерименту морські свинки ви-
ведені з експерименту.При реєстрації КСВП  ко-
нтрольної групи тварин порівняно з  дослідною 
отримані не достовірні зміни, (p>0,05) що  свід-
чить 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 введен-
ня суспензії НСК 4 млн. клітин 1.0 мл внутріш-
ньом’язово. Наступні 14 днів морські свинки 
знаходились під спостереженням. З 18 дня екс-
перименту у тварин відмічалось покращення 
загального стану, вони стали рухливіші, змен-
шилось випадіння шерсті, однак рефлекс Преєра 
був відсутнім. При реєстрації КСВП  контроль-
ної групи порівняно з  дослідною у тварин 
отримані не достовірні зміни, (p>0,05) що  свід-
чить про наявність  протекторної дії НСК. 

Тваринам IX групи субокципітально вво-
дилась суспензія НСК 2млн. клітин в 0.5 мл. 
Дослідження стану слухового аналізатора про-
водили на14 добу. 

Висновки. Аміноглікозидний токсикоз, 
отриманий, зокрема, 14 денним введенням ген-
таміцину морським свинкам, в дозі 100мг/кг 
ваги,  супроводжується загальною інтоксикаці-
єю: зниженням апетиту, втратою ваги. Порушу-
вав функцію слухового аналізатора – викликав 
зниження слуху, що підтверджено даними ре-
єстрації коротколатентних слухових викликаних 
потенціалів.  

14-денне введення гентаміцину морським 
свинкам викликає порушення морфо-
функціонального стану  внутрішнього вуха, мі-
кроциркуляції в судинній смужці. 

Введення НСК в перший день штучно 
змодельованого аміноглюкозидного ототокси-
козу, попереджало прояви загальної дії та нега-
тивного впливу на функцію внутрішнього ву-
ха(КСВП). 

Введення НСК на 8 добу  штучно змоде-
льованого 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 клі-
тини головним чином мали велике округле або 
овальне ядро з одним або декількома ядерцями, 
нерівномірно розподіленим хроматином в ядрі 
та вузьким обідком цитоплазми. Вивчена мор-
фологія завитки та проведено гістохімічне ви-
значення нуклеїнових кислот і стану енергетич-
ного обміну, в результаті чого отримана повна 
інформація про характер структурно метаболіч-
них 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 достовір-
ний взаємозв’язок між підвищеною концентра-
цією титрів антитіл до пероксидази (АТПО)  
щитовидної залози (ЩЗ) та антитіл до тиреог-
лобуліну (АТТГ) та підвищенням порогів під 
час тональної аудіометрії і відсутність достат-
ньої 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 діаг-
нозу АІТ кожному хворому було проведено ви-
значення рівнів ТТГ, Т4, Т3, АТПО, АТТГ.  Фу-
нкцію ЗВК внутрішнього вуха оцінювали за до-
помогою 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 сероне-
гативних 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 контроль-
ної 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 контроль-
ній групи при проведенні реєстрації ПСОАЕ на 
частотах 8000 Гц та 5714 Гц підтвердив взає-
мозв`язок між порушенням функції внутрішньо-
го вуха та АІТ. Достовірну залежність частоти 
порушення функції ЗВК від підвищення актив-
ності автоімунного процесу у ЩЗ підтверджено 
аналізом показника сигнал/шум на DP-грамах 
від рівня АТПО та АТТГ у досліджуваних осно-
вної групи. При проведенні кореляційного ана-
лізу, коефіцієнт кореляції Пірсона показав пря-
мий 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 кореляцій-
ний зв`язок був встановлений між рівнями тит-
рів АТПО і АТГ і функцією ЗВК на частотах 
8000 Гц з обох сторін і між рівнем АТПО і фун-
кцією ЗВК на частоті 5714 Гц ліворуч. Після 
виключення вікового і гендерного фактору збе-
рігається 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 достовір-
ної залежності порушення функції ЗВК у хворих 
на АІТ у фазі еутиреозу від статі, віку, показни-
ків рівнів АТПО, АТТГ. 

 
© М.В. Тарасенко, 2017 
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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 запа-
льної 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 особ-
ливе місце займає проблема хронічного тонзилі-
ту (ХТ), який за даними різних авторів стано-
вить 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 особли-
вості мікробіоценозу та клітинного складу під-
небінних мигдаликів у дітей, хворих на ЦД-1 і 
хронічний тонзиліт. 

Матеріали і методи. За 2016 рік у ендо-
кринологічному відділенні Національної дитя-
чої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було 
обстежено 127 дітей, хворих на ЦД-1, віком від 
3 до 18 років (середній вік 11,3±4,4). Серед об-
стежених пацієнтів у 62 дітей (49%) було вияв-
лено 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 клі-
нічного обстеження з проведенням бактеріоло-
гічного та цитологічного дослідження з крипт 
піднебінних мигдаликів (ПМ). 

Мікробіологічний склад ПМ у даної кате-
горії пацієнтів був представлений 
Staphylococcus aureus (61%), Streptococcus 
pyogenes (9%), Klebsiella pneumoniаe (22%), а 
також дріжджеві та плісняві гриби. 

За результатами проведеного цитологіч-
ного дослідження у дітей, хворих на ЦД-1 вияв-
лені 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 достові-
рну залежність між клініко-анамнестичними 
даними та рівнем компенсації запального про-
цесу в ПМ (p<0,05). 

Висновок. Таким чином, діагностовані 
мікробіологічні та цитологічні особливості ста-
ну ХТ у дітей, хворих на ЦД-1 доводять необ-
хідність раннього їх виявлення та застосування 
комплексного підходу до їх лікування для запо-
бігання суттєвого погіршення перебігу основно-
го захворювання і підвищення якості життя па-
цієнтів. 

 
© М.Г. Хоменко, 2017 
 
 
 
 
 
 

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 пухлина-
ми селярно-хіазмальної ділянки є серйозною 
проблемою сучасної оториноларингології та ней-
рохірургії. При видаленні новоутворень селярно-
хіазмальної ділянки хірурги велике значення 
приділяють зручності та можливості широкого 

огляду операційного поля. Значно менше при 
виконанні назальної фази оперативного втручан-
ня звертається увага на збереження слизової обо-
лонки та внутрішньо-носових структур. 

Метою роботи стала розробка способу 
розкриття основної пазухи при назальній фазі 
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аденомектомії з максимальним збереженням 
внутрішньоносових структур та слизової оболо-
нки порожнини носа та визначення ефективнос-
ті його застосування. 

Матеріали і методи 
В дослідження включені пацієнти з доб-

роякісними новоутвореннями селярно-
хіазмальної ділянки та кавернозного синусу, 
яким проводилося ендоскопічне ендоназально 
транссфеноїдальне видалення новоутворень. 
Всі пацієнти в залежності від методики вико-
нання доступів до клиновидної пазухи були 
розподілені на 2 групи. До 1-ї групи увійшло 
47 пацієнтів, хірургічне лікування яких прово-
дили за загально прийнятими способами дос-
тупу до селярно-хіазмальної ділянки з резекці-
єю слизової оболонки сфеноетмоїдального за-
кутку та внутрішньоносових структур (верхні 
та середні носові раковини, задні відділи пере-
тинки носа та ін.). У 54 пацієнтів, що склали 2-
у групу, задні відділи носової перетинки збері-
гали, середні носові раковини медіалізували, 
слизову оболонку сфеноетмоїдального закутку 
зберігали шляхом формування двох клаптів 
слизової оболонки передньої стінки клиновид-
ної пазухи. При наявності у пацієнтів 2-ї групи 
значного викривлення носової перетинки, що 
обумовлювало неможливість доступу до сфе-
ноетмоїдального закутку, на початковому етапі 
операції здійснювали септопластику. Обидві 
групи були розподілені на 2 підгрупи – на хво-

рих, у яких викроювали назосептальний кла-
поть та пацієнтів, у яких у взятті назосепталь-
ного клаптя не було необхідності. 

Результати 
Ефективність запропонованого способу 

оцінювали в динаміці післяопераційного спо-
стереження на 3, 7 та 10-у добу. Оцінку здійс-
нювали за локальними критеріями – наявність 
набряку слизової оболонки, кірок, фібринових 
згустків та виділень в носових ходах, та загаль-
ними симптомами – головний біль та підвищен-
ня температури тіла вище 380 С. Суб´єктивне 
самопочуття пацієнтів оцінювали за опитуваль-
ником SNOT. Показано, що у пацієнтів 2-ї гру-
пи, у яких операцію проводили транссфеноїда-
льним доступом зі збереженням слизової оболо-
нки передньої стінки клиновидної пазухи, ви-
значались статистично достовірно менший на-
бряк слизової оболонки порожнини носа, шви-
дше очищення від кірок та фібринових згустків 
та кращі суб´єктивні характеристики загального 
стану хворих. 

Висновок 
 Збереження внутрішньоносових структур 

та слизової оболонки порожнини носа при ендо-
скопічних ендоназальних операціях у хворих з 
пухлинами селярно-хіазмальної ділянки сприяє 
більш швидкому загоюванню післяопераційної 
рани, швидшому відновленню носового дихання 
та зменшує кількість ускладнень в післяопера-
ційному періоді. 

 
© І.Р. Цвірінько, 2017 
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