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МАТЕРІАЛИ 
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ  
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ» 

 
 

Р.А. АБИЗОВ, А.О. БЄЛОУСОВА, С.С. САМОЙЛЕНКО, Н.В. БОЖКО  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСЯГНЕННЯ ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

В останні роки в Україні розроблена та 
впроваджена в практику ощадлива хірургічна 
технологія, що оказує мало руйнуючий вплив на 
оточуючі тканини – високочастотне електрозва-
рювання (ВЧЕ). В ЛОР-клініці НМАПО дана 
методика застосовується з 2005 р. З того часу 
нами в експерименті на опромінених та неопро-
мінених щурах було доведено ефективність за-
стосування ВЧЕ у з’єднанні та роз’єднанні тка-
нин. Встановлено, що даний метод забезпечує 
повне та щільне закриття експериментальних 
ран і досягається повна герметичність рани. 

В морфологічних дослідженнях з’ясовано, 
що пошкоджуючі зміни в м’язових тканинах 
шиї людини, що підлягали дії електрозварюван-
ня, відповідають площині аплікації електрода 
інструменту та не поширюється на навколишні 
структури. Розроблено і застосовано хірургічну 
техніку операції ларингектомії у хворих на рак 
гортані при використанні ВЧЕ. Також розробле-
ні та удосконалені ВЧЕ-інструменти (пінцет, 
распатор) та режими їх застосування. Це дозво-
лило ефективно проводити ларингектомію. Дос-
товірно встановлено, що зменшилась крововт-
рата під час операції в 2,8 рази порівняно з тра-
диційною методикою, скоротилась тривалість 
оперативного втручання в 1,4 рази і, як наслі-
док, зменшився час перебування хворого під 
дією наркозних засобів. 

В експерименті на піддослідних тваринах 
(свинях) доведено ефективність безшовного за-
криття глотково-стравохідного співвустя із за-
стосуванням ВЧ-електрозварювання, що дозво-
ляє досягти щільного закриття рани і повної ге-

рметичності шва. Даний метод вперше розроб-
лений і застосований в клінічній практиці для 
безшовного закриття глотково-стравохідного 
співвустя під час ларингектомії у хворих на рак 
гортані ІІІ-ІV стадії, і як наслідок – мінімізовано 
виникнення наскрізних дефектів шиї. Доведено, 
що застосування ВЧ-електрозварювання при 
безшовному закритті глотково-стравохідного 
співвустя сприяє абластичності в післяопера-
ційній ділянці. При клінічному спостереженні 
на протязі 5 років виявлено вірогідне зменшення 
рецидивування пухлини (в 1,7 рази порівняно з 
хворими, прооперованими за традиційною ме-
тодикою). 

Вперше створена експериментальна мо-
дель системи сполучних тканин і на її основі 
описано механізм структурних перетворень в 
тканинах під впливом ВЧЕ. На ранніх стадіях 
раку гортані серединної локалізації проведена 
реконструкція хордектованої голосової складки. 
Розроблена тактика ведення хворих у ранньому 
післяопераційному періоді, в тому числі і зі за-
стосуванням комплексу фонопедичних корек-
ційно-реабілітаційних занять. Загальна кількість 
спостережень за онкоотоларингологічними хво-
рими, хірургічне лікування яких проводиться зі 
застосуванням ВЧ-електрозварювання, переви-
щує 320 осіб. 

Таким чином, застосування ВЧЕ в хірур-
гічному лікуванні хворих на рак гортані вказує 
на значне поліпшення ефективності лікування. 
Вважаємо доцільним використовувати розроб-
лені методики ВЧ-електрозварювання в пода-
льшу практику в онкоотоларингоогії. 

 
© Р.А. Абизов, А.О. Бєлоусова, С.С. Самойленко, Н.В. Божко, 2018 
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Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)  

УДОСКОНАЛЕННЯ КОРЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ЯВИЩАХ ДИСФАГІЇ,  
ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ 

 
Розвиток медичних знань, з кожним ро-

ком дає змогу збільшувати шанси не тільки збе-
регти пацієнту життя, а і покращити його якість. 
Однак в післяопераційному періоді, пацієнти 
часто стикається з колом проблем, які стосують-
ся життєво важливих функцій і психологічно 
значущих навичок. Це обмеження можливості 
вербальної комунікації, а також процесу прий-
мання їжі. Ці фактори значно погіршують якість 
життя і, як наслідок, вимагають негайних захо-
дів по їх нівелюванню.  

Суттєве місце в реабілітації прооперова-
них хворих відводитися поліпшенню якості го-
лосу за рахунок ліквідації голосових порушень і 
явищ дисфагії. Якщо корекційним заходам, на-
правленим на виправлення вад голосу приділя-
лось достатньо уваги, то явища дисфагіії прак-
тично не вивчались. 

Метою нашої роботи було визначення ди-
сфагічних явищ та поліпшення корекційних за-
ходів щодо відновлення ковтання та мовлення у 
отоларингологічних хворих. 

Під нашим наглядом знаходилось 18 хво-
рих, що проходили лікування в клініці оторино-
ларингології Національної медичної академії 
імені П. Л. Шупика за період з 2015 по 2017 рр., 
а саме: після видалення поліморфної аденоми 
білявушної слинної залози – 4; часткова ларин-
гектомія (розширена хордектомія) – 6; хірургіч-
не лікування захворювань язика, дна порожнини 
рота і щелепи – 3;після операцій на щитоподіб-
ній залозі – 5. У цих хворих були явища дисфагії 
у тій чи іншій ступені, та порушення мовлення. 

Корекційно-реабілітаційні заходи полягали 
у відновленні мовлення, а також в удосконаленні 
корекційних заходів направлених на відновлення 
ковтання. Корекційно-реабілітаційна робота 
складалась з організаційно-підготовчого та коре-
кційно-діяльнісного етапів, між якими немає чіт-
кої межі. Один етап поступово переходив у ін-
ший, поділ проводився умовно та продиктований 
основними завданнями, які стояли у різні періоди 
корекційно-реабілітаційного процесу. Така пое-
тапність дозволяла послідовно, систематично, та 
диференційовано здійснювати цей процес. При 
побудові системи вправ ми враховували загаль-
ний соматичний стан, локалізації дефекту, особ-
ливості мовленнєвих розладів і стадії дисфагії. 

При порушеннях ковтання, в орально-
підготовчій фазі приділяли увагу активізації м'я-
зів губ, язика, щік і жувальної мускулатури, при 
орально-трансферній дисфагії, впливали на м'язи 

піднебіння і глотки, в той час, як при порушен-
нях в фарингеальної стадії, концентрували свою 
роботу на активізації глоткових м'язів, і віднов-
ленні координації рухів глотки і гортані. З метою 
полегшити фізичний і психологічний диском-
форт пацієнта, в процесі прийому їжі на першому 
етапі корекційно-реабілітаційної роботи, акцен-
тували увагу на характері харчування, даючи па-
цієнтові диференційовані рекомендації, відповід-
но до стадії дисфагії. Це стосується як консисте-
нції їжі, так і навчання правил безпечного ков-
тання. Корекційно-реабілітаційну роботу для ко-
рекції дисфагії ми проводили в наступних напря-
мках: гігієнічний догляд за порожниною рота; 
статична і динамічна (активна і пасивна) гімнас-
тика, спрямована на стимуляцію активного ков-
тання, нормалізація фізіологічного і фонаційного 
дихання, відновлення функціональної активності 
м'язів, які беруть участь в акті ковтання (жуваль-
них, мімічних м'язів та м'язів язика); стимуляції 
чутливості слизових оболонок порожнини рота; 
розгальмовування акту ковтання; диференційо-
ваний (активуючий / розслаблюючий) масаж об-
личчя, щік з зовнішньої і внутрішньої сторони, 
масаж язика і м'якого піднебіння, шиї. Вправи на 
активізацію глоткових м'язів і відновленні коор-
динації рухів глотки і гортані. 

В результаті корекційно-реабілітаційної 
роботи відмічено значне поліпшення всіх функ-
цій порожнини рота. Особливо важливо відміти-
ти, що нормалізація процесу прийому їжі, прак-
тично завжди сприяла відновленню мовленнєвої 
функції. 77,8% (14 осіб) з спостережуваних пові-
домили, що повернулися до колишнього стану 
функції ковтання. 4 особи (22,2%) отримали зна-
чне полегшення, однак вказували, що у них збе-
рігаються деякі труднощі, пов'язані в основному 
з прийомом рідин, які з успіхом виправлялися 
корекцією якості та консистенції їжі. 

Таким чином, проведення роботи по ко-
рекції дисфагії, є невід'ємною частиною заходів 
по реабілітації мовленнєвої функції, у пацієнтів 
після хірургічного лікування новоутворень го-
лови та шиї. Це дозволяє поліпшити процес 
прийому їжі, зменшити психологічний диском-
форт в післяопераційному періоді, а також 
впливає практично на ті ж групи м'язів, які бе-
руть участь в процесі мовлення, покращуючи не 
тільки психологічний стан, а і процес вербаль-
ної комунікації пацієнта і, як наслідок, скоро-
чуючи терміни відновлювальних заходів по ко-
рекції мовлення. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, 2018 
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А.В. АНДРЕЕВ, С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ, А.Н. ЧУРСИНА  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Одним из наиболее крупных скоплений 
лимфоэпителиальных образований, является 
язычная миндалина, расположенная на корне 
языка. Особенностью этой зоны является нали-
чие многочисленных неглубоких лакун, покры-
тых криптальным эпителием, в просвет которых 
открываются выводные протоки желез, содер-
жащих биологически активные вещества, сани-
рующие лакуны и воздействующие на функцио-
нальную активность лимфоидной ткани этой зо-
ны. Возрастные изменения, приводят к структур-
ным перестройкам в язычной миндалине, отли-
чающимся от преобразований лимфоэпителиаль-
ной ткани нёбной и носоглоточной миндалины. 

Целью работы явилось повышение эф-
фективности диагностики пациентов с гипер-
трофией язычной миндалины (ГЯМ).  

Для статистического исследования ис-
пользованы данные архивного материала 30 ис-
торий болезней умерших – 15 мужчин (средний 
возраст 60±3 лет) и 15 женщин (средний возраст 
55±3 лет). Произведен анализ данных медицин-
ской документации с выявлением случаев, оп-
ределением параметров, положения, степени 
ГЯМ с исследованием частоты встречаемости 
заболеваний, сопутствующих развитию гипер-
трофии язычной миндалины. Полученные ре-
зультаты статистически обработаны с t-
критерия Стьюдента с помощью программного 
обеспечения Microsoft Excel-8.0.  

Результаты. Всего визуализировано 30 
язычных миндалин. Более чем у половины ис-
следованных (18 человек (60%)) наблюдалась 
ГЯМ 3-й степени, у 12 (40%) – 2-й степени. 
Увеличение объема миндалины, встречалась 
при заболевании сахарным диабетом 1о и 2 типа 
(8 человек (26,6%) - 6 женщин (20%), 2 мужчи-
ны (3,3%)). При заболеваниях сердечно сосуди-

стой системы и патологии щитовидной железы 
ГЯМ встречалась у 6 женщин (20%), при пато-
логии надпочечников гипертрофия язычной 
миндалины встречалась у 5 мужчин (16,6%) и 5 
женщин (16,6%). Частота ГЯМ возрастает при 
доброкачественных и злокачественных заболе-
ваниях различной локализации: фиброма, фиб-
ромиома матки, фиброзно-кистозные изменения 
щитовидной железы, раке нёбных миндалин, 
пищевода, злокачественных опухолях надпо-
чечников и предстательной железы: 12 человек 
(40%) (6 мужчин (20%) и 6 женщин (20%)). При 
аутоиммунных заболеваниях у 13 человек 
(43,3%), из которых 5 мужчин (16,6%) и 8 жен-
щин (26,6%). В ряде случаев ГЯМ развивалась 
как компенсаторный процесс у лиц, которым 
производилось удаление нёбных миндалин (вы-
явлено у 6 мужчин (20%) и 2 женщин (3,3%)). 

Выводы: 
1. Сопутствующие заболевания, связан-

ные с отклонением уровня концентрации в био-
логических жидкостях ферментов и гормонов 
(эндокринологические, аутоиммунные заболе-
вания), приводят к перенапряжению функцио-
нальной активности иммунной системы, деком-
пенсации, которая способствует развитию ги-
перпластических процессов в лимфоидной тка-
ни язычной миндалины. 

2. Выявлено преобладание частоты встре-
чаемости гипертрофии язычной миндалины у 
женщин в период гормональных перестроек. 

3. Улучшение диагностики гипертрофии 
язычной миндалины на ранних стадиях разви-
тия, которые помогут не пропустить патологи-
ческий процесс, предполагает в качестве обяза-
тельного элемента ЛОР-осмотра гипофаринго-
скопию, либо дополнительные методы исследо-
вания (эндоскопия, КТ, МРТ). 

 
© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, А.Н. Чурсина, 2018 
 
 
 
 
 

С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПР, УКРАИНА) 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ  
НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 
Прямая носовая перегородка у взрослого 

человека наблюдается крайне редко. Распро-
страненность искривления носовой перегородки 

у взрослого населения составляет почти 90%, 
чаще у мужчин 76,3% и 39,2% у женщин. Ис-
кривление носовой перегородки способствует 
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развитию патологии в полости носа, придаточ-
ных пазух и ушах. 

Устранение искривления носовой перего-
родки производится только хирургическим ме-
тодом. Эффективность операционных вмеша-
тельств в полости носа зависит не только от так-
тики и техники, но и от адекватного ведения 
послеоперационного периода. В послеопераци-
онном периоде отмечается отек, гиперемия сли-
зистой полости носа, кровоточивость, образова-
ние корок, слизи, что может способствовать 
гнойным осложнениям. Поэтому, больные после 
подслизистой резекции носовой перегородки 
нуждаются в санации полости носа, лечению 
посттравматического ринита. 

Учитывая вышеизложенное, в послеопе-
рационном периоде применяли ЧИСТОНОС и 
ФЛЮДИТЕК. ЧИСТОНОС представляет собой 
гель, содержащий комплекс биологически ак-
тивных веществ. Он оказывает антисептическое, 
противовоспалительное действие, стимулирует 
процессы регенерации, регулирует нормальное 
функционирование клеток и тканей (С.Б. Без-
шапочный и соавт., 2010). 

ФЛЮДИТЕК – это муколитический и му-
корегулирующий препарат. Кроме того, 
ФЛЮДИТЕК оказывает выраженное иммуно-
стимулирующее, противовоспалительное дейст-
вие, стимулирует двигательную активность вор-
синок реснитчатого эпителия. 

Под нашим наблюдением находилось 30 
больных в возрасте от 22 до 40 лет с искривле-
нием носовой перегородки. Все больные были 
прооперированы – подслизистая резекция носо-
вой перегородки с коррекцией латеральной 
стенки полости носа. 

Пациенты были разделены на две группы: 
основная (15), которые в послеоперационном 

периоде получали ЧИСТОНОС по 2 дозы в ка-
ждый носовой ход 4 раза в сутки и ФЛЮДИТЕК 
по 1 ст.ложке 3 раза в сутки. Курс лечения в 
среднем 8-10 дней. Контрольная группы (15) 
проходила лечение традиционным методом. 
Критериями оценки эффективности лечения 
были: восстановление носового дыхания, отде-
ляемого из носа, риноскопия.  

Результаты исследования 
 На пятые сутки у больных контрольной 

группы образовались корки, обильные слизи-
стые выделения, носовое дыхание было за-
труднено. У пациентов основной группы вос-
становительный период проходил без образо-
вания корок, умеренным количеством слизи 
вполости носа, уменьшился отек и гиперемия 
слизистой носа у 12 (80%) больных. Появилось 
возможность санировать носоглотку по Проэт-
цу, происходило восстановление носового ды-
хания. В контрольной группе выраженная по-
ложительная динамика отмечена у 8 (53,3%) 
больных. К девятому дню послеоперационного 
периода в контрольной группе носовое дыха-
ние восстановилось у 14 (93,3%) больных, 
скудные выделения у 3 (20%). Слизистая носа 
розовая, незначительно выражен реактивный 
отек. В основной группе носовое дыхание вос-
становилось у 9 (60%) больных, выделения из 
носа отмечали 7 (46,6%). При риноскопии бо-
лее выражены реактивные изменения слизи-
стой полости носа. 

Таким образом, применение препаратов 
ЧИСТОНОС и ФЛЮДИТЕК у больных после 
подслизистой резекции носовой перегородки 
является эффективным и вполне обоснованным. 
Данные препараты способствуют регенерации 
тканей, восстановлению функционального со-
стояния слизистой полости носа. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2018 
 
 

 
 

Д.М. БАЙРАК, Н.Я. ПОТАПОВА, В.П. ГОРБУЛИН (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА) 

СИНДРОМ ТРИЧЕРА КОЛЛИНЗА. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 

Синдром Тричера Коллинза (ТКС) отно-
сится к группе челюстно-лицевых дизостозов, 
обусловленных патологией на генетическом 
уровне. Может возникать при мутации в генах 
POLR1C (6p21.1) или POLR1D (13q12.2), коди-
рующих субъединицы I и III РНК-полимеразы. 
Но чаще всего – это нонсенс-мутация в гене 
TCOF1 (расположен в локусе 5q32-33 на длин-
ном (q) плече 5-й хромосомы), приводящая к 

гаплонедостаточности – состоянию, при кото-
ром количества фосфопротеина Treacle (ядерно-
го транспортного белка – продукта гена 
TCOF1), принимающего участие 
в транскрипции ДНК, недостаточно для нор-
мального функционирования организма. Этот 
белок экспрессируется во многих тканях во 
время эмбрионального и постэмбрионального 
развития, что и обусловливает вариабельность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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полиморфизм и топику клинических проявле-
ний. Сама экспрессивность может быть от уме-
ренной до выраженной (даже у пациентов в 
пределах одной семьи), поэтому и тяжесть де-
фектов варьирует от почти незаметных призна-
ков до крайне тяжелых форм. ТКС в основном 
наследуется по аутосомно-
доминантному принципу (при мутации гена 
TCOF1, но при мутации POLR1C – наблюдается 
аутосомно-рецессивный тип наследования) и 
характеризуется 90% пенетрантностью. Еже-
годная заболеваемость среди новорожденных 
оценивается как 1/50000 живорожденных. 

Заболевание характеризуется двусторон-
ней симметричной ото-нижнечелюстной дис-
плазией (без вовлечения конечностей) и связано 
с целым рядом дефектов головы и шеи (но без 
умственных нарушений). При этом характерный 
лицевой дисморфизм (антимонголоидный раз-
рез глаз (89%), косоглазие и колобомы век, дву-
сторонняя симметричная гипоплазия скуловых 
костей, инфраорбитального края (80%) и ниж-
ней челюсти (78%) (ретрогнатия, ретрогения)) 
может сочетаться с готическим небом и/или его 
расщелиной (28%), энхондромой, а также ано-
малией строения позвоночника и сердца. В ото-
ларингологической практике клиника обуслов-
лена чаще всего аномалией наружного (от пред-
козелковых фистул и микротии до анотии и ат-
резии наружного слухового прохода) и среднего 
уха (различные аномалии развития слуховых 
косточек (60%)), что проявляется кондуктивной 
тугоухостью. Также могут возникать опреде-
ленные трудности при дыхании и питании в до-
школьном возрасте на фоне узких верхних ды-
хательных путей и ограниченного открывания 
рта. 

Диагноз ставится на основании клиниче-
ских данных и дополнительных исследований и 
подтверждается с помощью молекулярных тес-
тов. Однако генетическое консультирование 
осложняется вариабельной экспрессией заболе-
вания и должно осуществляться мультидисцип-
линарной группой специалистов по пренаталь-
ной диагностике. В ходе дифференциальной 
диагностики следует исключить синдромы На-
гера, Миллера, Гольденхара и Халлермана-
Штрайфа в их билатеральной и легкой асиммет-
ричной форме. 

В лечении пациентов с ТКС применяется 
комбинированный подход. В список средств 
входят: купирование постнатального респира-
торного дистресс-синдрома (вплоть до дистрак-

ции нижней челюсти или трахеостомии и про-
тивоаспирационной гастростомии), челюстно-
лицевая, пластическая и отохирургия, а также 
слухопротезирование – направленные на норма-
лизацию физического и социального развития 
ребенка. Литературный обзор свидетельствует 
об отсутствии положительных результатов при 
попытках восстановления наружного слухового 
прохода для улучшения слуха хирургическим 
путем. Предпочтительной является слуховая 
реабилитация аппаратами костной проводимо-
сти (BAHA). При надлежащем лечении прогноз 
для легких форм заболевания является благо-
приятным. 

В связи с редкостью данной патологии 
считаем небезынтересным привести собствен-
ное наблюдение. На амбулаторный прием при-
вели девочку Д., 2010 г.р. с жалобами на сниже-
ние слуха. Ребенок от первой беременности, 
которая осложнялась острым пиелонефритом. 
По линии отца были глухонемые родственники. 
При осмотре: характерное для ТКС лицо; небо 
обычное; аденоидные вегетации II степени; 
микротия (за счет аплазии верхних отделов 
(субтотально отсутствуют завитки, противоза-
витки)) и атрезия наружных слуховых проходов. 
Со стороны внутренних органов без патологии. 
На аудиограмме равномерное повышение поро-
гов звуковосприятия до 10-15 дБ с костно-
воздушным интервалом на всем диапазоне час-
тот до 50-60 дБ. На КТ височных костей (Total 
DLP (mGy.cm)134.00) кроме двухсторонней ат-
резии наружных слуховых проходов определя-
ется отсутствие барабанных перепонок, значи-
тельное уменьшены в объеме барабанных по-
лостей, слуховые косточки минимально опреде-
ляются в области овального окна (вероятно, 
фрагменты стремечка), гипоплазия сосцевидных 
отростков. Также выявлена аплазия дуг скуло-
вых костей, гипоплазии мыщелковых отростков 
нижней челюсти и крыловидных отростков кли-
новидных костей с обеих сторон. Заключение: 
ТКС (челюстно-лицевой дизостоз). 

Ребенку рекомендовано слухопротезиро-
вание с динамическим наблюдением у сурдоло-
га. 

Интерес данного случая заключается в 
практически изолированной отоларингологиче-
ской симптоматике потенциально богатого 
своими проявлениями симптомокомплекса, ко-
торый чаще всего регистрируется окулистами 
(описан английским офтальмологом Эдвардом 
Тричером Коллинзом в 1900 г.). 

 
© Д.М. Байрак, Н.Я. Потапова, В.П. Горбулин, 2018 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
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А.Ю. БАРИЛЯК, Т.Б. САВКА, Ю.Р. БАРИЛЯК, О.Є. МОСКАЛИК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ) 

ХІРУРГІЯ ОДНОГО ДНЯ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА СТРУКТУРАХ НОСА 
 

Сучасна хірургічна та анестезіологічна 
апаратура дозволяє швидко вирішити проблеми 
зі здоров’ям оперованих пацієнтів. Але, крім 
технічного забезпечення, для виконання такого 
завдання необхідні передові методики хірургіч-
ного лікування та адекватна фармакотерапія. 
Все разом це забезпечує швидку реабілітацію та 
повернення до звиклого способу життя наших 
пацієнтів, значне скорочення терміну перебу-
вання в стаціонарі і призвело до розвитку по-
няття хірургія одного дня.  

Вперше хірургію одного дня було запро-
поновано на рубежі ХХ століття у Великобри-
танії. В 1909 р. хірург з міста Глазко Джеймс 
Нікол опублікував працю, його робота була мо-
тивована фінансовими перевагами, зниженням 
рівня госпітальної інфекції та недостатньою кі-
лькістю лікарняних ліжок. Така думка була по-
зитивно сприйнята міжнародною медичною спі-
льнотою і на сьогоднішній день у високорозви-
нених державах практика хірургії одного дня є 
широко поширеною. Численні публікації вказу-
ють на переваги денної хірургії, її економічної 
ефективності, безпеки, організації та широкого 
діапазону хірургічних процедур, які могли б 
виконуватися як щоденні процедури. Такий на-
прямок з кожним роком охоплює все більший 
спектр захворювань, в тому числі і в оторинола-
рингології. Згідно іноземних статей, частота 
ускладнень у таких пацієнтів не перевищує 1%. 
В світлі реформи медицини, яка зараз відбува-
ється в нашій державі, хірургія одного дня є 
надзвичайно актуальною. 

На протязі 2015-2018 рр. на базі Львівсь-
кої обласної клінічної лікарні та Медичного 
центру Святої Параскеви було виконано 348 
хірургічних втручань на структурах носа, а са-
ме: 62 ізольовані септоплатики; 33 септоплас-
тики, комбіновані з конхопластикою; 25 рино-
септоортопластик; 102 різного об’єму ізольо-
вані ендоскопічні втручання на навколоносо-
вих пазухах та 124 комбінованих з риносепто-
пластикою; 2 ендоскопічні пластики хоани при 
кістковому її зарощені. Всі наші пацієнти ам-
булаторно проходили передопераційне лабора-
торне та інструментальне обстеження, 
обов’язковим була консультація лікаря терапе-
вта та анестезіолога напередодні операції. При 
плануванні операцій на навколоносових пазу-
хах з метою встановлення поширення патоло-
гічних змін, вивчення особливостей анатомії 
носа, навколоносових пазух та навколоносових 
органів кожному пацієнту обов’язково прово-

дилась передопераційна комп’ютерна томогра-
фія в трьох проекціях, що давало можливість 
уникати ускладнень під час операції та в після-
операційному періоді. При ізольованій патоло-
гії носової перегородки, відсутності в анамнезі 
ураження навколоносових пазух та чіткій кар-
тині носа і зрозумілому об’ємі операції з вико-
ристанням передопераційної відео ендоскопії, 
комп’ютерна томографія не проводилась. Всім 
решта також обов’язково проводилась детальна 
передопераційна відеоендоскопія з фіксацією і 
демонстрацією пацієнту доопераційних пато-
логічних змін. 

Всі операції проводились під загальним 
знечуленням з корегованою гіпотонією, яка дав-
но і ефективно використовується як метод зао-
щадження крові під час операцій. Безпосередньо 
перед початком хірургічного втручання викону-
валась анемізація носових ходів 0,1% розчином 
ксилометазоліну. Таке поєднання медикаменто-
зної блокади з правильним положенням хворого 
на операційному столі (голова пацієнта має мак-
симально високе положення), дає можливість 
значно зменшити крововтрату, що в свою чергу 
пришвидшує реабілітацію хворого. 

Після операції пацієнт перебував в стаці-
онарі від 24 до 48 годин (лише 14 пацієнти пе-
ребували в стаціонарі більше 24 годин). В пода-
льшому вони перебували на амбулаторному 
спостережені. Перша післяопераційна консуль-
тація відбувалась на 7-у добу, на протязі першо-
го місяця щотижня, в подальшому – один раз на 
місяць. Обов’язковою умовою для виписки па-
цієнта з стаціонару було наявність легкого дис-
танційного контакту з пацієнтом. Перед випис-
кою зі стаціонару всім проводилося детальне 
роз’яснення правил поведінки в післяоперацій-
ному періоді, а особливо уникання фізичних та 
емоційних навантажень та травми носа. 

На протязі 7 діб після операції наші паці-
єнти отримували топічні деконгестанти, які крім 
прискорення загоєння рани, полегшення післяо-
пераційних відчуттів в пацієнтів зі сторони носа 
також мали профілактичний вплив щодо крово-
течі з носа. Особи, які перенесли хірургічне лі-
кування на навколоносових пазухах в подаль-
шому після загоєння слизової оболонки та очи-
щення носових ходів від шкуринок отримували 
топічні кортикостероїди. Мінімальний термін 
використання топічних кортикостероїдів стано-
вив 30 діб. Інші медикаменти, в тому числі ан-
тибіотики призначалися індивідуально. На 7-10-
у добу після операції у пацієнтів відновлюва-
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лось носове дихання, а на 14-у добу вони повні-
стю повертались до своєї буденної фізичної ак-
тивності. 

Здоров’я і час – це, мабуть, найцінніші 
ресурси, які має кожен із нас. Часто через нера-

ціональне використання одного з них, страждає 
інший. Саме тому сучасна медицина, а особливо 
хірургічний її напрямок повинні вирішувати 
проблеми із здоров’ям в умовах медичних за-
кладів в найкоротший час. 

 
© А.Ю. Бариляк, Т.Б. Савка, Ю.Р. Бариляк, О.Є. Москалик, М.М. Крук, 2018 
 
 
 
 

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

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СОЛЬОВОГО СПРЕЮ,  
ЩО МІСТИТЬ ГІАЛУРОНАТ НАТРІЮ ТА ДЕКСПАНТЕНОЛ,  
ПІСЛЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ 

 
Малоінвазивні ендоскопічні технології в 

комплексі з сучасним хірургічним обладнанням 
дозволяють якісно проводити функціональні 
ендоскопічніоперативні втручання на навколо-
носових синусах. Однак остаточні клінічні ре-
зультати лікування напряму також залежать від-
ведення післяопераційного періоду, тому ре-
зультати будь-якої технічно якісно виконаної 
операції можуть бути нівельовані неадекватним 
веденням післяопераційного періоду. Пошко-
дження та зміни слизової оболонки, порушення 
вентиляції внаслідок надмірної секреції та на-
бряків, вторинні кровотечі або розвиток синехій 
є критичними факторами, які можуть призвести 
до післяопераційних ускладнень. Окрім тради-
ційних дій з боку лікаря, ретельний післяопера-
ційний догляд за слизовою оболонкою з викори-
станням носового зрошення, інгаляцій, розпи-
лювачів та мазей з боку пацієнта доповнює міс-
цеві методи лікування та заходи, спрямовані на 
запобігання утворенню синеній порожнини но-
са.  

В даний час проводяться різноманітні до-
слідження препаратів для післяопераційного 
відновлення слизової оболонки носа та навко-
лоносових пазух. Проте на сьогоднішній день 
дослідження комбінації гіалуронату натрію та 
декспантенолу, як основних компонентів наза-
льного спрею на основі розчину морської солі, 
достатньо не вивчені. 

Мета дослідження – вивчити клінічну 
ефективність місцевого застосування комплекс-
ного препарату на основі сольового розчину, що 
містить гіалуронат натрію та декспантенол, у 
пацієнтів після функціональної ендоскопічної 
синусотомії. 

Матеріал і методи. Для досягнення пос-
тавленої мети було проведено клінічні та лабо-
раторні дослідження 47 хворих на хронічний 
риносинусит, виконано хірургічне втручання за 

методикою FESS. Пацієнти були поділені на 2 
групи за принципом ведення післяопераційного 
періоду: пацієнтам дослідної групи (n=21), 
окрім традиційної терапії, місцево застосовува-
вся препарат на основі водно-сольового розчину 
– НАЗОМЕР, що містить гіалуронат натрію та 
декспантенол; до контрольної групи (n=26) 
увійшли пацієнти, які в післяопераційному пе-
ріоді отримували традиційну терапію (туалет 
порожнини носа із зрошенням водно-сольовими 
розчинами, топічні деконгестанти коротким ку-
рсом). Препарат НАЗОМЕР застосовувався 
пацієнтами самостійно по 3-4 впорскування в 
кожний носовий хід двічі надобу, що відповідає 
дозуванню сольового розчину у пацієнтів конт-
рольної групи. 

Критерії клінічної ефективності: дані ен-
доскопії порожнини носа, стан носового дихан-
ня за даними передньої активної риноманомет-
рії, мукоциліарної транспортної системи. Ефек-
тивність оцінювали на 3, 7 та 14 день лікування. 

Результати 
На 3 добу дослідження у пацієнтів обох 

клінічних груп спостерігалось збільшення на-
бряку порожнини носа, що корелює з утруднен-
ням у них носового дихання. На 7-у добу спо-
стерігалось зменшення набряку у пацієнтів обох 
груп, але в дослідній групі показник носового 
дихання за даними риноманометрії, достовірно 
(P<0,05) відрізнявся від групи контролю, і склав, 
відповідно, 1,54±0,14 та 2,04±0,19кПа/л*с. На 
14-у добу дослідження достовірної різниці між 
цими показниками не спостерігалось. 

При вивченні активності миготливого 
епітелію слизової оболонки порожнини носа 
доведено, що у пацієнтів дослідної групи на 7-у 
добу після операції відмічалась статистично до-
стовірна відмінність за цим показником, порів-
няно з групою контролю (18,8±1,0 та 22,7±2,1 
хв., відповідно). 
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Таким чином, методика післяопераційної 
терапії з використанням назального спрію 
НАЗОМЕР у хворих після FESS забезпечує 

швидшу нормалізацію показників носового ди-
хання та відновлення функції миготливого епі-
телію в порівнянні з контрольною групою. 

 
© С.Б. Безшапочний, А.В. Лобурець, В.В. Лобурець, 2018 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ  
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ СИНУСОТОМІЇ 

 
Риносинусит є одним з найбільш пошире-

них захворювань в оториноларингологічній 
практиці. В Україні за останнє десятиліття пи-
тома вага риносинуситів щорічно збільшується 
в 1,5-2 рази. В багатьох випадках, особливо ко-
ли йдеться про хронічні форми захворювання, 
застосовуються хірургічні методи лікування. 

На етапі раннього післяопераційного пе-
ріоду важливим є досягнення повноцінної епі-
телізації слизової оболонки, з відновленням фу-
нкціонування мукоциліарної транспортної сис-
теми, дренажу і вентиляції синусів, носового 
дихання і, як результат, – своєчасного клінічно-
го одужання пацієнта. Попередньо проведені 
дослідження свідчать, що досягненню цих за-
вдань сприяє застосування препаратів на основі 
гіалуронової кислоти. 

Мета дослідження: обґрунтувати кліні-
чну ефективність застосування препаратів, що 
містять гіалуронат натрію, в післяопераційному 
періоді у пацієнтів, що перенесли ендоназальну 
фронтотомію. 

Матеріали і методи дослідження. У пе-
ріод з 2015 по 2017 рр. на базі ЛОР-відділення 
Полтавської обласної клінічної лікарні нами 
було обстежено і прооперовано 67 пацієнтів з 
хронічним фронтитом. Для визначення об'єму 
хірургічного втручання, прогнозування, а також 
аналізу і верифікації показників ефективності 
лікування, що реалізовуються, використовува-
лася програма комп'ютерного планування рино-
хірургічних втручань, розроблена на кафедрі 
біомедичної інженерії Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки. 

Усі пацієнти були розділені на 2 групи: 1-а 
– досліджувана (n=31) і 2-а – контрольна (n=36). 
Частині пацієнтів досліджуваної і контрольної 
груп виконано хірургічне втручання на лобовій 
пазусі за методикою простого дренажу (тип І), 
іншим – розширеного дренування (тип ІІ а). 

Доопераційне обстеження усіх пацієнтів 
включало комп'ютерну томографію, оптичну 
ендоскопію і задню активну риноманометрію, 
вивчення і аналіз яких дозволяв визначити об'єм 
втручання і планування її етапів. За даними ри-
номанометрії оцінювались показники аеродина-
мічного носового опору, значення якого в умов-
ній нормі складало 0,3-1Δ кПа∙з/л. 

Пацієнтам обох клінічних груп в післяо-
пераційному періоді призначалася терапія, 
складена на підставі сучасних протоколів ліку-
вання цієї нозології, яка включала туалет поро-
жнини носа з промиванням водно-сольовими 
розчинами, застосування мукорегуляторів. 

Згідно з регламентом, на 5 діб досліджен-
ня введення препарату в лобовий синус повто-
рювали. Ця маніпуляція виконувалася з великою 
обережністю, стежачи щоб гель проходив віль-
но, не викликаючи підвищення тиску у фронта-
льному синусі. Також пацієнти основної групи, 
починаючи з 2-го дня післяопераційного періо-
ду, отримували интраназальні зрошування пре-
паратом, що містить в 1 мл гіалуронат натрію 
0,1 мг і натрію хлорид 9,0 мг. 

Препарат застосовувався по 2-3 краплі в 
кожен носовий хід 4 рази в добу, після поперед-
нього проведення туалету порожнини носа. 
Тривалість інтраназального уведення препарату 
складала 10 днів. 

Оцінку ефективності запропонованого 
методу проводили шляхом аналізу суб'єктивних 
і об'єктивних даних, які досліджувалися до опе-
рації, на 3, 5, 7 і 10 діб після эндоназального 
хірургічного втручання. 

Проведене клінічне дослідження дозволи-
ло зробити висновок, що місцеве застосування 
препаратів, що містять гіалуронову кислоту, 
дозволяє істотно поліпшити репаративні проце-
си пацієнта в ранньому післяопераційному пері-
оді. 

 
© С.Б. Безшапочний, А.В. Лобурець, Н.Б. Соннік, В.В. Лобурець 
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С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, Н.Б. СОННИК, С.А. ИВАНЧЕНКО, И.С. ГРИШИНА  
(ПОЛТАВА, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОМБИНАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Наиболее актуальным заболеванием 
осеннего сезона для всех категорий населения 
является ОРВИ. Известно, что у 90% пациентов, 
страдающих этой болезнью, по данным КТ и 
МРТ, определяются признаки катарального вос-
паления слизистой оболочки носа и околоносо-
вых пазух. Первопричина возникновения этого 
состояния – поражение слизистой носа вирус-
ным агентом. Однако, если организм ослаблен и 
симптомы наблюдаются больше 10 дней, наибо-
лее вероятно возникновение бактериального 
риносинусита, который в свою очередь, может 
приводить к развитию угрожающих жизни ор-
битальных и интракраниальных осложнений. 
Именно поэтому мы должны с ответственно-
стью подходить к выбору эффективных фарма-
кологических препаратов для лечения риноси-
нуситов. 

Ввиду наличия на фармацевтическом 
рынке множества препаратов для лечения дан-
ной нозологической формы, на сегодняшний 
день предпочтение отдается комбинированным 
лекарственным средствам по причине удобства 
в применении и экономической выгоде. 

Наше внимание привлекла комбинация 
ксилометазолина гидрохлорида и мирамистина 
– Риномистин 0,1%/0,01%, Риномистин 
0,05%/0,01%, которая воздействует на основные 
звенья патогенеза бактериального риносинуси-
та. Ксилометазолина гидрохлорид относится к 
деконгестантам длительного действия. Имея 
низкую биодоступность, он обеспечивает мест-
ный вазоконстрикторный эффект, за счет устра-
нения отѐка, способствует улучшению оттока 
экссудата из синусов. Антисептик мирамистин 
обладает высокой избирательностью к микроор-
ганизмам, не действуя на оболочки клеток чело-
века, что обусловлено его уникальной молеку-
лой. Известно, что под влиянием мирамистина 
снижается устойчивость микроорганизмов к 
антибиотикам, что обусловливает возможность 
эффективно использовать его в комбинации с 
антибактериальными препаратами. 

Целью работы было изучение эффектив-
ности комбинации ксилометазолина гидрохло-
рида и мирамистина в комплексной терапии па-
циентов, страдающих острым риносинуситом и 
хроническим риносинуситом в стадии обостре-
ния. 

Материал и методы исследования 
Нами было отобрано 60 пациентов в воз-

расте старше 1 года с установленным диагнозом 

острого риносинусита и хронического риноси-
нусита в стадии обострения. Критерии, которые 
использовались для отбора испытуемых, были 
следующие: установленный диагноз: острый 
риносинусит или хронический риносинусит в 
стадии обострения, средняя степень тяжести (до 
10 дней с момента заболевания). Все пациенты 
были разделены на 2 группы – основную и кон-
трольную. В первую вошли 30 человек: 10 
взрослых – с диагнозом хронический риносину-
сит в стадии обострения, 10 взрослых – с ост-
рым риносинуситом и 10 чел. составили паци-
енты младше 12 лет. Группа контроля имела 
аналогичное распределение больных. Пациен-
там контрольной группы назначалось традици-
онное лечение, согласно рекомендациям МОЗ 
Украины, которое включало антибиотикотера-
пию, дезинтоксикационную терапию, пункцию 
максилярных синусов. К пациентам основной 
группы была применена усовершенствованная 
методика лечения, при которой интраназально 
применялась комбинация ксилометазолина гид-
рохлорида и мирамистина в форме капельв кон-
центрации для взрослых 0,1% / 0,01%, для детей 
– 0,05% /0,01%,согласно инструкции. С помо-
щью листа наблюдения проводилась оценка по 
таким критериям как заложенность носа, выде-
ления из носа, потеря обоняния в день обраще-
ния, через 2 дня, 5 дней, 7 дней от начала лече-
ния. Объективную оценку проводили с помо-
щью оптической риноскопии потаким критери-
ям: гиперемия слизистой оболочки носовой по-
лости, отѐк носовых раковин, выделения в носо-
вой полости на 3, 5, 7-е сутки после начала ле-
чения. Оценку каждого признака проводили по 
общепринятой 4-бальной шкалой. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение 

Возраст пациентов, которым проводилось 
лечение, был от 2 до 66 лет. Среднее количество 
дней до обращения к ЛОР-врачу – 9,3. С момен-
та начала лечения и до 7 суток пациенты обеих 
групп отмечали улучшение самочувствия, рег-
рессию субъективных симптомов, что подтвер-
дилось данными объективного исследования. 
Начиная со 2 дня у пациентов основной группы 
среднее значение выраженности признаков бы-
ло меньше по сравнению с контрольной. Данная 
динамика наблюдалась и в последующие дни 
лечения. Так, разница до и на 7-й день лечения 
между группами по заложенности носа состави-
ла 0,4 балла, выделения из носа уменьшились на 
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0,3 в пользу основной группы. Интересно, что 
пациенты основной группы отмечали лучшую 
переносимость препарата по сравнению с кон-
трольной группой, в последней часто были жа-
лобы на сухость слизистой. Данные, получен-
ные в результате оценки состояния слизистой 
при передней риноскопии, подтверждали субъ-
ективную оценку симптомов. Существенной 
разницы по восстановлению обонятельной 
функции у пациентов обеих групп установлено 
не было, однако объективные показатели, такие 
как отек и гиперемия слизистой носа были луч-
ше у пациентов основной группы на 0,2 балла 
по сравнению с контрольной. Следует отметить, 
что разница в группе детей была выше, чем в 
группе взрослых. Количество дней нахождения 
на больничном сократилось на 1,3 дней в основ-
ной группе по сравнению с контрольной. 

Выводы 
Комбинация ксилометазолина гидрохло-

рида с мирамистином – Риномистин способст-
вует более быстрому уменьшению гиперемии и 
отѐка слизистой, тем самым обеспечивая 
улучшение аэрации синусов по сравнению с 
контрольной группой. У пациентов основной 
группы наблюдалась лучшая переносимость 
препарата, отсутствовали жалобы на сухость 
слизистой, в отличие от контрольной группы. 
Более быстрое устранение симптомов у паци-
ентов основной группы способствовало улуч-
шению качества их жизни и сокращению коли-
чества дней нахождения на больничном листе. 
Интраназальное применение Риномистина яв-
ляется эффективным средством в лечении бак-
териальных риносинуситов как у взрослых, так 
и у детей. 

 
© С.Б. Безшапочный, Н.Б. Сонник, С.А. Иванченко, И.С. Гришина, 2018 
 
 
 
 
 

Т. БОГДАНОВА, Э. ЮРШЕВИЧ, В. КЛИМЕЦ (РИГА, ЛАТВИЯ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЁБЕРНОГО ХРЯЩА ПРИ РЕВИЗИОННОЙ 
РИНОСЕПТОПЛАСТИКЕ. МОЙ ОПЫТ 

 
Введение. Одна из проблем ревизионной 

риносептопластики – это дефицит хрящевой 
ткани для восстановления нарушенной, в ходе 
предыдущих операций, анатомии носа. Если 
хрящ носовой перегородки чрезмерно резециро-
ван во время септопластики, а объем хряща обе-
их ушных раковин не достаточен для реконст-
руктивных работ в силу его изогнутости и низ-
кой плотности, то в таких случаях очень резуль-
тативным является использование рёберного 
хряща. 

Материалы и методы. В период с марта 
2015 года по март 2018 года в нашей клинике 
было проанализировано 38 пациентов (13 муж-
чин и 25 женщин в возрасте с 20 до 52 лет) по-
сле ревизионной риносептопластики с исполь-
зованием реберного хряща. Максимальный пе-
риод послеоперационного наблюдения был 36 
месяцев, минимальный – 3 месяца. Для анализа 
был использован субъективный опрос пациен-
тов об удовлетворённости результатом опера-
ции и объективная оценка до- и послеопераци-
онных фотографий пациентов. 

Результаты. 33 пациента (87%) были 
полностью удовлетворены результатом опера-
ции, 5 пациентов (13%) – нет, по причине некой 
асимметрии оси носа, нерегулярности спинки 

носа и образования рубцов мягких тканей. Им 
проводилась дополнительная хирургическая 
коррекция через 10-12 месяцев после основной 
операции. 

Дискуссия. Преимущества использования 
рёберного хряща в ревизионной риносептопла-
стике – это наличие достаточного количества 
(не «до последней крошки») прочного, прямого 
хрящевого материала; одновременно с рёбер-
ным хрящом взятые фасция прямой мышцы жи-
вота и передний перихондриум рёберного хря-
ща, могут быть использованы как для сглажива-
ния контуров носа, так и для приготовления 
различных имплантов (для аугментации кончика 
носа, переносицы, спинки носа и премаксилляр-
ной зоны). 

Недостатки: имеющийся риск инфици-
рования реконструированной рёберным хрящём 
каудальной части перегородки в силу отсутст-
вия перихондрия на нём.; болевые ощущения в 
месте забора хряща; риск деформирования хря-
щевых конструкций по принципу «рассохшейся 
доски», в особенности у молодых пациентов по 
причине выраженной эластичности хряща в 
этом возрасте. 

Заключение. Основываясь на результа-
тах проведенного исследования, можно ут-
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верждать, что метод использования рёберного 
хряща в ревизионной риносептопластике даёт 
стабильный эстетический эффект и является 

нормальной практикой в современной ревизи-
онной и реконструктивной риносептопласти-
ке. 

 
© Т. Богданова, Э. Юршевич, В. Климец, 2018 
 
 
 
 

К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, А.В. АНДРЕЕВ, В.К. БОГДАНОВ  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

ВАРИАНТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
МЕЗОТИМПАНИТА И ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО 

ИММУНИТЕТА МУКОПЕРИОСТА БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ 
 

Лечение обострения хронического мезо-
тимпанита, с целью предоперационной подготов-
ки уха в том числе, составляет существенную 
часть работы врача-оториноларинголога. К сожа-
лению, имеющиеся на сегодняшний день методы 
оценки уровня воспалительных изменений в ба-
рабанной полости весьма несовершенны. Как 
правило, вывод об отсутствии воспалительного 
процесса, делается на основании отсутствия па-
тогенной микрофлоры в барабанной полости по 
результатам микробиологического исследования, 
визуальной оценки состояния мукопериоста 
(отомикроскопия) и исследовании функции слу-
ховой трубы. Современный уровень развития 
медицины даёт возможности более глубокой и 
детальной оценки выраженности воспалительно-
го процесса в слизистых оболочках, в частности, 
с использованием иммуногистоцитохимических 
исследований. Целью настоящей работы было 
изучение динамики некоторых показателей кле-
точного иммунитета мукопериоста барабанной 
полости в процессе консервативного лечения 
обострения хронического мезотимпанита с ис-
пользованием различных ушных капель, содер-
жащих только антибиотик (АБ), или представ-
ляющих комбинацию антибиотика и глюкокор-
тикоидного гормона (АБ+ГГ). Нами была ис-
пользована ранее разработанная и апробирован-
ная методика забора клеточного материала из 
барабанной полости с последующим определе-
нием иммуногистоцитохимическим методом из-
менения уровня экспрессии молекулярных мар-
керов активации лимфоцитов. Для иммунофено-
типирования использовали панель специфиче-
ских одноименных моноклональных антител: 
СD7+ – маркер активации лейкоцитов и CD5+ – 
маркер аутоагрессии. 

 Под нашим наблюдением находилось 28 
больных с обострением хронического мезотим-
панита, мужчин и женщин, в возрасте от 20 до 
62 лет. Больные были разделены на две группы, 

согласно поставленной цели – пациенты первой 
группы получали капли, содержащие только АБ 
(14 человек), пациенты второй группы получали 
капли, содержащие АБ + ГГ (14 человек). Кроме 
того, всем больным проводился туалет слухово-
го канала и барабанной полости, а также сана-
ция носоглотки и слуховой трубы. Забор мате-
риала для исследования производился перед 
началом лечения, а также на 3-и, 5-е и 7-е сутки 
лечения.  

Проведенный нами сравнительный анализ 
средних значений уровня экспрессии молеку-
лярных маркеров активации лейкоцитов в маз-
ках-отпечатках показал следующее. Перед нача-
лом лечения в первой группе больных уровень 
СD 5+ составлял 26,4±4,9 %, CD 7+ – 23,2±4,8 % 
. На 3-и сутки уровень СD 5+ составлял 24,9±3,9 
%, CD 7+ – 22,1±4,2 % . На 5-е сутки лечения 
уровень СD 5+ составлял 23,3±5,8 %, CD 7+ – 
21,9±3,6 % . На 7-е сутки уровень СD 5+ состав-
лял 20,1±5,8 %, CD 7+ – 19,9±4,8 % . У больных 
2-й группы перед началом лечения уровень СD 
5+ составлял 26,8±4,7 %, CD 7+ - 23,7±4,6 % . 
На 3-и сутки уровень СD 5+ составлял 23,8±3,9 
%, CD 7+ – 21,9±4,3 % . На 5-е сутки лечения 
уровень СD 5+ составлял 22,1±4,9 %, CD 7+ – 
20,8±3,7 % . На 7-е сутки уровень СD 5+ состав-
лял 19,2±4,1 %, CD 7+ – 18,6±3,7% . При ото-
микроскопии визуально невоспалённый муко-
периост барабанной полости отмечался у боль-
ных второй группы в среднем на 1,5±0,3 дня 
раньше, чем у больных первой группы. 

Выводы: согласно результатам нашего 
исследования, использование глюкокортикоид-
ных гормонов в составе ушных капель не при-
водит к сколько-нибудь значимому угнетению 
клеточного звена местного иммунитета мукопе-
риоста барабанной полости у больных хрониче-
ским мезотимпанитом, в то же время, сокращая 
сроки купирования обострения у данных боль-
ных. 

 
© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, А.В. Андреев, В.К. Богданов, 2018 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 13 

О. БРЕДУН, О. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ІМУННО-МОРФОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ  
ПРИ ПАТОЛОГІЇ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ 

 
Збільшення піднебінних мигдаликів (ГМ) 

широко поширене в дитячому віці захворюван-
ня, що призводить до розвитку серйозних нас-
лідків – дисфагія, дислалія, обструктивне апное 
сну, бруксизм, гіпертрофія шлуночків серця. 
Захворюваність на хронічний тонзиліт (ХТ) 
складає від 22,1% до 40,1% та часто є причиною 
розвитку багатьох ускладнень з боку інших ор-
ганів та систем. Ці захворювання призводять до 
ряду патологічних станів, які в подальшому по-
требують хірургічного лікування. 

Для покращення ефективності діагностики 
патології піднебінних мигдаликів у дітей ми про-
вели порівняльне дослідження по визначенню 
імунологічно-морфологічних кореляцій при їхній 
гіпертрофії (ГМ) та хронічному запаленні (ХТ). 

Дизайн дослідження. В імунологічному 
дослідженні приймали участь 76 дітей віком від 
3 до 15 років: 22 пацієнта з діагнозом ГМ, 19 
пацієнтів з діагнозом ХТ, 20 пацієнтів після тон-
зилектомії, та 15 пацієнтів практично здорових. 
В морфологічному дослідженні приймали 
участь 34 пацієнта аналогічного віку: 19 пацієн-
тів з діагнозом ГМ і 15 пацієнтів з діагнозом ХТ. 
Всі дослідження проводились зранку натще пе-
ред оперативним втручанням та через 1 та 2 ти-
жні після нього. 

Досліджували в змішаному ротоглотко-
вому секреті (РС) вміст противірусних факторів: 
γ,α-IFN; протиалергічних факторів: IgE, IgG4; 
факторів неспецифічного захисту: лізоцим, 
SLPI, лактоферин, IL-1β, IL-10. Також провели 
порівняльне світлове-мікроскопічне та елект-
ронно-мікроскопічне дослідження лімфоїдної 
тканини піднебінних мигдаликів при ГМ і ХТ. 
Результати дослідження статистично обробля-
лись за допомогою непараметричних критеріїв. 

Результати. В групі дітей з ХТ визнача-
ється локальна імунологічна недостатність за 
рахунок зниження вмісту α+γ- IFN лізатах ПМ, 
сироватці та РС. В групі дітей з ГМ визначаєть-
ся локальна імунологічна “гіперреактивність” за 
рахунок збільшення вмісту α+γ- IFN лізатах 
ПМ, сироватці та РС. 

В групі дітей з ХТ переважаючими є реа-

кції ГЗТ, в групі дітей з ГМ переважаючими є 
реакції ГНТ. В групі дітей з ХТ визначається 
достовірно (P<0,05) зменшений вміст факторів 
неспецифічного захисту, що дозволяє наряду з 
даними про зниження рівнів специфічних секре-
торних імуноглобулінів припустити розвиток 
локальної недостатності захисних механізмів. В 
групі дітей після ТЕ/ТТ в період 0,5-3 роки тиж-
ні визначається глибока локальна імунологічна 
недостатність. В групі пацієнтів з ГМ визнача-
ється гіпертрофія поверхневого епітелію, епіте-
лію крипт,лімфоїдних фолікулів, збільшення 
кількості плазматичних клітин, активна ЕМ-
структура ендоплазматичного ретикулуму. В 
групі пацієнтів з ХТ визначається атрофія пове-
рхневого епітелію, епітелію крипт, лімфоїдних 
фолікулів, визначається зменшення кількості 
плазматичних клітин, неактивна ЕМ-структура 
ендоплазматичного ретикулуму та розростання 
сполучної тканини. 

Висновки. В групі пацієнтів з ГМ визна-
чається локальна імунологічна “гіперреактив-
ність” за рахунок збільшення вмісту α+γ- IFN в 
лізатах ПМ, сироватці та РС, та за рахунок пе-
ребігу реакцій гіперчутливості за негайним ти-
пом - ГНТ. Морфологічно це виглядає як гіпер-
трофія майже всіх структур лімфоїдної тканини 
ПМ. В групі пацієнтів з ХТ визначається змен-
шення вмісту α+γ- IFN в лізатах ПМ, сироватці 
та РС, реакції гіперчутливості відбуваються за 
сповільненим типом — ГСТ. Визначається дос-
товірно (P<0,05) зменшений вміст факторів не-
специфічного захисту. Морфологічно це вигля-
дає як атрофія багатьох структур лімфоїдної 
тканини ПМ з розростанням сполучної тканини. 

Таким чином, можна зауважити, що при 
ГМ визначається локальна імунологічна “гіпер-
реактивність” з морфологічною перебудовою 
лімфоїдної тканини ПМ за типом “гіпертрофії”, 
що може свідчити про функціональне “переван-
таження” ПМ. При ХТ визначається локальна 
імунологічна “недостатність” з морфологічною 
перебудовою лімфоїдної тканини ПМ за типом 
“атрофії”, що може свідчити про функціональне 
“виснаження” ПМ. 

 
© О. Бредун, О. Мельников, 2018 
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П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, Е.Л. РУДЕНЬКА, А.С. МУДРЫЙ  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЯ ВРОЖДЁННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ КРЫЛА НОСА 
 

Лечение больных с врожденными и при-
обретенными дефектами крыла носа по-
прежнему остается сложной проблемой в рекон-
структивно-восстановительной хирургии. Как 
правило, эти дефекты имеют трехмерную кон-
фигурацию, и перед хирургом стоят задачи не 
только по их восстановлению, но и по удовле-
творению соответствующих эстетических за-
просов пациента. 

В первую очередь, это касается отказа 
больных от хирургических вмешательств, со-
пряженных с дефектами на лице, поэтому такие 
методы, как итальянский, французский или ин-
дийский на сегодняшний день имеют в основ-
ном историческое значение. 

В отделе ЛОР-патологии детского возрас-
та при данном заболевании применяется метод 
Филатовского стебля, предложенный в 1917 г. 
академиком В.П. Филатовым. Данное хирурги-
ческое вмешательство проводится в 3 этапа под 
общим наркозом с искусственной вентиляцией 
легких. В большинстве случаев индукция в нар-
коз достигалась внутривенным введением про-
пофола в расчетной дозе 3 мг/кг. Базис наркоз 

обеспечивался пропофолом в дозе 8-12 мг/кг/час 
или севораном 2,5-2,7 об. %.  

На первом этапе проводилось формиро-
вание стебля на плече (в среднем 9-10 см), с по-
следующей его тренировкой в течении 3 недель. 
На ІІ этапе дистальная ножка стебля подшива-
лась к освеженным краям дефекта. Суть ІІІ эта-
па заключалась в отсечении проксимального 
конца стебля с последующим формированием 
крыла носа и его хрящевым армированием. По 
данной методике нами прооперировано 3 паци-
ента с хорошим косметическим результатом.  

Таким образом, использование Филатов-
ского стебля в реконструктивно-
восстановительной хирургии врожденных и 
приобретенных дефектов крыльев носа по 
прежнему остается актуальным, так как стебель 
дает возможность одновременно создавать 
внутренний и наружный слои поврежденного 
органа, а также позволяет получить хороший 
косметический результат, заключающийся в 
гармонии величины, формы и цвета закрытого 
дефекта с окружающими его тканями и не со-
провождается какими-либо изъянами на лице. 

 
© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Е.Л. Руденька, А.С. Мудрый, 2018 
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(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ ТА ЦИТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ  

З РІЗНИМ СТАНОМ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ 
 

Основна зона контакту організму з антиге-
нами зовнішнього середовища – це слизова обо-
лонка (СО) верхніх дихальних шляхів (ВДШ). 
Інтенсивність обсіменіння, характер мікробіоти, 
особливості міжвидових взаємовідносин визна-
чають спроможність мукозального імунітету до 
захисту СО ВДШ. В реалізації окремих ланок 
імунної системи приймають участь клітини кро-
ві, в першу чергу, лімфоцити (Лф) та поліморф-
ноядерні лейкоцити (ПЯЛ), які мігрують на пове-
рхню СО у відповідь на дію зовнішніх факторів, 
зокрема, патогенів бактеріального походження. 
Під впливом специфічної взаємодії антигенів з 
Лф вивільнюються гуморальні фактори, які 
приймають участь в регуляції функціональної 

активності ПЯЛ. Цілком слушним є припущення, 
що при наявності інфекції ВДШ, збільшується 
вихід на поверхню СО сенсибілізованих Лф, які 
при контакті з певними патогенами підсилюють 
активність фагоцитозу ПЯЛ. Завдяки цьому дося-
гається зменшення кількості антигенного матері-
алу, що потенційно може подолати бар’єр СО і 
потрапити у внутрішнє середовище організму. 
Можливо, один із шляхів міграції Лф у порожни-
ну рота відбувається крізь аденоїдне кільце глот-
ки, опосередковано залучаючи піднебінні мигда-
лики до участі в реалізації місцевих імунних реа-
кцій. Звідси виникає питання, чи залежить від 
їхнього стану: функціонування клітинної ланки 
імунітету ВДШ? 
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 Мета роботи – оцінити зміни мікробі-
ологічних та цитологічних показників РС у хво-
рих на алергію з різним станом лімфоглоткового 
кільця. 

  Проведено дослідження зразків РС, 
отриманих від 76 осіб, хворих на алергічний 
риніт, з них 36 пацієнтів – з нормальним станом 
піднебінних мигдаликів (НМ) та 40 хворих, 
яким 5-15 років тому проведено тонзилектомію 
(Т/Е). Контрольну групу (К) складали 20 клініч-
но здорових донорів. Дві порції зразків РС у 
обстежених осіб брали для мікробіологічного 
дослідження та для підрахунку відносного клі-
тинного складу. 

 Мікробіологічні показники визначали у 
відповідності з загальними методиками. Розгля-
далися два інтегральні параметри: 1) логарифм 
сумарного вмісту колонієутворюючих одиниць 
(lg КУО/мл РС) та 2) відсоток транзиторних мі-
кроорганізмів від усієї висіяної флори.  

Цитологічні дослідження проводили шля-
хом світлової мікроскопії мазків РС. У препара-
тах на 100 морфологічно диференційованих клі-
тин визначали відносний вміст ПЯЛ та Лф. 

Статистичну обробку одержаних резуль-
татів проводили з використанням двобічного 
непараметричного критерію “U” Манна-Уітні. 

 У пацієнтів хворих на різні клінічні фо-
рми алергічного риніту з високим рівнем вірогі-
дності при порівнянні з групою контролю вияв-
лялися зміни якісного і кількісного складу тран-
зиторних мікроорганізмів (ТМ), що висівалися з 
РС. Суттєве збільшення в РС відсотка умовно 

патогенної флори у хворих на алергічний риніт 
дало підставу вважати, що має місце послаблен-
ня захисних механізмів СО ВДШ і поява статис-
тично значущих при порівнянні з групою конт-
ролю (рu<0,001) явищ дисбіозу. Структурні змі-
ни, що виявлялися в мікрофлорі РС були майже 
ідентичними як у хворих з НМ, так і у осіб, що 
перенесли Т/Е. Мікрофлора РС складалася з 
грамнегативних паличок (у хворих з НМ вони 
становили - 16,7%, у Т/Е – 17,3%, в К – 9,1%), 
гемолітичних стрептококів (відповідно: 18,6%, 
13,7%, 9,1%), пневмококів (13,7%, 16,4%, 9,1%), 
мораксел (4%, 5%, 0). Стафілококи формували 
асоціації мікроорганізмів (переважно з 2-ох, 3-
ьох компонентів). Всього було виділено ТМ у 
пацієнтів з НМ 102 види (n=36), у Т/Е – 110 
(n=40), у контрольних осіб 33 (n=20). При цьому 
загальна кількість мікроорганізмів, що висіва-
лися з одиниці об’єму РС у пацієнтів з НМ і Т/Е, 
не відрізнялась від такої у клінічно здорових 
донорів (рu>0,05). Співвідношення резидентної 
до транзиторної мікрофлори в контролі дорів-
нювало 3,8, у пацієнтів з НМ – 2,26, у Т/Е – 2,46. 

 При зростанні в РС хворих на алергіч-
ний риніт, кількості патогенних мікроорганізмів 
підвищувалося представництво клітин крові – 
ПЯЛ та Лф, які можуть брати участь у реалізації 
захисту слизових оболонок від дії патогенних 
факторів бактеріального походження. Незалеж-
но від стану піднебінних мигдаликів наявність у 
пацієнтів алергічного риніту супроводжувалася 
збільшенням транзиторної мікрофлори і підси-
ленням на ці зміни відповіді СО ВДШ. 

 
© Л.І. Волосевич, С.В. Тимченко, О.О. Поляковська, Т.В. Смагіна, О.Ф. Мельников, 2018 
 
 

 
 

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНИЙ ВИБІР ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ,  
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ 

 
За результатами проведеного нами в пері-

од 2013-2018 рр. оториноларингологічного об-
стеження дітей, хворих на цукровий діабет 1-го 
типу (ЦД-1) (n = 707), у них було діагностовано 
хронічні хвороби глотки (ХХГ) (424 пацієнта), 
серед яких найчисельнішою була група дітей – 
238 пацієнта (56,2 %) з хронічним тонзилітом 
(ХТ), з них хлопчиків ‒ 136, дівчаток – 102 ві-
ком від 6 до 18 років.  

Лікування ХТ у дітей, хворих на ЦД-1, 
проводиться консервативно та хірургічно. Су-
часний підхід до комплексного консервативного 
лікування таких пацієнтів полягає у раціональ-

ному поєднанні загальних і місцевих методів із 
урахуванням особливостей клініко-
лабораторних даних: спектр мікрофлори підне-
бінних мигдаликів (ПМ), ступінь порушення 
мікроциркуляції, стану місцевого імунітету.  

Для визначення ефективності проведено-
го лікування хворим на ХТ з ЦД-1 за розробле-
ною методикою нами було проліковано 87 паці-
єнтів. За тактикою лікування та динамічного 
спостереження вони були розподілені на 2 гру-
пи – основна (n=45), діти якої отримували 
BNO1030 впродовж 45 послідовних днів трьома 
курсами, починаючи з 1; 180; 360 дня +5 днів 
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відповідно, та контрольна (n=42). Основна група 
дітей (О-1) – пацієнти з рідкими загостреннями 
ХТ (n=22), О-2 – пацієнти з частими загострен-
нями ХТ – понад 3 разів на рік) (n=23). Хлопчи-
ків – 45 (51,7%) і дівчаток – 42 (48,3%). Всі діти 
були рівномірно розподілені між клінічними 
групами. 

Дітям з ХТ, хворим на ЦД-1, як в основ-
ній, так і контрольній групі в зазначені терміни 
проводилося місцеве лікування ХТ - промиван-
ня лакун ПМ розчином повідон-йод по 30 кра-
пель на 100 мл фізіологічного розчину на про-
цедуру) і подальшим інтралакунарним нанесен-
ням повідон-йод (1:2) трьома курсами по 7-10 
маніпуляцій.  

Оцінку ефективності лікування ХХГ у ді-
тей, хворих на ЦД-1 проводили з урахуванням 
місцевих та загальних клінічних симптомів ХТ, 
зменшенням частоти рецидивів (ЗХТ), випадків 
гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).  

За отриманими результатами курсу тера-
пії у дітей основної групи в 3 рази зменшилася 
частота ЗХТ протягом року в порівнянні з діть-
ми контрольної групи, у 5 разів кількість курсів 
прийому антибіотикотерапії (р<0,05), а також 
виявлена тенденція до скорочення тривалості 
ЗХТ у основній групі (р>0,05). Застосування 

даної схеми у пацієнтів основної групи сприяло 
суттєвому покращенню мікробіоценозу ПМ, 
причому це стосувалося не лише бактерій Staph. 
aureus, але і грибків роду Candida, за винятком 
Klebsiela pneumoniae.  

Спостереження за обстеженими дітьми 
основної та контрольної груп, яке проводилось 
впродовж 1,5 років, встановило у хворих фор-
мування пролонгованого оздоровчого ефекту, 
що проявлялось не тільки зниженням частоти 
загострень ХТ, але й захворюваністю на ГРЗ. 
Так, до включення у групи спостереження, се-
редня частота їх за рік в основній групі і групі 
порівняння складала 5-6 епізодів. На фоні ком-
плексного лікування з включенням BNO1030 та 
повідон-йод, середня частота епізодів гострої 
респіраторної патології за час спостереження 
складала 1,4 на 1 дитину, порівняно із 3,2 епізо-
дів на 1 дитину - у контрольній групі пацієнтів. 

Таким чином, впровадження розробленої 
схеми комплексного лікування даної патології у 
практичній діяльності отоларингологів може 
сприяти оптимізації лікувально-профілактичної 
допомоги дітям, хворим на ХТ і ЦД-1, а також 
підтверджує доцільність проведення курсів кон-
сервативної терапії ХХГ у них з покращенням 
якості життя. 

 
© Ю.В. Гавриленко, 2018 
 
 
 
 

О.О. ГАЛАЙ, В.Т. КЕРУНЧИК, С.Г. БОНДАРЕНКО, О.Р. ДУДА., О.В. ДРУЗЮК, С.Ю. КАРП,  
В.Ю. ЛУДЧАК, І.М. СЕНДЕГА, Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, Т.Р. ЦЬОЛКО, М.Р. ШМІДТ  

(ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ГІПЕРБАРИЧНА ОКСИГЕНАЦІЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
З ПУХЛИНАМИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ 

 
На даний час гіпербарична оксигенація 

(ГБО) широко застосовується при лікуванні па-
тології голови та шиї. Цей метод ефективний 
при гіпоксичних станах в післяопераційному 
періоді, хірургічній інфекції та інших напрям-
ках. У хворих оперованих з місцево-
поширеними пухлинами ротової порожнини, 
гортані, ротоглотки та гортаноглотки він сприяє 
збільшенню максимальної вентиляції легень. 
Необхідна для репараційних процесів і повно-
цінної функціональної активності органів і сис-
тем енергія утворюється в результаті біологіч-
ного окислення, при здійсненні якого вагому 
роль відіграє поступлення кисню в організм, 
транспортування його до клітин та інтенсив-
ність утилізації. ГБО знижує гіпертензію в леге-
невій артерії, збільшує резервні можливості ор-

ганізму і підвищує толерантність до фізичних 
навантажень, скорочує час лікування і термін 
перебування в стаціонарі. 

Матеріал та методи. Проаналізовано 
результати застосування ГБО у хворих оперова-
них на місцево-поширений рак органів голови 
та шиї на основі вивчення частоти післяопера-
ційних ускладнень та рецидивів у двох групах. 
В першу групу включено 198 (74,2%) пацієнтів 
які в комплексі післяопераційного лікування 
отримували сеанси ГБО. У 69 (25,8%) хворих 
другої групи ГБО не застосовувалася. 

Частіше за все проводили 7-10 сеансів 
ГБО з тиском кисню в межах 1,0-1,5 абсолют-
них атмосфери тривалістю 30-40 хв. кожний.  

В залежності від перебігу післяоперацій-
ного періоду визначалася кількість і частота се-
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ансів ГБО що проводилися в одномісній баро-
камері БЛКС-301. Розподіл кількості хворих в 

залежності від типу проведеної операцій наве-
дено в таблиці. 

 
Розподіл хворих відповідно до проведеної операції 

Тип хірургічного втручання 1-а група 2-а група 
Ларингектомія, лімфодисекція 49 20 
Резекція дна ротової порожнини, язика, лімфодисекція 35 12 
Фаринголарингектомія, лімфодисекція 5 - 
Резекція верхньої щелепи 9 3 
Резекція нижньої щелепи, дна ротової порожнини, лімфодисекція 37 8 
Резеція ротоглотки, лімфодисекція 21 8 
Тиреоїдектомія, лімфодисекція 17 9 
Тиреоїдектомія, циркулярна резекція трахеї  3 - 
Пластичне закриття оро-фарингостом 7 2 
Комплексна лімфодисекція 15 7 
РАЗОМ 198 69 

   
 
Результати та їх обговорення.  
Оцінюючи загоєння післяопераційних ран 

в обох групах загалом встановлено, що ранові 
ускладнення у хворих першої групи мали місце 
у 37 (18,7%) випадках. Частота виникнення піс-
ляопераційних ускладнень у пацієнтів першої 
групи була в 2 рази меншою ніж у хворих другої 
групи, яким сеанси ГБО не проводилися 
(ВШ=0,38; 95% ДІ–0,21-0,70; р=0,001). Також 
належить зазначити, що кількість хворих з лег-
ким ступенем ускладнень була значно вищою в 
першій групі (ВШ=2,14; 95% ДІ–0,71-6,41; 
р=0,17). Поряд з тим, вкрай важкий ступінь кон-

статовано лише у другій групі. Порівнюючи ча-
стоту виникнення рецидивів протягом року піс-
ля проведеного лікування в двох групах не ви-
явлено статистично достовірної різниці їх вини-
кнення в залежності від застосування гіпербари-
чної оксигенації (ВШ=1,17; 95% ДІ–0,64-2,12; 
р=0,6). 

Висновки. Включення ГБО в терапевтич-
ний комплекс лікування хворих з місцево-
поширеними пухлинами голови та шиї сприяє 
позитивній динаміці післяопераційного періоду, 
зменшує кількість ускладнень, але не впливає на 
частоту виникнення рецидивів. 

 
© О.О. Галай, В.Т. Керунчик, С.Г. Бондаренко, О.Р. Дуда., О.В. Друзюк, С.Ю. Карп, В.Ю. Лудчак,  
І.М. Сендега, Р.Р. Сліпецький, Т.Р. Цьолко, М.Р. Шмідт, 2018 
 
 
 
 
 

Г.І. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, О.Є. СВІТЛИЧНИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОГО НОСОВОГО ОПОРУ  
ПОВІТРЯНОМУ ПОТОКУ ПРИ ВИБОРІ СПОСОБУ ЛІКУВАННЯ  

 
Носовий опір повітряному потоку існує 

завжди. Він може бути фізіологічною нормою 
або проявом патології.  

У випадку носового циклу, а також коли 
організм знаходиться у стані спокою, підвище-
ний носовий опір є фізіологічною нормою. Од-
нак, при виникненні патологічних станів, що 
впливають на архітектоніку порожнини носа, 
носовий опір набуває патологічного значення. 

Верифікація локалізації патологічного но-
сового опору дозволяє приймати обгрунтовані 
об'єктивно рішення про той чи інший підхіді до 
лікування. 

Риноманометричне розділення патологіч-
ного і фізіологічного значень носового опору 
повітряному потоку можливо при визначенні 
значення ζ (дзета)-коефіцієнта (наявності відпо-
відних фаз носового дихального циклу). 

Для подальшої верифікації носового опо-
ру і визначення його причин і локалізації рино-
манометричне дослідження доповнюється ви-
значенням ζ-коефіцієнта при проведенні ком-
плексу функціональних риноманометричних 
проб. Даний комплекс складається з ряду послі-
довних проб з подальшим їх співвідношенням 
відносно вихідного дослідження. 
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Проба з анемізацією слизової оболонки 
порожнини носа дозволяє визначити провідну 
причину формування носового опору. Дана про-
ба виключає вплив вазомоторних і набрякових 
явищ з боку слизової оболонки і носових рако-
вин. Таким чином визначається значення анато-
мічних структур в порожнині носа на форму-
вання носового опору.  Проби Котла і Коля до-
зволяють ізольовано оцінити вплив на носовий 
опір ділянки переднього носового клапана і пе-
редніх відділів порожнини носа. 

Риноманометрично за період з 2015 року 
нами було обстежено 186 пацієнтів зі скаргами 
на порушення носового дихання. У 51 пацієнта 
порушення носового дихання було пов'язано з 
вазомоторним, алергічним або медикаментоз-
ним ринітом. У 106 пацієнтів порушення носо-
вого дихання було пов'язано з викривленням 
носової перегородки. У 29 пацієнтів порушення 
носового дихання було пов'язано з поліпозним 
риносинуситом. 

При верифікації характеру і локалізації 
патологічного носового опору у пацієнтів з ви-
кривленнями носової перегородки у 58 пацієн-
тів виявлено ознаки супутніх вазомоторних по-
рушень. 

В ході дослідження у 28 пацієнтів виявле-
но невідповідність форми і ступеня вираженості 
візуальних викривлень носової перегородки до 
їх впливу на формування патологічного носово-
го опору. Надалі це вплинуло на рішення про 
оптимальний обсяг і метод хірургічного ліку-
вання. 

Таким чином комплекс функціональних 
риноманометрічних проб з оцінкою ζ-
коефіцієнта дозволяє верифікувати сторону і 
відділ порожнини носа відповідальний за фор-
мування патологічного носового опору, а також 
виявити провідну причину його формування, що 
в свою чергу впливає на прийняття рішення про 
вибір оптимального способу та обсягу лікуван-
ня. 

 
© Г.І. Гарюк, О.Г. Гарюк, О.Є. Світличний, 2018 
 

 
 

 
 

Г.І. ГАРЮК, О.О. КУЛІКОВА, А.В. ЧУМАКОВА, Ю.В. ЛОЗОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ІМУННИЙ СТАТУС ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ, 
ІНФІКОВАНИХ ВІРУСОМ ЕПШТЕЙН-БАРР 

 
Секреторний середній отит (ССО) - одне з 

найбільш активно досліджуваних в останні роки 
захворювань середнього вуха. Це пов'язано з 
частим ураженням вуха при ГРВІ або інфіку-
ванням герпес вірусами дітей, а також, дисфун-
кцією слухової труби і загальними факторами. 
Рецидиви секреторних середніх отитів призво-
дять до облітеруючого процесу в середньому 
вусі, що веде до формування стійкої приглуху-
ватості або формування ретракційної кишені, 
що приводить згодом до розвитку хронічного 
епітимпаніту. 

Якщо в плані діагностики ССО лікарі не 
мають труднощів після введення в практику 
отоларингології акустичної тімпанометрії (імпе-
денсометрії), то в плані лікування лікарі часто 
мають труднощі, особливо при лікуванні реци-
дивуючих форм ССО, коли гіпертрофований 
глотковий мигдалик видалений , і, здавалось, 
усунена головна причина виникнення ССО. 

В цілому, ми дотримуємося алгоритму лі-
кування, розробленого проф. Тіменом Г.Е., доц. 
І.В. Кузик та співавт. (2016), але іноді ми вико-
ристовуємо більш агресивну тактику (частіше 

робимо тімпанопункцію або взагалі, починаємо 
з неї діагностику і лікування ССО). 

Останніми роками в ЛОР-практиці все ча-
стіше виявляється роль герпесвірусів при загос-
тренні запальних захворювань верхніх дихаль-
них шляхів, зокрема вірусу простого герпесу і 
вірусу Епштейн-Барр. 

Мета роботи – визначити ступінь інфіко-
ваності ВЕБ і визначення імунограми 1-го рівня 
дітей 3-9 років, хворих на ССО для призначення 
адекватного лікування. 

Лабораторному обстеженню на наявність 
серологічних маркерів ВЕБ були піддані 48 ді-
тей, які поступили в дитяче відділення 30-ї ліка-
рні м. Харкова протягом 2017 р. З діагнозом - 
секреторний середній отит. Діти були в віці від 
3 до 9 років. Середній вік дітей становив 5,4 ± 
1,6 року. Розподіл за статтю було приблизно 
рівним. Діагноз ґрунтувався на загальноприйня-
тому клінічному інструментальному обстежен-
ні, аудіограмі і імпедансометрії. Всім цим дітям 
для серологічної діагностики гострої фази інфі-
кованості ВЕБ визначали IgМ до капсидного 
комплексу (VСА), IgG до раннього антигену 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 19 

(ЕА) та ядерного антигену ЕBNA в сироватці 
крові методом імуноферментного аналізу (ІФА). 

Контрольну групу складали 20 практично 
здорових дітей у віці від 3 до 6 років, які прой-
шли обстеження в районних поліклініках для 
визначення можливості відвідування дитячих 
колективів. 

Серед 48 дітей, хворих на секреторний се-
редній отит, виявлено високий відсоток (22.9%) 
інфікованих ВЕБ в гострій фазі (11 дітей) і 20 
дітей інфікованих раніше.Ні в однієї дитини кон-
трольної групи (здорові діти) гуморальних мар-
керів ранньої інфікованності ВЕБ виявлено не 
було. 11 дітей з діагностованою гострою фазою 
інфікованості ВЕБ отримали антигерпетичне лі-
кування: препаратом ацикловірового ряду вітчи-
зняного виробництва валовіром. Зазвичай приз-
начали валовір 500 мг 2 рази на день, протягом 
10 діб. Окрім того, дітей інфікованих ВЕБ, спря-
мовували до імунолога, який призначав їм імуно-
граму сироватки крові 1-го рівня. Ні у однієї ди-
тини обстеженої групи (хворих на ССО) норма-
льної імунограми виявлено не було. 

У більшості дітей ССО, інфікованих ВЕБ 
виявлено зниження клітинної ланки імунітету: 
зниження загальних Т-лімфоцитів, а також їх 
субпопуляцій: CD4-клітин-хелперів і CD8 клі-
тин-супресорів. Дисбаланс цих показників веде 
до зниження значущого показника – імуно-

регуляторного індексу. Знижені NK-кілери 
СD56, які відіграють важливу роль саме у про-
тивірусному імунітеті. У дітей, не інфікованих 
ВЕБ, ці показники теж понижені, але в меншому 
ступені в порівнянні зі здоровими дітьми. 

В гуморальній ланці імунограми хворих 
на, ССО завищені рівні IgА, і IgМ і знижений 
рівень IgG є свідками гострого запалення із за-
лученням у процес слизової оболонки (зокрема, 
носоглотки). 

Таким чином, усі діти, хворі на секретор-
ний серозний отит, мали відхилення в імунному 
статусі 1-го рівня. 

Діти отримували різне лікування в залеж-
ності від виявлених відхилень в імунному ста-
тусі, і інфікованості ВЕБ, зокрема: місцево ви-
користовувався імуномодулятор вітчизняного 
виробництва Тімалін. За нашими спостережен-
нями, у хворих 1-ї групи, які отримали в ком-
плексі лікування місцеве введення імуномоду-
лятора, на 3-5 днів раніше, ніж у 2-й групі пок-
ращилася клініка перебігу ССО, раніше віднов-
лявся слух (за даними імпедансометрії і аудіо-
метрії), нормалізувалася отоскопічна картина і 
стан носоглотки. У цих же хворих регрес запа-
льного процесу супроводжувався позитивною 
динамікою лабораторних показників. 

Дослідження в цьому напрямку будуть 
подовжені. 

 
© Г.І. Гарюк, О.О. Кулікова, А.В. Чумакова, Ю.В. Лозова, 2018 
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(ЛЬВІВ, ПОКРОВСЬК; УКРАЇНА) 

УРАЖЕННЯ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ ВИБУХОВІЙ ТРАВМІ  
ЗА ДАНИМИ 66-ГО ВІЙСЬКОВОГО МОБІЛЬНОГО ГОСПІТАЛЮ 

 
Вступ. Зі збільшенням терористичної ак-

тивності і військових конфліктів в різних регіо-
нах світу ростуть і вибухові травми (ВТ). Пош-
кодження слухового аналізатора (СА) може від-
буватися на різних рівнях його структур і етапах 
ВТ. Перфорація барабанної перетинки (БП) мо-
же виникнути вже при тиску < 0,5 атмосфер, що 
до 10 разів нижче рівня ураження інших органів. 

Мета. Аналіз характеру уражень СА при 
ВТ у військовослужбовців (в/с) Збройних сил 
України (ЗСУ) за 2015-17 рр. за даними 66-го 
військового мобільного госпіталю (ВМГ), стру-
ктуру евакуйованих, пропозиції з покращення 
діагностики, лікування і реабілітації в закладах 
тилової дислокації. 

Матеріали і методи. Проаналізовано да-
ні пацієнтів з ураженням СА в 66 ВМГ за 2015-
17 рр. Оскільки клінічно чітко диференціювати 
випадки акутравми і баротравми буває вкрай 
важко, тому застосовувався термін «акубаротра-
вма» (АБТ). Встановлювати діагноз АБТ доці-
льно у випадку очевидних ознак значимого 
впливу зміни тиску – ураження структур серед-
нього вуха (розрив БП, ушкодження ланцюга 
слухових кісточок) або діагностованої контузії. 

Результати. Згідно з даними, кількість 
пацієнтів з АБТ в 66 ВМГ протягом 2015-17 рр. 
становила 178, 121 та 131 осіб, відповідно. На-
буття бойового досвіду в/с, покращенням екіпі-
рування ЗСУ може бути однією з причин змен-
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шення АБТ, проте питома вага у структурі пора-
нених та травмованих збільшується. Середній 
ліжко-день зріс у зв’язку з покращенням діагнос-
тичного і лікувально-реабілітаційного процесів у 
2,25 рази. Структура уражень СА за 2015-17 рр.: 
гостра АБТ і нейросенсорна приглухуватість 
(НСП) – 48%, евакуйовано – 24%; гостра АБТ, 
ЗП і розрив БП –5%, евакуйовано – 5%, АБТ і 
закрита черепно-мозкова травма (ЗЧМТ) – 20%, 
евакуйовано – 15%; АБТ і відкрита черепно-
мозкова травма (ВЧМТ) – 1%, всіх евакуйовано; 
АБТ і опіки – 3%; АБТ і вогнепальні осколкові 
поранення (ВОС)– 18%, евакуйовано – 14%); 
АБТ і інші травми –5%, евакуйовано – 4%). 

При аналізі даних встановлено, що пере-
важна більшість пацієнтів були з гострою АБТ 
іНСП у 2015 році (56%) проти 42% і44% у 2016-
17 рр відповідно, проте зменшується питома 
вага евакуйованих пацієнтів. На 2 місці – паціє-
нти з АБТ і ЗЧМТ (20-22% у 2015-17 рр, біль-
шість з них евакуйовано). Зростає кількість па-
цієнтів з АБТ і ВОС. 

За звітний період були евакуйовані всі 
пацієнти з АБТ і ВЧМТ. Кількість пацієнтів з 
АБТ і опіками у 2015-16 рр становила 3% і 
4%відповідно, у 2017 такі пацієнти не поступа-
ли. Поєднання АБТ з іншими травмами у 2015-
17 рр. становило 6%, 7% і 2%, більшість з яких 
евакуйовано. 

Американська військова медицина реко-
мендує проведення обов’язкової аудіометрії (А) 
всім пацієнтам з ВТ після евакуації, тому що 
втрата слуху і вушний шум є другою найпоши-
ренішою проблемою серед ветеранів США. У 
нас бракує даних А пацієнтів з АБТ для діагнос-
тики порушень слуху (переважання важкості 
поєднаної чи комбінованої травми; повернення 
в частину, а потім – демобілізації і перехід до 
цивільних закладів охорони здоров’я (ОЗ); не-
достатньо розвинена сурдологічна служба в 
спеціалізованих військових закладах тилової 
дислокації). Невчасна діагностика,лікування, 
реабілітація і слухопротезування уражень СА 
при ВТ лягає тягарем на військову і цивільну 
систему ОЗ і державу. 

Висновки. 1. СА уражається при тиску до 
10 разів нижче рівня ураження інших органів, 
тому ріст ВТ неминуче призводить до збіль-
шення АБТ, яка відбувається на різних рівнях 
САі поєднується з більш важчими травмами го-
лови. 2. Сурдологічний супровід необхідний 
всім пацієнтам з АБТ, проте доступ до нього в 
системі і цивільної, і військової ОЗ недостатній. 
3. Невчасна діагностика, лікування, реабілітація 
і слухопротезування уражень СА при ВТ сприяє 
глибокій інвалідизації в/с,збільшує соціальний і 
матеріальний тягар на військову, цивільну ОЗ і 
державу. 

 
© Ю.О. Гербіш, В.В. Світличний, І.М. Семчишин, О.О. Семенюк, 2018 
 

 
 
 

М.Ю. ГРИЦЕВИЧ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ МАСКУВАННЯ ТА ЗВИКАННЯ  
У ТЕРАПІЇ ВУШНОГО ШУМУ 

 
Тіннітус або вушний шум – це явище, яке 

описується як звукові відчуття, що виникають в 
голові та не пов’язані з зовнішнім звуковим 
стимулом. Хоча в деяких дослідженнях показ-
ник поширеності вушного шуму становить бли-
зько 20%, але лише у 1 із 100 пацієнтів викликає 
клінічно значущі наслідки. Загалом припуска-
ється, що приблизно у 90% пацієнтів, які відчу-
вають фантомні слухові відчуття створюються 
нейропластичним відгуком на дисфункцію в 
слухової системі. Багато методів лікування були 
апробовані для лікування вушного шуму,проте 
на сьогодні не існує універсального методу лі-
кування або підходу, який широко використову-
ється клініцистами. Основна причина цього – 
той факт, що патофізіологія тіннітусу ще не по-
вністю зрозуміла. Метод маскування був описа-

ний з метою зменшення сприйняття пацієнтом 
шуму у вухах, створюючи відволікання від сиг-
налу у вухах шляхом створення фонової актив-
ності у слуховій системі. Звучання «білого» 
шуму, створеного слуховим апаратом, призво-
дить до зменшення відчуття шуму та пов'язано-
го з ним стресу. Метод звикання (габітуації) – 
Tinnitus Retraining Therapy (TRT) полягає у тре-
нуванні слухових шляхів та внаслідок цього 
вушний шум стає менше помітним для пацієнта. 

Метою нашого дослідження було порів-
няння ефективності двох протоколів лікування 
вушного шуму, методу маскування та габітуації. 

У дослідження було включено 21 пацієн-
ти, які були розділені на дві групи: 1-а група (10 
пацієнтів) – маскування за допомогою слухових 
апаратів; 2-а група (11 пацієнтів) – метод габіту-
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ації. Критеріями відбору для дослідження були: 
відсутність втрати слуху <20дБ на тональній 
аудіометрії, відсутність у минулому отологічних 
або психічних розладів. Інформація про згоду 
була отримана від усіх учасників, включених у 
дослідження. У групі 1 використовувався слу-
ховий апарат, який виробляв «білий» шум гуч-
ніше, ніж шум у вухах. У групі 2 використову-
валися портативні музичні програвачі, і пацієн-
тові було дано свободу вибору будь-якого типу 
звуку природи у цій програмі. Пацієнтам було 
запропоновано застосувати звуки звукової тера-
пії протягом усього дня. Результати лікування 
оцінювали за шкалою Tinnitus Handicap 
Questionnaire (THQ) та візуально-аналоговою 
шкалою (VAS 0-10 балів) щодо впливу на якість 
життя, гучності шуму та дискомфорту. Хворі 
були оцінені на початку дослідження, на друго-
му та четвертому місяці дослідження. В першій 
групі середній вік становив 42,7±9,14 років і 
45,5±9,62 років у другій групі. В обох групах 

відмічено значуще (р<0,05) зменшення балів за 
шкалою ТHQ на другому та четвертому місяці 
дослідження. За даними візуально-аналогової 
шкали, не відмічалось статистично значимого 
покращення у двох групах на другому та четве-
ртому місяці дослідження. 

Оскільки немає об'єктивних тестів діагно-
стики вушного шуму та оцінки ефективності 
лікування, оцінювання протоколів лікування 
базується на балах даних анкет та візуально 
аналогових шкал. За даними нашого досліджен-
ня та багатьох інших досліджень , які порівню-
вали ефективність методів лікування вушного 
шуму немає статистичної різниці при оцінюван-
ні результатів. З іншого боку, відсутність побіч-
них дій методу габітуації та доступність та де-
шевизну портативних музичних програвачів чи 
смартфонів свідчить про можливе ширше вико-
ристання цього методу у лікування вушного 
шуму. 

 
© М.Ю. Грицевич, 2018 
 
 

 
 

Ю.В. ДЕЕВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ 
 

Риносинусит (РС) – инфекционный воспа-
лительный процесс бактериальной или вирусной 
этиологии, локализирующийся в слизистой обо-
лочке носа и околоносовых пазухах (ОНП). Вос-
палительные заболевания носа и ОНП являются 
ведущими в оториноларингологии по частоте об-
ращаемости больных, как в поликлиники, так и в 
ЛОР-стационары. Чаще всего РС развивается на 
фоне острой респираторной вирусной инфекции. 
Считается, что практически при любом ОРЗ, в 
процесс той или иной степени вовлекаются ОНП. 
РС не только часто приводит к временной потере 
трудоспособности, но и существенно сказывается 
на качестве жизни больных. Установлено, что 
клинические проявления и острого, и хроническо-
го РС приводят к ухудшению качества жизни па-
циента. У 26% больных РС сопровождается разви-
тием или прогрессированием депрессивного со-
стояния. Спектр возбудителей острого бактери-
ального синусита остается относительно постоян-
ным, наиболее часто встречаются Streptococcus 
pneumoniae и Haemophilus influenzae. Реже возбу-
дителями могут быть Streptococcus pyogenes, 
Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, ана-
эробы. M. catarrhalis чаще является возбудителем 
острого РС у детей. Значение внутриклеточных 
возбудителей в этиологии острого РС пока окон-

чательно не выяснено. По мнению некоторых ав-
торов, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila 
pneumoniae могут быть источником воспаления 
ОНП в 8-25% случаев.  

Основными целями при лечении острого 
и рецидивирующего РС являются: сокращение 
длительности заболевания; предупреждение 
развития орбитальных и внутричерепных ос-
ложнений; эрадикация возбудителя. В случае 
необходимости антимикробного лечения бакте-
риального синусита, антибиотик для лечения 
синусита обычно выбирается эмпирически. 
Адекватная системная антибиотикотерапия 
обеспечивает более быстрое выздоровление и 
более высокий процент эрадикации возбудите-
лей. Антибиотикотерапия благодаря угнетению 
роста бактерий способствует быстрому умень-
шению отека слизистой оболочки носа и около-
носовых пазух и, таким образом, восстановле-
нию дренирования и вентиляции полости пазух.  

Моксифлоксацин – препарат первого вы-
бора в случае реакции повышенной чувстви-
тельности к бета-лактамным антибиотикам и 
риска резистентности к антибиотикам, неудачи 
терапии после 3 дней приема антибиотиков в 
предыдущие 4-6 недель, тяжелые инфекцион-
ные заболевания, требующие госпитализации. В 
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последнее время для лечения бактериальных 
инфекций рекомендуется руководствоваться 
принципом «первый и самый лучший», который 
гласит: «для достижения высокой клинической 
и бактериологической эффективности в качест-
ве препарата первой линии следует назначать 
антибиотик с наиболее благоприятными фарма-
кокинетическими, фармакодинамическими, бак-
териологическими свойствами, с учетом профи-
ля его безопасности и удобства применения». 
При таком подходе быстро и эффективно дости-
гается эрадикация возбудителей синусита, что 
обеспечивает положительный клинический ре-
зультат и предотвращает развитие резистентно-
сти. Выбор антибиотиков очень широк. Практи-
ческому врачу трудно сразу сориентироваться в 
таком море препаратов. Поэтому ниже мы рас-
смотрим, почему именно моксифлоксацин, а не 
амоксициллин/клавуланат, стоит выбрать при 
лечении бактериального риносинусита. 

Две группы пациентов принимали – одна 
моксифлоксацин 400 мг на протяжении 5 дней, 
вторая – амоксициллин/клавулонат 500/125 мг 3 
раза в сутки на протяжении 10 дней. Моксиф-
локсацин показал клиническую и бактериологи-
ческую эквивалентность с амоксицил-
лин/клавулонатомв лечении острого бактери-
ального синусита, при этом прием моксифлок-
сацина 1 раз в день коротким курсом повышает 
комплаентность лечения в сравнении с приемом 
2- или 3-кратным приемом. 

С октября 2018 г. на рынок выходит евро-
пейский моксифлоксацин «Мофлакса» в двух 
формах выпусках: инфузионная форма 400 
мг/250 мл и таблетки 400 мг №5. Теперь высо-
коэффективное лечение моксифлоксацином 
доступно каждому пациенту. Эффективная сис-
темная антибиотикотерапия обеспечивает более 
быстрое выздоровление и более высокий про-
цент эрадикаци возбудителя. 

 
© Ю.В. Деева, 2018 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСУ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА У ДІТЕЙ 
 

Абсцес перегородки носа рідко зустріча-
ється в практиці дитячого отоларинголога. За-
хворювання виникає внаслідок травми носа. В 
таких випадках наступає травма хрящової тка-
нини носа, розрив судин і випотівання із них 
крові та відшарування слизової оболонки пере-
городки носа від хряща і утворення спочатку 
гематоми різної величини, яка згодом нагною-
ється. При травматичному розриві слизової обо-
лонки перегородки носа гематома і абсцес не 
утворюються, а виникає носова кровотеча. 

Клінічна картина захворювання характе-
ризується значним порушенням носового ди-
хання, може бути біль носа, голови, підвищення 
температури тіла, загальна слабкість, порушен-
ня сну, розвиток інтоксикації організму. 

Діагноз захворювання встановлюється на 
основі анамнезу, скарг, загальних клінічних да-
них, об’єктивного ЛОР-огляду та даних пункції 
абсцесу. При несвоєчасному встановлені прави-
льного діагнозу може наступити розплавлення 
хряща, перфорація перегородки носа, западання 
його спинки, а також розвинутися ускладнення, 
небезпечні для життя дитини: тромбоз печерис-
того синусу, менінгіт, сепсис тощо. 

Під нашим спостереженням було 8 дітей 
віком від 4 до 15 років (6 хлопців і 2 дівчини). У 

всіх випадках була травма носа без перелому 
кісток і кровотечі. З другого-третього дня після 
травми діти почали скаржитися на утруднення 
дихання носом, біль голови. У п’ятьох дітей мо-
лодшого віку підвищилась температура тіла до 
38 град. 

При піднятті кінчика носа і передній ри-
носкопії було видно подушкоподібне випинан-
ня, гіперемію, набряк слизової оболонки з обох 
боків, у одного хворого, лише зліва. При паль-
пації випинання виявлялась тістоподібна конси-
стенція і флуктуація. При огляді зовнішнього 
носа була помірна набряклість і болючість 
м’яких тканини. Дихання носом було відсутнім. 
При пункції абсцесу у всіх хворих виявлено 
кров’янисто-гнійні виділення. Проводився роз-
тин абсцесу з обох боків, але на різних рівнях, 
щоби в подальшому не розвилася наскрізна 
перфорація перегородки носа. Порожнину абс-
цесу промивали антисептиками, антибіотиками, 
дренували гумовими смужками і виконували 
передню тампонаду носа для більш швидкого 
склеювання слизової оболонки і хрящової тка-
нини. Призначалися антибіотики парентерально, 
знеболюючі, дезінтоксикаційні, антипіретичні 
препарати. Післяопераційний період протікав 
гладко. Уже на 4-5-ий день захворювання знач-
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но зменшувався набряк слизової оболонки пере-
городки носа, зникали гнійні виділення з абсце-
су, відновлювалося дихання, нормалізувалася 
температура тіла, болі не було і на 6-7-у добу 
діти виписувалися додому для продовження ам-
булаторного лікування. Із всіх травм носа у ді-
тей, які ми спостерігали на протязі 30 років, ге-
матома і абсцес перегородки носа розвився ли-
ше у 0,17% випадках. 

Отже, діагностика абсцесу перегородки 
носа не представляє складності. Для уточнення 
діагнозу необхідно провести пункцію абсцесу. У 
всіх випадках був типовий перебіг захворюван-
ня. Своєчасне надання необхідного об’єму ква-
ліфікованої ЛОР-допомоги дітям з абсцесом 
перегородки носа дозволяє попередити різні 
ускладнення та повністю відновити функцію 
носа і зберегти його косметичний стан. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2018 
 
 

 
 

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

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ  
З НЕБЕЗПЕЧНИМИ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ СТРАВОХОДУ 

 
У дітей сторонні тіла ЛОР-органів зустрі-

чаються дуже часто. Значно рідше спостеріга-
ються сторонні тіла стравоходу. По даних різ-
них авторів питома вага їх складає в межах 8%. 
Найчастіше у малих дітей виявляють в страво-
ході металічні сторонні предмети – монети. Ве-
лику небезпеку для здоров’я дитини і навіть її 
життя створюють гострі предмети та батарейки, 
які можуть травмувати стінку стравоходу і ви-
кликати грізні ускладнення.  

Під нашим спостереженням на протязі 30 
років було 25 дітей віком від 2 до 10 років в 
яких було виявлено небезпечні сторонні тіла 
стравоходу: булавка, рибний гачок, ніж елект-
робритви, 3 спортивні значки з розкритим зам-
ком, 3 вклинені м’ясні кісточки, кусок скла, 
бляхи, 2 гострі частини іграшок, 2 хрестики, 5 
плоскі батарейки, 2 кусочки дерева, скручений 
дріт, голка, ортопедичний зубний протез. Із всіх 
видалених нами сторонніх тіл стравоходу небе-
зпечними були у 11,2% випадках. 

Діагноз захворювання встановлюється на 
основі скарг, клінічних, рентгенологічних та 
ендоскопічних даних. В більшості випадків діти 
поступали до відділення в першу добу захворю-
вання. Вони скаржилися на біль в шиї та за гру-
диною, були неспокійними, зригували, мали 
вимушене положення голови та значну саліва-
цію, відмовлялися від прийому їжі. У маленьких 
дітей був кашель та порушення дихання. Для 
уточнення локалізації, характеру стороннього 
тіла стравоходу проводилося рентгенологічне 
дослідження, в тому числі контрастне з допомо-
гою барієвого розчину, а в останні роки викону-
вали фіброезофагоскопію. 

Видалення сторонніх тіл стравоходу про-
водилося в ургентному порядку під загальним 
інтубаційним наркозом, ощадливо з допомогою 

ригідного езофагоскопа Мезріна і щипців різної 
величини і форми. В ділянці знаходження сто-
ронніх тіл було багато слизу, при виявлені бата-
рейок мокрота була чорного кольору, слизова 
оболонка червона, ерозована. В 3-х випадках 
виявлено мікроперфорацію стравоходу в трахею 
(при диханні виявлялися пухирці повітря), які в 
процесі лікування закрилися. В одного хворого 
після видалення батарейки виявлено норицю в 
трахею розміром 1 см. в діаметрі, якому в тора-
кальному відділенні проведена пластика страво-
ходу. У двох хворих розвився передній медіас-
тиніт, що потребувало хірургічного втручання. 
У одного хворого видалено стороннє тіло зов-
нішньою езофаготомією. В 8 дітей спостерігався 
езофагіт. Сторонні тіла стравоходу знаходилися 
у верхній (шийній) частині у 63,3%, середній – у 
32,5% і нижній – у 4,2% випадках. У 3-х дітей 
були множинні сторонні тіла стравоходу. 
Ускладнення сторонніх тіл були пов’язані з їх 
характером, тривалістю їх перебування в стра-
воході і хибною думкою батьків насильного го-
дування дітей для проштовхування стороннього 
тіла в шлунок. 

Всім хворим проведено комплексне ліку-
вання з використанням знеболюючих, спазмолі-
тичних, антибактеріальних препаратів. В ускла-
днених випадках харчування дітей проводилося 
через зонд. З метою визначення подальшого лі-
кування хворих дітей проводилася в динаміці 
ендоскопічна фіброезофагоскопія, для отриман-
ня об’єктивної інформації про стан стравоходу 
та вибору подальшої оптимальної тактики ліку-
вання. У трьох дітей виконувалася контрольна 
ларинготрахеоскопія, 

Таким чином, своєчасна діагностика не-
безпечних сторонніх тіл стравоходу, вибір адек-
ватної тактики лікування та невідкладне їх ви-
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далення під загальним знеболення і добрий піс-
ляопераційний догляд за хворими дозволяє уни-
кнути небезпечних ускладнень та добитися пов-
ного одужання дітей. Основним методом вида-
лення небезпечних сторонніх тіл стравоходу у 

дітей залишається езофагоскопія. Для попере-
дження сторонніх тіл стравоходу необхідно ак-
тивно проводити санітарно-просвітницьку робо-
ту серед батьків, щоб вони навчали дітей бути 
обережними. 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ОБЛИЧЧЯ НА РЕНТГЕНОЛОГІЧНУ КАРТИНУ 
НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 

 
У дітей різних вікових груп періодично 

спостерігаються травми носа і ураження тканин 
обличчя. Отримані рани нерідко інфікуються, в 
результаті чого виникає запальний процес, на-
бряк тканин. Для диференціальної діагностики в 
таких випадках нерідко використовують рентге-
нографію навколоносових пазух. Отоларинголог 
отримує хибний висновок про затемнення тієї 
чи іншої пазухи. 

Під нашим дослідженням було 17 дітей із 
значним ураженням носа і обличчя, віком від 5 
до 14 років. Хлопчиків було 11, дівчаток – 6. 
Травми носа і обличчя були побутові. Серед 
захворювань обличчя були: забій м’яких тканин 
носа і обличчя з гематомами у 6 дітей, фурункул 
носо-губної складки із значним набряком тка-
нин обличчя – у 4, підорбітальний абсцес – у 3, 
інфіковані рани обличчя – у 3, алергічний на-
бряк обличчя від укусу бджоли – у 2 хворих. В 
групу дослідження не включалися діти в яких 
внаслідок травм носа і обличчя були гемасину-
си.  

При клінічному ЛОР-обстеженні у поло-
вини дітей було утруднене дихання носом, зна-

чні слизові і кров’янисті виділення. Хворі скар-
жилися на біль в ділянці носа, щоки, голови. У 9 
дітей було підвищення температури тіла до 39 
градусів. 

Всім дітям в плані обстеження була про-
ведена рентгенографія навколоносових пазух і 
отримано висновок про затемнення різного сту-
пеню тих чи інших навколоносових пазух. При 
більш детальному огляді рентгенограм виявля-
лося, що так зване затемнення виходило за межі 
пазух і розповсюджувалося на орбіту та інші 
анатомічні структури кісток черепа. В таких 
випадках набряк тканин обличчя накладається 
на рентгенологічну плівку, імітуючи затемнення 
пазух. У 9 дітей виникла необхідність провести 
комп’ютерну томографію, на якій, звичайно, 
ураження навколоносових пазух не підтверди-
лося. 

Отже, при запальних процесах тканин об-
личчя і наявності симптомів ураження носа, при 
необхідності проведення диференціальної діаг-
ности, рекомендовано виконувати не звичайну 
рентгенографію навколоносових пазух, а КТ або 
МРТ. 
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КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ 
 

Захворювання глоткового мигдалика 
(аденоїдних вегетацій) дуже часто спостеріга-
ється, особливо у дітей дошкільного і молодшо-
го шкільного віку та знаходиться в центрі уваги 
лікарів різних спеціальностей. На сучасному 
етапі простежується тенденція до зростання ча-
стоти даної патології. Аденоїдні вегетації, як і 
вся лімфоглоткова тканина, відноситься до пе-

риферичних органів імунної системи, яка з пер-
ших днів життя дитини приймає активну участь 
в формуванні реакцій клітинного і гуморального 
імунітету. Вона забезпечує слизову оболонку 
носа, приносових пазух, носоглотку імуноком-
петентними клітинами та контролює активність 
місцевої імунної відповіді (О.Ф. Мельников, 
2002; А.А. Лайко, 2013 та інші). 
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Етіологічним фактором розвитку аденоїд-
них вегетацій є часті вірусні та бактеріальні ін-
фекції респіраторного тракту у дітей малечого 
віку, незрілість імунної системи, нервово-
ендокринні зміни, персистуючі алергічні стани, 
гіповітаміноз тощо.  

Анатомічна локалізація аденоїдних веге-
тацій суттєво утруднює їх візуальну оцінку, що 
відбивається на якості діагностики, правильно-
му виборі методу лікування і динамічному спо-
стереженні за їхнім станом. Але при уважно зіб-
раному анамнезі, аналізі скарг і зовнішньому 
вигляду дитини можна запідозрити патологію 
глоткового мигдалика. Для уточнення діагнозу 
використовується передня, задня риноскопія, 
пальцеве дослідження носової частини глотки та 
гнучкі і тверді ендоскопи. Кожен з цих методів 
має свої позитивні і негативні сторони. Най-
більш інформативним є ендоскопічний метод. 
Існують також додаткові методи дослідження 
при диференціальній діагностиці: рентгенологі-
чний, КТ і МРТ.  

Ступінь порушення носового дихання у 
дітей при гіпертрофії глоткового мигдалика за-
лежить не тільки від величини, форми аденоїд-
них вегетацій, але також від будови носової час-
тини глотки та наявності супутніх запальних 
процесів верхніх дихальних шляхів, таких як 
ринофарингіт, хронічний чи алергічний риніт та 
інших захворювань. 

Лікування аденоїдних вегетацій частіше 
проводиться хірургічним методом – операція 
аденотомія. Але хірургічне втручання не завжди 
приводить до бажаного результату, оскільки не 
усуваються причини захворювання і виникають 
часті рецидиви аденоїдних вегетацій.. По даних 
різних авторів, частота їх розвитку коливається 
від 4 до 75% (Б.В. Шевригін, 1982; М.І. Воло-
щук і співав., 1989; П.М. Дорошенко, 1996 та 
ін.). Багато вчених (В.В. Кіщук, 1996; Г.Д. Тара-
сова, М.А. Мокроносова, 1999; Д.І. Заболотний і 
співавт., 2001; А.А. Лайко і співав., 2006 та ін-
ші) вказують, що видалення аденоїдних вегета-
цій негативно відбивається на стані не тільки 
локального, але і системного імунітету. Тому 
необхідно дуже обережно підходити до хірургі-
чного методу лікування аденоїдних вегетацій. 
Воно показано тільки в разі вираженої клінічної 
симптоматики захворювання, патології слухо-
вих труб та неефективності консервативного 
лікування. 

На протязі трьох років нами обстежено 
372 дітей віком від 3 до 15 років з діагнозом 
аденоїдні вегетації. Хлопчиків було 202, дівча-
ток – 170. Всі діти були оглянуті педіатром. Діа-
гноз захворювання встановлювався на підставі 
даних анамнезу, скарг та об’єктивного ЛОР-

обстеження. Основними симптомами захворю-
вання було тривале порушення носового дихан-
ня, сон з відкритим ротом, хропіння, короткоча-
сне апное, гугнявість, виділення з носа, періо-
дичне зниження слуху, нічний кашель.  

При бактеріологічному дослідження зми-
вів із слизових оболонок носової частини глотки 
частіше виявляли гемофільні бактерії, рідше 
були умовно патогенні штами стафілокока і 
стрептокока. 

В обстежених нами хворих у 36,4% вияв-
лено запальний процес в гіпертрофованих глот-
кових мигдаликах, тобто аденоїдит, який в 
39,7% випадках поєднувався з різною патологі-
єю верхніх дихальних шляхів, що розглядалося 
як підстава для консервативного лікування. 

Всім дітям проведено комплексне консер-
вативне лікування, яке заключало в себе антиба-
ктеріальний вплив антисептиків для елімінації 
мікрофлори, використання сольових розчинів, 
муколітичних препаратів при наявності густого, 
в’язкого секрету, протиалергічних засобів, зага-
ртовування, фізпроцедури та місцево топічні 
кортикостероїдні препарати. 

Після проведеного лікування у всіх дітей 
відмічено значне покращення носового дихання. 
Повністю відновилося дихання у 234(63,1%) 
дітей. У 346 (93,0%) зникли кірки, виділення в 
порожнині носа, нормалізувався колір слизової 
оболонки. Тільки у 35(9,4%) дітей спостерігала-
ся гугнявість, зміна обличчя, нічне хропіння з 
апное, явища сальпінгіту, не дивлячись на пок-
ращення носового дихання. У цих дітей згодом 
була проведена операція аденотомія, але у 
16(4,5%) із них дихання носом повністю не від-
новилося, що потребувало тривалого консерва-
тивного лікування. Показаннями до операції 
служили не стільки величина аденоїдних веге-
тацій, скільки викликані ними порушення в ор-
ганізмі дитини. При огляді пацієнтів через 5-6 
місяців добрий клінічний ефект був майже у 
всіх дітей, лише у 15 потрібно було повторити 
консервативне лікування і у 3 вирішено провес-
ти аденотомію. При огляді дітей через рік у всі 
діти були здорові.  

В зв’язку з важливим значенням глоткової 
лімфоїдної тканини в формуванні імунологічно-
го захисту організму дитини, необхідно більш 
строго і обґрунтовано підходити до методу лі-
кування аденоїдних вегетацій, особливо у дітей 
дошкільного віку, в яких імунна функція лімфо-
глоткового кільця проявляється найбільше. Хі-
рургічне втручання – аденотомія повинна бути 
значно звужена, а перевагу має бути віддана 
консервативному лікуванню. 

При захворюваннях верхніх дихальних 
шляхів, яке дуже часто виникає у дітей молод-
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шого віку, практично завжди втягується в пато-
логічний процес лімфоїдна тканина носоглотки і 
провокує різну симптоматику. В таких випадках 
потрібне адекватне консервативне лікування і 
спостереження. 

Таким чином, проведене нами досліджен-
ня комплексного консервативного лікування 
дітей з аденоїдними вегетаціями приводить до 
стійкого зникнення симптомів запалення лімфа-

тичної тканини, в тому числі алергічного похо-
дження та значного зменшення величини глот-
кової мигдалини, відновлення носового дихан-
ня, що в більшості випадків дозволяє обійтися 
без оперативного лікування. Якщо приходилося 
виконувати операцію аденотомію, то доопера-
ційне лікування хворих з аденоїдними вегетаці-
ями забезпечувало оптимальну їх реабілітацію 
після операції. 

 
© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2018 
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РОЛЬ БИОЦЕРУЛИНА В ЛЕЧЕНИИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА  
У БОЛЬНЫХ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 
Лечение злокачественных опухолей голо-

вы и шеи является актуальной проблемой со-
временной онкологии. Несомненно, поздняя 
диагностика связана с бессимптомной клиниче-
ской семиотикой на ранних стадиях развития 
болезни, низкой онконастороженности врачей 
всех звеньев и низкой социальной культуры на-
селения. И наконец, позднее начало специаль-
ного лечения, сложность анатомического строе-
ния органов головы и шеи, вовлечение в неоп-
роцесс магистральных сосудови функционально 
важных органов приводят к тому, что многие 
хирургические операции при распространенных 
злокачественных опухолей невозможно выпол-
нить или приводят к стойким косметическим 
дефектам, к функциональным нарушениям, к 
ранним рецидивам и как результат не удовле-
творительного качества жизни больных. 

Известно, что сам распространенный ра-
ковый процесс сопровождается уже выраженной 
опухолевой интоксикацией, которая провоциру-
ет пролонгацию неопроцесса, за счет агрессив-
ных окислительных радикалов и не состоятель-
ности антиоксидантной системы организма.  

Проводимая лучевая терапия в качестве 
радикального метода лечения или комбиниро-
ванного при распространенных процессах мало 
эффективна. К тому же лучевая терапия сопря-
жена множеством осложнений, таких как луче-
вой эпителиит, лучевая интоксикация, нейтро-
пения, электролитные нарушения, мукозит, 
хондрорадионекроз, аспирационный синдром и 
дисфагия. Все это также дестабилизирует анти-
оксидантную систему организма. 

Химиотерапия - важный компонент в ле-
чении не только на ранних стадиях, но и при 
распространенных опухолях головы и шеи, на-

правленная для достижения лечебного эффекта 
или стабилизации неопроцесса. Однако и сис-
темная и региональная химиотерапия, также как 
и лучевая, приводят к накоплению признаков 
интоксикации за счет снижения детоксикацион-
ной и белково-синтетической функции печени. 
Бесспорно результаты лечения любой локализа-
ции онкопроцесса, в том числе и онко-
процессов головы и шеи зависят от этих двух 
функций печени. 

Хирургическое вмешательство при рас-
пространении ракового процесса шеи на маги-
стральные сосуды и других близ лежащих орга-
нах, относится к технически сложных разделов 
современной онко-хирургии. При таких состоя-
ниях особые трудности представляют мобили-
зация и освобождение не только жизненно-
важных сосудов от опухолевого окутывания или 
пристеночного прорастания, но и освобождение 
от процесса близлежащих органов. Все это уве-
личивает время хирургического вмешательства 
и также провоцирует негативные результаты в 
виде накопления агрессивных окислительных 
радикалов за счет хирургического стресса.  

Таким образом, выше изложенное пока-
зывает, что проводимые лечебные компоненты 
способствуют накоплении агрессивных окисли-
тельных радикалов в той или иной степени. Это 
подтверждает необходимость проведения тера-
пии сопровождения для нейтрализации побоч-
ных явлений –интоксикационного синдрома 
способствующего пролонгации неопроцесса или 
не эффективности проводимых компонентов 
лечения: 

Поэтому для нейтрализации агрессивных 
окислительных радикалов с целью профилак-
тики пролонгации и рецидивирования онко-
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процесса показана терапия сопровождения на 
всех этапах лечения (хирургического и химио-
лучевого) применяя лекарственный препарат – 
экзогенный антиоксидант – биоцерулин – бе-
лок альфа 2 – глобулиновой фракции. Активная 

терапия сопровождения Биоцерулином всех 
компонентов лечения способствует восстанов-
лении детоксикационной и белковосинтетиче-
ской функции печени, что и требуется дока-
зать. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев, 2018 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
 

Актуальность. Многочисленные науч-
ные исследования и клинические наблюдения 
свидетельствуют о целесообразности щадящего 
отношения к небным миндалинам, рациональ-
ного подхода при определении показаний к опе-
рации – тонзиллэктомии. Сегодня, проблема 
лечения воспалительных процессов ротоглотки 
грибкового и стрептококкового генеза сохраня-
ет важное социальное значение, в связи сростом 
патологии слизистой верхних дыхательных пу-
тей и их осложнений. Известно, что хрониче-
ский тонзиллит приводит к серьезным осложне-
ниям сердечно-сосудистой и нервной системы, а 
также заболевании соединительной ткани. Эти 
грозные осложнения зависят от состояния лим-
фаглоточного кольца Пирогова-Вальдеера, иг-
рающее существенное значение в региональном 
и системном иммунитете.  

В настоящее время широко применяется 
целый ряд лекарственных средств для санации 
хронического очага носа и ротоглотки в виде 
полосканий и промываний лакун небных мин-
далин иинтратонзиллярным введением антисеп-
тиков. Однако эти методики не решают пробле-
му в полной мере. Поэтому к числу актуальных 
задач научной и практической отоларингологии, 
относится поиск высоко эффективных лекарст-
венных средств, обладающих широким разру-
шительным действием на клеточную стенку па-
тогенной флоры. С этой целью в нашей клинике 
в течении года широко используется окислитель 
Бетадин. 

Цель исследования. Оценить бактери-
цидную эффективность Бетадина на основе его 
местного применения в виде полосканий и оро-
шений слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей и вакуум терапии небных миндалин. 

Материал и методы. В группу исследо-
вания включены 60 больных с хроническим тон-
зиллитом, из них 40 женщин и 20 мужчин, в 
возрасте от 20 до 45 лет. Больные распределены 
на две группы в зависимости от формы хрони-

ческого тонзиллита. Первая группа 26 пациен-
тов с субкомпенсированным хроническим тон-
зиллитом. Вторая – 34 больных с декомпенси-
рованным тонзиллитом (данные анамнеза и фа-
рингоскопии). У 16 больных второй группы от-
мечался длительный субфебрилитет (свыше 3 
лет). Большинство больных предъявляло жало-
бы на периодические боли в сердце. Из анамне-
за выявлено, что все больные в течении года 3-4 
раза принимали антибиотики широкого спектра 
действия. Пациентам проводили общеклиниче-
ские исследования крови, ЭКГи бактериальные 
посевы из носа, ротоглотки и консультацию 
ревматолога. Больные обеих групп получали 
лечение в виде вакуум терапии небных минда-
лин, орошений слизистой оболочки носа и ро-
тоглотки раствором Бетадина (по 20 капель на 
100 мл физиологического раствора) в течении 8-
10 дней. 

Результаты исследования. Показатели 
крови до лечения были в пределах нормы. Рев-
мопробы: С-реактивный белок (-), антистрепто-
лизин 280-320 мг/мл. В посевах выделены 
дрожжеподобные грибы рода Кандида и коло-
нии различной кокковой флоры до 105-6, чисто 
грибковых колоний в 1 мл смывах с тампона 
(сплошной рост) у больных первой группы. У 
пациентов второй группы была микробная ассо-
циация 105-6: Staphylococcus aureus (St. 
epidermidis) и грибы рода Candida albicans и 
грамположительный β-гемолитический стрепто-
кокк. Ревмопробы: С-реактивный белок (+), ан-
тистрептолизин 400-650 мг/мл. Проведенное 
лечение показало значительное улучшение об-
щего состояния больных, отсутствовала боль в 
сердце. У пациентов после 5-ой процедуры тем-
пература тела стала 36,4. Бактериальный пейзаж 
слизистой оболочки носа и ротоглотки был в 
пределах нормы, отсутствовал в посевах β- ге-
молитический стрептококк. 

Выводы. Местное применение 
БЕТАДИНА в виде полосканий, орошений и 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 28 

промываний лакун и введением раствора в ла-
куны оказывал выраженный бактерицидный 
эффект. Выраженный лечебный эффект Бета-
динасвязан с действием комплекса йода и по-
лимера поливинилпиролидона, который дли-
тельное время выделяет йод, оказывая быстрое 

пролонгированное бактерицидное действие: 
противомикробное действие на бактерии, ви-
русы, грибы и простейших. После лечения сли-
зистая оболочка зева и языка была чистой, в 
лакунах отсутствовало патологическое отде-
ляемое. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, Д.Ф. Евчев, 2018 
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КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗНАЧИМИХ ОЗНАК 
ДОБРО- І ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ШКІРИ ГОЛОВИ, ШИЇ І ТУЛУБУ 

 
Відомо, що злоякісні захворювання лю-

дини є однією з найважливіших сучасних меди-
ко-біологічних і соціально-економічних про-
блем в світі і, зокрема, в Україні. Питання су-
часної діагностики новоутворень шкіри є актуа-
льними, тому що діагностування іноді прохо-
дить на пізніх стадіях розвитку злоякісного про-
цесу, що призводить до низької виживаності 
хворих. 

В останні роки спостерігається зростання 
кількості злоякісних новоутворень шкіри в усіх 
країнах світу. Сьогодні щорічно в Україні діаг-
ностуються більш ніж 20000 випадків злоякіс-
них новоутворень шкіри, що складає 44,5 випа-
дків на 100 тис. населення. Топічна і диферен-
ційна діагностика станів cancer in situ, та не ві-
домих новоутворень є досить складним та не-
простим завданням, хоча клінічні прояви захво-
рювань у вигляді зміни кольору та розмірів но-
воутворень спостерігаються достатньо рано. 
Тому своєчасна діагностика повинна покращити 
результати лікування, якість життя та збільшити 
виживаність хворих. 

Мета дослідження – визначити інфор-
маційну значимість ознак злоякісного процесу 
на основі анамнезу і клінічного перебігу, а та-
кож визначити елементи можливої гіподіагнос-
тики. 

Матеріали і методи. Для вирішення по-
ставленої задачі були проведені клінічні дослі-
дження 50 людини, які мали різні форми ново-
утворень шкіри голови, шиї і тулубу. Вік обсте-
жених людини коливався від 14 до 80 років без 
значної різниці за статтю. З них 25 людини но-
воутворення спостерігалися на шкіри голови і 
шиї, у 25 – шкіри тулубу. Дослідження включа-
ло вивчення анамнезу, оцінки об’єктивного ста-
ну новоутворень: розмір, форму та термін змі-
нювання кольору за останні 3 місяці. Для оцінки 

стану новоутворення проводили дерматоскопію 
використовував мікроскоп з фіксацією отрима-
ної візуалізації. Об’єктивна семіотика і мікрос-
копія (дерматоскопія) показали деякі характерні 
ознаки для добро і злоякісних новоутворень. Всі 
вони підлягали хірургічному втручанню у ви-
гляді радикального видалення в межах здорових 
тканин.  

Результати дослідження і їх обговорен-
ня. Всі досліджені вказували, що на місці ново-
утворення колись була пігментна пляма і з ча-
сом з’явилося новоутворення, яке збільшувало-
ся в розмірі та змінював колір. Хворі не змогли 
визначити чітко термін кольорових змін шкіри. 
Із анамнезу свідчило, що на ранніх стадіях роз-
витку новоутворення шкіри мали однакову 
об’єктивну і клінічну семіотику. На фоні ново-
утворення об’єктивно спостерігалося рожева 
болюча пляма, яка на протязі пролонгованого 
часу не загоювалася. Крім болю ураження шкіри 
супроводжувалося незначною кровотечою та 
свербіж. Так, у 20 обстежених були клінічні 
симптоми, коли спостерігався нерівномірний 
колір пігментації новоутворення, які мали 
включення темних відтінків коричневого або 
рожевого кольору та збільшувалася пігментна 
плями більш ніж 6 – 8 мм. Ця клінічна симпто-
матика характерна для меланоми шкіри людини. 
У 20 обстежених була характерна клінічна семі-
отика для базальної та сквамозноклітинної кар-
циноми: поверхня новоутворень була ніжна, 
рожевого кольору, але при її торканні, вона по-
чинала кривавити; з часом на її місці формува-
лася афта. У цих обстежених новоутворення 
шкіри носу та вуха були у вигляді великого ек-
зофітного утворення з ознаками чорного некро-
зу. У 10 обстежених клінічно діагностовано до-
броякісна пухлина шкіри: аденома сальної зало-
зи обличчя і кератопапілома шкіри. Ці пухлини 
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складалися із клітин епідермісу. Клінічний пе-
ребіг протікав без ускладнень і якість життя 
хворих була задовільна.  

Таким чином, проведені дослідження 
(анамнез, дерматоскопія і клінічні прояви) конс-
татують з одного боку, безумовну значну діаг-

ностичну цінність анамнезу і об’єктивної семіо-
тики новоутворень шкіри, а з іншого, – є мож-
ливість помилок при трактовки отриманих клі-
нічних ознаках (добро і злоякісності) і особливо 
помилок при вибору методу забору матеріалу 
(біопсія або тотальне видалення). 

 
© А.Ф. Євчева, 2018 
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ЕТІОЛОГІЯ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ШКІРИ ЛЮДИНИ 
 

Етіологія злоякісних новоутворень шкіри, 
як і раку взагалі – невідомі. Однак достовірно 
відомі фактори екзогенної і ендогенної природи, 
які спонукають виниканню передракових змін в 
шкірі. Злоякісні ураження шкіри в 70% випадків 
мають локалізацію на відкритих частинах тіла, 
зокрема на шкірі обличчя: чолі, носі, скронях та 
вушних раковинах. Особливо небезпечними є 
новоутворення шкіри, чутливі до фізичних та 
хімічних подразників, що призводить до маліг-
нізації пухлинного процесу.  

Відомо багато причин розвитку раку шкі-
ри: це фізичні, хімічні та термічні агенти. До 
фізичних відносять пролонговану дію УФ-
опромінення вид сонця і штучної засмаги, меха-
нічні травми невусів, родимих плям і рубців 
шкіри. До хімічних факторів відносять пролон-
гований контакт із сажею, з сіркою, смолами, 
дьогтем та миш’яком. До ендогенних причин 
відносять захворювання печінки, які знижують 
та порушують антиоксидантний захист організ-
му, що сприяє зростанню новоутворень шкіри 
екзогенного походження.  

Причиною раку шкіри також може бути 
дія протипухлинних, протизапальних та корти-
костероїдних препаратів, які пригнічують імуні-
тет. Іноді рак виникає із придатків шкіри: воло-
сяних фолікулів, жирових і потових залоз. Та-
кож існує успадкована прихильність до розвит-
ку злоякісних новоутворень шкіри. До розвитку 
раку шкіри також може призводити облігатний 
та факультативній передрак. До облігатного ві-
дносять пігментну ксеродерму, хворобу Педже-
та, хворобу Боуена та еритроплазію Кейра. До 
факультативних відносять усі хронічні захворю-
вання шкіри (гіпертрофічні, атрофічні процеси, 
повільне загоєння афт і ран шкіри).  

Морфологічно відрізняють такі типи зло-

якісних пухлин шкіри, що часто зустрічаються: 
базаліома (базальноклітинна карцинома), плос-
коклітинний рак шкіри (сквамозноклітинна кар-
цинома) та злоякісна меланома. Слід пам’ятати, 
що об’єктивно на ранніх стадіях розвитку злоя-
кісні ураження шкіри мають однакову клінічну 
семіотику.  

Пухлини складаються із аномальних клі-
тин плоского епітелію зовнішнього шару шкіри, 
клінічно виглядають як жовті лускуваті ділянки 
шкіри. Поверхня новоутворень ніжна і при лег-
кому торканні починає кривавити,а потім на 
місці такого ураження формується афта. Пухли-
ни із клітин шкіри, що утворюють пігмент ме-
ланін, які розташовані в епідермісі (у верхньому 
шарі шкіри) є найбільш небезпечними та агре-
сивними. Для меланоми характерні нерівномірні 
кольори пігментації, від темних відтінків кори-
чневого, часом з вкрапленнями рожевого і чер-
воного; розмір пігментної плями перевищує 6 –8 
мм. На пізніх стадіях меланома проникає в гли-
бокі шари шкіри, потім в кров і лімфатичну сис-
тему, тим самим сприяє розносу клітин по 
усьому організму.  

Таким чином, для зменшення кількості 
злоякісних пухлин шкіри треба проводити про-
філактику, яка полягає в уникненні надмірного 
навантаження шкіри ультрафіолетовим опромі-
ненням. Необхідно проведення самодіагности-
ки: при виявлянні на шкірі новоутворення не-
зрозумілої форми і кольору, яке не зникає довгій 
час, слід обов’язково звернутися до дерматолога 
або онколога. Рання лікарська діагностика пере-
дракових станів шкіри дозволяє визначити так-
тику своєчасного спеціального лікування. І на-
самперед, важливо проведення регулярних про-
філактичних оглядів лікарями сімейного профі-
лю. 

 
© А.Ф. Євчева, 2018 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДИФИЦИРОВАННОГО СПОСОБА АДЕНОТОМИИ 
У ДЕТЕЙ С СЕКРЕТОРНЫМ ОТИТОМ 

 
Одной из причин неудовлетворительных 

результатов операции ряд авторов выделяют 
неполное удаление аденоидной ткани, которое 
приводит к её «рецидиву» или «продленному 
росту» у детей, страдающих секреторным сред-
ним отитом (Псахис Б.И., Мельникова Л.П.). 
При этом исследователи часто не указывают 
локализацию и размеры рецидива, возрастные 
особенности детей, связь с техникой оператив-
ного вмешательства и т.д. (Дорошенко П.М., 
1996; Buchinsky F.J., Lowry М.А., Isaacson G., 
2000). При этом радикальное вмешательство на 
аденоидах, многими авторами расцениваться 
как мощное иммунодепрессивное воздействие 
на организм ребенка, которое может приводить 
к таким негативным последствиям как развитие 
хронического тонзиллита, хронического гипер-
трофического фарингита и тд.  

Однако, учитывая общую иннервацию 
полости носа, слуховой трубы, среднего уха, 
нельзя исключить наличие лимфоидной ткани в 
рефлекторно раздражаемой (тригерной) зоне 
носоглотки, как причину развития секреторного 
отита. Дисбаланс в вегетативной иннервации 
приводит к развитию патологических вазомо-
торных изменений в слизистой оболочке носо-
вой полости, слуховых труб, околоносовых па-
зух и выражается в наличии извращенной, по-
вышенной парасимпатической импульсацией 
(А.Л. Левин, 1964; А.А. Дроздов, 2006). Следо-
вательно, восстановление равновесия в вегета-
тивной иннервации слизистой оболочки может 
явиться эффективным, патогенетически обосно-
ванным методом лечения секреторного отита. 

Именно поэтому необходимы новые по-
иски щадящих хирургических вмешательств на 
глоточной миндалине, которые в обязательном 
порядке должны проводиться под полным визу-
альным контролем и желательно с интраопера-
ционным увеличением, что позволяет полно-
стью владеть операционной ситуацией.  

Цель наших исследований: определить 
насколько эффективными являются дифферен-
цированные, органосохраняющие операции на 
глоточной миндалине при секреторных отитах в 
отдаленном периоде. 

Аденотомия, выполняемая под общим 
обезболиванием и под визуальным контролем с 
использованием современных технических воз-
можностей (шейвера и коблатора), позволяет не 
только индивидуализировать объем вмешатель-
ства, но и, что самое главное при секреторном 
отите – оценивать состояние боковой стенки 
носоглотки, глоточного устья слуховой трубы и 
проводить адекватные санирующие приемы. 
Объем данной операции рассчитан на сохране-
ние части миндалины на задней стенки глотки 
для поддержания функциональной активности 
механизмов локальной иммунной резистентно-
сти. Патент №110200. 

Анализ результатов 3х летнего наблюде-
ния 117 детей после хирургического лечения 
носоглотки показал, что рецидив секреторного 
отита у 2(1,7%) пациентов развился на фоне 
аллергического риносинусита; у 3(2,5%) при 
гипертрофии трубных и небных миндалин, по-
сле перенесенной в первый год острой формы 
торч инфекции. У 112 (95,8%) отмечалось вос-
становление слуха, подвижности барабанной 
перепонки и регистрировалась нормальная 
тимпанограмма, что свидетельствовало об эва-
куации секрета из барабанной полости. Реци-
дива секреторного среднего отита при рубцо-
вых изменениях в носоглотке в нашем случае 
не выявлено. 

Таким образом, было достигнуто то, что 
рецидивы секреторного отита в течение 3-х лет 
после визуально контролируемой щадящей аде-
нотомии с санацией зон вегетативной иннерва-
ции наблюдались в 4,2%, а выздоровление на-
ступало у95,8%, что было статистически значи-
мым. 

 
© А.Я. Желтов, А.А. Гусакова, А.Н. Костровский, 2018 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО 
РИНОСИНУСИТУ: РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 
Актуальність. Актуальним на сьогодні 

залишається питання щодо значної різниці в 
підходах до лікування (в залежності від клініч-
них симптомів, які превалюють, а саме, симпто-
му назальної обструкції) найпоширенішого за-
хворювання (понад 60-65% амбулаторних паці-
єнтів лікарів-отоларингологів) – гострого рино-
синуситу (ГРС).В Україні терапія ГРС регламе-
нтована клінічним протоколом − «Уніфікований 
клінічний протокол первинної, вторинної (спе-
ціалізованої) та третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги: гострий риносинусит» 
(наказ МОЗ України від 11.02.2016 №85). Але в 
протоколі недостатньо представлені препарати 
патогенетичної терапії вірусного та поствірус-
ного ГРС та їх ускладнень в топічних лікарсь-
ких формах. Саме використання інтраназальних 
форм потенційно підвищує безпеку та комп-
лайєнс пацієнтів/членів родини, має фармакое-
кономічні переваги. ПАТ «Фармак» (Україна) 
розроблено новий лікарський препарат в лікар-
ській формі «назальний спрей», діючою речови-
ною якого є Енісаміум йодид. Результати чисе-
льних доклінічних досліджень демонструють 
виражену протизапальну дію та досить високу 
безпеку його застосування. 

Клінічне випробування (І фаза) нового лі-
карського препарату (ЛП) − «Енісаміум йодид, 
спрей назальний 10 мг/мл по 10 мл у флаконі» 
було проведено за участі 27 здорових доброво-
льців, як одноцентрове, рандомізоване, подвійне 
сліпе, плацебо-контрольоване, з ескалацією до-
зи. Клінічне випробування було проведено в 
Клініко-діагностичному центрі Національного 
фармацевтичного університету.  

Метою дослідження була оцінка локальної 
переносимості та безпеки різних доз нового ЛП. 

Матеріали та методи. Клінічне випро-
бування проведено відповідно до Закону Украї-
ни «Про лікарські засоби», етичних принципів 
Гельсінської Декларації, діючих нормативних 

вимог, з дотриманням принципів Належної клі-
нічної практики (GCP), а також відповідно до 
затвердженого протоколу клінічного випробу-
вання. Рішення про ескалацію дози приймалося 
Комітетом моніторингу безпеки даних після 
оцінки даних по кожному режиму дозування. 
Оцінка локальної переносимості та безпеки ґру-
нтувалась на результатах риноскопії, оцінки 
суб’єктивних відчуттів (присмак, відчуття дис-
комфорту та ін.) після введення досліджуваного 
ЛП, а також реєстрації ПР/ПЯ, даних фізикаль-
ного огляду, результатах лабораторно-
інструментального обстеження. 

Результати дослідження. В даному клі-
нічному випробуванні були зареєстровані 
суб’єктивнi відчуття при введеннi досліджува-
ного ЛП/плацебо (що були зареєстрованi як ПР 
згідно вимог протоколу) – 36 випадків у 22 доб-
ровольців: відчуття незначного присмаку – 25 
випадків у 16 добровольців (23 випадків (92%) 
при застосуванні досліджуваного ЛП та 2 випа-
дків (8%) при застосуванні плацебо) та 11 випа-
дків дискомфорту в порожнині носу у 8 добро-
вольців (6 випадків (54,5%) при застосуванні 
досліджуваного ЛП та 5 випадків (45.5%) при 
застосуванні плацебо). 

Висновки. Аналіз статистичної обробки 
даних клінічного випробування свідчить про 
відсутність статистично значущих відмінностей 
показників локальної переносимості та безпеки 
між досліджуваним ЛП та плацебо при різних 
режимах дозування. Результати I фази клінічно-
го випробування з дослідження нового ЛП «Ені-
саміум йодид, спрей назальний 10 мг/мл по 10 
мл у флаконі» (ПАТ «Фармак», Україна) свід-
чать про його достатню переносимість/безпеку 
застосування. Отримані результати дозволили 
спланувати проведення II фази клінічного ви-
пробування щодо вивчення ефективності Еніса-
міуму йодиду (спрей назальний 10 мг/мл по 10 
мл у флаконі), яке наразі триває. 
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 
На сегодняшний день симуляционные 

технологии становятся все более и более попу-
лярными в обучении медперсонала (Sinclair, 
Ferguson, 2009). Симуляционные методики 
практического обучения приобретают популяр-
ность вследствие распространенного мнения о 
том, что обучение на практике является более 
эффективным методом по сравнению с осталь-
ными формами ведения практических занятий 
(Cioffi, Purcal, Arndell, 2005; Solnick, Weiss, 
2007). Так, многие авторы утверждают, что тра-
диционное обучение с применением лекций и 
семинаров не обеспечивает должного уровня 
практических знаний и умений. А обучение на 
реальном пациенте, с применением лаборатор-
ных животных, или трупном материале имеет 
ряд очевидных недостатков. 

Основным предметом современных симу-
ляционных средств является специально изго-
товленный тренажер, который воспроизводит 
реальную анатомическую картину в норме или 
при конкретной патологии. Такой тренажёр яв-
ляется учебно-упражняющем устройством, бла-
годаря которому моделируются реальные усло-
вия, формируются навыки определенной дея-
тельности, превращающиеся в последствие в 
квалификацию, а образовательные квалифика-
ции совершенствуются.  

 На сегодняшний день существуют сле-
дующие типы тренажеров для обработки хирур-
гических манипуляций: анатомические модели, 
фантомы органов и органокомплексов. Сущест-
вуют различные степени достоверности учеб-
ных изделий. Симуляторы с низкой степенью 
реалистичности – это модели, на которых сту-
дент выполняет простые техники без обратной 
реакции симулятора. Симуляторы со средней 
степенью реалистичности – это полноразмерные 
манекены с интеллектуальными функциями, 
имитирующими отдельные физиологические 
реакции: инспираторная одышка, биение сердца, 
шумы в легких. Симуляторы высокой степени 
реалистичности снабжены обратной связью в 

виде ответной реакции на действие студента 
(Jeffries, 2007). 

В Харьковском национальном медицин-
ском университете на кафедре оториноларинго-
логии внедрены новые подходы к процессу пре-
подавания практических умений и навыков, а 
также введены симуляционных методик подго-
товки с системой контроля качества освоения 
студентами навыков будущей профессии.  

Целью работы является разработка и 
обоснование комплексной обучающе-
контролирующей системы для повышения и 
проверки качества освоения студентами меди-
цинских ВУЗов теоретических знаний и практи-
ческих навыков.  

Одной из задач кафедр оториноларинголо-
гии в условиях медицинских реформ является 
требование обучить студента ряду практических 
навыков и оперативных вмешательств, которые 
должен уметь не только будущий врач-
оториноларинголог, но и врач любой специаль-
ности. Так, на сегодняшний день на кафедре ото-
риноларингологии разработаны конструкции на-
туральных моделейфантома шеи человека для 
проведения оперативных вмешательств – (трахе-
отомия, трахеостомия и коникотомия); фантома 
головы человека (наложение тампонады передне-
задней), эноназального эндоскопического досту-
па. В качестве наиболее современного средства 
обучения внедрена технология прототипирова-
ния, основанная на 3D-печати. С ее помощью 
достигнуто создание реальных моделей ЛОР-
органов конкретных пациентов и их внутренней 
структуры по данным интроскопической диагно-
стики КТ, СКТ, МРТ с учетом индивидуальной 
вариабельности для демонстрации нормальной 
анатомии и различных патологий.  

Таким образом, благодаря современным 
технологиям сегодняшний студент сможет не 
только наглядно изучить нормальную и патоло-
гическую анатомию ЛОР-органов, а также по-
лучить знания и умения в максимально прибли-
женных к реальности условиях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТАТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДЕФОРМАЦИЙ И ДЕФЕКТОВ НОСА И ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСОВ 
 

Костные дефекты, деформации носа и 
околоносовых пазух в практике оториноларин-
голога встречаются достаточно часто. Они мо-
гут быть следствием, как самого патологиче-
ского процесса, так и результатом проведённых 
оперативных вмешательств по поводу онколо-
гических или воспалительных заболеваний. 
Кроме того, подобные костные изменения мо-
гут наблюдаться после различного рода травм 
лицевого скелета с повреждением носа и сте-
нок параназальных синусов. Для восполнения 
образовавшихся костных дефектов и деформа-
ций после травм и оперативных вмешательств 
возникает настоятельная необходимость их 
закрытия. Это обусловлено как патоморфоло-
гическими (врастание окружающих мягких 
тканей в костный дефект, неврологические 
проблемы и другие), так и эстетическими при-
чинами (нарушение внешнего вида, изменение 
кожных покровов и другие). Для закрытия по-
добных дефектов используются ауто-, алло-, 
ксенотрансплантаты, а также синтетические 
материалы. И каждый вид имеет свои преиму-
щества и недостатки.  

Аутотрансплантаты (донором является 
сам пациент) очень хорошо и быстро прижива-
ются в очаге поражения, не вызывают реакции 
отторжения. Однако получение такого материа-
ла связано с проведением дополнительного опе-
ративного вмешательства. Иногда это может 
сопровождаться появлением гематом, повреж-
дением нервов или сосудов. Аллотрасплантаты 
(донором является другой человек) – это может 
быть эмбриональная кость, консервированная 
кость или деминерализированный костный мат-
рикс. Эти материалы хуже и дольше прижива-
ются, могут вызывать реакцию отторже-
ния. Ксенотрансплантат (материал взят из тела 
животного) в практической оториноларинголо-
гии используется редко, так как процесс заме-
щения собственной костной тканью происходит 
медленно и не всегда успешно.  

Значительно большей популярностью 
пользуются трансплантаты из не биологических 
материалов: титан, корундовая керамика, поли-
меры и другие. При этом может браться любой 
необходимый объём материала, который моде-
лируется по ходу операции и не вызывает реак-
ции отторжения. Выбор того или иного транс-
плантата зависит от конкретной ситуации у ка-
ждого больного, его пожеланий и предпочтений, 
которые формируются в процессе общения с 
хирургом. Нами в течение 15 лет произведено 
более 200 оперативных вмешательств, в процес-
се которых использовались различного рода 
трансплантаты: ринопластика, замещение от-
сутствующих стенок околоносовых пазух. В 
52% случаев использовались аутотранспланта-
ты: реберный хрящ, ушная раковина, четырёх-
угольный хрящ носовой перегородки. В 30% 
оперативных вмешательств нами применялись 
не биологические материалы: перфорированные 
титановые пластины, корундовая керамика. 
Криоконсервированная эмбриональная кость 
была использована в 18% случаев.  

В ближайший период (до 1 года) положи-
тельные результаты были получены у всех боль-
ных. Они оценивались по их самочувствию, а 
также субъективной оценке внешнего вида зоны 
операции. Кроме того, проводилась объективиза-
ция итогов хирургического лечения больных по 
сравнительным характеристикам фотографиче-
ских изображений. В отдаленном периоде наблю-
дений (до 5 лет) у 6 из 25 больных (ринопластика), 
имевших керамические трансплантаты, потребо-
валось их удаление. Однако это не привело к 
ухудшению формы носа за счёт сформировавшей-
ся фиброзной ткани в месте их удаления.  

Таким образом, накопленный практиче-
ский опыт использования трансплантатов в ле-
чении больных с дефектами и деформациями 
носа и околоносовых пазух позволяет говорить 
о перспективности этого направления в отори-
ноларингологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ «ПЧЕЛИНОГО ЭКСТРАКТА» НА РЕАКЦИИ 
ИММУНИТЕТА IN VITRO И В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ IN VIVO 

 
В последние годы интерес исследователей 

к поиску модификаторов иммунитета и реак-
тивности в целом возрос. Особое внимание уде-
ляется поиску новых корректоров растительного 
и животного происхождения. В настоящей ра-
боте исследовали влияние экстракта из молодых 
пчел (ЭП), полученного путем этанольной экс-
тракции по технологии ноу-хау. При иммуно-
биохимическом исследовании экстракта в нем 
выявлено: белка – 0,03 г/л, фруктозы – 0,2%, 
этанола – 0,25%, активная фракция, подобная 
LIF. В дальнейшем ЭП был стерилизован через 
фильтры Milipore, разведен до 1:20 и добавлен в 
культуру клеток небных миндалин в различных 
концентрациях. После 36-часовой инкубации 
при 370С (СО2-инкубатор, ЕС-160, Турция) в 
супернатантах определяли уровни γ-
интерферона (цитокин Th1) и интерлейкина-4 
(Th2) и наличие ростового фактора TGF-1β, 
применяя ИФА – метод (анализатор Lab line, 

Австрия), реактивы фирм Biosource (Бельгия) и 
Цитокин (РФ). Статистика – критерий «t» 
Стъюдента. Было установлено, что концентра-
ции ~ 50 мкг белка ЭП снижали продукцию ис-
следованных цитокинов, однако достоверным 
было снижение интерлейкина-4. В то же время 
концентрация ростового фактора TGF-1β увели-
чивалась в 4 раза ( р<0,01). 

Введение per os нормальным крысам 
Wistar (12) в 2 концентрациях не изменяло 
уровня ЦИК, увеличивало массу вилочковой 
железы и селезенки и активировало фагоциты 
периферической крови. Активность естествен-
ных цитотоксических клеток крови практически 
не изменялась. Таким образом, суммируя полу-
ченные данные, можно предположить наличие у 
ЭП способности активировать факторы врож-
денного иммунитета и процессы регенерации, 
однако для окончательного заключения нужны 
дополнительные исследования. 
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ АНТИІНФЕКЦІЙНОЇ 
РЕЗИСТЕНТНОСТІ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 
Одним із актуальних напрямків клінічної 

імунології та отоларингології є пошук нових 
технологій для підвищення антиінфекційної ре-
зистенції слизових оболонок дихальних шляхів. 
Одним з сучасних підходів до вирішення цього 
завдання є застосування мукозальних вакцин як 
локального так і системного типів. На основі 
всебічного отоларингологічного обстеження та 
імунологічних досліджень 177 пацієнтів із інфе-
кційно-запальними захворюваннями верхніх 
дихальних шляхів та 40 осіб контрольної групи 
системного (антитіла до мікробних та вірусних 
антигенів, інтерлейкінів 1,4,10, γ-інтерферону) 
та локального (секреторний та мономерний IgA, 
IgG, α-інтерферону, інтерлейкинів 1, 8, дефен-
зину-β та Mip-1b і клітини різного гістогенезу в 
слині) та наступним застосуванням пробіотиків, 

фітопрепаратів та синтетичних імуномодулято-
рів у поєднанні із мукозальними вакцинами бу-
ло викладено наступні висновки. 1. Для призна-
чення мукозальної вакцинації необхідно визна-
чити стан імунітету. 2. При наявності імунної 
недостатності легкого ступеня (1-2 показника) 
рекомендовано перед проведенням вакцинації 
застосувати пробіотики або фітопрепарати, β-
глюкани; при більших відхиленнях – імуномо-
дулятори біологічного походження – тималін, 
міелопід, такти він та інші. 3) Контроль ефекти-
вності комбінованої неспецифічної імунотерапії 
достатньо проводити по показникам локального 
імунітету та клінічним спостереженням. Насту-
пний за вакцинацією час (1 рік спостережень) 
довів більш низький рівень рецидивів захворю-
вань та зниження епізодів ГРВІ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ МУКОЗАЛЬНЫХ ВАКЦИН  
В ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ 
 

Использование метода вакцинации орга-
низма человека и животных как средства лече-
ния и предупреждения инфекционных и воспа-
лительных заболеваний продолжает развиваться 
после Дженнера и Пастера на протяжении двух 
столетий и на этом пути развития предложено 
много новых концепций и практических вопло-
щений. Прежде все практическая теория Пасте-
ра о предупреждении инфекционных заболева-
ний в значительной степени касалась профилак-
тики развития болезней и, в меньшей – лечения 
путем применения антител (пассивная иммуно-
терапия) к микроорганизмам и их главным ан-
тигенам. Создание теории и затем практических 
представлений о единой системе иммунитета 
слизистых оболочек (мукозальный иммунитет) 
во многом способствовало быстрому прогрессу 
в создании препаратов из основных патогенов, 
обоснованию их применения в профилактике 
заболеваний и, отчасти в лечении заболеваний. 

 Новый аспект применения микробных 
вакцин связан с использованием их в целях ди-
агностики функционального состояния структур 
иммунитета, прежде всего миндалин лимфаде-
ноидного глоточного кольца, где мукозальные 
вакцины используются в виде специфического 
«нагрузочного» фактора после применения пе-
ред их введением неспецифических стимулято-
ров лимфоидной ткани. Степень последующей 
специфической реакции оценивалась по уровню 
секреторного IgA, что и определяет уровень 
функционального резерва миндалин, а при их 
отсутствии – лимфоидных структур слизистой 
оболочки в целом (Д.И. Заболотный, О.Ф. 
Мельников,1999; 2001). В последующие годы 
этот метод был модифицирован и применялся 
при сопутствующих заболеваниях (артритах, 
пиелонефритах), и затем был дополнен опреде-
лением антивирусного фактора-α-интерферона с 
развернутой цитологией ротоглоточного секре-
та. 

Что касается лечебных аспектов примене-
ния мукозальных вакцин, то следует подчерк-
нуть, что единого мнения об их эффективности 
не существует. Имеются сообщения о снижении 
приема антибактериальных средств на фоне 
приема мукозальных вакцин и повышении про-
тиворецидивного эффекта даже при использо-
вании их в остром периоде заболевания (Haintz, 
1990). Имеются данные о том, что использова-
ние мукозальных вакцин в остром периоде за-

болевания способствует более быстрому выздо-
ровлению, снижению количества применяемых 
антибиотиков. Вместе с тем, анализ клинико-
иммунологической эффективности применения 
мукозальных вакцин как локального, так и сис-
темного действия показал, что их прием в ост-
ром периоде возникновения воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей не 
влиял на длительность процесса, его интенсив-
ность, на проявление отдельных признаков вос-
паления (температурная реакция, состояние ги-
перемии, отека и характер боли), а также на 
формирование системного гуморального им-
мунного ответа как на антигены потенциального 
флогогена, так на антигены микроорганизмов, 
содержащихся в вакцинах. Мы предполагаем, 
что при острых процессах имеет место значи-
тельная антигенная нагрузка на систему имму-
нитета, а дополнительная антигенная стимуля-
ция может приводить к дополнительной анти-
генной «нагрузке» и сопровождаться затем яв-
лением конкуренции, частичной ареактивности. 
Поэтому к применению мукозальных вакцин с 
лечебной целью в остром периоде следует под-
ходить с осторожностью. 

Наиболее эффективны мукозальные вак-
цины, когда их применяют с профилактиче-
ской целью для снижения заболеваемости ост-
рыми инфекционными процессами и для преду-
преждения обострения хронических воспали-
тельных заболеваний. Эти подходы были апро-
бированы еще в середине прошлого века, когда 
П.П. Сахаров и Е.И. Гудкова (1959) применили 
стрептококковую вакцину против обострений 
воспалительных процессов ротовой полости, 
распыляя её на поверхность слизистой ротог-
лотки. Эффективность такой иммунизации была 
недостаточной для создания как локального, так 
и системного гуморального иммунитета. Только 
с появлением новых представлений о единой 
системе мукозальной защиты (как специфиче-
ской, так и врожденной), открытием homing 
instinct у клеток-антителопродуцентов, новых 
технологий получения вакцин из микроорга-
низмов, наиболее часто вызывающих воспали-
тельные процессы, была достигнута высокая 
эффективность в проведении иммунопрофилак-
тики. Наиболее применяемые и безопасные пре-
параты на сегодняшний день – вакцины на ос-
нове рибосом микроорганизмов (рибомунил) и 
высокоочищенные полимикробные лизаты – 
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ОМ-85. По нашим данным их применение у 
больных с воспалительной ЛОР-патологией со-

провождалось хорошим клинико-
иммунологическим результатом. 

 
© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2018 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РОБОТИ ЛОР ВІДДІЛЕННЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ 
ЛІКАРНІ М. ЛЬВОВА НА ТЛІ РЕФОРМ ЗА ДАНИМИ ДИНАМІКИ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ 

 
Вступ. Система охорони здоров’я (ОЗ) 

України від принципу «гроші ходять за інфра-
структурою» переходить до принципу «гроші 
ходять за пацієнтом». Боротьба за пацієнта ви-
магає модифікації як моделі управління, так і 
роботи структурних підрозділів і персоналу ме-
дзакладів. 

Мета. Аналіз трансформації роботи ЛОР 
відділення Комунальної міської дитячої клініч-
ної лікарні м. Львова (КМДКЛ) на тлі реформ, 
виявлення закономірностей та прогноз розвитку 
в майбутньому. 

Матеріали і методи. Статистична інфо-
рмація зі звітів роботи ЛОР відділення КМДКЛ 
за 2015-17 рр. 

Результати та їх обговорення. Встанов-
лено, що за 3 роки загальна кількість госпіталі-
зованих збільшилась на 18%. На 23% більше 
поступило пацієнтів зрайонів Львівської області 
та з інших областей, що є наслідком росту ква-
ліфікації і особистого авторитету лікарів серед 
пацієнтів і відповідної популяризації своєї робо-
ти. Кількість пацієнтів, які звернулися у стаціо-
нар самостійно, за звітний період збільшилась 
на 31%, в той же час скерування з дитячих полі-
клінік м. Львова впали на 19%, що вже може 
бути свідченням переходу первинної ланки ме-
дичної допомоги на нову системи обслугову-
вання населення. Ліжкодень (л/д) був скороче-
ний на 14%, водночас його виконання зросло на 
0,8% і перейшло позначку у 106%. Таке покра-
щення роботи було елементом загальної підго-
товки закладу ОЗ до роботи в оновленому пра-
вовому полі завдяки вмілому управлінню і вча-
сній реакції на зміни середовища. 

Хірургічна активність зростає щороку, 
досягши позначки у 75% у 2017 р., як і зростає 
кількість прооперованих в абсолютних значен-
нях (на 248 пацієнтів більше у 2017 р, ніж у 
2015 р). Росте відсоток невідкладних операцій 
(на 7% у порівнянні з 2015 р), що підтверджує 
статус КМДКЛ як медичного закладу невідкла-

дної допомоги. У нозологічній структурі пацієн-
тів прослідковується зменшення пацієнтів з 
хронічною патологією, лідирують гострі запа-
льні захворювання ЛОР органів, а також травми, 
які разом складають першість за кількістю втру-
чань (розкриття гнійників і гематом ЛОР орга-
нів, первинна хірургічна обробка (ПХО) ран, 
репозиції кісток носа, дренування пазух, пара-
центез). За ними слідують операції на лімфогло-
тковому кільці. З 2015 р на базі відділення впро-
ваджено шунтування барабанних перетинок при 
середніх секреторних отитах, кількість проопе-
рованих пацієнтів щороку зростає.  

З 4 кварталу 2016 р. вперше на Західній 
Україні в роботу відділення впроваджено скри-
нінгу слуху у новонароджених і дітей перших 
місяців життя методом отоакустичної емісії 
(ОАЕ) (негативний результат виявлено у 7%) та 
автоматизований тест реакції стовбура головно-
го мозку (AABR): обстежено 7%, зниження слу-
ху виявили у 4% дітей, з яких зниження І-ІІ сту-
пеня – 19%, ІІ-ІІІ ступеня – 32%, а ІІІ-IV ступе-
ня – 49% – були скеровані в ДУ “Інститут ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України”.  

За звітній період лікарі пройшли 3 ТУ, 2 
ПАЦ, два курси навчання в Україні та 3 закор-
донних стажування (Бельгія, Польща, Білорусь), 
організовано 2 науково-практичні конференції 
(одна з яких включала проведення телемостів з 
м. Полтавай Ізраїлем), наявні 19 публікацій, 14 
виступів на конференціях та 4 виступи на теле-
баченні. 

Висновки. 1. Інтенсифікація роботи дося-
гнутаз а рахунок збільшення кількості пацієнтів, 
росту хірургічної активності (особливо ургент-
ної), скорочення л/д, залучення пацієнтів з-поза 
меж території обслуговування, переважанню 
гострої патології над хронічною, наданню не-
відкладної допомоги. 2. Така трансформація 
роботи можлива завдяки виваженому управлін-
ню на всіх рівнях КМДКЛ, росту кваліфіка-
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ції,особистого авторитету лікарів, впроваджен-
ню нових методик, що зумовлює роботу закладу 
ОЗ в оновленому правовому полі. 3. Лікарям 
ЛОР відділення КМДКЛ виграють конкурс з 

численними приватними мед закладами за раху-
нок покращення кількісних і якісних індексів 
своєї роботи на тлі реформ в новому правовому 
полі. 

 
© Т.М. Заброварна-Микитюк, Д.І. Квіт, О.О. Семенюк, С.Р. Герега, Б.Л. Линда, Б.М. Раба, 2018 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ НАСТРОЙКЕ КОХЛЕАРНЫХ 
ИМПЛАНТОВ У ПАЦИЕНТОВ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 
Одним из потенциальных побочных эф-

фектов кохлеарной имплантации является сти-
муляция лицевого нерва (facial nerve stimulation, 
FNS). По данным литературы, частота FNS у 
пользователей кохлеарных имплантатов встре-
чается в 1-10% и может возникать независимо 
от бренда имплантата. Наиболее частыми при-
чинами FNS являются травма, пороки развития 
улитки или отосклероз. Губчатая структура кос-
ти при отосклерозе может проводить ток от 
улитки до лицевого нерва, что вызывает види-
мый спазм лица или более мягкие субъективные 
симптомы: покалывание или лицевую боль. 
Стимуляция лицевого нерва ограничивает оп-
тимальное использование кохлеарного имплан-
тата и часто требует перепрограммирования ре-
чевого процессора: снижения уровня стимуля-
ции или деактивации электродов, что приводит 
к значительному ухудшению слуха. 

Обычно для стимуляции электродов в 
улитке у большинства пациентов применяются 
традиционные двухфазные импульсы противо-
положной полярности. Для больных, испыты-
вающих FNS, было предложено использовать 
трехфазную стимуляцию, в которой импульсы 
имеют различные электромиографические пока-
затели ввода-вывода по сравнению с двухфаз-
ными, что позволят уменьшить одновременное 
взаимодействие каналов. Эта функция была 
включена в новом программном обеспечении 
Maestro 7 компании MED-EL. 

Под нашим наблюдением находятся 3 
взрослых (22, 48 и 48 лет), а также 1 ребенок 10 
лет с явлениями FNS. Причинами стимуляции 

лицевого нерва у взрослых, вероятнее всего, 
являлся отосклероз, причем у двоих явления 
FNS появились через 1 год после операции, а у 
одного пациента через 8 лет после КИ. У ребен-
ка причиной FNS была аномалия развития улит-
ки. У этих пациентов при настройке процессора 
с применением традиционных двухфазных им-
пульсов для уменьшения явлений FNS исполь-
зовались все возможные способы: снижение 
максимального уровня комфорта, изменение 
скорости стимуляции, увеличение длительности 
импульсов, деактивацию электродов, изменение 
пороговых уровней. Каждый из этих методов 
имел определенный успех, однако стимуляция 
лицевого нерва никогда полностью не исчезала. 
Переключение с двухфазной на трехфазную 
стимуляцию позволило на 20-30% увеличить 
максимально комфортные уровни громкости 
(MCL). При этом явления стимуляции лицевого 
нерва полностью отсутствовали. Наблюдение за 
указанными пациентами ведется в течение 7 
месяцев и за это время ни один из них не испы-
тывает явлений FNS. 

Таким образом, использование трехфаз-
ных импульсов при стимуляции лицевого нерва 
позволяет значительно увеличить амплитуду 
импульсов достичь громких субъективных 
уровней и комфортных слуховых ощущений, 
улучшить разборчивость речи. Трехфазная им-
пульсная стимуляция является эффективным 
методом настройки кохлеарного импланта у па-
циентов со стимуляцией лицевого нерва, позво-
ляя устранить этот побочный эффект при суще-
ственном улучшении разборчивости речи. 

 
© А.В. Зайцев, В.В. Березнюк, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачева, 2018 
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ОДОНТОГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СИНУСИТ:  
ПРОБЛЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА 

 
В структуре патологии околоносовых па-

зух (ОНП) наиболее частым заболеванием явля-
ется верхнечелюстной синусит (гайморит). В 
этиологии воспалительного процесса в пазухах 
в большинстве случаев прослеживается рино-
генный фактор. Однако в последние годы в свя-
зи с широкой распространенностью частной 
стоматологической практики, расширением 
диапазона стоматологических вмешательств, в 
первую очередь, использованием эндодонтиче-
ских методов лечения, резко возросло количест-
во пациентов с одонтогенными верхнечелюст-
ными синуситами (ОВС). 

Предрасполагающим фактором развития 
ОВС являются тесные топографо-
анатомические взаимоотношения верхнечелю-
стной пазухи с зубами верхней челюсти. Поэто-
му ОВС по сути является осложнением, которое 
возникает в результате распространения патоло-
гического процесса из периапекального очага 
хронической инфекции в области премоляров и 
моляров верхней челюсти (периодонтиты, пе-
риоститы, нагноившиеся радикулярные кисты). 
Недооценка причинно-следственной связи 
верхнечелюстного синусита с заболеваниями и 
аномалиями развития зубов приводит к диагно-
стическим ошибкам и рецидивирующему тече-
нию заболевания. 

ОВС, по данным различных авторов, со-
ставляет от 12 до 48% в структуре хронических 
риносинуситов. Такой разброс статистических 
данных обусловлен, в первую очередь, отсутст-
вием чётких стандартов верификации одонто-
генного процесса в околоносовых пазухах 
(ОНП). 

Целью настоящего исследования явилось 
установление наиболее значимых диагностиче-
ских критериев ОВС. Под нашим наблюдением в 
ЛОР кабинете медицинского центра «Клиника 
семейной медицины» находилось 26 больных с 
ОВС в возрасте от 23 до 54 лет, из них 17 муж-
чин и 9 женщин. Длительность воспалительного 
процесса в пазухах колебалась от 2 месяцев до 4 
лет. Комплексное оториноларингологическое 
обследование включало выяснение жалоб, сбор 
анамнеза, риноскопию с использованием оптиче-
ских эндоскопов, осмотр зубов верхней челюсти. 
Объем и характер последующих лучевых мето-
дов исследования устанавливался с учетом выяв-
ленных клинических находок и включал рентге-
нографию пазух в носоподбородочной проекции, 

магнитно-резонансную и компьютерную томо-
графию (МРТ и КТ) ОНП. Критериями исключе-
ния из исследования являлось выявление нару-
шений в архитектонике носовых ходов и, прежде 
всего, в структурах остиомеатального комплекса, 
указывавших на риногенную природу синусита. 

Анализ результатов комплексного обсле-
дования больных с ОВС позволил выделить 
наиболее характерные признаки, сопутствую-
щие этому заболеванию. В зависимости от час-
тоты выявления признака и степени его влияния 
на течение воспалительного процесса мы оце-
нивали его диагностическую значимость. У всех 
наблюдавшихся пациентов установлена анамне-
стическая связь с посещением стоматолога. Еще 
одним общим признаком являлась односторон-
ность воспалительного процесса в ОНП. Данные 
эндоскопического исследования полости носа 
не отличались высокой специфичностью. Более 
информативными были результаты ороскопии, 
позволившие у 17 (65,4%) больных выявить 
«причинный зуб»: в 9 случаях (52,9%) это был 
1-й моляр, в 5 (29,5%) – 2-й моляр и в 3 (17,6%) 
– 2-й премоляр. 

Перечисленные клинические методы при 
всей своей важности не давали четкого пред-
ставления о характере воспалительного процес-
са в ОНП, поэтому основная тяжесть диагно-
стической нагрузки возлагалась нами на луче-
вые методы. Первым этапом являлась рентгено-
графия ОНП в носоподбородочной проекции, 
которая позволяла обнаружить в пазухе инород-
ное тело высокой плотности (пломбировочный 
материал) у пяти больных, наличие в альвео-
лярном отростке верхней челюсти металличе-
ских штифтов – у трех, и ретинированный зуб – 
у одного пациента. Более точной информации о 
состоянии мягких тканей ОНП этот метод не 
давал. 

Значительно большей информативностью 
обладала (КТ), которая позволяла увидеть в пазу-
хах все ткани и дать их точную характеристику 
на основании показателей рентгеновской плотно-
сти. Среди находок этой методики были: грану-
лома моляра (1), радикулярная киста (2), наличие 
признаков периодонтита и остита верхней челю-
сти (7), костная резорбция в зоне кортикальной 
пластинки дна верхнечелюстной пазухи (2), оро-
антральный свищ (1). Ещё у трёх пациентов из-
менения в верхнечелюстных пазухах при нали-
чии металлических штифтов в альвеолярном от-
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ростке, явились «случайной находкой» при вы-
полнении МРТ головы, однако это исследование 
не позволяло с уверенностью судить о вовлече-
нии в воспалительный процесс стенок ОНП 
вследствие отсутствия сигнала от кости. В силу 
этих особенностей МРТ мы не использовали её 
для целенаправленной диагностики синуситов. 

Таким образом, из всех методов лучевой 
диагностики наиболее информативной была 

компьютерная томография ОНП, которую сле-
дует рассматривать как «золотой стандарт» в 
диагностике ОВС. Выявленные при КТ около-
носовых пазух признаки в сочетании с анамне-
стическими данными и результатами объектив-
ного обследования с большой долей вероятно-
сти указывали на одонтогенную природу сину-
сита, что влекло за собой назначение адекватно-
го лечения. 

 
© В.С. Зайцев, О.В. Моргун, С.М. Носивец, 2018 
 
 
 
 
 

Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦЬ, I.В. ЛОСКУТОВА (РУБIЖНЕ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ЕКСУДАТА СЛУХОВОЇ ТРУБИ  
ТА РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ ПРИ ЕКСУДАТИВНОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ 

 
Ексудативний середній отит (ЕСО) – на 

сучасному етапі стає все більше розповсюдже-
ним захворюванням, яке виникає внаслідок по-
рушення дренажної та вентиляційної функцій 
слухової труби. Чисельні дослідження підтвер-
джують, що розвиток захворювання та його 
хронізація залежать від стану локального імуні-
тету слизової оболонки середнього вуха.  

Метою нашого дослідження було проана-
лізувати зміни клітинного складу ексудата слу-
хової труби та змішаної слини при ексудатив-
ному отиті.  

Нами було обстежено 89 хворих на ЕСО 
віком від 20 до 59 років, з яких більшість скла-
дали чоловіки. Діагноз ЕСО ставили на підста-
ві скарг, анамнезу, отоларингологічного огля-
ду, даних комп’ютерної томографії середнього 
вуха та слухової труби, ендоскопічної карти-
ни,за даними аудіометрії та тимпанометрії. Бу-
ло встановлено, що клітинний склад мазків ек-
судату слухової труби у хворих на ЕСО дає 
відмінності в залежності від стадії захворю-

вання. Аналіз клітинного складу осадка слини 
у хворих на ЕСО показав виражені зміни від-
носного змісту імунокомпетентних клітин, що 
має значення в виконанні притаманних їм фун-
кцій. Результати дослідження наведено в таб-
лицях. 

Було встановлено, що при ЕСО в цитог-
рамах із слухової труби по мірі прогресування 
запально-деструктивного процесу в вусі відмі-
чається поступове зростання лімфоцитів на тлі 
зниження нейтрофілів та фібробластів. 

В клітинному складі змішаної слини хво-
рих на ЕСО виявлені клітини лейкоцитарного 
ряду (нейтрофіли, лімфоцити, моноцити) та клі-
тинні елементи слизової оболонки (епітеліоци-
ти). Наявність моноцитів в змішаній слині свід-
чить про гостроту запального процесу в серед-
ньому вусі. У хворих із довготривалим перебі-
гом запально-деструктивного процесу в серед-
ньому вусі зміст епітеліоцитів та нейтрофілів в 
мазках зменшувався, натомість лімфоцитів сут-
тєво підвищувався. 

 
Таблиця 1 

Клітинний склад ексудата слухової труби у хворих на ЕСО (М±m) 

Показники клітин Обстежені хворі (n=68) р Катаральна стадія (п=29) Секреторна стадія (n=39) 
Цитоз, абс. 450±29,4 186±25,4 <0,01 
Нейтрофіли, % 68,5±5,3 63,9±6,0 >0,05 
Лімфоцити, % 3,3±0,3 4,6±0,9 <0,05 
Еозинофіли, % 0,4±0,01 0,2±0,07 <0,05 
Фібробласти, % 12,9±2,4 14,3±3,1 >0,1 
Епітелій, % 37,1±3,0 20,5±4,1 <0,05 
ПНФ,% 58,9±2,4 60,4±4,0 >0,05 

 
Примітка: достовірність вираховували між показниками груп обстежених.  
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Таблиця 2 
Цитограма змішаної слини у хворих на ЕСО (М±m) 

Показники клітин Групаконтролю 
(здорові) (п=30) 

Обстежені хворі(n=89) 
Катаральна стадія 

(п=29) 
Секреторна стадія 

(n=39) 
Мукозна cтадія 

(n=21) 
Нейтрофіли,% 14,7±2,3 18,9±3,4 12,1±1,5 9,7±0,9 
Лімфоцити,% 5,2±1,1 7,5±1,4 9,9±1,6** 11,3±2,1** 
Фібробласти, % 0,7±0,1 0,9±0,2 0,9±0,1 0,8±0,2 
Епітеліоцити, % 76,0±7,8 64,3±5,9* 37,3±2,7*** 19,3±1,9*** 
Моноцити, % - 1,8±0,5 - - 
Ерітроцити, % 1,5±0,4 1,8±0,5 2,1±0,6 2,6±0,6 
ПНФ,% 40,7±1,3 52,5±2,0*** 62,6±4,8*** 74,4±5,2*** 

 
Примітка: достовірність вираховували між групою дослідження та групою контролю, де р: *< 0,1, 

**<0,01, ***<0,001. 
 
 
Цитологічно підтверджені зміни лока-

льного імунітету в слуховій трубі та слині в 
залежності від перебігу та форми ЕСО, мо-

жуть бути прогностично цікавими для  
підтвердження діагнозу та форми його пере-
бігу. 

 
© Т.Ю. Запорожець, I.В. Лоскутова, 2018 
 
 
 
 

Ю.М. КАЛАШНИК, О.Г. АВРУНІН (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ШВИДКОГО ПРОТОТИПУВАННЯ ПРИ 
ПЕРСОНАЛІЗОВАНОМУ ВИГОТОВЛЕННІ ІНТРАНАЗАЛЬНИХ СПЛІНТІВ 

 
З розвитком сучасних технологій реабілі-

таційний період після септопластиці набуває 
більше зручних та комфортних умов для пацієн-
та. Інтраназальні сплінти при септопластиці фі-
ксують отриману форму носової перетинки, ви-
конують гемостаз та зберігають носове дихання, 
що забезпечує певний комфорт в післяоперацій-
ному періоді. Також, вони знижують рівень бо-
лісних відчуттів та легко видаляються.  

В ринологічній практиці звичайно вико-
ристовується уніфікована форма і розмір внут-
ріносових септальних шин для пацієнтів дорос-
лого віку (від 14 років і старше). Однак, станда-
ртна форма інтраназальної сплінт-системи не 
враховує індивідуальні особливості архітектоні-
ки порожнини носа. Внаслідок цього, при три-
валому перебування сплінт-системи в порожни-
ні носа, при неправильному співвідношенні 
структури носа і самої фіксуючої системи, ви-
никає механічний тиск на рецепторні зони з по-
дальшим їх роздратуванням. Це призводить до 
різних ускладнень, починаючи зі звичайного 
дискомфорту і закінчуючи реакціями організму 
щодо підвищення температури, збільшення ар-
теріального тиску та різних функціональних і 
соматичних порушень. 

Тому, нами запропоновано за допомогою 
сучасних технологій швидкого прототипування 
на основі 3Д-друку за даними комп’ютерної то-
мографії виготовляти персоніфіковані сплінт-
конструції з урахуванням індивідуальної варіа-
бельності форми порожнини носу. 

Процес виготовлення таких персоніфіко-
ваних сплінт-конструкцій складається з отри-
мання на предопераційному етапі результатів 
спірального або конусно-променевого томогра-
фічного обстеження (в Dicom-форматі), що ві-
дображає архітектоніку носової порожнини. Да-
лі виконується сегментація анатомічних струк-
тур носової порожнини для послідовного ство-
рення її лофтінгової поперетинової моделі та 
визначення основних геометричних параметрів 
відповідної персоніфікованої сплінт-
конструкції, тривимірна модель якої в форматі 
*.stl передається до спеціальної програми – 
слайсеру для генерації графічного G-коду, який 
буде безпосередньо завантажуватись до пам’яті 
пристрою прототипування. В якості матеріалу 
сплінт-конструкції доцільно застосовувати сер-
тифіковані біосумісні пластичні матеріали. 

Таким чином, досягається створення пе-
рсоніфікованої сплінт-конструкції, яка дозво-
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ляє суттєво зменшити дискомфорт пацієнта 
після септопластики та знизити рівень післяо-
пераційних ускладнень. Перспективою роботи 
є вивчення анатомічних особливостей носової 

порожнини для виготовлення декількох типо-
вих сплінт-конструкцій в залежності від харак-
терних показників індивідуальної варіабельно-
сті. 

 
© Ю.М. Калашник, О.Г. Аврунін, 2018 
 
 
 
 
 

М.В. КАЛАШНИК, И.В. КРЫЛОВА, М.И. ЯЩЕНКО, Ю.М. КАЛАШНИК  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)  

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СЕКРЕТОРНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 
 

Как известно, секреторный средний отит - 
это своеобразная форма воспаления среднего 
уха с образованием и длительным сохранением 
транссудата в барабанной области. По данным 
многих авторов это заболевание широко рас-
пространено в детском возрасте. Однако, в по-
следние годы значительно увеличилось количе-
ство больных секреторным отитом и среди 
взрослого населения. 

В ЛОР — клинике Харьковского нацио-
нального медицинского института за последние 
15 лет (2002-2017гг.) пролечено 292 больных 
секреторным средним отитом в возрасте от 18 
до 67 лет с длительностью заболевания от 2 до 6 
недель. Двусторонний процесс наблюдался у 97 
больных. При исследовании слуховой функции 
отмечено снижение слуха по типу поражения 
звукопроводящего аппарата в речевом диапазо-
не до 20-45 дБ. Топическая диагностика прово-
дилась при импедансометрии. Наблюдалось на-
личие тимпанограмм типа С со смещенным вле-
во максимальным комплеансом и типа В со 
снижением градиента (максимума податливо-
сти) – уплощением пика тимпанограммы. 

Лечение проводилось с учетом этиологи-
ческих факторов, вызвавших заболевания, и 
длительности процесса. 137 больным с дли-
тельностью заболевания от 2 до 3 недель про-
водилось консервативное лечение (санация но-
соглотки, применение сосудосуживающих пре-
паратов, продувание слуховой трубы по По-
литцеру, катетеризация евстахиевой трубы с 
введением лекарственных препаратов в бара-
банную полость, различные виды физиотера-
пии, общая антибиотикотерапия), а 29 пациен-
там консервативная терапия сочеталась с ми-
ринготомией. 

У 126 больных с длительностью заболе-
вания 3-4 недели сразу же проводилось шунти-
рование барабанной полости. Шунт оставался в 
барабанной перепонке на 2-4 месяца, затем уда-
лялся, а иногда он отходил самопроизвольно. 

Однако, была группа больных в количест-
ве 12 человек, у которых проведение шунтиро-
вания барабанной полости оказалась не эффек-
тивным, поскольку вязкий секрет не давал воз-
можности нормальному функционированию 
шунта. Длительность заболевания этой группы 
больных составила 4-6 недель, а при микробио-
логическом исследовании секрета из уха выяв-
лено помимо условно патогенной флоры нали-
чие клебсиеллы и грибов рода кандида. Этим 
больным в дополнение к шунтированию бара-
банной полости проводилось трансмастоидаль-
ное шунтирование антрума. Применение такого 
хирургического метода лечения объясняется 
тем, что у этих больных густой, вязкий секрет 
скапливался не только в барабанной полости, но 
и в антральной полости, блокируя вход в пеще-
ру. Трансмастоидальный шунт удалялся через 
12-14 дней. 

Анализ проведенного лечения показал, 
что слуховая функция полностью восстановлена 
после шунтирования у 114 пациентов; у 12 
больных длительное время сохранялось сниже-
ние слуха по типу звукопроведения до 10 дБ. 
При тимпанометрии достигнуто смещение пика 
к нулевому уровню давления или увеличение 
градиента. 

Таким образом, при выборе тактики лече-
ния секреторного среднего отита необходимо 
учитывать общие и местные причины вызвавшие 
заболевание, длительность течения процесса и 
данные микробиологического исследования. 

 
© М.В. Калашник, И.В. Крылова, М.И. Ященко, Ю.М. Калашник, 2018 
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С.Ю. КАРП, Б.Т. БІЛИНСЬКИЙ, О.О. ГАЛАЙ, С.Г. БОНДАРЕНКО, О.Р. ДУДА  
(ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ФАКТОРИ РИЗИКУ УТВОРЕННЯ СТОМ В ДІЛЯНЦІ ГОЛОВИ ТА ШИЇ 
 

Вступ. Виникнення стом у пацієнтів в 
процесі проведення радикального лікування ос-
новних злоякісних новоутворень ділянки голови 
та шиї (ЗНГШ) є складною поліетіологічною 
проблемою. Вивчення основних факторів, що 
сприяють появі цього ускладнення, дозволить 
побудувати ефективну прогностичну модель та 
оптимізувати профілактику утворення оростом 
та фарингостом. 

Матеріали та методи. Проведено аналіз 
результатів радикального лікування 213 пацієн-
тів зі ЗНГШ трьох основних локалізацій (ротова 
порожнина, гортань та глотка)за період 2014-
2018 рр., які знаходились на лікуванні у відді-
ленні пухлин голови та шиї КЗ ЛОР 
“ЛОРЛДЦ’’. Виявлення та аналіз факторів ри-
зику проводилось за допомогою методу логісти-
чної регресії з прогресивною селекцією. 

Результати. Для дослідження нами було 
відібрано 24 ознаки, які зустрічалися у тематич-
них хворих та теоретично могли б впливати на 
виникнення стоми в процесі комплексного ліку-
вання ЗНГШ, у відповідності до власних спо-
стережень та висновків з літературного аналізу. 
Всі ознаки кодувались відповідним чином та 
вносились до інтегрованої бази даних. До таких 
ознак було віднесено наступні: 1) вік пацієнта в 

роках; 2) стадія основного захворювання,яка 
була встановлена при першому зверненні за ме-
дичною допомогою, у відповідності до класифі-
кації за системою TNM – 6; 3) морфологічний 
ступінь диференціації пухлини G; 4) наявність 
супутньої соматичної патології, а саме однієї з 
трьох основних – гастроезофальної рефлюксної 
хвороби (ГЕРХ), цукрового діабету (ЦД) або 
ішемічної хвороби серця (ІХС); 5) диференціа-
ція пацієнта як первинного або рецидивного на 
момент утворення стоми; 6) доза будь-якого 
виду отриманої променевої терапії (ПТ) в анам-
незі; 6) доопераційний рівень гемоглобіну (Hb) в 
г/л; 7) доопераційний рівень загального білка 
плазми крові у г/л; 8) післяопераційний рівень 
білка, виміряний на 2-3 добу, виражений у г/л; 
9) кількість гістологічно підтверджених метас-
татично уражених лімфовузлів після проведеної 
лімфодисекції; 10) факт проведення лімфодисе-
кції в анамнезі.  

У ході виконання аналізу нами за методом 
логістичної регресії з прогресивною селекцією, 
було виокремлено із перелічених факторів п’ять, 
які при поєднаній дії мають достовірний вплив на 
виникнення стоми у пацієнтів в процесі комплек-
сного лікування ЗНГШ, про що відображено дані 
у таблиці. 

 
Коефіцієнти регресії щодо основних факторів ризику утворення стом 

№  
з/п Фактори Коефіцієнти регресії 

(βn) 
Критерій 
Вальда 

р 

1 Післяопераційний рівень загального білка, г/л -0,233 29,171 <0,001 
2 Радикальна модифікована ЛД двобічна 2,268 9,785 0,002 
3 Післяопераційний рівень Hb, г/л 1,410 27,808 <0,001 
4 Доза ПТ, Гр 0,020 9,242 0,002 
5 Наявність супутніх захворювань 1,339 10,317 0,001 

 
 
На основі виявлених факторів ризику бу-

ло створено ефективну прогностичну модель, 
яка є достовірною в цілому (ксі-квадрат стано-
вить 138,8; р<0,01), а достовірність похибки ко-
жного з коефіцієнтів моделі (про що відображе-
но дані в таблиці), не перевищує 0,01. При чому, 
показник R-квадрат Наделькеркеса (R 
SquareNadelkerkes) складає 0,641 – тобто 64,1% 
дисперсії щодо розвитку стоми у пацієнтів в 
процесі лікування ЗНГШ можна пояснити за 

допомогою включених у регресійну модель фа-
кторів. 

Висновки. Ризик появи стоми достовірно 
зростає при проведенні двобічної радикальної 
модифікованої лімфодисекції, наявності важчо-
го ступеня післяопераційної анемії, більшій дозі 
отриманої променевої терапії, наявності таких 
супутніх захворювань як ГЕРХ, ЦД, ІХС, та при 
низькому післяопераційному рівні загального 
білка плазми крові. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАРКЕРІВ В ДІАГНОСТИЦІ 
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ ПРИ НЕОПЛАСТИЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ ГОРТАНІ 
 

Ларингофарингеальний рефлюкс (ЛФР) 
патологічний стан організму, що обумовлений 
впливом шлункового рефлюктату на позастра-
вохідні структури. Ряд авторів провідну роль у 
розвитку гранулем гортані відводять ларинго-
фарингеальному рефлюксу (ЛФР) (R. Shimazu, 
2014; C. Storck, 2009; K. Tsunoda, 2007). 

Поліморфність скарг і різноманітність ла-
рингоскопічних проявів при ЛФР стали причи-
ною розробки різних тестів, опитувальників і 
оцінювальних таблиць для попередньої діагнос-
тики ЛФР (D.W. Barry, M.F. Vaezi, 2010). «Золо-
тим» стандартом діагностики ЛФР є добовий 
рН-моніторинг, який полягає в реєстрації кис-
лих рефлюксів впродовж доби. У відповідь на 
патологічний рефлюкс в слизовій оболонці гор-
тані і глотки знижується рівень вугільної ангід-
рази (J.M. Wood, 2011р.). Крім того, існує дум-
ка, що гіперпластичні зміни в гортаноглотці ві-
дбуваються під дією пепсину (D.M.Bulmer, 
2010р.). Ймовірно, що при ЛФР пепсин порушує 
бар'єрну функцію через пошкодження міжклі-
тинної з'єднувального комплексу (МСК). МСК 
складається з адгезивних сполук (Е-кадгерінов-
катеніновий комплекс) і щільних контактів. Ад-
гезивні з'єднання представлені великим сімейс-
твом трансмембранних глікопротеїнів (кадгері-
нов), відповідальних за кальцій-залежну межк-
леточную адгезію і взаємодії. Щільні контакти 
представлені кількома цитоплазматическими і 
мембранними білками, що включають ZO-I і 
окклюдін, комплекс яких формує первинний 
бар'єр пасажу розчинених речовин через міжк-
літинний простір. Таким чином, дослідження 
змін адгезійних білків і білків щільних з'єднань 
при ЛФР в слизовій оболонці гортані може ви-
явитися вельми перспективним при вивченні 
патогенезу даного захворювання. 

Метою дослідження було удосконален-
ня методів діагностики ЛФР при неопластичних 
захворюваннях гортані шляхом використання 
біомеаркерів (Е-кадгерін і проліферативної ак-
тивності клітин епітелію слизової оболонки). 

Матеріали і методи. У 2013 - 2017 рр. 
ми спостерігали 65 пацієнтів з неопластичними 
захворюваннями гортані на фоні ЛФР. Жінок 
було 18 (27,7%), чоловіків 47 (72,3%). Вік хво-
рих варіював від 23 до 78 років, в середньому 
складаючи 42 роки. Гранульоми гортані було 
діагностовано у 19 (29,2%) обстежених, поліпи 
– у 46 (70,8%) хворих. 

Всім хворим виконувалось стандартне до-
слідження ЛОР органів, відеоендоларингоско-
пія. Діагноз ЛФР встановлювався на підставі 
тестів The Reflux Symptom Index (RSI) і The 
Reflux Finding Score (RFS), добового pH-
моніторинга. Враховувалися клінічні прояви 
ЛФР, а також характер і локалізація патологіч-
них проявів в гортані, проводилося морфологіч-
не дослідження біопсійного та операційного 
матеріалу. 

Далі виконувалось імунногістохімічне до-
слідження експресії Е-кадгерінів і визначалася 
мітотична активність клітин зміненого епітелію 
за Кi-67. 

Результати та їх обговорення. Добовий 
pH-моніторинг виявив наявність ЛФР у 9 
(47,4%) хворих з гранульомами гортані. При 
цьому тест RSI був позитивним у 16 (84,2%) 
пацієнтів цієї групи. При оцінці результатів тес-
тування за шкалою RFS переважали такі прояви 
як: наявність ендоларингеального слизу (71,3%) 
і набряк підскладкового простору (65,2%). 

ЛФР-асоційовані поліпи гортані діагнос-
товано у 18 (39,1%) хворих, тест RSI був пози-
тивним у 35 (76,1%) обстежених в цій групі. 
При ларингоскопії найчастіше визначались гі-
пертрофія міжчерпакуватого простору (81,2%) і 
облітерація гортанних шлуночків (70,6%). 

Для проведення імуногістохімічного дос-
лідження були відібрані зразки 12 пацієнтів (чо-
ловіки - 9, жінки - 3) з поліпами (8), гранульо-
мами (4) гортані. Встановлено зниження інтен-
сивності експресії Е-кадгерінов у 7 (58,3%) па-
цієнтів, в тому числі відзначені вогнищеві втра-
ти експресії даного маркера в епітелії. Експресія 
Кi-67 була присутня в клітинах всіх верств епі-
телію, становила від 3 до 13%. 

Висновки. Ларингофарингеальний реф-
люкс реєструється у 47,4% пацієнтів з грану-
льомами гортані і в 39,1% з поліпами гортані.  

Тести RSI і RFS є простими і високо дос-
товірними методами скринінг-діагностики і ди-
намічного спостереження у хворих з ЛФР. До-
бовий рН-моніторинг є обов'язковим в діагнос-
тиці ЛФР. 

Використання адгезійних маркерів про-
ліферативної активності є перспективним у 
вивченні патогенезу ЛФР-асоційованих захво-
рювань гортані. Розглянуті біомаркери можуть 
бути застосовані в діагностичному алгоритмі 
ЛФР. 
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МІКРОМЕХАНІКА ОРГАНА КОРТІ – НОВІ ДАНІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Здавна відомо, що, окрім ролі рецепторів, 
зовнішні волоскові клітини спірального органу 
(Корті) (ЗВК) виконують ще й механічну роль, 
для чого мають у своїй структурі скоротливі 
білки з різними назвами: активін, міозин та інші. 

Вважається також, що ЗВК – це своєрідна 
«електростанція» внутрішнього вуха. Вони, по-
чергово скорочуючись і розслаблюючись, діють 
на зразок п’єзоелектричних кристалів, «напом-
повуючи» електричну енергію, потрібну для 
функціонування органу Корті. 

На початкуХХІ століття встановлено, що 
скорочення ЗВК відіграє й механічну роль – 
змінює відстань поміж нижнім полюсом цих 
клітин, що спочивають на основній мембрані і 
війками, що на них опирається покривна мем-
брана. Ця зміна може призвести до фіксації або, 
навпаки, збільшення рухомості мікромеханічної 
системи: основна мембрана – зовнішні слухові 
клітини – покривна мембрана.У зв`язку з цим, 
на маленькому фрагменті основної мембрани, 
відповідальному за сприйняття певної частоти 
(тонотопіка) ЗВК стають видовженими і стон-
шеними, що сприяє деформації мембрани, а на 
сусідніх фрагментах ЗВК стають потовщеними і 
короткими, основна мембрана стає жорсткішою 
і її деформація гальмується. Виключення цього 
механізму може призвести до порушення отото-
піки, «розповзання» прогину мембрани на сусі-
дні ділянки і виникнення вушних шумів. 

При руху в бік найдовшої стереоцилії 
(СЦ) відкриваються канали механо-
електричного проведення (МЕП-канали), іони 
калію надходять до клітини і відбувається депо-
ляризація – збудження. При руху СЦ в зворот-
ному напрямку канали МЕП перекриваються, 
настає гіперполяризація – гальмування. Одноча-
сно реагує швидкодіючий скоротливий білок і 
клітина або скорочується, або видовжується. 

Найновіші досягнення вчення про струк-
туру елементів слухового рецептора стосуються 
власне вивчення цього швидкого скоротливого 
білка, названого престином (докторська дисер-
тація Johannes Michael Schmidt, 2017). 

Клітинна мембрана бічної стінки ЗВК має 
унікальну тришарову структуру. Зовнішній шар 
утворює плазматична мембрана,в яку щільно 
вбудовано від 3000 до 6000 молекул на квадрат-
ний мікрон молекул престину, причому щіль-
ність престину залежить від локалізації ЗВК на 
основній мембрані. 

За J.M. Schmidt скоротливий білок 
prestin знаходиться майже виключно в зовні-
шній клітинній мембрані зовнішніх волоско-
вих клітин, яка має складну структуру. ЗВК 
ззовні вкрита плазматичною мембраною 
(ПМ). Глибше за плазматичну мембранну роз-
ташована кортикальна решітка. Ця мережа 
складається з тисяч ниток актину та спектрину 
та з’єднана особливими структурами, т.зв. 
стовпами з плазматичною мембраною. Ймові-
рно, ця мережа діє, як свого роду система 
пружин і забезпечує жорсткість мембрани клі-
тин. Внутрішній шар клітинної стінки зовніш-
ніх волоскових клітин, це ретикулум, який, 
імовірно, бере участь у емісії Са + іонів та в 
регуляції моторики. 

Структура престину ще остаточно не ви-
вчена. Престин – найшвидший з відомих скоро-
тливих білків моторний білок. Зміна розмірів 
його молекули відбувається в діапазоні мікросе-
кунд Молекула престину розвиває силу прибли-
зно 2,4 нанопаскалі,його скоротливість не зале-
жить безпосередньо від іонів АТФ та Са2 +., а 
джерелом енергії для нього, здається, є мем-
бранний потенціал. Є багато припущень щодо 
ролі престину. Найпростіша модель описує пре-
стин як неповний іонний транспортер. 

За даними J.M. Schmidt, негативно впли-
вають на моторику престину ототоксичні ліки, 
передусім антибіотики, акустична травма – гос-
тра і хронічна і, значною мірою, гіперхолесте-
ринемія. 

Питання мікромеханіки органа Корті пот-
ребують подальшого вивчення, зокрема, і у на-
шій країні. Необхідно також розглянути доціль-
ність застосування в лікуванні сенсоневральної 
приглухуватості статинів. 
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ЗМІНИ ГУМОРАЛЬНОГО СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ, ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ КРИТЕРІЙ 
ПРОЦЕСУ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ФРОНТО-БАЗАЛЬНУ ТРАВМУ 

  
Актуальність. Переломи лобної кістки 

складають від 5 до 15% від всіх переломів лице-
вого скелету. Лікування таких ушкоджень 
ускладнюється наявністю інтракраніальної па-
тології. При класичних методах лікування най-
більш частими післяопераційними ускладнен-
нями в разі травм при- носових пазух (ППН), 
особливо фронто-базальної локалізації, є розви-
ток різних по складності посттравматичних си-
нуситів, та внутрішньочерепних ускладнень. 

Мета: визначити вплив імплантації син-
текістки на імунологічний стан хворих у відда-
леному післяопераційному періоді. 

Матеріали і методи: було виділено три 
групи пацієнтів для обстеження: контрольна 
(практично здорові донори, К-10), пацієнти з 
проблемним характером післяопераційного пе-
ребігу (А-11), і група прооперованих з хорошим 
клінічним станом (Б-9). Досліджували вміст в 
периферичної крові (сироватка) фактора регене-
рації (трансформуючий ростовий фактор-TGF-
1β), цитокінів – інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону, 
імуноглобулінів класів М, А, G, рівня ЦІК зага-
льного вигляду, інтерлейкінів-1β і 10 (протиза-
пальний). Використовували імуноферментний 
метод аналізу (рідер Stat Fax 2100, США), реак-

тиви фірм Цитокін, Мікроген (РФ), Biosorce 
(Бельгія), Human (Німеччина). Статистичний 
аналіз проведено із застосуванням непараметри-
чного критерію «U» (Вілкоксона, Манна-Уїтні). 

Результати: виявлено, що істотних від-
мінностей між групами за рівнем імуноглобулі-
нів, ЦИК, інтерлейкіну 4 і 10 виявлено не було. 
У той же час прозапальний цитокін-інтерлейкін-
1β був достовірно нижчим в група А. істотним 
(майже в 8 разів!) було зниження в сироватці 
крові регуляторного цітокіна – γ-інтерферону, а 
також одного з важливих чинників регенерації 
трансформуючого фактора росту – TGF-1β.  

Висновки:  
Зниження цитокінів інтерлейкіну 4 і 10, 

цитокін – інтерлейкін-1β, регуляторного цітокі-
на – γ- інтерферону, трансформуючого фактора 
росту – TGF-1β, можна розглядати як патогене-
тично значущі відхилення в процесах віднов-
лення.  

Визначення цитокінів інтерлейкіну 4 і 10, 
цитокін – інтерлейкін-1β, регуляторного цітокі-
на – γ- інтерферону, трансформуючого фактора 
росту – TGF-1β, може бути рекомендовано в 
післяопераційному періоді в якості об'єктивного 
контролю за процесом реабілітації. 
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ СКЛЕРОМИ 

 
Актуальність. Прогресуючий перебіг 

склероми з появою дихальних розладів, її резис-
тентність до терапевтичних заходів, втрата пра-
цездатності та висока інвалідизація істотно зни-
жують якість життя (ЯЖ) хворих. Оцінка остан-
ньої все частіше стала застосовуватися в практи-
чній медицині як критерій, що дозволяє отримати 
інформацію про фізичний, психоемоційний, соці-
альний стан людини, що особливо важливо в 
процесі лікування хронічних захворювань. 

Мета: оцінити показники ЯЖ хворих із 
різними формами склероми та їх динаміку в 
процесі проведеного лікування. 

Матеріал та методи. Показники ЯЖ ви-
вчали в таких групах: 1) практично здорові особи 
(n=20); 2) хворі на склерому з переважно інфіль-
тративною формою (n=31); 3) хворі на склерому з 
переважно атрофічною формою (n=30); 4) хворі 
на склерому з переважно рубцевою формою 
(n=31). Оцінку показників ЯЖ хворих проводили 
за допомогою опитувальника SF-36. 

Результати. При всіх формах склером-
ного ураження дихальних шляхів показники ЯЖ 
знижуються, хоч і в різній мірі. При порівнянні 
показників ЯЖ хворих із переважно інфільтра-
тивною формою склероми до лікування та здо-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 46 

рових осіб (контроль) отримано значущі відмін-
ності впоказниках фізичного функціонування – 
PF (68,77±24,79% проти 93,75±7,58%) та соціа-
льної активності –SF (69,22±25,97% проти 
86,24±18,54%), р<0,05. Отримані зміни позна-
чаються на інтегральному показникові фізично-
го здоров’я – PCS, котрий був до лікування у 
цих хворих 42,32±9,75%, що на 19,2% менше 
(р<0,001), ніж у здорових осіб. При переважно 
атрофічній та рубцевій формах склероми всі 
показники ЯЖ є нижчими (р<0,05), порівняно з 
аналогічними показниками в контрольній групі 
(за виключенням показника фізичного болю), 
що свідчить про вплив захворювання на різні 
аспекти не тільки фізичного, але й психологіч-
ного здоров’я.  

При порівнянні показників ЯЖ до та піс-
ля лікування у хворих із переважно інфільтра-
тивною формою склероми отримано значущі 
відмінності в динаміці показника PF, котрий 
після лікування був на 14,8% більший (р=0,021), 
ніж до лікування (78,93±21,28% проти 
68,77±24,79% відповідно). Покращення остан-
нього мало вирішальне значення для поліпшен-
ня PCS, котрий після завершення лікування був 
на 14,8% більше, ніж на початку дослідження 
(р=0,032). Порівнюючи кінцевій початкові дані 
хворих із переважно атрофічною формою скле-
роми виявлено значущі відмінності в динаміці 
зміни показників PF, загального сприйняття 
здоров’я(GH), життєздатності(VT), ролі емоцій-
них проблем(RE). Відмічено збільшення цих 

показників після завершення лікування на 
36,9%, 33,5%, 31,9% та в 1,6 рази відповідно 
(р<0,05), що в свою чергу сприяло збільшенню 
PCS на 21,4% (р=0,024). 

При порівнянні середніх значень ЯЖ до 
та після лікування хворих із переважно рубце-
вою формою склероми встановлено значущі 
відмінності GH та показника ролі фізичних про-
блем життєдіяльності(RP), що були в 1,5 та 
1,7рази вищими, ніж до початку лікування. Од-
нак, ці зміни не вплинули на покращення PCS. 

Висновки 
1. Склерома, як пожиттєве прогресуюче 

захворювання, істотно погіршує якість життя 
хворих. 

2. При інфільтративній формі склероми 
проведене лікування супроводжується більш 
істотним покращенням фізичної складової якос-
ті життя. У хворих із переважно атрофічною 
формою захворювання збільшення інтегрально-
го фізичного показника здоров’я відбувається не 
тільки за рахунок поліпшення фізичного функ-
ціонування, але й покращення суб’єктивної оці-
нки загального стану здоров’я, настрою, енер-
гійності, життєвих сил та емоційної здатності 
займатися своєю професійною працею.  

3. При рубцевій формі склероми спостері-
гається найменш виражена динаміка змін 
суб’єктивного та об’єктивного статусу пацієн-
тів, що асоціюється з відсутністю істотних змін 
якості життя після завершення лікування, порів-
няно з інфільтративною формою. 
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ТАКТИКА ЛІКАРЯ ПРИ ВНУТРІШНЬООРБІТАЛЬНИХ ГЕМАТОМАХ  
РІЗНОГО ГЕНЕЗУ 

 
Актуальність. Патологія краніоорбіта-

льної ділянки привертає увагу хірургів різних 
спеціальностей вже досить давно. Причиною 
цьому є близькі та достатньо складні анатомічні 
взаємовідносини порожнини черепа, орбіти, но-
са і приносових пазух. Патологічними процеса-
ми цієї ділянки, що потребують колегіального 
вирішення лікувальної тактики, можуть бути 
пухлини, гіпертонічна хвороба, травматичні 
ушкодження, запальні процеси як в носі, так і в 
біляносових порожнинах, інше. Одною із доста-
тньо частих патологій орбіти є внутрішньоорбі-
тальна гематома. Безпосередньою причиною 

гематоми можуть слугувати закриті контузії 
очного яблука, травми, що супроводжуються 
переломом стінок орбіти, ретробульбарні 
ін’єкції лікарських препаратів, а також ендона-
зальні мікрохірургічні оперативні втручання на 
приносових пазухах. Внутрішньоорбітальна ге-
матома є грізним ускладненням і може призвес-
ти до стиснення зорового нерву і, як наслідок, 
до втрати зору. Тому реакція лікаря на вирішен-
ня цієї проблеми має бути швидка та кваліфіко-
вана. Одним із першочергових заходів при вну-
трішньоорбітальній гематомі, поряд із консерва-
тивними методами, є хірургічне втручання – 
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орбітотомія. Орбітотомії бувають проста, кіст-
кова, комбінована. По локалізації: верхня, ниж-
ня, латеральна та медіальна. За характером роз-
січених м’яких тканин: транскон’юнктивальна, 
транспальпебральна, транскутанна, транс-
кон’юнктивально-транскутанна, ендоназальна 
та транссинусоїдальна. 

Мета. визначити пріоритетну тактику хі-
рургічного лікування внутрішньоорбітальної 
гематоми при різних механізмах її виникнення.  

Матеріали та методи: Під нашим спо-
стереженням за період 2017-2018 рр. було 8 па-
цієнтів із внутрішньоорбітальною гематомою. Із 
них у 4-х пацієнтів причиною гематоми була 
ЧМТ із контузією орбіти, 1-му пацієнту прово-
дилась ін’єкція в ретробульбарний простір, 3 
пацієнтам проводилась ендоскопічна ендоназа-
льна полісинусотомія. У двох пацієнтів із кон-
тузією орбіти експозиція від травми до надання 
допомоги складала близько 24 годин, ще у двох 
- близько 72-х годин. У пацієнта із ретробульба-
рною ін’єкцією та після полісинусотомії - від 2-
х до 4-х годин. Лікування проводилось компле-
ксне, як консервативне: гемостатичні, протина-
брякові, антибактеріальні засоби, так і хірургіч-
не – орбітотомія. 

Результати: Всім пацієнтам після вста-
новлення діагнозу було проведено комплексне 

лікування із виконанням орбітотомії. У двох 
пацієнтів із контузією орбіти, що звернулись за 
медичною допомогою у термін більше ніж 72 
години була виконана верхня та нижня латера-
льна транскутанна орбітотомія. Іншим 5-м хво-
рим виконана ендоскопічна ендоназальна тран-
сетмоїдальна орбітотомія, одному пацієнту – 
комбінована: ендоскопічна ендоназальна тран-
сетмоїдальна та верхня латеральна тарснкутанна 
орбітотомія. Одужання із повним та частковим 
збереженням зору відмічалось у всіх хворих. 
Однак, період одужання пацієнтів, яким прово-
дилась транскутанна орбітотомія, подовжувався 
від 3-х до 5-ти діб, у порівнянні з пацієнтами, 
яким виконувалась ендоскопічна ендоназальна 
орбітотомія. У хворих після транскутанної орбі-
тотомії залишились косметичні дефекти повік та 
обмеження їх рухливості, що не спостерігалось 
у іншої групи пацієнтів, яким проводилась ен-
доназальна орбітотомія.  

Висновки: 1. Тактика лікаря при виник-
ненні внутрішньообрітальної гематоми направ-
лена на зменшення внутрішньоорбітального ти-
ску в короткий термін. 

2. При виборі хірургічного підходу до лі-
кування внутрішньоорбітальної гематоми пріо-
ритетним, є ендоназальна трансетмоїдальна ор-
бітотомія. 
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АНТИМІКРОБНА ДІЯ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ  
АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА УМОВНО-ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ  

У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ 
 

У комплексі етіотропних та патогенетич-
них лікувальних заходів при ураженні тканин як 
специфічними збудниками, так і опортуністич-
ними мікроорганізмами у хворих на склерому 
місцева терапія відіграє важливе значення. Елі-
мінація умовно-патогенних мікроорганізмів 
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів 
сприяє відновленню балансу мікробіоценозу та 
посиленню локального захисту слизової оболо-
нки. 

Мета: нашої роботи було порівняти дію 
антисептиків природного та синтетичного похо-
дження на клінічні штами мікроорганізмів, які 
виявленні на слизових оболонках верхніх диха-
льних шляхів у хворих на склерому. 

Матеріали та методи: порівняльну дію 
антисептиків вивчали на клінічних штамах K. 
rhinoscleromatis, S. aureus, S. pyogenes, 
K.pneumoniae, виділених із слизових оболонок 
верхніх дихальних шляхів у хворих на склеро-
му. Для порівняльної оцінки використовували 
антисептичні препарати сангвіритрин, хлорофі-
ліпт, декасан та мірамістин. 

Для порівняльної характеристики антимі-
кробних властивостей препаратів щодо обраних 
клінічних штамів використовували метод серій-
них двократних розведень препарату в рідкому 
поживному середовищі згідно загальноприйня-
тій методиці із визначенням мінімальної бакте-
ріостатичної та мінімальної бактерицидної кон-
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центрацій (МБсК та МБцК, відповідно) згідно 
наказу Міністерства охорони здоров’я України 
№167 від 05.04.2007 р. « Про затвердження ме-
тодичних вказівок визначення чутливості мік-
роорганізмів до антибактеріальних препаратів». 

Результати: В процесі визначення ан-
тимікробної дії антисептиків методом серійних 
розведень в рідкому поживному середовищі, 
нами було встановлено, що як синтетичні (де-
каметоксин, мірамістин), так і природні сполу-
ки четвертинного нітрогену (сангвірітрин) ви-
явили високу активність щодо клінічних шта-
мів грампозитивних та грамнегативних мікроо-
рганізмів. Бактерицидну дію декасану та міра-
містину на штами S. aureus спостерігали в мі-
німальних концентраціях 2,1±0,99 мкг/мл та 
4,7±1,4 мкг/мл відповідно, а для S. pyogenes – 
3,1±0,40 мкг/мл та 8,3±0,76 мкг/мл. У сангвірі-
трина бактерицидна концентрація препарату 
становила 15,7±2,44 мкг/мл щодо штамів золо-
тистих стафілококів та 25,9±4,2 мкг/мл щодо β-
гемолітичних стрептококів. На відміну від піо-
генних коків, клебсієли проявили вищу чутли-
вість до дії сангвірітрину. Так, мінімальні бак-
терицидні концентрації сангвірітрину щодо 
штамів K. pneumoniae та K. rhinoscleromatis 

дорівнювали 12,5±1,91 мкг/мл та 2,2±0,84 
мкг/мл відповідно. Декаметоксин мав згубну 
дію на клебсієли в концентраціях 17,5±3,06 
мкг/мл та 6,25±0,64 мкг/мл, а мірамістин – 
20,3±4,69 мкг/мл та 7,8±1,1 мкг/мл відповідно. 
Хлорофіліпт мав найнижчу активність серед 
досліджених препаратів S. aureus – 54,9±9,45 
мкг/мл, а S. pyogenes – 93,7±10,4 мкг/мл хло-
рофіліпту, відповідно. Мінімальна бактерицид-
на концентрація хлорофіліпту для клінічних 
штамів клебсієл становила 500,2±76,42 мкг/мл 
(K. pneumoniae) та 390,2±7,92 мкг/мл (K. 
rhinoscleromatis). 

Висновки: 1. Клінічні ізоляти клебсієл 
мають вищу чутливість до дії природних анти-
септиків, які входять до складу препарату санг-
вірітрин, а клінічні штами S.aureus та S.pyogenes 
– до поверхнево-активних синтетичних сполук 
(декасан, мірамістин), хлорофіліпт, який має 
антимікробну дію завдяки фенолоальдегідам у 
складі препарату, мав найнижчу активність се-
ред досліджених препаратів. 

2. Обґрунтований підбір антисептичних 
засобів для місцевого застосування є важливим 
фактором у комплексному лікуванні хворих на 
склерому. 
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НАЗАЛЬНА ЛІКВОРЕЯ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ –  
ТАКТИКА ЛОР-ЛІКАРЯ ЩОДО ЛІКУВАННЯ  

 
В останні роки патологією фронто-

базальної ділянки частіше займаються ЛОР-
спеціалісти, ніж лікарі-нейрохірурги. Цьому 
сприяв активний прогрес та впровадження в 
практику лікаря-оториноларинголога ендоскопі-
чної техніки при втручаннях на лор-органах. На-
зальна лікворея (НЛ) не є виключенням. НЛ – 
патологічний стан витікання цереброспінальної 
рідини (ліквору) з порожнини черепа через ніс, 
внаслідок порушення цілісності кісток основи 
черепа та твердої мозкової оболонки. Лікворні 
простори і порожнина носа розмежовані природ-
ними бар'єрами: ситоподібною пластинкою ґрат-
частої кістки, церебральні стінки навколоносових 
пазух і з’єднаної з кістками склепіння та основи 
черепа твердої мозкової оболонки. При пору-
шенні цілісності вище вказаних бар'єрів створю-

ються умови для відтоку ЦСР з лікворних прос-
торів в порожнину носа. Через загрозу інфіку-
вання лікворної системи, у зв'язку з виникненням 
сполучення зовнішнього середовища з порожни-
ною черепа, НЛ являє собою небезпечний для 
життя стан. Крім того НЛ становить небезпеку, 
щодо прогресуючого зниження внутрішньочере-
пного тиску з розвитком атрофічних процесів в 
головному мозку і порушень функцій ЦНС.  

При НЛ основна скарга хворого – виді-
лення рідини з носу, як правило, посилюється 
при нахилі голови вперед. Важливим симпто-
мом є порушення нюху: аносмія або гіпосмія, 
частіше з одного боку, можливе порушення зо-
ру, головні болі. 

Для поставновки діагнозу пацієнтам 
обов′язко призначали виконання МРТ та СКТ 
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дослідження головного мозку, приносових по-
рожнин. Для визначення характеру виділень з 
носа збирали рідину з носу у стерильну пробір-
ку після нахилу голови, кількість якої повинна 
становити не менше 1 мл. У виділеннях необ-
хідно визначити рівень глюкози, клітинний 
вміст, наявність білку.  

В багатьох країнах світу одним з основ-
них методів діагностики є – цистернографія з 
послідуючим виконанням МРТ головного мозку 
і біляносових порожнин або сцинтиграфії. 

На базі кафедри ЛОР-хвороб Вінницької 
обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова було 
прооперовано 52 пацієнти з діагнозом НЛ. Вік 
хворих складав від 35 до 64 років. Середній вік 
становив 48,4±1,3 роки. Серед прооперованих 
27 чоловіків та 25 жінок. При аналізі причин 
виникнення НЛ виявлено: у 35 пацієнтів була 
спонтанна НЛ, у 11 хворих - посттравматична 
НЛ, у 6 хворих виникненню ліквореї передували 
оперативні втручання на черепі.  

На сьогоднішній день основним підходом 
до лікування назальної ліквореї різного похо-
дження є ендоскопічна ендоназальна пластика 
лікворної нориці. В передопераційному періоді 
всім пацієнтам виконувалось встановлення лю-
мбального дренажу, який в післяопераційному 
періоді був відрегульований на витікання 6-7 
крапель ліквору за хвилину. Під час операції за 
допомогою ендоскопа, верифіковували місце 
нориці, яку закривали таким чином: на місце НЛ 
вкладали гемостатичну губку «ТахоКомб», по-

тім раньовою поверхнею вкладали частину по-
передньо відсіченої нижньої носової раковини. 
Після цього накладали гумовий каркас і прово-
дили передню тампонаду носа марлевим тампо-
ном з йодоформом. Тампон частково видаляли з 
3-го дня після операції і повністю видаляли на 
шосту добу. Пацієнти протягом трьох діб після 
операції знаходились у вимушеному ліжковому 
режимі з отриманням антибіотикотерапії, про-
тизапальної, дегідратаційної та протинабрякової 
терапії. Також проводилось щоденне дослі-
дження ліквору. Люмбальний дренаж видаляли 
на 8-10 добу після проведення оперативного 
втручання. За весь час проведення досліджень 
спостерігалось два випадки рецидиву НЛ: у од-
ного пацієнта через 1,5 місяця, у іншого - 6 мі-
сяців після операції. Хворі відмічали появу НЛ 
після перенесеної ГРВІ та фізичного наванта-
ження. 

Таким чином, повноцінне лікування НЛ 
має включати комплекс заходів: хірургічне лі-
кування, консервативну медикаментозну тера-
пію зі створенням певних умов для раціональ-
ного ведення хворого з ліквореєю, у тому числі і 
в післяопераційному періоді. Лікування НЛ за 
запропонованою нами методикою з використан-
ням гемостатичної губки «ТахоКомб» дозволяє 
надійно закрити лікворну норицю шляхом ен-
доназальної ендоскопічної операції, допомогає 
зберегти всі функції ЦНС та скоротити час пе-
ребування хворого в стаціонарі, прискорити піс-
ляопераційний реабілітаційний період. 
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ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ГОРТАНОГЛОТКИ ЗА ДАННИМИ ВІННИЦЬКОГО 

ОБЛАСНОГО КЛІНІЧНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ 
 

Рак гортаноглотки складає 0,4-1,3% всіх 
злоякісних новоутворень, і є одною з найчасті-
ших причин пухлинних новоутворень ЛОР ор-
ганів. Відмічається тенденція до росту захворю-
ваності злоякісними пухлинами даної локаліза-
ції. Причинами щорічного зростання кількості 
хворих є недостатні заходи профілактики і ліку-
вання хронічних захворювань ЛОР-органів, 
зниження імунітету в результаті екологічного 
неблагополуччя, професійні шкідливості, курін-
ня, шкідливі побутові умови, характер харчу-

вання, неблагоприємні соціальні фактори. Поча-
ткові стадії первинного раку гортаноглотки діа-
гностуються рідко. Внаслідок прихованого клі-
нічного перебігу, високої агресивності і інфіль-
тративного характеру росту цих пухлин частіше 
зустрічаються поширені форми раку даної лока-
лізації, які характеризуються високою частотою 
регіонарного метастазування, поширенням пух-
лини на сусідні органи і тканини. 

За даними Вінницького обласного клініч-
ного онкологічного диспансеру по області за 
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2012-2017 р.р. реєструвалось близько 50 випад-
ків раку гортаноглотки щорічно, при чому кіль-
кість чоловіків серед хворих складає 97 % і 3% 
жінок. Аналізуючи анамнез захворювань у паці-
єнтів зі злоякісними новоутворенями гортаног-
лотки в більшості випадків хворі звертались до 
лікаря через 6 місяців і пізніше від появи пер-
ших симптомів раку. Зокрема у 2012 р на І 
(T1N0M0) i II ( T2N0M0) стадіях первинного 
раку встановлено у 24% пацієнтів, ІІІ ( T 1-3 
N1M0) стадія у 42%, IV( T4N0M0; T1-3N2M0; 
T1-4N1-3M1) стадія у 27 %, рецидиви у 7%. При 
патоморфологічному дослідженні плоскоклі-
тинний рак виявлений у 94 % випадків (52 хво-
рих) ступінь гістопатологічної градації відрізня-
вся: Gх виявлено у 7% хворих; G1 у 3 %; G2 у 
43%; G3- 33%; G4 - 14%. 

Рак гортаноглотки характеризувався ен-
дофітним або змішаним характером росту і 
тільки у 30% випадків був екзофітно-
виразковим. Злоякісні пухлини готаноглотки 

локалізувалися в одному з грушеподібних сину-
сів у 86% випадків, значно менше були вражені 
задня стінка глотки – 8% і інші ділянки – 6%. 
Відмічено високу частоту метастазування в ре-
гіонарні лімфатичні вузли – у 65 % пацієнтів. 

Дана клінічна картина пояснює високий 
рівень смертності при злоякісних пухлинах гор-
таноглотки. Летальність власне від раку горта-
ноглотки до 1 року спостерігалась більше ніж у 
50% пацієнтів щорічно, тоді як летальність від 
супутніх захворювань, перебіг яких погіршився 
під впливом даної паталогії до 1 року визнача-
лась у 2- 3х пацієнтів щорічно. З моменту вста-
новлення діагнозу у 2012 році 5 років прожило 5 
пацієнтів, що складає лише 9 % від усіх хворих. 

Рак гортаноглотки характеризується при-
хованим перебігом і високою поширеністю про-
цесу. У більшості випадків при діагностуванні 
пацієнти мали пухлини ІІІ і ІV стадій (біля 
70%), що є прогностично несприятливим факто-
ром. 
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РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В РАДИКАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

 
Рак верхнечелюстной пазухи занимает 75-

80% среди злокачественных опухолей прида-
точных пазух носа, и 1-2% среди всех локализа-
ций рака. Основной причиной запущенности 
является недостаточность визуального контроля 
и позднее проявление клинических симптомов. 
Большинство этих пациентов поступает на ле-
чение с распространенными формами (Т3-4) 
опухолей. Современные специальные методы 
исследования дают возможность установить 
диагноз на более ранних стадиях с возможно-
стью верификации диагноза на дооперационном 
этапе с применением эндоскопического метода 
диагностики, и в некоторых случаях ограни-
читься эндоскопическим подходом оперативно-
го лечения, что не влияет на результаты лечения 
и качество жизни пациентов. 

Цель исследования: провести исследова-
ние целесообразности применения эндоскопи-
ческих методов для диагностики и лечения при 
злокачественных опухолях верхнечелюстной 
пазухи. 

Материалы и методы: проведено иссле-
дование 103 пациентов в возрасте от 20 до 85 

лет с гистологически подтвержденным диагно-
зом плоскоклеточного рака верхнечелюстной 
пазухиII-IVст.T2N0М0– 9 (8,74%); T3N0М0 – 49 
(47,57%); Т4N0М0 – 34 (33,0%); Т3N1-3М0 – 8 
(7,76%); T3-4N0-3M1 – 3 (2,91%). 

Всем пациентам на дооперационном этапе 
проводилось КТ исследование на установке 
CT/c Duаl GE двухсрезовый или МРТ исследо-
вание на установке Toshiba Vantage 1,5 Тс. и 
эндоскопическое исследование на эндоскопиче-
ской стойке Кarl Storz с углом обзора 0, 30, 70° ǿ 
4мм, по данным которых установлен клиниче-
ский диагноз злокачественного заболевания 
верхнечелюстной пазухи, взятие биопсийного 
материала. 

Результаты: Эндоскопические методы 
позволяли констатировать наличие объемного 
образования, определить его распространён-
ность, возможность достоверного визуального 
взятия биопсийного материала верхнечелюстной 
пазухи в доверефикационный период, сопостав-
ление топических и эндоскопических данных для 
выбора тактики оперативного лечения. Признаки 
указывающие на злокачественную опухоль на-
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блюдались: кровоточивость при дотрагивании 
77(74,75%), неоднородность и неровные контуры 
образования 103 (100%), отсутствие четких гра-
ниц по отношению к окружающим тканям 93 
(90,32%), наличие характеристик деструкции: 
распространение опухоли и опухолеподобного 
образования за пределы их локализации в органе 
73 (70,87%); взаимоотношение с костными ана-
томическими образованиями69 (66,99%), прояв-
ляющимися различными вариантами смещения 
40 (38,83%), деформации и разрушения наличие 
обтурации органа, инфильтрации тканей 25 
(24,27%), компрессии соседних анатомических 
образований 21 (20,38%). 

Полученные данные при эндоскопии по 
информативности онкологических поражений 
характеризуются полнотой, которую не воз-
можно получить, при риноскопии. Использова-
ние эндоскопов разных углов обзора открывает 

обзору всю пазуху (с возможностью прицельной 
биопсии), качество визуальной информации 
выше, т.к. лучше условия освещения, и оптика 
предоставляет возможность многократного уве-
личения. Кроме того, оптическая техника дает 
возможность осмотреть не только саму верхне-
челюстную пазуху, но и окружающие ее струк-
туры, такие как носовая полость, соседние око-
лоносовые пазухи и стенки глазницы, без до-
полнительной травматизации. 

Таким образом, оптимальным является 
комплексное применение и оценка эндоскопи-
ческого и топических методов. Пользуясь дан-
ными рентгенологического и томографического 
исследования можно четко спланировать эндо-
скопическое диагностическое вмешательство, 
наметить интересующие зоны и выполнить но-
минально операцию избежав лишней травмати-
зации и соблюдая принципы абластики. 

 
© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2018 
 
 

 
 

О.В. КОВТУНЕНКО,С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРО, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  
РЕҐІОНАРНИХ МЕТАСТАЗІВ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 

 
Рак гортані займає провідне місце серед 

злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів. 
Велику роль у прогнозі перебігу захворювання 
відіграють реґіонарні метастази у шийні лімфа-
тичні вузли, значення яких перевищує розмір та 
локалізацію первинної пухлини, та поступається 
лише наявності віддалених метастазів. Еволюція 
лікування реґіонарних метастазів пройшла шлях 
від радикальної операції вперше описаної в 
1888р., до суперселективних втручань які про-
водяться в останні роки. Дискусія щодо об’єму 
щийної дисекції відображена в багатьох публі-
каціях що свідчить про актуальність проблеми. 

Мета нашої роботи дослідити інформати-
вність сучасних методів дослідження для визна-
чення оптимального об’єму оперативного втру-
чання на лімфатичних вузлах шиї. 

Для виконання завдань дослідження під 
спостереженням знаходилось 70 хворих на рак 
гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ клініч-
ної групи, які проходили обстеження, лікування 
та спостереження в ЛОР-онкологічному відді-
ленні Дніпропетровської обласної клінічної лі-
карні ім. І.І. Мечникова в період з 2011 по 2016 
рр. З них 39 хворих були з гістологічно підтвер-
дженими реґіонарними метастазами раку горта-
ні. Хворим з реґіонарними метастазами прово-

дилось комплексне обстеження, що включало в 
себе ультразвукове дослідження шиї, тонкогол-
кову аспіраційну біопсію з імуноцитохімічним 
дослідженням, інтраопераційне дослідження 
заморожених зрізів. 

У всіх хворих гістологічно верифікований 
плоскоклітинний рак. Розподіл хворих з метас-
тазами за ступенем диференціювання: G1 – 6 
(15,4%), G2 – 29 (66,7%), G3 – 7 (17,9%) G4 – не 
виявлено.  

У хворих визначався рівень метастазу-
вання за T.K. Robbins. З ізольованим ураження 
однієї групи лімфатичних вузлів було 22 пацієн-
та (56,4%), II рівень – 7 (31,1%), III рівень – 12 
(54,6%), VI рівень – 3 (7,7%). В інших рівнях 
ізольованих метастазів не виявлено. У 17 
(43,6%) хворих метастази виявлялись в декіль-
кох рівнях лімфатичних вузлів. У 8 (20,5%) ви-
падках це поєднання рівнів II та III. Три і більше 
рівнів були виявлені у 9 (25,0%) пацієнтів,це 
різні варіанти комбінацій по зонах ураження. 

Всім хворим з виявленими реґіонарними 
метастазами проведене оперативне втручання. 
На основі вищевказаних досліджень нами пла-
нувався об’єм оперативного втручання на лім-
фатичних вузлах шиї. Селективна лімфодисек-
ція виконана 19 хворим (48,7%), модифікована – 
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12 (30,8%), радикальна (в тому числі розширена 
радикальна) 8 (20,5%). 

В одному випадку ми відмічали розхо-
дження даних обстеження в зв’язку з пророс-
танням ураженого конгломерату лімфатичних 
вузлів до гілок зовнішньої сонної артерії та пле-
чового сплетіння, що обумовило виконання ро-
зширеної радикальної лімфодисекції. Це свід-
чить про інформативність комплексного дослі-
дження.  

Вагомий внесок у вибір об’єму втручання 
вносило іммуноцитохімічне дослідження. Про-
вівши аналіз даних виявлено зв'язок об'єму опе-
ративного втручання з експресією молекуляр-
них маркерів при імуноцитохімічному дослі-

дженні. Так при низьких показниках матрикс-
них металопротеїназ ми не відмічали гістологі-
чно високого рівня інвазії метастатичного лім-
фатичного вузла. Це обумовлювало можливість 
проведення селективних та модифікованих опе-
ративних втручань. При інтраопераційному гіс-
тологічному дослідженні заморожених зрізів ми 
не виявили розходжень з доопераційними дани-
ми цитологічного дослідження. 

Дані види обстеження можна визначити 
як інформативні щодо діагностики та прогно-
зування метастазів раку гортані у реґіонарні 
лімфатичні вузли, та щодо вибору об’єму хіру-
ргічного втручання на лімфатичній системі 
шиї. 

 
© О.В. Ковтуненко,С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2018 
 
 
 
 
 

Е. КОНДРАТИШКО (РИГА, ЛАТВИЯ) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЕЗНО-ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ. 
КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ 

 
Введение. Эпифора – слезотечение – за-

болевание, по поводу которого пациенты обыч-
но обращаются к офтальмологу. Причины появ-
ления этого заболевания могут быть связаны как 
с системой продукции слезы, так и с патологией 
дренажной системы. Если констатировано на-
рушение оттока слезы по причине суживания 
или обструкции отводящих путей, то в таком 
случае лечение заключается в хирургическом 
восстановлении оттока слезы в нос. Существует 
несколько видов хирургического решения дан-
ной проблемы, которые могут быть выполнены 
офтальмологом или ЛОР-хирургом.  

Материалы и методы. Личный пятилет-
ний опыт и исследование материалов ведущих 
европейских клиник доказал преимущество ме-
тода эндоназальной дакриоцисториностомии 
(DCR, dacryocystorhinostomy) перед другими 
методами. 

Результаты. Благоприятный исход опе-
рации достигает 95 процентов. 

Дискуссия. Если эндоназальная дакрио-
цисториностомия, которая может быть приме-
нена для дистальной обструкции слезоотводя-

щей системы, зарекомендовала себя наилучшим 
образом, то хирургическое лечение проблем 
проксимальной обструкции не имеет еще таких 
же элегантных решений. Мы столкнулись с не-
которыми сложностями при проведении лако-
риностомии. 

Недостатки. Для проведения эндона-
зальной дакриоцисториностомии необходимо 
дорогостоящее оборудование, материалы и ква-
лифицированный персонал. Огромное значение 
имеет дооперационное обследование пациента 
для точного выяснения уровня патологии, вы-
звавшего эпифору, а это связано с посещением 
пациентом квалифицированного офтальмолога, 
ЛОРа и радиолога. 

Заключение. Для успешного оказания 
помощи пациентам с эпифорой необходимо тес-
ное сотрудничество представителей как мини-
мум двух специальностей – офтальмолога и 
ЛОРа. В свою очередь, если требуется дакрио-
цисториностомия, необходимо учитывать все 
возможные сопутствующие анатомические осо-
бенности или патологии, которые могут затруд-
нить ход операции. 

 
© Е. Кондратишко, 2018 
 
 
 
 
 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 53 

М.М. КРУК, А.Ю. БАРИЛЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ВІДНОВЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НОСА  
ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНИХ ОЩАДЛИВИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ 

 
Механізм самоочищення порожнини носа 

дуже важливий засіб захисту від постійного ор-
ганічного та неорганічного забруднення слизо-
вої. Без ефективного очищення носової порож-
нини неможливо було б реалізувати дихальну та 
захисну функції носа. Ринотубарний секрет – 
багатокомпонентний колоїдний розчин, розгля-
дається як фільтр, який постійно оновлюється. 
Загальна товщина слизу становить близько 7 
мкм, що відповідає довжині війок. Узгоджений 
рух війок миготливого епітелію (16-17 разів за 
секунду) сприяє руху секрету та визначає нор-
мальну роботу мукоціліарного транспорту. Осо-
бливо актуальним є відновлення мукоціліарного 
кліренсу у післяопераційний період, що запобі-
гає бактерійним ускладненням, утворенню спа-
йок та кірочок що перекриватимуть просвіт но-
сових ходів. Нещодавно на фармацевтичному 
ринку України з’явились комбіновані ендоназа-
льні гель-спреї що містять гіалуронат натрію, 
токоферолу ацетат, карбомер та ацетилцистеїн. 
Дані ліки ми застосовували у відновлювальний 
та остаточний період після загоєння операційної 
рани в комбінації з сольовими розчинами. Цей 

етап лікування не менш важливий, ніж сама 
операція. Порівняння проводилось з групою 
пацієнтів що отримували звичайні сольові роз-
чини. У групі з комбінованим лікуванням спо-
стерігалось значно краще відходження кірочок 
та слизу, зменшувалась гіперемія та набряк сли-
зової оболонки, відновлювалась функція муко-
циліарного транспорту. Поєднання даних ком-
понентів сприяє процесам епітелізації. Гіалуро-
нат натрію заповнює міжклітинний простір, під-
вищуючи пружність, зволоження та еластич-
ність тканин. Разом з карбомером на поверхні 
слизової формують захисний шар запобігаючи 
пересиханню та подразненню. Токоферолу аце-
тат як антиоксидант гальмує перекисне окис-
лення ліпідів, сприяє проліферації клітин. Аце-
тилцистеїн розріджує густий слиз, запобігаючи 
утворенню кірочок за рахунок зменшення 
в’язкості, покращуючи мукоциліарний кліренс, 
а також посилює антиоксидантну дію. Таким 
чином для клітин створюються комфортні умо-
ви, стимулюються природні процеси відновлен-
ня пошкоджених і запалених тканин, що необ-
хідно у відновлювальному періоді. 

 
© М.М. Крук, А.Ю. Бариляк, 2018 
 
 
 
 
 

М.Б. КРУК, О.О. КІЦЕРА, А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПРО СПІВПРАЦЮ ЛЬВІВСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ 
 

До 80-х років минулого століття наукових 
контактів між працівниками кафедр оторинола-
рингології Львова і Польщі не було. 

Активним організатором про початок 
фахової співпраці: наукової, практичної і куль-
турно-освітньої став бувший завідувач кафедри 
і клініки оториноларингології Бялостоцького 
медичного університету (північний схід Поль-
щі) проф. Станіслав Ходиніцкий (1987), який за 
згодою і підтримки ректора Львівського дер-
жавного медичного університету акад. М. Пав-
ловського приїхав разом з ад’юнкт доцентом 
Філіпським до Львова для обговорення спів-
праці між кафедрами обох університетів. Було 
познайомлено з історією кафедри оторинола-
рингології, методиками навчання студентів, 
практичних лікарів на курсах підвищення ква-
ліфікації. На запрошення проф. С. Ходиніцкого 

працівники кафедри проф. О. Кіцера і М. Крук 
відвідали м. Бялосток і тоді підписали угоду 
про співпрацю обох кафедр. Проф. С. Ходиніц-
кі поїздом привіз нас до Варшави на кафедру 
оториноларингології до проф. Г. Янчевскі (тоді 
головна установа для корегування педагогіч-
ним процесом в Польщі), який показав облад-
нання кафедри, навчальні кімнати і в той час 
було обговорено також основи про співпрацю 
зі Львовом і Варшавою. Згідно підписаних угод 
проф. О.О. Кіцера і М.Б. Крук виступили з до-
повідями на 40-у з’їзді (13-16.06.2002) польсь-
ких отоларингологів м. Миколайки – Бялосток 
(всі витрати за участь, проживання були опла-
чені також з фонду польського товариства ото-
ларингологів). Працівниками львівської кафед-
ри отоларингології були проведені 4 доповіді 
на ХІІІ симпозіумі аудіології (10-12.10.2002) в 
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Казімєж – Дольнинад Віслою (під керівницт-
вом проф. Г. Нєдзельскої – зав. кафедрою ди-
тячої оториноларингології у Любліні). 

Починаючи з 2004 р. (26.02) були підпи-
сані угоди про співпрацю між ЛОР кафедрами 
Львова (зав. проф. М. Крук), Любліна (проф. В. 
Голомбка), Варшави (проф. К. Ніємчик), Крако-
ва (проф. Я. Складзень), Лодзі (проф. М. Слівін-
ська), Познані. На конференції на тему «Гост-
рий середній отит» 26.02.2004 року, окрім ви-
значних українських вчених (чл.-кор. НАМН 
України Г.Тімена, проф. Ю. Сушка, О. Борисен-
ка, І. Сребняк, проф. А. Гусаков) з доповідями 
виступили проф. В. Голембка (Люблін), проф. Е. 
Гассман і Б. Скотніцка (Бялосток), проф. Б. Арс 
(Бельгія). 

В 2005 р. на 4-му навчально-тематичному 
курсі на тему «Патологія внутрішнього вуха» з 
лекціями виступили проф. К. Нємчик (Варша-
ва), проф. Г. Недзєльська (Люблін). В 2007 р. на 
навчальному курсі для інтернів і лікарів отола-
рингологів на тему «Досягнення в отохірургії» з 
лекціями виступили проф. Г. Скаржинський 
(директор інституту фізіології і патології слуху, 
Варшава), проф. Ю. Сушко, О. Борисенко (Ки-
їв). В 2007 р. на такому ж курсі на тему «Вушні 
шуми: етіологія, сучасні методи діагностики та 
лікування» з лекціями виступили М. Слівінська-
Ковальська (Лодзь, інститут професійної пато-
логії слуху), лікарі Б. Боровська, А. Вакарова 
(Варшава, інститут фізіології і патології слуху). 

Львівські отоларингологи приймали 
участь багатьох з’їздах польського товариства 
оториноларингологів і хірургів голови і шиї: на 
40-у Бялосток-Миколайки (3-доповіді), на 41-у 
з’їзді в Любліні (17-20.06.2004) найчисленніша 
делегація львівських оториноларингологів з 5-а 

доповідями, на 42у з’їзді в Познані (7-
10.06.2006) з 5 доповідями, на 43-у у Варшаві 
(9-12.06.2010) з 6-ма доповідями. А також на 
науково-навчальних конференціях: ХІІ Дні ди-
тячої оториноларингології (18-20.06.2003), в 
науково-навчальній конференції в Лодзь (2006, 
2012), в Познані (міжнародна науково-
навчальна конференція «Отологія» (2010). 

В результаті угоди про співпрацю львів-
ські отоларингологи О. Кіцера і А. Онутчак 
пройшли короткотривале стажування (за фонди 
польського товариства отоларингологів) в м. 
Бялостоку і м. Варшаві, ас. В. Пушкарьова з ау-
діології. 

В Лодзі в інституті медичної праці ім. 
Єжи Гофнера лікар П. Павлюк (за допомогою і 
активної підтримки і безпосереднього керівниц-
тва проф. М. Слівінської-Ковальської) пройшов 
навчання а також брав участь по стипендії Єв-
росоюзу ім. М. Складовської-Кюрі в експериме-
нтальних дослідженнях на мишах по темі «Дія 
органічних розчинників на внутрішні слухові 
клітини». 

Особливо слід відмітити співпрацю між 
проф. Г. Скаржинським (директором інституту 
фізіології і патології слуху у Варшаві) відомим 
організатором та отохірургом, в клініці якого 
працює внук професора Р. Бариляка лікар Р. Ба-
риляк і колишній інтерн нашої кафедри А. Ва-
карова. Проф. Г. Скаржинський неодноразово 
проводив навчальні лекції у Львові. Водночас 
львівські отоларингологи проходили стажуван-
ня у Варшаві – доц. Ю. Бариляк, доц. А. Бари-
ляк, лікарі М. Соколовська та С. Куценко. У 
2018 р. в Кракові за запрошенням проф. 
Я.Складзень доцент О. Москалик пройшла 
ознайомлення з роботою фоніатра. 

 
© М.Б. Крук, О.О. Кіцера, А.В. Цимар, 2018 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ  
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Нині відмічається зростання поширеності 

алергічного риніту (АР) не тільки у підлітків, 
але і у дітей дошкільного віку, у яких часто ста-
виться діагноз гостра респіраторна вірусна ін-
фекція (ГРВІ) або часті рецидиви респіраторних 
хвороб і призначається симптоматичне лікуван-
ня, тобто явно є гіподіагностика. Справа в тому, 
що оториноларингологи, педіатри вважають, що 
АР у дітей раннього віку зустрічається дуже рі-

дко. Проте відомо, що часті захворювання по-
рожнини носа можуть починатися навіть у не-
мовлят з АР, далі розвивається бронхіальна аст-
ма (БА), яка своєчасно не лікується, що призво-
дить до незворотніх змін у дрібних бронхах (фі-
броз, склероз та облітерація).  

Діагностика АР і БА починається з сімей-
ного і індивідуального анамнезу, з`ясовуються 
усі можливі сенсибілізуючі та тригерні чинники. 
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Це слугує основою для подальшого дообсте-
ження. У дітей з`являється затруднене носове 
дихання, водянисті і рідше слизові виділення з 
носа, кашель, свербіння в носі, кон`юнктивіт, 
зниження фізичної активності. 

При риноскопії видно збільшення нижніх 
носових раковин, ціаноз слизової оболонки з 
«мармуровим» малюнком, звуження носових 
ходів, прозорі виділення, які стікають у глотку. 
Судиннозвужуючі краплі недостатньо ефектив-
ні. В аналізі крові – еозинофілія та збільшення 
концентрації Ig E. Доцільно проводити молеку-
лярну діагностику, необхідна консультація але-
рголога або педіатра для виключення БА. Слід 
зазначити, що діагностика полінозів не викликає 
особливих труднощів, симптоми зникають після 
завершення цвітіння рослин. 

При персистуючому АР розвивається пе-
рсистуюче алергічне запалення, яке має рециди-
вуючий характер або довго зберігаються симп-
томи при дії неспецифічних тригерів (тютюно-
вий дим, хімічні компоненти, запахи, зміна ме-
теоумов, фізичні навантаження, наприклад плач 
та ін.). Часто ушкоджуються приносові пазухи, 
слухова труба, глотка, гортань, трахея, бронхи. 
Типовим є ефект елімінації перебування поза 
домом, загострення АР у вологу пору року, мо-
жлива перехресна харчова алергія. 

Лікування АР здійснюється в залежності 
від перебігу захворювання та усунення впливу 
алергенів. Щоденна іригація порожнини носа 
сольовими розчинами дозволяє зменшити вплив 
алергенів за рахунок їх елімінації та знизити 
прийом топічних назальних кортикостероїдів та 
антигістамінних препаратів. 

При легкому та помірному перебігу хво-
роби у дітей застосовують антигістамінні пре-

парати, у дітей до 2-х річного віку – антигіста-
мінні препарати першого покоління, зокрема 
діазолін, фенкарол, які не чинять седативної і 
снодійної дії та антигістамінні препарати тре-
тього покоління (левоцетиризин у формі кра-
пель) згідно з інструкцією, а після 2-х річного 
віку – антигістамінні препарати другого та тре-
тього покоління (дезлоратадин у формі сиропу 
2,5 мл (1,25 мг) 1раз на добу, левоцетиризин у 
вигляді крапель чи сиропу). Самим доступним в 
Україні є левоцетиризину дегідрохлорид (алер-
зин), який застосовують у дітей віком 6-12 міся-
ців у дозі 1,25 мг (5 крапель) 1 раз на добу, у 
дітей віком 2-6 років у дозі 1,25 мг (5 крапель) 2 
рази на добу. Малюкам в перші півроку життя 
препарат не призначають через відсутність клі-
нічних досліджень у цієї групи осіб. 

При тяжкому перебігу АР в комплексній 
терапії застосовують топічні кортикостероїди та 
антилейкотрієнові препарати (монтелукаст). 
Лікування АР у поєднанні з БА проводиться 
алергологом або педіатром. 

Таким чином, АР зустрічається у дітей 
дошкільного віку, навіть у дітей 1-го року жит-
тя, і нерідко є дебютом БА, яка своєчасно не 
лікується, що призводить до розвитку фіброзу, 
склерозу та облітерації дрібних бронхів, тобто 
наступають незворотні зміни в бронхах. У 
комплексному лікуванні АР застосовують ан-
тигістамінні препарати другого та третього по-
коління у дітей після 2-х річного віку, а до – 
антигістамінні препарати першого та третього 
покоління, які не чинять седативної та снодій-
ної дії. Хворі на АР та БА лікуються алерголо-
гом або педіатром для профілактики незворот-
них змін у дрібних бронхах і контролю перебі-
гу БА. 

 
© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Л.А. Шух, Н.Ю. Павловська, 2018 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТІВ 
 

Хронічні синусити у дітей відносяться до 
найбільш розповсюджених патологій верхніх 
дихальних шляхів із можливою генетичною де-
термінантою розвитку. В основі генетично дете-
рмінованої схильності до розвитку хронічних 
запальних процесів в навколоносових синусах 
може бути мутація генів, що кодують прозапа-
льні і протизапальні цитокіни. 

Проведене прогнозування розвитку фор-
ми хронічного запалення в навколоносових па-
зухах в залежності від однонуклеотидного полі-
морфізму генів IL-1β (С-511Т) і IL-4 (С-590Т), а 
також продукції IL-1β та IL-4 лімфоцитами пе-
риферичної крові у 48 дітей, хворих на хроніч-
ний гнійний синусит (1-а група), 52 дітей, хво-
рих на хронічний поліпозний синусит (2-а гру-
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па), і 35 дітей без запальної патології навколо-
носових синусів (контрольна група). 

Встановлено, що розвиток хронічного за-
палення в синусах асоціював із зменшенням 
продукції IL-1β лімфоцитами, що проявилося 
зниженням вмісту цитокіну в сироватці хворих 
першої (62,05пг/мл) і другої груп (69,05пг/мл) в 
порівнянні з контролем. Зниження продукції IL-
1β лімфоцитами є маркером ризику розвитку у 
хворого хронічного гнійного синуситу 
(IOR=2,13). 

Розвиток хронічного синуситу характери-
зувався активацією продукції IL-4, що прояви-
лося в збільшенні концентрації цитокіну в сиро-
ватці хворих 1-ї (58,21пг/мл) і 2-ї груп 
(71,81пг/мл) в порівнянні з контролем. Марке-
ром ризику розвитку у дитини поліпозної форми 
синуситу є збільшення продукції IL-4 лімфоци-
тами (IOR=4,43). 

Характерними для контрольної групи бу-
ли найменша частота ідентифікації С-алелю – 
54,29% (n=38) і збільшення частоти «мінорного» 
Т-алелю – 45,71% (n=32) в порівнянні з першою 
і другою групами. В той же час як в групі хво-
рих з гнійним, так і в групі хворих з поліпозним 
хронічним запаленням, відсоток зустрічальності 
поліморфного Т-алелю достовірно знижувався і 
становив 32,29% (n=31) і 42,31% (n=44) відпові-
дно. 

Таким чином, наявність мутантного Т-
алелю досліджуваного поліморфізму гена IL-
1β(С-511Т) не свідчила про збільшення ризику 
розвитку хронічного синуситу, а навпаки, воло-
діло протективним ефектом (OR=0,23). 

При дослідженні простого однонуклеоти-
дного поліморфізму гена IL-4(С-590Т) встанов-
лено, що характерним для контрольної групи 
було переважання С-алелю – 75,7% (n=53). В 
групах хворих відсоток ідентифікації поліморф-
ного Т-алелю достовірно збільшувався і стано-
вив 34,6% (n=36) і 53,1% (n=51), відповідно. 

В процесі дослідження була виявлена по-
зитивна асоціація мінорного Т-алелю (OR=2,40) 
поліморфізму промоторної зони гена IL-4 С-
590Т з розвитком хронічного запального проце-
су в синусах. Протективним ефектом володів 
гомозиготний СС-генотип (OR=0,27) вказаного 
поліморфізму.  

Результатами імуно-генетичного дослі-
дження було виявлення двох факторів ризику 
розвитку поліпозної форми хронічного синуси-
ту: підвищення вмісту IL-4 в сироватці крові і 
наявність мутантного Т-алелю поліморфізму 
гена IL-4(С-590Т), а також двох факторів ризику 
розвитку гнійного синуситу: СС-генотип полі-
морфізму гена IL-1β(С-511Т) і зниження вмісту 
IL-1β в сироватці крові. 

Отримані дані свідчать про те, що полі-
морфізм генів, що кодують основні прозапальні 
і протизапальні цитокіни, здатен привести до 
імунної дисфункції і порушенню розвитку запа-
льного процесу. Результати проведеного дослі-
дження дозволяють висловити гіпотезу про іс-
нування генетичної детермінованості форми 
хронічного синуситу. За комбінацією імуно-
генетичних показників можна прогнозувати ро-
звиток форми хронічного запального процесу в 
навколоносових синусах. 

 
© С.А. Левицька, 2018 
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ЧУТЛИВІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДІАГНОСТИЧНИХ КРИТЕРІІВ  
ГНІЙНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ 

 
Проблема діагностики гнійного синуситу 

(ГС) у дітей не втратила своєї актуальності, оскі-
льки й досі немає єдиного й універсального ме-
тоду, який би дозволяв безпомилково встановити 
діагноз. Особливі труднощі можуть виникнути 
при діагностуванні захворювання на етапі надан-
ня первинної медичної допомоги, адже клінічні 
прояви ГС подібні до симптомів гострої респіра-
торної вірусної інфекції (ГРВІ), а розвиток ГС 
безпосередньо пов'язаний з перенесеним ГРВІ .  

Діагностична значущість клінічних пока-
зників ГРВІ і ГС була проведена у 102 дітей із 

клінічними ознаками ГРВІ. Критеріями діагнос-
тування ГС було рентгенологічне зниження 
пневматизації біляносових пазух, згідно котрого 
ГС підтверджений у 36 дітей (перша група) і 
спростований у 66 (друга група). Для кожного 
діагностичного критерію вираховувались чут-
ливість, специфічність, відношення правдоподі-
бності і прогностична цінність позитивного та 
негативного результатів  

Аналіз результатів дослідження засвідчив, 
що проведення диференційної діагностики чер-
гового епізоду ГРВІ і ГС на підставі виключно 
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клінічних показників викликає певні труднощі, 
так як більшість клінічних показників показали 
високу чутливість, проте низьку специфічність. 

Низька прогностична цінність позитивно-
го результату дозволяє стверджувати, що наза-
льна обструкція (35,4%), головний біль (37,1%), 
слизово-гнійні виділення з носа і носоглотки 
(42,4%), підвищення температури тіла (28,3%) 
не є достатніми аргументами для виставлення 
діагнозу ГС у дитини.  

Висока специфічність виявилася харак-
терною для ідентифікації гнійних виділень у 
вигляді смужки гною в середньому носовому 
ході (97%) і болючості при пальпації синусів 
(94%). Проте, низька чутливість даних показ-

ників (38,9% і 47,2% відповідно) не дозволяє 
спростувати наявність ГС у дитини за їх відсу-
тності.  

За показниками відношення правдоподіб-
ності позитивного і негативного результатів від-
сутність назальної обструкції у дитини з ГРВІ є 
вагомим аргументом, що спростовує враження 
синусів (RR-=15,7), в той час як болючість при 
пальпації вражених синусів (RR+=7,8) і смужка 
гною в середньому носовому ході (RR+=12,8) є 
інформативними доказами на користь ГС. 

Перспективи подальшого вдосконалення 
діагностики ГС у дітей полягають в покращанні 
якості лікування, зменшенні відсотку інвазійних 
втручань. 

 
© С.А. Левицька, 2018 
 

 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИНАБСИНУ В ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ  
ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ 

 
Актуальність. Захворювання верхніх 

дихальних шляхів є безперечними лідерами се-
ред патології дитячого віку. Не дивлячись на 
уявну простоту діагностування і лікування цієї 
патології, захворюваність на респіраторну пато-
логію не зменшується, частота безладних неар-
гументованих призначень антибіотиків зростає з 
року в рік. 

Проблема 
1. Спільність клінічних ознак багатьох ре-

спіраторних захворювань призводить до того, 
що при первинному огляді дитини неможливо 
точно вказати з яким діагнозом лікарю дове-
деться мати справу: гострою респіраторною ві-
русною інфекцією у вигляді ринофарингіту, гос-
трим бактеріальним чи поствірусним риносину-
ситом, загостренням хронічного риносинуситу, 
аденоїдитом тощо. 

2. Реформування медичної галузі, при ко-
трій переглядаються медичні протоколи, змен-
шується дольова частка вузьких спеціалістів в 
алгоритмі ведення пацієнта додають свій внесок 
в загальний хаос, при котрому домінує симпто-
матична терапія. 

3. Основними скаргами дитини із запа-
льною патологією верхніх дихальних шляхів є 
виділення з носа і утруднення носового дихан-
ня. При цьому точний діагноз зазвичай вистав-
ляють ретроспективно. На момент первинного 
огляду дитини перед лікарем стоїть завдання 
ліквідувати запальні явища і визначитися з по-

дальшою тактикою лікування (очікування, при-
значення антибіотиків, призначення рентгено-
логічного дослідження, планове хірургічне 
втручання). 

Мета – дослідити ефективність викорис-
тання препарату Цинабсин в лікуванні і профі-
лактиці риносинуситів, аденоїдитів у дітей. 

Розвиток загострень хронічних запальних 
захворювань навколоносових пазух в переваж-
ній більшості випадків взаємопов’язаний із пе-
ренесеними респіраторними вірусними інфекці-
ями. Тому в комплекс профілактичних заходів 
хронічних синуситів обов’язково повинні бути 
залучені заходи, спрямовані на пришвидшення 
елімінації вірусів, покращання мукоциліарного 
кліренсу слизової оболонки, покращання реоло-
гічних властивостей носового слизу, підвищен-
ня опірності організму. 

 Враховуючи, що всіма з вищеперерахо-
ваних активностей володіє препарат «Цинаб-
син», метою дослідження було визначення доці-
льності і ефективності його призначення з ме-
тою лікування гострих риносинуситів і профіла-
ктики розвитку загострень хронічних синуситів 
у дітей. 

 Групу гострого риносинуситу склали 34 
дитини. Умови включення в дослідження: вік 
пацієнтів від 5 до 15 років, ознаки респіраторної 
вірусної інфекції на момент звернення, відсут-
ність хронічної запальної патології верхніх ди-
хальних шляхів в анамнезі. 
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 Дітей розподілили на 2 групи. Дослідну 
групу склали 17 дітей, котрим призначали Ци-
набсин за схемою протягом 7 днів, контрольну – 
17 дітей, котрі отримували судинозвужувальні 
краплі в ніс (фенілефрин), антигістамінні і му-
коактивні препарати. В комплекс лікування 
обох груп входили також антипіретики при не-
обхідності боротьби з гіпертермією, а також 
промивання носової порожнини сольовими роз-
чинами. 

Оцінку ефективності лікування проводи-
ли на 3-ю і 7-у добу від початку захворювання. 
Критеріями оцінки були: тривалість гіпертермії, 
оцінка загального стану дитини, оцінка стану 
носового дихання, інтенсивності виділень з носу 
та їх характеру, наявності головного болю чи 
болю в проекціях верхньощелепних пазух, ная-
вність кашлю та його характеру. Оцінювання 
стану дитини проводили батьки дитини і лікар, 

використовуючи 5-бальні візуальні аналогові 
шкали, де 1 балу відповідала мінімальна інтен-
сивність прояву симптому, а 5 – максимальна.  

На 3-ю і 7-у добу лікування група дітей, 
що отримували Цинабсин, показала статистично 
значимо кращу динаміку основних клінічних 
ознак гострого вірусного риносинуситу. 

Цікавим виявився той факт, що застосу-
вання Цинабсину дозволило попередити розви-
ток гострого пост вірусного риносинуситу у ді-
тей. Так, якщо в дослідній групі збереження 
симптомів захворювання зафіксовано тільки в 
11,8% випадків, в групі контролю пост вірусний 
риносинусит діагностовано в 23,5% випадків. 
Це доводить як ефективність Цинабсину в ліку-
ванні гострих вірусних риносинуситів у дітей, 
так і доцільність його призначення з метою по-
передження розвитку поствірусних і бактеріаль-
них риносинуситів. 

 

Показник 
1-а доба 3-я доба 7-а доба 

група 
«Цинабсин», 

(n=17) 

контрольна 
група, (n=17) 

група 
«Цинабсин», 

(n=17) 

контрольна 
група, (n=17) 

група 
«Цинабсин», 

(n=17) 

контрольна 
група, (n=17) 

Утруднення носового 
дихання (3 бали і вище) 15 (88,2%) 14 (82,4%) 10 (58,8%) 12 (70,6%) 2 (11,8%) 4 (23,5%) 

Виділення з порожнини носа 
(3 бали і вище) 14 (82,4%) 15 (88,2%) 12 (70,6%) 15 (88,2%) 2 (10,71%) 7 (41,2%) 

Головний біль 
(2 бали і вище) 9 (52,9%) 8 (47,0%) 3 (17,6%) 4 (23,5%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 

Біль в проекції синусів 
(2 бали і вище) 5 (29,4%) 4 (23,5%) 2 (11,8%) 2 (11,8%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 

Кашель (2 бали і вище) 14 (82,4%) 15 (88,2%) 8 (47,0%) 10 (58,8%) 3 (17,6%) 4 (23,5%) 
Діагностування гострого 
поствірусного риносинуситу В дослідній групі – у 2 (11,8%) В контрольній групі – у 4 (23,5%) 

 
 
З огляду на вищезазначене, логічним було 

визначення перспектив призначення Цинабсину 
для попередження рецидивів хронічного рино-
синуситу. 

Групу хронічного риносинуситу склали 
52 дитини. Умови включення в дослідження: вік 
пацієнтів від 5 до 15 років, ознаки респіраторної 
вірусної інфекції на момент звернення, хроніч-
ний риносинусит із загостреннями не рідше 
двох разів на рік. 

Діти були розподілені на 2 групи: дослід-
ну групу склали 28 дітей, котрим призначали 
Цинабсин за схемою протягом 7 діб, контрольну 
– 24 дитини, котрі отримували судинозвужува-
льні краплі в ніс (фенілефрин), антигістамінні і 
мукоактивні препарати. В комплекс лікування 
обох груп входили також антипіретики при не-
обхідності боротьби з гіпертермією, а також 
промивання носової порожнини сольовими роз-
чинами. 

По закінченню курсу лікування за сумою 
балів візуальних аналогових шкал проводилася 
оцінка ефективності лікування, окремо відміча-
лися випадки розвитку загострень хронічного 
синуситу.  

В процесі лікування та динамічного спо-
стереження за пацієнтами встановлена швидка 
позитивна динаміка основних симптомів респі-
раторної вірусної інфекції у більшості хворих. 
Тривалість гіпертермії склала 4,3 і 3,9 діб в дос-
лідній і контрольній групах відповідно (р>0,05). 

На 3-ю добу лікування група дітей, що 
отримували Цинабсин, показала статистично 
значимо кращу динаміку ринореї в порівнянні з 
контрольною групою. Порівняння динаміки ін-
ших ознак запалення не виявило різниці між 
групами. На 7-у добу лікування встановлено, що 
застосування Цинабсину сприяє швидкому зни-
кненню назальних симптомів ГРВІ (покращує 
носове дихання, зменшує кількість виділень в 
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носових ходах). Статистично значимої різниці 
між інтенсивністю і характером кашлю, голов-
ним болем і болем в проекції синусів не виявле-
но. 

Загострення хронічного синуситу зафік-
совано у 12 дітей: 4 (14,29%) дітей основної і 

6(36,36%) дітей контрольної груп. Звертає на 
себе увагу, що в дослідній групі дітей рецидив 
синуситу після перенесеного ГРВІ спостерігався 
вдвічі рідше. Таким чином, застосування Цина-
бсину виявилося ефективним щодо профілакти-
ки розвитку хронічних синуситів у дітей.  

 
 

Показник 
1-а доба 3-я доба 7-а доба 

група 
«Цинабсин», 

(n=28) 

контрольна 
група, (n=24) 

група 
«Цинабсин», 

(n=28) 

контрольна 
група, (n=24) 

група 
«Цинабсин», 

(n=28) 

контрольна 
група, (n=24) 

Утруднення носового  
дихання (3 бали і вище) 24 (85,71%) 22 (91,67%) 14 (50%) 16 (66,67%) 2(7,14%) 12 (50%)* 

Виділення з носа  
(3 бали і вище) 22 (78,57%) 22 (91,67%) 15 (53,57%) 18 (75%)* 3 (10,71%) 10 (41,67%)* 

Головний біль  
(2 бали і вище) 10 (35,71%) 8 (33,33%) 4 (14,29%) 4 (16,67%) 1 (3,57%) 1 (4,17%) 

Біль в проекції синусів  
(2 бали і вище) 4 (14,29%) 3 (12,5%) 2 (7,14%) 3 (12,5%) 0 1 (4,17%) 

Кашель (2 бали і вище) 22 (78,57%) 20 (83,33%) 18 (64,29%) 16 (66,67%) 6 (21,43%) 4 (16,67%) 
 
 
Гіпертрофія глоткового мигдалика є одні-

єю з найбільш поширених патологій дитячого 
віку й безперечним лідером серед причин звер-
нень до отоларингологів. Анатомічною особли-
вістю глоткового мигдалика є значна кількість 
залоз, тому гіпертрофія тканини супроводжу-
ється значним слизеутворенням із розвитком 
характерних клінічних проявів: затікання слизо-
во-гнійного вмісту, вологого кашлю переважно 
в нічний час тощо. Консервативне лікування так 
званих аденоїдитів має на меті не тільки покра-
щання носового дихання, але й покращання ева-
куації секрету з верхніх дихальних шляхів, що й 
зумовило доцільність включення препарату Ци-
набсин в комплекс лікування дітей з аденоїдни-
ми вегетаціями. 

Групу спостереження склали 36 дітей. 
Критерії включення: вік від 3 до 6 років, аденої-
дні вегетації не менше ІІ ступеню, підтверджені 
ендоскопією носоглотки, хоча б один курс ліку-
вання топічними стероїдами з приводу гіперт-
рофії глоткового мигдалика в анамнезі, ознаки 
аденоїдиту при огляді дитини (застійна гіпере-
мія слизової носових раковин, стікання слизу чи 
слизово-гнійного вмісту в рото глотку, утруд-
нення носового дихання). 

Відповідно до завдань дослідження сфор-
мовані 3 групи дослідження: 1-а група (11 ді-
тей), лікування котрих містило в собі 14-денний 
прийом Цинабсину, 2-а група (12 дітей), котрі 
отримували топічний інтраназальний стероїд 
протягом 14 днів. 3-я група (13 дітей) отримува-
ли симптоматичну терапію (судинозвужуючі 
краплі за потреби) 

Критерії ефективності лікування: швид-
кість і повнота відновлення носового дихання, 
можливість запобігти проведенню хірургічного 
втручанню (у 11 дітей запланована аденотомія 
була відмінена у зв’язку із значним покращан-
ням носового дихання і зникненням ринореї), 
частота рецидивів аденоїдиту за 6 місяців спо-
стереження. 

Аналіз результатів лікування засвідчив, 
що найбільш ефективне відновлення носового 
дихання відмічене в групі дітей, котрі отриму-
вали топічні стероїди, результати в групі, що 
отримувала Цинабсин, були гіршими, проте 
майже вдвічі кращими при порівнянні з групою 
контролю. Призначення Цинабсину дозволило 
досягти найкращого ефекту щодо зменшення 
вологого нічного кашлю у дітей з аденоїдитами. 
Напевно, одним з найкращих результатів ліку-
вання аденоїдиту є відміна запланованої адено-
томії з причини відновлення носового дихання і 
зникнення інших клінічних симптомів. Після 
закінчення курсу лікування аденотомію довело-
ся виконати 18,2% дітей, котрі вживали Цинаб-
син, 16,7% дітей, котрі лікувалися стероїдами. В 
контрольній групі цей показник склав 30,8%. 

Протягом шести місяців спостереження 
видалення аденоїдів перенесли 18,2% дітей 1-ї, 
16,7% дітей 2-ї і 46,2% дітей 3-ї груп. Таким 
чином, діти із аденоїдними вегетаціями після 
вживання курсу Цинабсину і після стероїдоте-
рапії мали однакові шанси запобігти аденотомії 
(63,6% і 66,7% випадків, відповідно). 

Рецидиви аденоїдиту протягом 6 місяців 
спостереження траплялися у 100% дітей групи 
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контролю і 28,6% дітей після курсу стероїдоте-
рапії. Найнижча частота аденоїдитів зафіксова-
на в групі дітей, котрі вживали Цинабсин – два і 

більше епізоди аденоїдиту протягом півроку 
спостереження зафіксовано лише в 16,7% випа-
дків. 

 
 

Критерій 1-а група (ЦН), 
n=11 (%) 

2-а група (ТС), 
n=12 (%) 

3-я група, 
n=13 (%) 

Назальна обструкція (більше 2 балів) 2 (18,2%) 1 (8,3%) 4 (30,8%) 
Вологий кашель (більше 2 балів) 1 (9,1%) 2 (16,7%) 3 (23,1%) 
Аденотомія з огляду на неефективність 
курсу лікування 2 (18,2%) 2 (16,7%) 4 (30,8%) 

Аденотомія протягом періоду  
спостереження 2 (18,2%) 2 (16,7%) 6 (46,2%) 

2 і більше епізоди аденоїдиту  
протягом 6 місяців спостереження 1 з 6 (16,7%) 2 з 7 (28,6%) 3 з 3 (100%) 

 
Таким чином, застосування Цинабсину 

виявилося достатньо ефективним методом ліку-
вання аденоїдитів у дітей, котрий дозволив за-
побігти оперативному втручанню в 63,7% випа-
дків. 

Однією з груп дослідження були обрані 
діти з ексудативним отитом. Це захворювання 
діагностують все частіше завдяки широкому 
впровадженню тимпанометрій в ЛОР-практику. 
За даними літератури захворюваність на ексуда-
тивний отит в світі становить 0,64 на 1000, за 
даними нашої клініки – з часу впровадження 
тимпанометрії захворюваність зросла майже в 
20 разів. Основою патогенезу ексудативного 
отиту є два ключових патофізіологічних момен-
ти: стійке закриття слухової труби із порушен-
ням її вентиляційної та дренажної властивостей, 
а також різке збільшення кількості залоз серед-
нього вуха із гіперсекрецією густого муцину 
при реалізації будь-якого катару. І якщо віднов-
лення прохідності труби зазвичай легко відбува-
ється шляхом оперативних втручань (аденото-
мія, септопластика, вазотомія тощо), то гіперсе-
креція залоз залишається тим фактором, що зу-
мовлює рецидиви і погано піддається лікуван-
ню. Традиційним в лікуванні ексудативного 
отиту є усунення причини стійкої обструкції 
слухової труби (аденотомія), тимпанотомія або 
тимпаностомія для евакуації ексудату і призна-
чення топічних стероїдів інтраназально. При 
цьому від 10% до 42% пацієнтів страждає на 
повторне накопичення ексудату протягом пер-
шого місяця після проведення хірургічних втру-
чань. 

Враховуючи необхідність покращити ре-
ологічні властивості секрету слизових оболонок 
верхніх дихальних шляхів і вуха і покращити 
евакуаційні властивості миготливого епітелію, в 
комплекс лікування дітей включили препарат 
Цинабсин.  

Для дослідження було відібрано 38 дітей 
віком від 3 до 6 років із ексудативним отитом. 
Останній був підтверджений характерною отос-
копічною картиною, типом «В» тимпанометри-
чних кривих, наявністю густого слизу, отрима-
ного при проведенні тимпанотомії. Всім дітям 
проводили ендоскопію носоглотки, діагноз аде-
ноїдні вегетації ІІ-ІІІ підтверджений у 32, стан 
після аденотомії, ознак рецидиву аденоїдних 
вегетацій немає – у 6.  

Згідно з обраною лікувальною тактикою 
сформували 3 клінічні групи. Пацієнти першої 
клінічної групи в післяопераційному періоді не 
отримували Цинабсин і не отримували топічний 
стероїд; пацієнти другої групи – отримували 
топічний стероїд протягом 14 днів, пацієнти 
третьої групи – отримували Цинабсин протягом 
14 днів.  

Критерії ефективності лікування: зник-
нення або зменшення скарг на зниження слуху, 
покращання отоскопічної картини, зміни типу 
тимпанометричних кривих, необхідність повто-
рних тимпанотомій, тимпаностомій. Критерії 
ефективності визначали через 10 і 30 днів після 
оперативних втручань. 

Через 10 днів після проведення операти-
вних втручань статистично значимо кращі ре-
зультати лікування виявлені в групі дітей, котрі 
отримували топічні стероїди. Перші десять 
днів прийому Цинабсину ніяк не вплинули на 
суб’єктивне відчуття приглухуватості дитини 
чи тип тимпанометричної кривої. А отоскопіч-
на картина навіть виявилася дещо гіршою в 
порівнянні з двома іншими дослідними група-
ми. 

Натомість вже через місяць після операції 
результати лікування Цинабсином і топічними 
стероїдами не відрізнялися і були статистично 
значимо кращими порівняно із групою, де мали 
місце лише оперативні вручання. 
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Визначення стану середнього вуха серед досліджуваних груп  
через 10 днів після хірургічних втручань 

Критерій 
Перша група 

(АТ+ТТ) 
n=12 (%) 

Друга група 
(АТ+ТТ+ТС) 

n=12 (%) 

Третя група 
(АТ+ТТ+ЦН) 

n=14 (%) 

Скарги батьків на зниження слуху дитини 4 (33,3%) 3 (25%) 6 (42,9%) 
1-3*, 2-3* 

Отоскопічні ознаки ексудативного отиту 1 (8,3%) 
1-2* 2 (16,7%) 5 (35,7%) 

1-3*, 2-3* 

Тип В на тимпанометрії 2 (16,7%) 
1-2* 1 (8,3%) 2 (14,3%) 

1-3*, 2-3* 
 
Примітка: * - різниця в розподілі показника статистично значима. 

 
Визначення стану середнього вуха серед досліджуваних груп  

через 30 днів після хірургічних втручань 

Критерій 1-а група (АТ+ТТ), 
n=12 (%) 

2-а група 
(АТ+ТТ+ТС), 

n=12 (%) 

3-я група 
(АТ+ТТ+ЦН) 

n=14 (%) 
Скарги батьків на зниження слуху 
дитини 

3 (25%) 
 2 (16,7%) 3 (21,4%) 

 
Отоскопічні ознаки ексудативного 
отиту 6 (50%) 4 (33,3%) 5 (35,7%) 

1-3*, 2-3* 

Тип В на тимпанометрії 5 (41,7%) 4 (33,3%) 3 (21,4%) 
1-3*, 2-3* 

В’язкий ексудат в барабанній  
порожнині, отриманий під час  
тимпанотомії 

1 (8,3%) 1 (8,3%) 1 (7,1%) 

 
10 дітям, у котрих через місяць після опе-

рацій діагностовано рецидив ексудативного 
отиту (тип В тимпанометричної кривої), вико-
нана повторна тимпанотомія, при цьому в’язкий 
ексудат отримано в 3 випадках (30%), однаково 
часто в усіх трьох групах. 

Таким чином, профілактичне застосуван-
ня Цинабсину в комплексі післяопераційних 
лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із 
ексудативним отитом дозволяє майже вдвічі 
покращити результати лікування. Введення Ци-
набсину в комплекс лікування показало не гір-
шу ефективність, ніж призначення топічних ін-
траназальних стероїдів, не збільшувало частоту 
рецидивів. 

Порушення слухової функції у дітей із 
тривалою назальною обструкцією може реалізу-
ватися як у вигляді ексудативного отиту, так і в 
формі сальпінгоотиту без накопичення рідинно-
го вмісту в барабанній порожнині. Характерною 
особливістю таких пацієнтів є транзиторне зни-
ження слуху під час епізодів респіраторних ві-
русних інфекцій, яке зазвичай самостійно зни-
кає після відновлення носового дихання. 

Для визначення ефективності Цинабсину 
при лікуванні сальпінгоотитів у дітей сформу-
вали групу з 20 дітей віком від 3 до 6 років. 

Критеріями включення в дослідження були: ри-
носкопічна картина на момент звернення, яка 
дала змогу засвідчити гостру респіраторну віру-
сну інфекцію, аденоїдні вегетації не більше ІІ 
ступеню при відеоендоскопії носоглотки, отос-
копічна картина сальпінгоотиту (пастозність або 
утягнутість барабанних перетинок, зникнення 
пізнавальних орієнтирів), тимпанограма типу 
«С» при проведенні тимпанометрії. Всім дітям 
призначено курс амбулаторного лікування, який 
містив судинозвужуючі засоби інтраназально, 
жарознижуючі за показами, антигістамінні пре-
парати, лікувальну гімнастику м’язів м’якого 
піднебіння після стихання гострозапальних 
явищ. Окрім цього в комплекс лікування 12 ді-
тей (основна група) додали Цинабсин у відпові-
дному віковому дозуванні протягом 14 днів. 

Критеріями ефективності лікування обра-
ли швидкість і повноту відновлення носового 
дихання, визначених за візуально-аналоговими 
шкалами, відновлення отоскопічної картини, 
тип тимпанометричної кривої, частоту епізодів 
ГРВІ протягом 3 місяців спостереження, дані 
отоскопії і тимпанометрії під час повторних епі-
зодів ГРВІ. 

На 3-ю добу лікування статично значи-
мих відмінностей між клінічними симптомами 
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серед груп не виявлено, хоча вже на сьомий 
день лікування результати лікування в дослід-
ній групі істотно переважали показники групи 
контролю. Так, утруднення носового дихання 
спостерігалося вдвічі рідше в групі дітей, котрі 
приймали Цинабсин, кращою виявилася й ди-
наміка отоскопічної картини. Спостереження 

за дітьми протягом 3 міс. дозволило стверджу-
вати, що в дослідній групі статично значимо 
рідше мали місце епізоди сальпінгоотитів на 
фоні ГРВІ, що дозволяє рекомендувати вклю-
чити Цинабсин в комплекс лікувально-
профілактичних заходів при сальпінгоотитах у 
дітей. 

 
Критерій Дослідна група (ЦН+), n=12 (%)  Контрольна група (ЦН-), n=8 (%)  
Дослідження на 3-ю добу 
Назальна обструкція (більше 2 балів) 6 (50%) 5 (62,5%) 
Отоскопічні ознаки сальпінгоотиту 7 (58,3%) 5 (62,5%) 
Дослідження на 7-у добу 
Назальна обструкція (більше 2 балів) 2 (16,7%) 3 (37,5%) 
Скарги на зниження слуху 4 (33,3%) 3 (37,5%) 
Отоскопічні ознаки сальпінгоотиту 3 (25%) 3 (37,5%) 
Тимпанограма типу С 5 (41,7%) 4 (50%) 
Через 3 місяці 
Тимпанограма типу С 3 (25%) 3 (37,5%) 
Отоскопічні ознаки сальпінгоотиту 2 (16,7%) 2 (25%) 
Більше одного епізоду ГРВІ 4 (33,3%) 4 (50%) 
Кількість епізодів сальпінгоотитів 1 (8,3%) 2 (25%) 
 
© С.А. Левицька, 2018 
 
 
 

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, М.А. ПАЛІЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)  

ЧУТЛИВІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТИМПАНОМЕТРІЇ У ДІТЕЙ 
 

Розвиток стійкої кондуктивної приглуху-
ватості в дітей із гіпертрофією глоткового миг-
далика і тривалою обструкцією слухових труб, 
має місце у 8,3-10% пацієнтів із аденоїдними 
вегетаціями. Стійке порушення вентиляції сере-
днього вуха здатне призвести до розвитку в ди-
тини ексудативного отиту (ЕО) із накопиченням 
в’язкого секрету в барабанній порожнині, по-
рушенням рухливості системи «барабанна пере-
тинка – слухові кісточки». Допоміжним мето-
дом у діагностиці ЕО є тимпанометрія, котра 
дозволяє оцінити акустичний імпеданс.  

Проте тимпанограма типу «В», що визна-
чає відсутність рухів барабанної перетинки у 
відповідь на акустичний сигнал, може засвідчи-
ти не тільки накопичення в барабанній порож-
нині ексудату, але й розвиток тяжкого адгезив-
ного процесу, різкого зменшення об’єму бара-
банної порожнини тощо. У таких випадках зро-
стає ймовірність хибнопозитивних діагнозів ЕО 
і зайвих інвазійних втручань на середньому вусі.  

У 48 дітей із аденоїдними вегетаціями ІІ-
ІІІ ступенів і зниженням слуху проведено ви-
значення чутливості, специфічності, відношення 
правдоподібності, прогностичної цінності осно-

вних симптомів ексудативного отиту. За резуль-
татами тимпанотомії ексудативний отит підтве-
рджений у 26-ти дітей, спростований – у 22-х. 
Більшість клінічних діагностичних ознак мали 
високу чутливість, але малу специфічність. Ото-
скопічні і тимпанометричні ознаки ексудатив-
ного отиту виявили найбільшу чутливість 
(92%). Діагностична специфічність тимпаноме-
трії становила 18%, що не дає можливості діаг-
ностувати ексудативний отит тільки на підставі 
визначення акустичного імпедансу. Встановлена 
висока прогностична цінність негативного ре-
зультату діагностичних тестів. Відсутність ха-
рактерних отоскопічних ознак дозволяє спрос-
тувати діагноз ексудативного отиту з ймовірніс-
тю 80%. Ефективність діагностики зростала при 
аналізі комбінацій клінічних критеріїв і діагнос-
тичних тестів. Так, чутливість комбінації приг-
лухуватості, отоскопічних ознак ексудативного 
отиту і характерних змін тимпанометричної 
кривої становила 63%, специфічність – 88%. 

 Таким чином, при діагностуванні ексу-
дативного отиту тільки на підставі даних тим-
панометрії імовірність правильного рішення не 
перевищує 50%. 

 

© С.А. Левицька, О.М. Понич, М.А. Палій, 2018 
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Е. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ЯК ВСЕ-ТАКИ ЛІКУВАТИ РАК ГОРТАНІ ПРИ РІЗНИХ МАНІФЕСТАЦІЯХ ХВОРОБИ 
 

Досягненнями в області секвенування ге-
ному та молекулярне профілювання пухлини 
сьогодні – вершина терапії злоякісних 
новoутворень. Проте не усі можуть скориста-
тись цим методом, оскільки ціна дослідження 
близько 5 тис. доларів. В той же час методи хі-
рургічного лікування хворих на рак гортані до-
сягли апогею і прогресу в цьому напрямку чека-
ти не доводиться.  

 Різні види променевої терапії: гаматера-
пія, лінійні прискорювачі фотонами, електрона-
ми, протонами та іншими широко застосову-
ються в клінічній практиці лікування злоякісних 
новоутворень гортані. Хіміотерапія давно стала 
основним методом лікування злоякісних ново-
утворень, і також хворих на рак гортані. 

Неоад’ювантна хіміотерапія широко за-
стосовується онкоотоларингологами при ліку-
ванні хворих на рак гортані III-IV стадій. Приз-
начення препаратів “золотого стандарту” - цис-
платини та доцетакселу хворим із III-IV стадія-
ми захворювання сприяє близько у половини 
випадків значної регресії пухлини аж до повно-
го регресу після 5-6 циклів. Інколи хворі катего-
рично відмовляються отримувати (згідно прото-
колу) курс променевого лікування. 

Альтернативні методи терапії, такі як 
імунотерапія моноклональними антитілами 
(МАТ), продовжують завойовувати нішу серед 
засобів терапії раку. Вже стали говорити про 
“тиху революцію” в онкології при лікуванні ра-
ку.  

В Україні, в серпні минулого року, зареє-
стровані два імунопрепарати, що блокують ре-
цептори клітинної смерті PD-L1, РD-L2 та B7.1. 
на клітинах пухлини і клітинах, інфільтруючих 
пухлину. Проводячи клінічні дослідження хво-
рих занедбаними стадіями дрібноклітинного 
раку легенів з метастазами у віддалені органи та 
дослідження хворих на урогенітальний перехід-
ноклітинній рак, онкологи отримали в деяких 
випадках фантастичні результати. В цьому році 
за цією програмою проводяться клінічні дослі-
дження “Кейтруди” на теренах Національного 
інституту рака при підвищеній (більше 50%) 
експресії PD-LI рецептора на повверхні клітин 
пухлини.  

В лікувальній практиці онкологи вже при-
значають препарати моноклональних антитіл 
(МАТ) -“Тецентрик” фірми Гофман Ла-Рош та 
"Кейтруда” фірми Мерк. Однак ціна ліків стри-
мує їх призначення . 1200 мг (1 доза) Тецентри-
ка коштує біля 180000 гривень. Лікарський засіб 

вводиться 1 раз в 3 тижні. Фірма безкоштовно 
надає другу дозу . Рекомендовано застосування 
до прогресії захворювання або появи значної 
токсичності. Дослідженнями R. Herbst та співав-
торів (2016) було показано, що при злоякісних 
новоутвореннях голови та шиї експресія ліган-
дів PDL-1 на клітинах пухлини сягає 60%. Ре-
зультати лікування «Кейтрудою» при занедба-
них стадіях раку легенів та інших органів дають 
нам надію на впровадження їх і при віддалених 
метастазах у хворих на рак гортані коли лікарі 
вже відмовляються від лікування.  

 Не слід забувати і про інші препарати 
МАТ для лікування плоскоклітинного раку. 
“Ербітукс” або інша його назва “Cetuximab” ре-
комендується протоколом ESMO для лікування 
плоскоклітинного раку гортані в поєднанні з 
променевою терапією.“Cetuxi mab” являє собою 
химерне моноклональне антитіло IgGl, спрямо-
ване проти рецептора епідермального фактора 
росту (РЕФР). Сигнальні шляхи РЕФР залучені 
в контроль виживання клітини, в розвиток клі-
тинного циклу, ангіогенез, міграцію клітин і 
клітинні інвазії/метастази. В деяких випадках, 
при неоперабельних метастазах раку гортані, 
досягається разючий ефект терапії. Все це супе-
речить уявленню про те, що лікування метаста-
зів плоскоклітинного раку має бути чисто хірур-
гічним. 

 Серед інших методів лікування раку гор-
тані як альтернативний треба згадати фотоди-
намічну терапію (ФДТ). Пік захоплення цим 
методом появився у 90-х роках коли стали впро-
ваджуватись нові альтернативні методи проти-
пухлинного лікування. В Японії у 2012 році 
опубліковано настанову про ФДТ при пухлинах 
голови та шиї. Автор настанови Tomoyuki 
Yoshida (1990) приводить результати лікування 
раку гортані ранніх стадій методом ФДТ. Наші 
результати ФДТ при пухлинах голови та шиї ми 
неодноразово демонстрували на конференціях 
отоларингологів та онкологів і на лазерних фо-
румах. В Україні піонерські роботи застосуван-
ня ФДТ проводились в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавець-
кого пiд керівництвом проф. М.Ф. Гамалеї, в 
КНДІОЛ , в інституті нейрохірургії та в деяких 
інших клініках Києва та країни. Сучасні вітчиз-
няні діодні лазери для лікування та хірургії ви-
готовляються на підприємстві ЧМПП “ Фотоні-
ка Плюс “ у м. Черкасах і вони не гірші закор-
донних аналогів. В останній час як фотосенси-
білізатори (ФС) четвертого покоління викорис-
товуються ФС хлорінового типу: Foskan (Gb), 
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фотодитазін (РФ), Фотолон (Білорусія). Засто-
сування в клінічній практиці фотолона дозволе-
но в Україні. 

Таким чином, діапазон методів лікування 
хворих на рак гортані в даний час великий. 

Застосування того чи іншого залежить від 
багатьох обставин – протоколу, даних морфоло-
гічного та імуногістохімічного дослідження, 
бажання хворого, стадії захворювання, експресії 
маркерів, фізичного стану організму. 

 
© Е. Лукач, 2018 
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РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ 
РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 

 
Метою дослідження є вивчення резуль-

татів лікування, різних схем застосування хіміо-
терапії у комбінованому лікуванні хворих із 
злоякісними новоутвореннями ротової частини 
глотки. 

Матеріали і методи. В дослідження бу-
ло включено 56 хворих (основна група) із злоя-
кісними новоутвореннями ротової частини гло-
тки, які не отримували попереднього лікування. 
Крім того, проводився ретроспективний аналіз 
архівного матеріалу що містив групу з 53 хво-
рих на рак ротової частини глотки які отримали 
лікування в тільки у вигляді курсу променевої 
терапії.  

Всі хворі мали 3-4 стадію захворювання. 
У 49 (87,5%) хворих основної групи і у 
40(75,5%) хворих архівної групи виявили реґіо-
нарні метастази, із них у 17(34,7%) хворих ос-
новної групи і у 13 (24,5%) хворих архівної гру-
пи – двобічні метастази. 

В першу підгрупу основної групи ввійшло 
29 хворих, які на першому етапі лікування отри-
мували неоад`ювантну хіміотерапію. Лікування 
складалось з трьох циклів за схемою: паклітаксел 
у дозі 175 мг/м2 та карбоплатин 350 мг/м2 (або 
цисплатин 100 мг/м2) в перший день. З першого 
по п’ятий дні - 5-фторурацил 800 мг/м2/на добу. 
Перерва між циклами неоад’ювантної хіміотера-
пії становила 21 день. Після проведених 3-х цик-
лів неоад`ювантної хіміотерапії і 3-х тижневої 
перерви, усім хворим призначався курс телегама-
терапії за розщепленим методом в сумарній вог-
нищевій дозі (СВД) 65 Гр. 

Двадцять хворих другої підгрупи основ-
ної групи отримували поєднану (системну) хімі-
отерапію за схемою: паклітаксел у дозі 65 мг/м2 
один раз на тиждень під час курсу телегамате-
рапії. 

Третю підгрупу основної групи склали 7 
хворих які отримували регіонарну хіміотерапію 

в басейн зовнішньої сонної артерії за схемою : 5 
фторурацил в дозі 250 мг, які вводили в дні про-
ведення телегаматерапії за (1-1,5) години до 
опромінення. Цисплатин (10 мг) вводили в дні 
вільні від телегаматерапії. 

Сумарна доза цисплатини складала 100-
150мг, а 5-фторурацила – 5000 мг на курс ліку-
вання. В цей час пацієнтам проводилась телега-
матерапія по радикальній програмі. 

Архівну групу склали 53 хворих на рак 
ротової частини глотки які отримали лікування 
в вигляді радикального курсу телегаматерапії по 
розщепленому методу в сумарній вогнищевій 
дозі (СВД) 65 Гр. 

Результат лікування оцінювали ступенем 
регресу пухлини за критеріями ВОЗ через мі-
сяць після закінчення комбінованого лікування 
на підставі КТ-досліджень з контрастуванням, 
даних лікувального патоморфозу та клінічного 
обстеження. 

Результати нашого дослідження показали 
перевагу послідовного хіміопроменевого ліку-
вання, яке включає в себе 3 цикла нео-
ад’ювантної поліхіміотерапії та курсу промене-
вої терапії при лікуванні хворих зі злоякісними 
новоутвореннями ротової частини глотки 3-4 
стадії . Цей метод лікування дозволив досягти 
кращих безпосередніх результатів (об’єктивна 
відповідь 93,1%), а також підвищення вижива-
ності хворих цієї категорії (однорічна вижива-
ність склала 86%, дворічна-56% ).  

Поєднана системна хіміотерапія під час 
телегаматерапія у хворих на рак ротової частини 
глотки сприяла у 80 % випадках об’єктивній 
відповіді пухлини на лікування, однорічна ви-
живаність склала 85%, а дворічна – 68%. 

В архівній групі після проведеного курсу 
променевої терапії об’єктивна відповідь склада-
ла 51%, однорічна виживаність становила 18%, 
а дворічна -5%. 
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Таким чином, кращі безпосередні резуль-
тати лікування та значно вищі показники одно-
річного та дворічного виживання хворих на рак 

ротового відділу глотки спостерігаються при 
хіміопроменевому лікуванні у порівнянні з кур-
сом променевої терапії. 

 
© Е.В. Лукач, В.Я. Діхтярук, Ю.О. Сережко, Р.І. Красій, В.В. Стрижак, В.М. Пашковський, 2018 
 

 
 
 

О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

МІКРОБНИЙ ПЕЙЗАЖ ВМІСТУ ПОРОЖНИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ  
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУСИТ  

З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ І ТИПУ 
 

Проведено дослідження видового та кількі-
сного складу мікробіоти вмісту порожнини товс-
тої кишки у 78 хворих на хронічний гнійний верх-
ньощелепний синусит (ХГВС) із цукровим діабе-
том (ЦД) віком від 18 до 42 років та у 50 хворих на 
інсулінозалежний цукровий діабет. Отримані дані 
свідчать про те, що у пацієнтів з ХГВС, хворих на 
інсулінозалежний ЦД домінантними мікрооргані-
змами є анаеробні бактероїди та аеробні кишкові 
палички. За популяційним рівнем, коефіцієнтом 
кількісного домінування і коефіцієнтом значущос-
ті встановлено суттєвий дефіцит найважливіших 
за представництвом у складі товстокишкового 
біоценозу людини та мультифункціональною рол-
лю у підтримці мікроекологічного гомеостазу ав-
тохтонних облігатних анаеробних бактерій роду 
Bifidobacterium на 41,3% та Lactobacillus на 51,3%. 
На фоні вираженого дефіциту облігатних, фізіоло-
гічнокорисних у біоценозі товстої кишки біфідо- 
та лактобактерій зростає популяційний рівень бак-
тероїдів на 18,8%, пептокока на 64,9%, клостридій 
– на 88,0%, кишкових паличок – на 28,7%, протеїв 
– на 57,0%, стафілококів – на 71,1%, дріжджопо-
дібних грибів роду Candida – на 92,0%. Бактерії, 
що контамінують порожнину товстої кишки хво-
рих на ХГВС з ЦД 1 типу - патогенні ( E. coli. 
Hly+ і ентеропатогенні штами) та умовно патоген-
ні ентеробактерії (Enterobacter, Citrobacter, Proteus) 
досягають високого популяційного рівня, основ-
ним чином, за рахунок ЦД 1 типу, що сприяє по-
рушенню провідних функцій мікрофлори товстої 
кишки. 

У хворих на ЦД 1 типу настає контаміна-
ція порожнини товстої кишки патогенними (ен-
теротоксигенними та ентеротоксичними) та умо-
вно патогенними (бактеріями роду Enterobacter, 
Citrobacter, Proteus) ентеробактеріями, бактеріями 
роду Staphylococcus, Peptococcus, Bacteroides, 
Clostridium, дріжджоподібними грибами роду 

Candida; а також елімінація із цього біотопу у 
частині (14,0-36,0%) хворих автохтонних обліга-
тних анаеробних найважливіших за представниц-
твом у мікробіоценозі та мультифункціональною 
роллю у підтримці мікроекологічного гомеостазу 
бактерій роду Bifidobacterium і Lactobacillus. Го-
ловна (резидентна, індигенна) мікробіота порож-
нини товстої кишки у хворих на ХГВС з ЦД 1 
типу представлена облігатними анаеробними 
бактеріями роду Bacteroides, Peptococcus niger, 
Lactobacillus і Bifidobacterium, а також факульта-
тивними анаеробними та аеробними бактеріями 
роду Escherichia, ентеропатогенними кишковими 
паличками, стафілококами, ентеротоксигенними 
ешерихіями ( E. coli Hly+) і дріжджоподібними 
грибами роду Candida. У хворих на ХГВС, на 
фоні ЦД 1 типу посилюється контамінація поро-
жнини товстої кишки патогенними та умовно 
патогенними ентеробактеріями, що може приз-
водити до підвищення інтоксикації за рахунок 
ендо- та екзотоксинів цих мікроорганізмів. За 
популяційним рівнем, коефіцієнтом кількісного 
домінування і коефіцієнтом значущості провід-
ними мікроорганізмами у формуванні мікробіо-
ценозу порожнини товстої кишки хворих на хро-
нічний гнійний синуїт представляють анаеробні і 
аеробні кишкові палички та ентеротоксигенні 
ешерихії та аеробні бактероїди та пептококи. 
Роль інших мікроорганізмів, в тому числі, біфідо- 
і лактобактерій суттєво знижена. Популяційний 
рівень анаеробних мікроорганізмів (коефіцієнт 
0,5 у.о.) знижений у порівнянні з факультативни-
ми анаеробними та аеробними бактеріями. 

Одержані результати є основою для оп-
тимізації лікування запальних захворювань 
ЛОР-органів, зокрема хронічних гнійних сину-
ситів, та підставою до використання біфідо- і 
лактовтовмісних пробіотиків в комплексному 
лікуванні хворих на ХГВС з ЦД 1 типу. 
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РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ  
ПРИ ХИРУРГИИ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА 

 
Рак полости рта занимает значительное 

место по распространенности злокачественных 
новообразований, среди которых до 95% со-
ставляет плоскоклеточная карцинома (ПКК). 
Данное заболевание имеет высокую корреляцию 
при стрессах, пониженном иммунитете, вред-
ных привычках и т.п. 

В наше исследование вошли больные, по-
ступившие в отделение онкопатологии ЛОР-
органов ГУ «Институт отоларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» с 
диагнозом рак верхней челюсти. 

У всех больных лицо было асимметрич-
но за счет отека мягких тканей, носовое дыха-
ние ограничено, на соответствующей половине 
твердого неба припухлость, слизистая оболоч-
ка гиперемирована, зубы устойчивы. Риноско-
пически: половина носа выполнена опухоле-
выми массами. Типичная картина отмечалась 
на КТ-3D, где было обнаружено опухолевое 
новообразование верхней челюсти, а именно 
верхнечелюстной пазухи, которое распростра-
нялось на решетчатый лабиринт и орбиту (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  
 
Перед тем, как окончательно диагности-

ровать рак, проводили тщательное клиническое 
обследование, а также соответствующие допол-
нительные методы исследования. 

Всем больным была проведена операция: 
резекция верхней челюсти с одновременным пла-
стическим замещением дефекта дна орбиты кост-
но-мышечным фрагментом венечного отростка 
нижней челюсти с передним краем ветви челюсти 
по нашей методике, которая имеет ряд преиму-
ществ. Во-первых, одномоментное устранение 
послеоперационного дефекта дна орбиты и пре-
дотвращение смещения глазного яблока вниз с 

развитием диплопии, устранить которую в по-
следствии проблематично. Во-вторых, перемеще-
ние в зону спровоцированной химио- и лучевой 
терапией тканей блока здоровых тканей (мышц и 
кости), что существенно улучшает в области опе-
рации. Недостаток методики – частичное закрытие 
раневой поверхности после удаления опухоли, 
которая, желательно, должна быть открытой для 
контроля возможного продолжения болезни. 

Дефект твердого неба и альвеолярного 
отростка верхней челюсти устраняли вторым 
этапом через 6-12 мес. после первой радикаль-
ной операции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Внешний вид пациентов после операции. 
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Выводы: 
1. Диагностика новообразований головы и 

шеи предполагает точную постановку диагноза 
на основе дополнительных методов исследова-
ния. 

2. Одномоментное пластическое замеще-
ние дефекта костно-мышечным фрагментом ве-
нечного отростка и переднего края нижней че-

люсти, позволяет сохранить пациентам привыч-
ный контур лица и предотвратить смещение 
глаза вниз (рис.2.). 

3. Методика показана при гарантирован-
ном полном удалении опухоли. 

4. Ранняя диагностика имеет первосте-
пенное значение для благоприятного исхода 
лечения данной категории больных. 
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ЭКСПРЕСС -ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ ЛОР ПАТОЛОГИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ҐЕНЕЗА 

 
К настоящему времени диагностика со-

стояния локального иммунитета слизистих обо-
лочек различной локализации в полном объеме 
сводится к определению клеток по CD-
антигенам основного состава (4, 8, 14, 16, 20), 
концентрации секреторного и мономерного IgA, 
иногда по уровню различных групп цитокинов 
(иммунорегуляторные, про- и противовоспали-
тельные, факторы роста). Многие из этих мето-
дов достаточно трудоемки, для их проведения 
нужны специальные дорогие реактивы и прибо-
ры, а анализ продолжается несколько дней и 

требует высокой квалификации исполнителя. 
Многолетний опыт работы по определению со-
стояния локального иммунитета в ротовой по-
лости ЛОР-больных с инфекционно воспали-
тельными заболеваниями верхних дыхательных 
путей показал, что CD-маркеры не отражают 
существенно характер клеточных реакций и 
очень вариабельны даже на протяжении суточ-
ного ритма. Наиболее стабильными являются 
уровни иммуноглобулинов класса А и концен-
трации противовирусного фактора – α-
интерферона. 
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ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ  
ФИТОПРЕПАРАТА ЭСБЕРИТОКС IN VITRO 

 
Инфекционно-воспалительные заболева-

ния верхних дыхательных путей, особенно с 
рецидивирующим характером течения, обуслов-
лены недостаточностью регуляторных и эффек-
торных отделов иммунной системы. Отсюда 
становится понятным стремление клиницистов 
и иммунологов установить контроль над разви-
тием инфекции благодаря вовлечению новых 
иммуномодуляторов различного происхожде-
ния. Одним из таких иммунотропных фитопре-
паратов является Эсберитокс производства Ша-

пер & Брюммер ГмбХ & Ко, Германия. Фито-
препарат содержит этанольные экстракты двух 
видов эхинацеи, баптизии и листьев туи. 
Имеющиеся в литературе данные указывают на 
активацию под действием препарата продукции 
некоторых цитокинов и на повышение активно-
сти эффекторных клеток у больных с различны-
ми вирусными инфекциями. 

Ввиду отсутствия данных по изучению 
влияния препарата на факторы иммунитета у 
больных различными инфекционно-
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воспалительными заболеваниями нами было 
проведено исследование по определению препа-
рата на продукцию регуляторных (γ-интерферон 
и интерлейкин-4), про- и противовоспалительных 
(интерлейкины 1 и 10) цитокинов, α-интерферона 
клетками крови пациентов с хроническим ката-
ральным ринитом (12 чел), хроническим тонзил-
литом (10 чел), хроническим гаймороэтмоидитом 
(11 чел), пациентов контрольной группы (10 чел). 
Возраст обследуемых был от 18 до 55 лет, 1/3 
больных составляли лица женского пола. Гото-
вили стерильные растворы препарата с содержа-
нием 1. 10 и 100 мкг/мл питательной среды 
(RPMI-1640, Serva; L-glutamin, ЭТС 5% бици-
принол 40 мкг/мл). После предварительного 
культивирования в течение 36 часов при 370С 

определяли в супернатантах концентрации ука-
занных цитокинов. 

Было установлено, что препарат в дозах 
10 и 100 мкг/мл в 4 раза усиливал продукцию α-
интерферона, на 50% снижал продукцию интер-
лейкина-1, при этом существенно не влияя на 
уровень интерлейкина-10 (противовоспалитель-
ный фактор). 

В дозе 10 мкг/мл среды Эсберитокс уси-
ливал продукцию γ-интерферона ( на 65%) по 
сравнению с контролем и не влиял достоверно 
на уровень интерлейкина-4. Полученные данные 
свидетельствуют о выраженном противовоспа-
лительном действии препарата и об активи-
рующем влиянии на механизмы противовирус-
ного иммунитета. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ  
ЛОКАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКИ АДЕКВАТНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

 
Существующие подходы к проведению 

вакцинации против большинства микроорга-
низмов основаны, в основном, на парентераль-
ном введении антигенного материала, что дале-
ко не всегда соответственно входным путям ес-
тественного заражения. Например, инфициро-
вание вирусом гриппа проходит через верхние 
дыхательные пути и слизистую глаза, а вакци-
нация проводится парентеральным методом и в 
этом одна из причин недостаточного поствак-
цинального протективного имунитета, посколь-
ку в процесс индукции иммунных механизмов 
не вовлекаются афферентные зоны мукозально-
го иммунитета верхних дыхательных путей. В 
институте отоларингологи НАМН Украины бы-
ла разработана концепция локальной этиологи-
чески адекватной вакцинации суть которой со-
стоит в том, что наибольшая эффективность 
вакцинации достигается тогда, когда вакцина-
ция проводится путем, по которому происходит 
естественное заражение. 

Это положение было проверено неодно-
кратно в условиях эксперимента при проведе-
нии вакцинации (58 крыс Wistar) гемагглюти-
нином вируса гриппа А (вг-А, Sigma, США) 
различными путями изолировано (подкожно, 

внутримышечно, внутрибрюшинно, интрана-
зально и перорально) и в комбинациях между 
собой. Уровень антител определяли в сыворотке 
крови в реакции торможения гемагглютинации 
(Kabat, Meyer, 1968). В тканевых срезах из тра-
хеи с помощью микроскопической люминес-
центной техники (Olympus) определяли отдель-
ные клетки, продуцирующие антитела (КПА) к 
гемагглютинину вируса гриппа; исследования 
проводили с применением флюоресцентных 
зондов. 

Было установлено, что наиболее низкие 
титры антител к вг-А в сыворотке крови жи-
вотных были выявлены при пероральном и 
интраназальном введениях, тогда как количе-
ство КПА в трахее животных было наиболь-
шим именно при таких путях проведения вак-
цинации. Оптимальной по уровню антител в 
сыворотке и КПА в трахее была схема комби-
нированного введения вг-А: первое введение 
интраназально или перорально и затем внут-
рибрюшинно. При этом не выявлено сущест-
венной активации системной IgE-продукции к 
вг-А, что свидетельствует об отсутствии на 
вг-А реакции немедленной гиперчувствитель-
ности. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИННОГО ВМІСТУ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ІМУННИХ 
КОМПЛЕКСІВ У РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ФАРИНГІТ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ СТРУКТУР ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 
 

Відомо, що при хронічних запальних 
процесах у верхніх дихальних шляхах (ВДШ) у 
ротоглотковому секреті (РС) хворих спостеріга-
ється збільшення представництва транзиторної 
мікрофлори та відсотка лімфоцитів (Лф). Утво-
рення імунних комплексів (ІК) пов’язано із вза-
ємодією антигенів (АГ), зокрема мікробного 
походження, з антитілами (АТ). Співвідношення 
між АГ та АТ в ІК може бути різним, однак цей 
показник певною мірою відображає загальну 
інтенсивність гуморальної імунної відповіді, 
обумовленої АТ, що входять до складу ІК. При 
цьому мигдалики, що входять до складу лімфа-
деноїдного глоткового кільця (ЛГК) є важливи-
ми структурами, що забезпечують формування 
системи місцевого захисту слизової оболонки 
верхніх дихальних шляхів.  

Мета роботи – визначити зміни клітинно-
го складу та вмісту ІК у РС хворих на хронічний 
риносинусит (ХР) в залежності від стану в них 
глоткового мигдалика (ГМ) та піднебінних миг-
даликів (ПМ). 

Досліджено 40 хворих на ХР, розподіле-
них на три групи: 1 – ГМ та ПМ збережені, 2 – 
ГМ збережений, ПМ видалені, та 3 – ГМ та ПМ 
видалені. Контролем були 18 клінічно здорових 
донорів із нормальними ГМ та ПМ. Відносний 
клітинний склад визначали морфологічним ме-
тодом у мазках РС, а вміст ІК – фотометричним 
методом з використанням 3,5 %-вого розчину 

поліетиленгліколю. Статистичну обробку одер-
жаних результатів проводили з використанням 
двобічного критерію «U» Мана-Уїтні. Те, що 
застосовували саме двобічний критерій, ми поз-
начали у вигляді другого ступеня після символу 
критерію «U», який використовували для визна-
чення достовірності розбіжностей між розгляну-
тими групами пацієнтів. 

Показано, що у хворих на ХР із збереже-
ними ГМ та ПМ не відбувалось достовірних 
змін відносного клітинного складу РС.  

У хворих на ХР із збереженим ГМ, але 
видаленими ПМ відсоток Лф у РС з високою 
мірою достовірності зростав (рU2 <0,01). В се-
редньому до значення норми наближався і вміст 
у РС ІК. 

За відсутності у хворих на ХР і ГМ і ПМ 
вміст Лф у РС, як і у пацієнтів лише без ПМ, 
залишався збільшеним, однак кількість ІК в РС 
знижувалась, хоча суттєво і не відрізнялась від 
норми. 

Таким чином, наявність у хворих на ХР 
ГМ і ПМ сприяла збереженню нормального вмі-
сту Лф у РС. Наявний ГМ, навіть за відсутності 
ПМ на рівні тенденції забезпечував нормальний 
вміст у РС хворих на ХР ІК, але при цьому зрос-
тав і вміст у РС Лф. Тобто різні ланки ЛГК у 
взаємодії між собою сприяють нормальному 
функціонуванню клітинної і гуморальної ланок 
місцевого імунітету ВДШ. 
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Мікробіоценоз – динамічна мікроекологі-

чна система, яка сприяє створенню більш менш 
однорідних умов для нормальної життєдіяльно-
сті аутофлори. Показники стану мікробіоценозів 
відображають рівень реактивності і антиінфек-
ційної резистентності макроорганізму. Сукуп-
ність взаємопов’язаних фізіологічних, мікробіо-
логічних та імунологічних факторів організму, 

які надають стабільність індегенній (резидент-
ній) мікрофлорі і перешкоджають колонізації 
організму сторонніми мікроорганізмами назива-
ється колонізаційною резистентністю (КР) (Те-
ндеров Б.А., 1998). КР є невід’ємною частиною 
мукозального імунітету. З іншого боку, активну 
участь в його формуванні приймають структури 
лімфоглоткового кільця (ЛГК). Після тонзилек-
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томії (Т/Е) захисні механізми КР порушуються, 
що сприяє зростанню локальних інфекційно-
запальних захворювань верхніх дихальних шля-
хів (ВДШ), особливо захворювань на хронічний 
фарингіт (ХФ). 

Актуальність роботи полягає в необхідно-
сті вивчення факторів, які беруть участь у фор-
муванні КР слизової оболонки (СО) ротоглотки 
і встановлення їх ролі в патологічних механіз-
мах розвитку ХФ. 

Метою дослідження було вивчення де-
яких показників мукозального імунітету та мік-
робіоценозу ротоглоткового секрету (РС) у хво-
рих на ХФ після видалення мигдаликів. 

Обстежено 44 хворих на ХФ, у яких біль-
ше 5 років тому були видалені піднебінні миг-
далики, і 20 клінічно здорових донорів, віком 
від 19 до 49 років, серед них 25 чоловіків і 38 
жінок.  

При проведенні мікробіологічних дослі-
джень визначали, що у 30% осіб контрольної 
групи умовно патогенні мікроорганізми (УПМ) 
не висівалися. Цей стан характеризується як 
нормоценоз, а у 70% пацієнтів цієї групи відмі-
чався дисбіоз. Середній склад УПМ дорівнував 
6,33±0,4 lg КУО/мл.  

Індигенна (резидентна) мікрофлора РС у 
хворих на ХФ була представлена α- та γ-
стрептококами (7,47±0,73 lg КУО/мл), ентеро-
коками (7,9±0,32 lg КУО/мл), нейсеріями 
(7,6±1,2 lg КУО/мл), коринебактеріями (7,3±2,4 
lg КУО/мл), лактобактеріями (3,3±0,23 lg 
КУО/мл), стоматококами (7,3±0,5 lg КУО/мл), 
грибами роду Candida (2,1±0,2 lg КУО/мл). За 
частотою висівання найпоширинішою була ко-
кова група: стафілококи – 97% далі β-
гемолітичні стрептококи – 45,5%, пневмококи – 

14,8%, також зустрічалися мораксели – 10,2%, 
гемолітичні палички – 5,6%, ентеробактерії (K. 
pneumoniae – 13,6%, E. coli – 4,5%, Enterobacter 
spp. – 6,8%), P. аeruginosa – 4,5%, Candida 
spp.>103 – 11,4%. При оцінці мікробіоценоза РС 
хворих на ХФ визначали два мікроекологічних 
варіанти цього біотопа до першого “а” увійшли 
14 осіб: рівень обсіменіння УПМ РС дорівнював 
7,59±0,5 lg КУО/мл (розбіжності з контролем 
були недостовірні), до другого “б” – 30 осіб, 
склад УПМ яких представлений вище і характе-
ризувався значною кількістю УПМ – 16,6±1,2 lg 
КУО/мл, що достовірно відрізнявся (рu<0,01) 
від показників контролю і групи “а”. В цій групі 
було виділено 88 видів УПМ. В середньому на 
кожного хворого з ХФ припадало 3 види УПМ. 
Різниця в обсіменінні РС резидентною флорою в 
цій групі теж була достовірно вищою ніж в кон-
тролі (рu<0,01). Суттєві розбіжності з контролем 
свідчать про наявність дисбактеріозу ІІ-ІІІ сту-
пеня. 

Оцінка клітинного складу РС показала, 
що за наявності у хворих на ХФ дисбактеріозу 
достовірно зростав тільки вміст лімфоцитів 
(рu<0,01), в той час частка поліморфноядерних 
лейкоцитів (ПЯЛ) знижувалась порівняно з кон-
тролем і групою “а” (рu<0,05). Дисбактеріоз РС 
суттєво впливав на утворення імунних комплек-
сів (ІК) в РС. За наявності дисбактеріозу вміст 
ІК у РС був суттєво нижчим за такий в контролі 
і групі “а” (рu<0,01).  

Отримані дані свідчать про складні ме-
ханізми взаємодії клітинних і гуморальних фа-
кторів захисту слизових оболонок в підтримці 
колонізаційної резистентності і вказують на 
необхідність проведення подальших дослі-
джень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН КЛІТИННОГО CКЛАДУ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ  
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СТРУКТУР ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 
 

Як було показано попередніми досліджен-
нями, відносний клітинний склад ротоглоткового 
секрету (РС) у хворих на хронічні інфекційно-
запальні захворювання (ХІЗЗ) верхніх дихальних 
шляхів (ВДШ) супроводжується суттєвим зрос-
танням присутності у РС лімфоцитів (Лф). Однак 
при цьому не в усіх пацієнтів кількість Лф у РС 

перевищує межі норми. Для з’ясування можливо-
го зв’язку між станом лімфаденоїдного глотково-
го кільця (ЛГК) у хворих на ХІЗЗ ВДШ та клі-
тинним складом РС було досліджено пацієнтів, 
що страждали на хронічний тонзиліт (ХТ) із ви-
даленим глотковим мигдаликом (ГМ) та збере-
женими ГМ та піднебінними мигдаликами (ПМ). 
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Мета роботи – визначити вплив стану 
ЛГК на клітинний склад РС у хворих на ХТ. 

Досліджено 41 хворого на ХТ, що розподі-
лені на дві групи: 1 – наявні ГМ та ПМ, і 2 без ГМ, 
але з ПМ. Контролем були 18 клінічно здорових 
донорів із нормальним станом ГМ та ПМ. Віднос-
ний клітинний склад визначали морфологічним 
методом у мазках РС за розробленим нами мето-
дом. Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили з використанням двобічного критерію 
«U» Мана-Уїтні за допомогою пакету програмно-
го забезпечення для біометричних досліджень 
WinPEPI. Те, що застосовували саме двобічний 
критерій, ми позначали у вигляді другого ступеня 
після символу критерію «U», який використовува-
ли для визначення достовірності розбіжностей між 
розглянутими групами пацієнтів. 

Було показано, що у хворих обох дослід-
них груп вміст Лф у РС достовірно (рU2 < 0,05) 

перевищував такий у осіб контрольної групи. 
Однак у пацієнтів з видаленим ГМ вміст цих 
клітин у РС був суттєво (рU2 < 0,05) вищим ніж 
у хворих на ХТ з нормальним станом структур 
ЛГК. Це оцінювалося нами як свідчення наявно-
сті зв’язку між станом ЛГК і клітинною реакти-
вністю СО.  

Звертало на себе увагу і те, що вміст по-
ліморфноядерних лейкоцитів у РС хворих на ХТ 
із збереженими ГМ та ПМ був суттєво нижчим 
від такого в контрольній групі (рU2 < 0,05). Од-
нак, враховуючі значні коливання цього показ-
ника, можна казати, що він не виходив за межі 
фізіологічної норми, хоча і наближався до її ни-
жньої межі.  

Таким чином, збереження у хворих на ХТ 
нормального стану структур ЛГК сприяє зни-
женню клітинної реактивності слизової оболон-
ки ВДШ у хворих на ХТ. 
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ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ 
 

Відомо, що в ротоглотковому секреті (РС) 
хворих на хронічний фарингіт (ХФ) збільшуєть-
ся представництво транзиторної мікрофлори та 
зростає відсоток лімфоцитів (Лф). В свою чергу 
імунні комплекси (ІК) є результатом взаємодії 
антигенів з антитілами (АТ), співвідношення 
між якими в ІК може бути різним, однак за цим 
показником орієнтовно можна оцінювати зага-
льну інтенсивність гуморальної імунної відпові-
ді, пов’язаної з продукцією АТ, що входять до 
складу ІК. З іншого боку відомо, що мигдалики 
лімфаденоїдного глоткового кільця (ЛГК) відіг-
рають важливу роль у формуванні місцевого 
захисту слизової оболонки (СО) верхніх диха-
льних шляхів (ВДШ). 

Мета роботи – визначити місцеві зміни 
клітинної реактивності СО ВДШ та утворення 
ІК у хворих на ХФ в залежності від стану в них 
глоткового мигдалика (ГМ) та піднебінних миг-
даликів (ПМ). 

Досліджено 38 хворих на ХФ розподілених 
на три групи: 1 – ГМ та ПМ збережені, 2 – ГМ 
збережений, ПМ видалені, та 3 – ГМ та ПМ вида-
лені. Контролем були 18 клінічно здорових доно-

рів із нормальними ГМ та ПМ. Відносний клітин-
ний склад визначали морфологічним методом у 
мазках РС, а вміст ІК – фотометричним методом з 
використанням 3,5 %-ого розчину поліетиленглі-
колю. Статистичну обробку отриманих результа-
тів проводили з використанням двобічного крите-
рію «U» Мана-Уїтні за допомогою пакету програ-
много забезпечення для біометричних досліджень 
WinPEPI. Те, що застосовували саме двобічний 
критерій, ми позначали у вигляді другого ступеня 
після символу критерію «U», який використовува-
ли для визначення достовірності розбіжностей між 
розглянутими групами пацієнтів. 

Показано, що між хворими на ХФ з різ-
ним станом мигдаликів не було суттєвих розбі-
жностей як за клітинним складом РС так і за 
вмістом у ньому ІК. Однак в середньому в дру-
гій групі відсоток Лф майже в два рази переви-
щував такий у групах 1 та 3. 

Порівняння з контролем результатів, отри-
маних у дослідних групах, виявило, що у хворих 
на ХФ за відсутності і ГМ і ПМ, або тільки ПМ, на 
відміну від осіб із збереженими мигдаликами, дос-
товірно (рU

2 < 0,01) збільшувалась присутність у 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 72 

РС Лф. При цьому концентрація ІК зменшувалась 
відносно контролю в усіх дослідних групах, але 
суттєво (рU

2 < 0,05) - тільки у пацієнтів з збереже-
ним ГМ та видаленим ПМ (3 група). 

Таким чином, збережений ГМ у хворих на 
ХФ за відсутності ПМ сприяв зростанню мігра-

ції Лф у РС і зменшенню гуморальної імунної 
відповіді. Натомість, як збереження ГМ та ПМ, 
так і їх відсутність у пацієнтів з ХФ супрово-
джувались нормалізацією співвідношення між 
клітинною і гуморальною ланками місцевої іму-
нної відповіді. 
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ОЦІНКИ ПУХЛИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ ВІДПОВІДНО ДО TNM-8 

 
Вступ. З 1 січня 2018 р. у країнах Євро-

союзу, США, Канади, деяких країнах Азії та 
Африки за рішенням TNM-комітетів та відпові-
дно до рекомендацій AJCC та UICC у практичну 
діяльність онкологів проваджена нова TNM-
класифікація 8-го перегляду. Остання редакція 
зазнала чимало змін, однак найбільше вони тор-
кнулися розділу пухлин голови та шиї. Методи 
візуалізації є невід’ємною частиною при встано-
вленні критеріїв TNM та визначення тактики 
лікування у таких пацієнтів. Саме тому необхід-
на своєчасна імплементація у практику можли-
востей КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, SPECT-КТ відповід-
но до вимог часу та розгляду пацієнта з позицій 
мультидисциплінарної команди. 

Матеріали і методи. Для аналізу обрано 
базові зміни у класифікації пухлин голови та 
шиї TNM8 редакції, які можуть визначатися ме-
тодами візуалізації та проведено оцінку можли-
востей їх діагностики як з погляду літературних 
даних, так і власної практичної діяльності. 

Результати дослідження. 1. Критерій 
ENE (екстранодальне поширення) – FDG-ПЕТ-
КТ має вищу чутливість та специфічність над 
методиками із позрізовим аналізом (cross-
sectional imaging –CSI)у виявленні патологічних 
лімфатичних вузлів (ЛВ), хоча малі та кістозні 
ЛВ можуть бути помилково негативними, а реа-
ктивні ЛВ помилково позитивними. Максима-
льно коротка вісь ЛВ у 10 мм часто дає хибно-
негативний результат, тому малі ЛВ у очікува-
ній зоні лімфовідтоку від первинної пухлини 
підлягають додатковій оцінці. Збільшені або 
круглі ЛВ з втратою нормального овального 

контуру і/або втратою жирового «обідка»/ «во-
ріт» та ЛВ з фокальною негомогенністю по типу 
некрозу або кістозних змін вважаються патоло-
гічними. CSI мають нижчу чутливість (65-80%), 
однак вищу специфічність (86-93%) у виявленні 
ENE. При CSI наявність ENE виставляється у 
випадку нечіткого краю ЛВ або розриву кільця 
контрастування капсули ЛВ, хоча найсильнішим 
критерієм є інфільтрація навколишньої жирової 
клітковини чи м’язів. 

2. Критерій DOI (глибина інвазії первин-
ної пухлини). МРТ втрачає свою специфічність 
та чутливість при глибині інвазії пухлини < 5 
мм. КТ має перевагу над МРТ, особливо при 
поверхневих пухлинах, в основному за рахунок 
швидшого сканування. DOI визначена при CSI 
як правило на 20-25% більша за патологічну 
оцінку. Необхідно розрізняти товщину пухлини 
та глибину інвазії. 

3. Інвазія у кісту. Обов’язковим є вказу-
вання глибини деструкції кістки – кіркова кіст-
кова тканина, кістковий мозок. КТ має перевагу 
над МРТ для оцінки ураження кіркової частини 
кісти, однак МРТ має більшу чутливість при 
ураженні кісткового мозку. МРТ має додаткову 
перевагу для оцінки нижнього альвеолярного 
нерва (CNV3) та великого і малого піднебінного 
нервів (CNV2). 

Висновки. У практичній діяльності оцінка 
методами візуалізації нових критеріїв TNM 8 є 
невід’ємним елементом правильного вибору 
лікування та свідченням глибокої інтеграції ра-
діологічної служби у мультидисциплінарну ко-
манду. 

 
© Ю.П. Милян, Р.Р. Сліпецький, 2018 
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Ю.А. МОЛОЧЕК (КИЕВ, УКРАИНА) 

СУПРАГЛОТТОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ С ЛАРИНГОМАЛЯЦИЕЙ 
 

Ларингомаляция – это врожденная ла-
бильность тканей гортани над голосовыми 
складками. Является самой распространенной 
причиной шумного дыхания в младенчестве. 
Причина заболевания не выяснена, гортань у 
таких детей до конца не сформирована лабиль-
на, из-за чего ткани гортани спадаются над го-
лосовыми складками во время дыхания и час-
тично или полностью блокируют его. 

Ларингомаляция в большинстве случаев 
не является тяжёлым заболеванием. Дети при 
этом имеют шумное дыхание, но способны есть 
и расти, не требуют хирургических вмеша-
тельств. Клинические проявления ларингомаля-
ции у таких детей, в абсолютном большинстве 
случаев исчезают к 12-18 мес. жизни.  

Симптомы ларингомаляции: 
• Шумное дыхание (стридор) – слышимые 

хрипы при вдохе. Состояние ухудшается, когда 
ребенок взволнован, ест, плачет или спит на 
спине; 

• Писклявость голоса; 
• Трудное кормление; 
• Недостаточный набор веса; 
• Апноэ и даже асфиксия во время корм-

ления; 
• Втягивание межреберных промежутков; 
• Цианоз носогубного треугольника; 
• Аспирация пищевых продуктов; 
• Гастроэзофагеальный рефлюкс. 
Этиология: 
Патоморфология проявляется расслабле-

нием или отсутствием мышечного тонуса в 
верхних дыхательных путях. Патология обычно 
проявляется сразу после рожденияили проявля-
ется в течение первого месяца жизни. Гастро-
эзофагиальный рефлюкс может способствовать 
ухудшению состояния.  

Для диагностики ларингомаляции наибо-
лее информативными, является: 

• Микроларингоскопия и бронхоскопия 
• Эзофагогастродуоденоскопия и pH-зонд 
• Функциональная эндоскопическая оцен-

ка глотания. 
Лечение: 
Примерно 90% случаев ларингомаляция-

проходит без лечения, к 12-18 месяцам жизни. 
Однако среди них наблюдается высокий про-
цент деформации грудной клетки. В случае, ко-
гда ребенок не может обеспечить себя необхо-
димым объёмом воздуха, прибегают к хирурги-
ческому лечению. 

Симптомы, которые указывают на необ-
ходимость хирургического лечения: 

• Угрожающее жизни апноэ; 
• Отсутствие набора веса при кормлении; 
• Значительное втягивание межрёберных 

промежутков; 
• Потребность в дополнительном кисло-

роде; 
• Патология со стороны сердечно- сосу-

дистой (СС) или легочной системы (ЛС). 
До последнего времени единственным 

видом помощи детям с тяжелым течением ла-
рингомаляции было наложение трахеостомы. 

Супраглоттопластика 
В 80-х годах прошлого века появился но-

вый метод хирургического лечения ларингома-
ляции, эндоскопическое вмешательство под об-
щим названием «супраглоттопластика», которое 
стало распространенным явлением в различных 
клиниках мира.  

Супраглоттопластика – это одна из опе-
раций на гортани, цель которой восстановить 
просвет гортани, чтобы ребенок с ларингомаля-
цией мог дышать.  

Национальной детской специализирован-
ной больнице (НДСБ) «ОХМАТДЕТ» совместно 
с кафедрой детской отоларингологии НМАПО 
им. П.Л. Шупика мною была разработана моди-
фикация супраглоттопластики с помощью элек-
тросварочных технологий живых биологиче-
ских тканей и холодноплазменной коблации. 

Для оперативного вмешательства приме-
няется общую анестезия с интубацией, подвес-
ная ларингоскопия, операционный микроскоп, 
аппарат ЕК-300М1, холодноплазменныйкобля-
тор.  

Технические особенности связаны с ти-
пом ларингомаляции.  

 
Различают 3 типа ларингомаляций 
1-й тип – излишек слизистой оболочки 

на черпалонадгортанных складках. 
 Производится иссечение избытка слизи-

стой оболочки черпалонадгортанных складок. 
Верхний латеральный предел резекции никода 
не должен пересекать глоточно-надгортанную 
складку. Межчерпаловидная слизистая 
оболочка должна быть полностью сохранена, 
чтобы избежать супраглотточного рубцового 
стеноза. 

При анестезии используется техника 
прерывистого дыхания. Если SPO2 падает 
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раньше чем ожидалось, воздействие на ткани 
должно быть остановлено, и эндотрахеальная 
трубка должна быть поставлена обратно до 
тех пор пока SPO2 не достигнет уровня выше 
95%. Термоадгезия завершается в течение еще 
одного периода апноэ, аналогичное вмеша-
тельство проводится на противоположной 
стороне. 

 
2-й тип – изменение надгортанника в 

виде лепестка (скрученный в трубочку над-
гортанник) 

 При данном типе проводится иссечение 
боковых участков надгортанника и резекция 
коротких черпало-надгортанных складок. Тер-
мовоздействие должно быть произведено меди-
альнее к глоточно-надгортанным складкам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
3 тип – пролабирующий надгортанник 

(повышенная подвижность надгортанника) 
С помощью электротермоадгезии прижи-

гается слизистая оболочка язычной поверхности 
надгортанника и корня языка, вследствие этого 

надгортанник прилипает, а затем прирастает к 
корню языка и перестает западать назад на вдо-
хе. Эффект операции можно усилить, наложив 
вторым этапом швы из рассасывающегося мате-
риала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• В послеоперационном периоде вопрос 

об экстубации или продлении интубации ребен-
ка до 5-7 дней решается непосредственно после 
хирургического вмешательства. 

• В первые дни после операции характер-
но шумное дыхание. Это связано с отеком сли-
зистой оболочки гортани и трахеи в результате 
проведенных манипуляций.  

• Для предупреждения апноэ проводится 
гормонотерапия. В первые 24 часа ребенок на-
ходится в отделении интенсивной терапии. 

Из-за небольшого размера дефектов сли-
зистой оболочки, созданных во время супраг-
лоттопластики, антибиотики для детей с 1-м и 2-
м типами ларингомаляции не нужны. При 3-м 
типе применяется 7-10-дневный курс антибио-
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тикотерапии.  Как правило, через 1-2 недели 
отек спадает и дыхание ребенка становится лег-
ким и свободным. 

За 2016-2018 год в НДСБ «ОХМАТДЕТ» и 
«Научно-практическом медицинском центре дет-
ской кардиологии и кардиохирургии» по нашей 
методике (использование отечественного кобла-
тора) было прооперировано 12 новорожденных 
детей. У 3 супраглоттопластика была не эффек-
тивна, после чего была наложена трахеостома.  

Выводы 
Выполнение супраглоттопластики при 

тяжелых формах ларингомаляции является эф-
фективным и достаточно безопасным методом 
лечения. Это, на сегодня, единственный метод 
лечения тяжелых ларингомаляций, позволяю-
щий избежать наложения трахеостомы. 

Выполнение вмешательства возможно 
только в высокоспециализированных клини-
ках.  

Усовершенствование данного метода и 
разработка других методов лечения ларингома-
ляций продолжает оставаться актуальной про-
блемой для детских отоларингологов. 

 
© Ю.А. Молочек, 2018 
 
 

 
 

О.Є. МОСКАЛИК, А.Ю. БАРИЛЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ РОЗЛАДІВ ГОЛОСУ НА ЯКОСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ  
 

Голос відіграє важливу роль у житті лю-
дини, адже відомо, що враження про особу в 
основному складається із зовнішнього вигляду 
та голосу. Так деякі співрозмовники неймовір-
ним способом відразу ж стають для нас особли-
во приємними на слух, а інші викликають розд-
ратованість своєю писклявістю, або різкими но-
тками в мові. Голос може розказати про людину 
набагато більше, аніж вона хотіла б про себе 
повідомляти, оскільки це чудовий інструмент 
для вираження себе та пізнання оточуючих. То-
му проблеми із голосом в значній мірі відобра-
жаються на психоемоційному стані та якості 
життя пацієнта. Для оцінки даного впливу вико-
ристовуються різні опитувальники та візуально-
аналогові шкали, такі як Voice Handicap Index, 
Voice-Related Quality of Life (V-RQOL), 
WONCA, Multidimensional Health Locus of 
Control Scales. Найчастіше використовується 
стандартизований, спеціалізований опитуваль-
ник VHI – Voice Handicap Index.  

 Мета дослідження: дослідити вплив 
функціональних розладів голосу на якість життя 
людини згідно даних стандартизованого спеціа-
лізованого опитувальника VHI (Voice Handicap 
Index).  

 Матеріали та методи дослідження: 
Обстежено 28 пацієнтів, віком від 19-ти до 65-ти 
років із функціональними розладами голосу, а 
саме 19 із гіпотонусною дисфонією та 9 гіпото-
нусною дисфонією, ускладненою гіпертонусом 
вестибулярних складок. Серед них 18 жінок та 
10 чоловіків. Дослідження включало: опитуван-
ня хворих, із використанням опитувальника 
Voice Handicap Index (VHI), який складається із 

30 запитань, при відповідях на які оцінюються 
фізичні (P - physical), функціональні (F - 
functional) та емоційні (E - emotional) розлади, 
пов’язані з порушенням голосу. Пацієнти відпо-
відали на запитання, оцінюючи розлади в балах 
від 0 до 4. Потім проводився підрахунок та су-
мація балів в усіх категоріях (P, F і E). Макси-
мальна кількість балів складала 120, а мінімаль-
на – 0. Оцінка даних розцінювалася наступним 
чином: від 0 до 14 – як відсутність порушень 
голосу, 15-28 – незначні порушення голосу, 29-
50 – помірні порушення голосу, 51-120 – тяжкі 
порушення голосу. 

 Також усім пацієнтам проводилося ендо-
скопічне дослідження ЛОР органів та ларингос-
тробоскопічне дослідження гортані.  

Результати дослідження. При запов-
ненні анкети, найбільше середнє значення мав 
показник «Р», пов'язаний із фізичним розлада-
ми, який склав 19 + 5,2 балів. Частіше всього 
пацієнти високий бал відмічали в графах: «Мій 
голос виділяє мене в розмові», «Я стараюся змі-
нити звучання свого голосу», «Оточуючі цікав-
ляться у мене, що сталося із моїм голосом», 
«Тембр мого голосу змінюється протягом дня». 

 Середню кількість 18 + 4,4 балів було ві-
дмічено пацієнтами у групі «Е», пов’язаних із 
емоційним станом. Де найбільший бал відмічав-
ся при ствердженнях: «Я напружуюся, коли ро-
змовляю» та «Я розстроююся через свій голос». 

 Найменшу середню кількість балів – 14 + 
4,2 пацієнти відмітили у категорії «F», 
пов’язаній із функціональними розладами. Най-
більшу кількість балів пацієнти відмічали при 
ствердженнях: «Мій голос негативно впливає на 
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якість мого особистого та громадського життя» 
та «Я стараюся уникати спілкування із групами 
людей із-за проблем із голосом».  

 Сумарна кількість балів склала 51+4,6, 
що згідно шкали оцінювання відповідає нижній 
межі тяжких порушень голосу.  

 Висновки: Анкетування 28 пацієнтів, у 
яких діагностовано функціональні розлади го-

лосу із використанням опитувальника VHI 
(Vоice Handicap Index) та визначення сумарного 
індексу, показало, що сумарна кількість балів 
склала 51+4,6, що згідно шкали оцінювання від-
повідає нижній межі тяжких порушень голосу. 
Згідно цього, можна зробити висновок, що зміна 
якості голосу при функціональних розладах, має 
суттєвий вплив на якість життя пацієнта. 

 
© О.Є. Москалик, А.Ю. Бариляк, 2018 

 
 
 
 

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОПОЛИС,  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ 

 
Воспалительные заболевания слизистой 

оболочки глотки являются одной из актуальных 
проблем современной оториноларингологии. 
Прежде всего, это относится к хроническому 
фарингиту (ХФ). ХФ это полиэтиологичное за-
болевание. Среди основных причин: не доле-
ченный острый процесс, профессиональные и 
бытовые вредности, хронические очаги инфек-
ции в носу и ОНП, ГЭРБ, сахарный диабет, воз-
растные инволюционные атрофические измене-
ния в слизистой оболочке.  

Выделяют три формы ХФ: катаральную, 
гипертрофическую и атрофическую. Особого 
внимания заслуживает атрофический ринит, 
который хуже всего поддается лечению. Он раз-
вивается, в основном, на фоне вредных воздей-
ствий на слизистую оболочку глотки (газ, пыль, 
курение и др.); при нарушении обмена веществ; 
вследствие излишнего радикализма при прове-
дении операций на лимфаденоидном кольце 
глотки и возрастных изменениях. Все это при-
водит к истончению слизистой оболочки глотки, 
десквамации эпителиального покрова с орого-
вением его поверхностного слоя, уменьшению 
количества желез и гипосекреции. Характерны 
симптомы данного заболевания: тягостное 
ощущение сухости в глотке, покашливание, 
першение, болезненное глотание, невозможное 
употребление острой и соленой пищи, наруше-
ние сна. При фарингоскопии задняя стенка 
глотки истончена, бледная и приобретает “лако-
вый” блеск, при прогрессировании процесса 
появляются сухие гнойные корки. 

Терапия атрофического фарингита дли-
тельная и в большинстве случаев малоэффек-
тивна. Восстановить слизистую оболочку глот-
ки в запущенных случаях практически невоз-
можно. Задача доктора определить причину раз-

вития заболевания и назначить комплексное 
этиопатогенетическое лечение. Из местного ле-
чения широко применяются растительные мас-
ла: шиповника, оливковое, масляные растворы 
витаминов А, Е; ирригация биогенных стимуля-
торов (пелоидин); смазывание слизистой обо-
лочки раствором Люголя. Системно назначают 
препараты йода, железа, витамины, биостимуля-
торы, иммуномодуляторы. Рекомендуется ку-
рортно-климатическое лечение (кавказкие 
мин.воды, приморские курорты).  

На протяжении многих лет в лечении хро-
нического фарингита используется натуральный 
препарат производимый пчелами, прополис. Свою 
эффективность он доказал особенно при атрофи-
ческой форме ХФ. Прополис – это клейкое веще-
ство с уникальной формулой образованное при 
смешивании пищеварительных ферментов пчел и 
смолистых веществ растений. Несмотря на то, что 
прополис известен с начала времен, современная 
медицина продолжает открывать всё новые и но-
вые его свойства. При внутреннем приеме настой-
ка прополиса способствует укреплению иммуни-
тета, снимает воспалительные процессы, действу-
ет как антиоксидант. Спектр действия при наруж-
ном применении еще шире: обеззараживает и за-
живляет раны, регенерирует слизистые, обезболи-
вает, убивает грибок. 

На фарм. рынке Украины недавно поя-
вился препарат фирмы «Ядран», Хорватия – Ак-
вамарис прополис, в состав которого входит: 
раствор воды Адриатического моря с натураль-
ными солями и микроэлементами, экстракт про-
полиса, глицерин и вода очищенная. Благодаря 
водной основе препарата, он не вызывает раз-
дражения слизистой оболочки глотки, создает 
барьер для вредных факторов внешней среды за 
счет равномерной дисперсии экстракта пропо-
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лиса на слизистой оболочке. А полифенолы (в 
концентрации 300мг/л), что входят в состав 
прополиса, способствуют укреплению сосудов, 
оказывают выраженное антиоксидантное дейст-
вие, защищая слизистые оболочки от действия 
свободных радикалов. 

Выводы: лечение больных хроническим 
фарингитом должно быть комплексным, с уче-
том формы воспалительного процесса.  

Местное применение препарата прополис 
на водной основе, благодаря наличию в составе 
полифенолов, которые обладают антиоксидант-
ным, антибактериальным, антивирусным, про-
тивовоспалительным и противоаллергическим 
действием и участвуют в окислительно-
восстановительных реакциях организма, спо-
собствует ликвидации воспалительного очага и 
регенерации слизистой оболочки глотки. 

 
© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2018 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСТРАВМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПАТОЛОГІЇ  
ЛОР-ОРГАНІВ ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЭКСПРТИЗІ  

 
Судово-медична експертиза травм ЛОР-

органів в середньому становить 3 % від загаль-
ної кількості експертиз із приводу визначення 
ступені тяжкості тілесних ушкоджень. При цьо-
му в структурі травм ЛОР-органів на першому 
місці стоять ушкодження носа – 71,7% випадків, 
потім слідують травми вуха – 23,9% і останнє 
місце займають травми шиї з ушкодженням гор-
тані – 4,4 % випадків (Громов О.П., 1952; Ков-
рижних І.Д., Коврижних Д.А., 2001; Сопнева 
А.С. 2005; Корякіна В.О., 2016). Разом з тим 
однією із проблем, з якою зустрічаються судо-
во-медичні експерти при експертизі живих осіб, 
є встановлення посттравматичного походження 
захворювань вуха, горла, носа. Крім того, нерід-
ко експертам необхідно виключити наслідки 
попередніх травм. Найбільші складності в екс-
пертів викликають випадки встановлення при-
чинного зв'язку між травмою голови та сенсоне-
вральною приглухуватістю. Про це свідчить 
аналіз комісійних судово-медичних експертиз, 
проведених у Харківському обласному бюро 
судово-медичної експертизи за останні 5 років. 
В 23,3 % експертиз із приводу посттравматичної 
сенсоневральної приглухуватості, був виключе-
ний причинний зв'язок між сенсоневральною 
приглухуватістю у постраждалого та травмою, 
яка встановлена при первинній експертизі й, 
відповідно, змінений ступінь тяжкості тілесних 
ушкоджень. Потерпілі з ушкодженнями носа 
досить часто з перенесеною травмою намага-
ються зв'язати патологію, яка мала місце рані-
ше: деформацію носової перегородки, риніт, 
вазомоторний риніт, риносинусит і т.ін., і як її 
наслідок наявне в них порушення носового ди-
хання. При цьому сама травма може привести 
лише до збільшення або загострення наявної 

раніше патології носа, що не повинно врахову-
ватися при визначенні ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень, відповідно до п. 4.7 «Правил 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень» (Наказ №6 МОЗ України 
від 17.01.1995 р.). У потерпілих із травмами го-
ртані під час експертизи необхідно виключити 
наявність хронічного ларингіту, фарингіту і йо-
го загострення на тлі перенесеної травми.  

Виникнення експертних помилок у цих 
випадках, на нашу думку, пов'язане з відсутніс-
тю єдиного науково-методичного підходу, чіт-
ких клініко-експертних критеріїв для виконання 
подібних експертиз.  

Виходячи з вище викладеного у ході 
проведення судово-медичної експертизи при 
травмах ЛОР-органів нами пропонується вико-
нання основних наступних етапів: 1) з ураху-
ванням віку, на підставі медичної документації 
до моменту травми є необхідним ретельне ви-
вчення анамнезу постраждалого (професія, пе-
ренесені захворювання, травми ЛОР-органів); 
2) комплексне обстеження потерпілого на базі 
спеціалізованого ЛОР-стаціонару. При встано-
вленні причинного зв'язку між травмою голови 
та сенсоневральною приглухуватістю – прове-
дення тональної порогової, надпорогової, мов-
ної аудіометрії, імпедансометрії, отоневрологі-
чного дослідження, визначення мозкового кро-
вообігу. При встановленні травматичного по-
ходження патології гортані необхідним є про-
ведення ларингоскопії, ларингостробоскопії, 
комп'ютерної томографії органів шиї при підо-
зрі на наявність перелому хрящів гортані. При 
оцінці ступеня тяжкості травми носа і прилег-
лих областей і її наслідків необхідним є прове-
дення рентгенографії, СКТ-томографії, рино-
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скопії, оптичної риноскопії, ринопневметрії, 
ольфактометрії. 3) Залучення для проведення 
експертизи лікарів-фахівців: отоларинголога 
високої кваліфікації, сурдолога, невропатолога, 
рентгенолога. 4) Аналіз можливого механізму 
виникнення травми з урахуванням отриманих 
результатів обстеження та ушкоджень м'яких 
тканин шкіри голови та шиї (наявність і локалі-
зація набряку, саден, синців, ран). 5.) Судово-
медична оцінка отриманих даних, встановлен-
ня або виключення причинного зв'язку між па-

тологією ЛОР-органів у постраждалого та тра-
вмою.  

Таким чином запропонований алгоритм 
встановлення посттравматичного походження 
патології ЛОР-органів на наш погляд надасть 
допомогу для фахівців в області судової меди-
цини, у підвищенні об'єктивності, доказової 
цінності експертних висновків, дозволить уник-
нути експертних помилок а отже поліпшить 
якість судово-медичної діагностики таких травм 
при експертизі живих осіб. 

 
© В.О. Ольховський, Г.І. Гарюк, М.В. Губін, Ю.М. Кравченко, В.М. Губін, В.Л. Чуваков, 2018 
 
 
 
 

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВІТЧИЗНЯНА ГІБРИДОМНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ  
В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 

 
Важливо, що за цикл наукових робіт «Мо-

ноклональні та рекомбінантні антитіла для екс-
периментальної біології, медицини і ветеринарії» 
в листопаді 2015 р. колектив авторів 
(Д.Ф.Глузман, С.П.Сидореко, А.М.Скляреко, 
Л.Н.Шлапацька) удостоєні Державної премії 
України в області науки і техніки. Наукові дослі-
дження щодо застосування моноклональних ан-
титіл (МКАТ) в онкології проводились на базі 
Інституту експериментальної онкології, патології 
і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України 
(ІЕПОР). Ця робота наших спеціалістів показала 
комплексний підхід до вирішення глобальної 
проблеми медико-біологічного спрямування, 
маючи повний замкнутий цикл, починаючи з ідеї 
визничення антигенних пухлинних структур, 
створення і розвитку гібридомної технології і 
закінчуючи отриманням чистих МКАТ здібних 
взаємодіяти з пухлинними антитілами, як in vitro 
так і in vivo. Крім того, слід зазначити, що в ході 
цієї наукової роботи отримано цілий ряд нових 
фундаментальних медико-біологічних знань. Ва-
жливо, що для отримання результатів від науко-
вих розробок подібного рівня необхідні як і зна-
чний проміжок часу, так і значне фінансування, 
що фактично дозволило створити в України 
окрему науково-промислову галузь по виробниц-
тву моноклональних антитіл для застосування в 
медицині, біології, ветеринарії. 

Коли ж і як виникла гібридомна техноло-
гія? В 1975 р. Георг Келлер і Цезар Мільштейн 
запропонували гібридомну технологію отри-
мання МКАТ, що послугувало поштовхом для 
робіт по визначенню антигенів лімфоцитів, а 

також пухлинних антигенів. Ідея проведення 
досліджень в області визначення МКАТ в Укра-
їни належить проф. Ю.О.Уманському, а його 
аспірантка С.П.Сидоренко зайнялась новим і 
перспективним напрямком: гібридомною техно-
логією отримання МКАТ. Першу гібридизацію 
С.П.Сидоренко і О.П.Вєтрова провели в 1983 р., 
отримавши перші МКАТ для визначення анти-
генів лейкоцитів і лімфоцитів. Опубліковані пе-
рші наукові результати в 1986 р., а в 1991 р., на 
момент здобуття Україною незалежності, в 
ІЕПОР створили 59 гібридом, які сприяли роз-
витку не тільки вітчизняної, а і світової онколо-
гії, імунології, гематології і патологічної анато-
мії. 

Співробітники нашої ЛОР-онкологічної 
клініки саме з вуст проф. Ю.О.Уманського ще в 
1981 р. дізнались про деякі нюанси вітчизняної 
гібридомної технології, що ідейно тільки запо-
чатковувалась і впроваджувалась. Нами спільно 
із співробітниками ІЕПОР та Інституту онколо-
гії АМН України в 2002 р. запатентовані новітні 
способи проапоптичної терапії при злоякісних 
пухлинах ротової частини глотки із застосуван-
ням моноклональних антитіл (анти-СД-95 ІПО-
4) та мікродозової локальної платинотерапії, 
розроблені інструменти-аплікатори для адресної 
доставки цитостатиків в необхідну анатомічну 
область верхніх дихальних шляхів. 

Наші наукові пріоритети щодо особливо-
стей антигенного пейзажу пухлин різних анато-
мічних відділів ЛОР-органів, як обгрунтування 
проапоптичної терапії, будуть розглянуті в по-
дальших публікаціях. 

 
© В.В. Паламарчук, 2018 
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.В. БАНДЫШ, Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ НОСОГЛОТКИ 

 
Основной метод лечения рака носоглотки 

– химиолучевая терапия. Частота прогрессиро-
вания опухолевого процесса в регионарных 
лимфоузлах после этого лечения составляет от 
16 до 60%. При наличии резидуальных регио-
нарных метастазов после проведенного лечения 
и полной резорбции первичной опухоли приме-
няют разные варианты радикальной шейной 
диссекции. 

Целью нашего исследования было изуче-
ние эффективности операций при метастазах 
рака носоглотки в регионарных лимфоузлах по-
сле химиолучевого лечения. 

Исследуемую группу составили 9 боль-
ных, 6 из них с плоскоклеточным раком носо-
глотки и 3 – с низкодифференцированным. Всем 
им была выполнена радикальная лимфодиссек-
ция по поводу резидуальных или рецидивных 
метастатических процессах в регионарных 
л/узлах, после проведенной химиолучевой тера-
пии. Всем больным проведено 4-6 курсов ПХТ в 
неоадьювантном режиме с последующей ДГТ 
первичной опухоли и зон регионарного метаста-
зирования (СОД 60-66 Гр). 

Результаты. Обследованным пациентам, 
независимо от числа пораженных лимфоузлов, 
выполнена радикальная шейная диссекция: 4 -м 
больным операция Крайля с одной стороны, 5-ти 
– фасциально-футлярное иссечение клетчатки 
шеи, причем 2 больным с обеих сторон. Несмот-
ря на высокие дозы лучевой терапии, частота по-
слеоперационных осложнений была низкой. У 1 
пациента был отмечен краевой некроз кожных 
лоскутов, еще у 1 – нагноение послеоперацион-
ной раны. У 7 (77,7%) больных послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, операци-
онная рана зажила первичным натяжением. У 3 
(33.3%) выявлена инвазия кивательной мышцы и 
внутренней яремной вены. У 2 (22,2%) больных, 
у которых клинически определялось поражение 
только 1 лимфоузла, множественное поражение 
лимфоузлов выявлено во время операции. Пяти-
летняя выживаемость составила 51%. 

Выводы. Радикальную шейную лимфо-
диссекцию необходимо выполнять больным с 
резидуальными или рецидивными метастатиче-
скими узлами, даже в случаях солитарного по-
ражения. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.В. Бандыш, Д.Н. Пилипюк, 2018 
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ВЫБОР ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 
Больные со злокачественными опухолями 

головы и шеи после онкологического этапа опе-
раций часто нуждаются в реконструктивно-
пластических операциях, что обусловлено обра-
зованием обширных дефектов и возникновени-
ем различных функциональных и косметиче-
ских нарушений.  

Цель исследования – разработка опти-
мальных методов реконструкции послеопераци-
онных дефектов у онкологических больных по-
сле обширных резекций.  

Нами проанализированы результаты ре-
конструктивно-пластических операций у 350 
больных. Послеоперационные дефекты раз-
делены на дефекты глотки и шейного отдела 
пищевода, полости рта и ротоглотки, средней 
зоны лица, наружного носа и покровных тканей. 

С целью закрытия дефектов применяли все из-
вестные виды трансплантатов и лоскутов. Чаще 
всего использовали кожно-мышечные транс-
плантаты с осевым кровоснабжением. Получен-
ные нами результаты демонстрируют, что ре-
конструктивно-пластические операции следует 
планировать и выполнять строго индивидуаль-
но. При этом необходимо учитывать локализа-
цию и величину дефекта, а также предшество-
вавшую лучевую терапию. Такая тактика спо-
собствует значительному снижению частоты 
местных послеоперационных осложнений. Так, 
при небольших дефектах глотки следует отда-
вать предпочтение пластике местными тканями 
и кожно-фасциальными лоскутами, а при об-
ширных, особенно после проведенного химио-
лучевого лечения – кожно-мышечным лоскутам.  
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При пластике дефектов полости рта мы 
чаще использовали кожно-мышечные лоскуты и 
комбинированную пластику. Наименьшая часто-
та осложнений отмечена при использовании лос-
кутов с включением большой грудной и трапе-
циевидной мышц, наибольшая — при исполь-
зовании лоскутов на кивательной мышце. Для 

реконструкции назофациальных дефектов в ос-
новном применяли щечно-шейный лоскут. Де-
фекты покровных тканей успешно замещали с 
помощью кожных трансплантатов ротационными 
и транспозиционными лоскутами. При этом пер-
вичное заживление раны отмечено у 86,6% паци-
ентов. В целом реабилитация достигнута 96,4%. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.В. Бандыш, Д.Н. Пилипюк, 2018 
 
 
 
 

М.Б. ПІОНТКОВСЬКА, А.О.СУВОРКИНА (ОДЕСА, УКРАИНА) 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ АТРОФІЧНИХ ФАРИНГІТІВ У ЖІНОК  
ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ 

 
До однієї з видів патології в сучасній ото-

риноларингології, які важко піддаються діагнос-
тиці та лікуванню, відносяться хронічні фарингі-
ти у жінок в постгестаційному періоді. Вони час-
то супроводжуються фарингоневротичним синд-
ромом, глотковими парестезіями, дисфагіями, 
рефлюксною хворобою. Дана категорія хворих 
потребує індивідуального комплексного підходу 
у виборі засобів діагностики та лікування. Такі 
пацієнтки тривало обстежуються у суміжних 
спеціалістів, страждають психологічно, майже на 
межі канцерофобії, що знижує якість їх життя. 

Мета нашого дослідження: поліпшення 
якості лікування жінок в постгестаційному пері-
оді з хронічними атрофічними та субатрофічни-
ми фарингітами за допомогою сучасних клітин-
них біотехнологій. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз 
даних обстеження та лікування 30 жінок у віці 
від 43-71 років з хронічними фарингітами у ста-

ні нестійкої ремісії. Основну групу склали 14 
жінок, у лікування яких, крім традиційної тера-
пії, було використано аутомезоконцентрат тро-
мбоцитів (АМК). Контрольну групу склали 16 
жінок, у лікування яких були використані тра-
диційні підходи згідно стандартів ведення хво-
рих на ЛОР-патологію. 

Результати. У результаті проведеного 
лікування та порівняльного аналізу отриманих 
даних у групі пацієнток з хронічними фарингі-
тами із використанням АМК технологій за ав-
торською методикою, період ремісії збільшився 
на 6,36 місяців, в порівнянні з контрольною 
групою, в якій ремісія склала від двох до 1,5 
місяця. 

Висновки. Використання у лікуванні хро-
нічних фарингітів АМК технологій сприяє від-
новленню кровообігу тканин глотки, покращен-
ню трофіки, зменшенню дисфагічних розладів 
та поліпшує стан жінок. 

 
© М.Б. Піонтковська, А.О. Суворкина, 2018 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОВРЕМЕННОЙ РИНОХИРУРГИИ 

 
Если говорить о месте ринохирургии в 

современной оториноларингологии, то следует 
обратиться к истории. Если в середине 19 века 
во времена проф. Симановского Н.В. процент-
ное соотношение между патологиями уха гор-
тани, глотки и носа составляло 58:23:10:9%, то 
сегодня 24:31:14:31%, соответственно, благо-
даря эволюции в оториноларингологии и в ча-
стности в ринохирургии, использованию инно-

вационных технологий. А раз больше опера-
ций, объем которых по техническому исполне-
нию и сложности становится все выше и выше, 
естественно возрастают «болезни» опериро-
ванного носа, как часть неизбежной сопряжен-
ной патологии становятся не редкостью: дис-
трофические процессы (атрофия, гипертрофия, 
перфорации); дистрофия и дегенерация костно-
хрящевых тканей носовой перегородки; суже-
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ние носового клапана; нейродистрофическая 
патология; мукоцилиарный коллапс и многие 
другие. 

Относительно новым, обнадеживающим, 
обоснованным и запатентованным методом для 
повышения качества регенеративных процессов 
является использование клеточных технологий 
факторов роста, таких как аутомезоконцентрат 
тромбоцитов (АМК). Преимущества АМК за-
ключается в том, что они содержит факторы 
роста, полученные из заданного количества 
тромбоцитов (1*109/µl). АМК является актив-
ным методом реваскуляризации, обладает яв-
ными преимуществами перед другими методами 
получения PRP, стабильностью получаемых ре-
зультатов, не вызывает аллергических и других 
негативных реакций, обладает более выражен-
ными эффектами чем традиционные PRP. 

Цель нашего исследования: оценка со-
стояния по данным научной литературы и на-
шему опыту о перспективах использования кле-
точных биотехнологий в современной ринохи-
рургии. 

Результаты совместного использования в 
ринохирургии клеточных технологий были про-
анализированы в группах из 20 человек с раз-
личной патологией наружного носа и полости 
носа. АМК терапию применяли аппликационно, 

внутритканевое введение также использовалось 
при наличии показаний. 

Основную группу составили 11 пациентов 
с применением во время и после операции кле-
точных технологий, контрольную – 9 пациентов 
со схожими видами патологии, прооперирован-
ных по классическим стандартам. 

Ввиду небольшого количества наблюде-
ний по назоформам пациенты не рассматрива-
лись. Учитывались лишь обязательные сравни-
тельные данные: продолжительность реабили-
тационного периода составила: в основной 
группе – 12-14 дней, в контрольной группе – 24-
26; восстановление скорости мукоцилиарного 
транспорта: основная группа – 7-10 дней, кон-
трольная группа – 16-18 дней; степень реваску-
ляризации тканей полости носа к уровню ис-
ходной: основная группа – 0,01мл/1см3/1 сек. – 
0,05мл/1см3 на 8-й день, контрольная группа – 
0,01мл/1см3 – 0,05 мл/1см3 на 21-й день. 

Выводы: применение современных кле-
точных технологий в ринохирургии способст-
вуют эффективному улучшению состояния ре-
генерации оперированных тканей, быстрому 
восстановлению васкуляризации тканей, пре-
пятствуют возникновению мукоцилиарных и 
нейродистрофических дискинезий, сокращают 
период реабилитации. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.В. Цепколенко, 2018 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Ю.В. ЮРЧЕНЯ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ГИПОТОНУСНАЯ ФОНАСТЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ШЕЙНУЮ АНТИМИМИЧЕСКУЮ БОТУЛИНОТЕРАПИЮ 

 
В последнее пятилетие продолжитель-

ность жизни возросла с 68.27 до 71.46 лет по 
данным Госстата Украины, невзирая на слож-
ную политическую обстановку, эта статистика 
позитивна и является результатом улучшения 
качества медицинских услуг и жизни украинцев. 
Поэтому сегодня эстетическая составляющая в 
современной медицине, как важнейшей отрасли 
народного хозяйства, не может и не должна ос-
таваться в «тени».  

Желание улучшать свою эстетику, как по 
медицинским, так и по социальным показателям 
сегодня является естественным и доступным. 

Вышеизложенное инициировало нас по-
делиться клиническим опытом по поводу неко-
торых осложнений со стороны ЛОР-органов, 
возникших после использования антимимиче-
ской ботулинотерапии (БТ). 

Под нашим наблюдением в течении 6 ме-
сяцев последнего 2018 года, находилось 6 жен-
щин и 1 мужчина голосовых профессий, в воз-
расте от 37-47 лет с осложнениями в области 
гортаноглотки после применения подбородоч-
но-шейной антимимической БТ в виде гипото-
нусной фонастении (5 случаев), рефлюксного 
фарингоневроза (2 пациента), дисфагии (7 слу-
чаев), продолжительностью от 3 до 6 месяцев 
после подбородочно-шейной БТ терапии, ле-
ченных длительное время по поводу острых, 
подострых и хронических фарингитов, ларинги-
тов неуточненной этиологии без значительного 
эффекта. 

После уточняющей диагностики и обсле-
дования по разработанным стандартам, пациен-
там произведен курс дегидратационной, дезин-
токсикационной, микроирригационной и анти-
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холинестеразной терапии с быстрым улучшени-
ем и восстановлением в сроки от 5 до 8 суток. 

Наш подход к диагностике и лечению па-
тологии гортаноглотки с явлениями фонастении 

с использованием антихолинэстеразной и анти-
дотной терапии позволил установить правиль-
ный диагноз и существенно сократить сроки 
этиопатогенетического лечения. 

 
© М.Б. Пионтковская, Ю.В. Юрченя, 2018 
 
 
 

 
 

В.Н. ПИСАНКО, П.В. ВИННИЧУК, Б.Н. МИРОНЮК.(КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСЛОЖНЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ГЛУХОТОЙ  

(ОПЫТ ОТДЕЛЕНИЯ ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА) 
 

В данной работе приведены те осложне-
ния, проблемы и трудности, с которыми мы 
столкнулись при проведении кохлеарных им-
плантаций в отделении ЛОР-патологии детского 
возраста 711 глухим детям за период 2012- 
2018 гг. 

Для протезирования улитки у детей с сен-
соневральной глухотой мы преимущественно 
использовали кохлеарные импланты фирм 
“Med-El”, “Nucleus”. Значительно реже – 
”Bionics” (25 шт.),”Neurolec” (10 шт.), “Oticon” 
(6 шт.). При проведении кохлеарной импланта-
ции у детей с частичной оссификацией улитки 
применяли устройства с укороченными элек-
тродами (13 чел.). 

У 6 больных в связи с интраоперационной 
травмой барабанной перепонки одновременно с 
кохлеарной имплантацией производилась ми-
рингопластика с использованием поверхностной 
височной фасции. Во всех случаях реконструк-
ция барабанной перепонки была успешной. 

Из ранних послеоперационных осложне-
ний следует отметить парез мимических мышц 
лица на стороне операции в связи с наличием 
врожденной дегистенции канала лицевого нерва 
и интраоперационной травмой у 3 больных. 
Консервативное лечение привело к полному 
восстановлению функции лицевого нерва в сро-
ки 1-6 месяцев.  

У 2 из 19 пациентов с синдромом Гашера 
в ранний послеоперационный период была ли-
кворрея, которая купировалась консервативной 
терапией. У одного пациента в связи с выра-
женной интраоперационной ликворреей при-
шлось обтурировать барабанную полость аб-
доминальной подкожной жировой клетчаткой. 
В остальных случаях достаточным оказалось 
введение в область кохлеостомы небольших 
участков мышцы или поверхностной височной 
фасции.  

У одного пациента после операции раз-
вился острый серозный лабиринтит, который 
купирован консервативной терапией в течение 6 
суток. 

У одного больного через 4 месяца после 
начала ношения процессора развился некроз 
кожи над внутренней катушкой. Закрытие де-
фекта свободным лоскутом бедренной фасции и 
смещенным кожным лоскутом не увенчалось 
успехом, через 1 мес. кохлеарный протез был 
извлечен и имплантация успешно проведена на 
другом ухе.  

У 5 детей была выполнена реоперация в 
сроки 1-8 лет после кохлеарной имплантации в 
связи выходом из строя внутренней катушки (1 
чел.), миграции электрода (3 чел.), миграция 
катушки (1 чел.) 

У 9 пациентов в сроки 1-6 лет после опе-
рации в области внутренней катушки образовы-
вались гематомы, обусловленные, как правило, 
травмой. Гематомы в большинстве случаев 
вскрывались (иногда пунктировались), после 
чего накладывалась давящая повязка. У одного 
пациента в результате самолечения (мать накла-
дывала на область гематомы спиртовые ком-
прессы) развился некроз кожи над катушкой. 
Это вынудило переместить внутреннюю катуш-
ку и выполнить пластику дефекта кожи сме-
щенным лоскутом. 

У одного ребенка через год после им-
плантации развился острый средний гнойный 
отит на оперированном ухе. Через 1,5 месяцев 
после безуспешного консервативного лечения 
по месту жительства он был направлен в инсти-
тут отоларингологии. Лечение не привело к ус-
пеху, что обусловлено инфицированием им-
планта в результате длительно протекавшего 
гнойного процесса. Кохлеарный имплант извле-
чен, одновременно выполнена санирующая опе-
рация с тимпанопластикой. Через 2 месяца про-
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ведена кохлеарная имплантация с потивопо-
ложной стороны. У 2 больных в сроки 2-3 неде-
ли после имплантации по причине расхождения 
краев послеоперацинной раны пришлось накла-
дывать вторичные швы.  

Еще одна, с точки зрения хирурга, важная 
проблема. У 4 детей на КТ-грамах височных 
костей состояние улиток не вызывало сомнений, 

однако во время операции в базальных завитках 
выявлены сужения, не позволяющие ввести дос-
таточное количество электродов. В двух случа-
ях, после согласования с родителями, импланта-
ция сразу успешно произведена на противопо-
ложном ухе. У двух пациентов, по настоянию 
родителей, вмешательство перенесено на более 
поздний срок. 

 
© В.Н. Писанко, П.В. Винничук, Б.Н. Миронюк., 2018 
 
 
 
 
 

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, Л.А КУДЬ, С.В. ТИМЧЕНКО  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОЦІНКА ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАНУ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ 
НА СТУКТУРАХ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРОД 

 
Найчастішими хворобами глотки у дитя-

чому віці (3-10 рр.) є гіперпластичні процеси у 
структурах лімфоглоткового кільця. Найбільше 
розповсюдженим способом лікування цих хворих 
є хірургічний (аденотомія, тонзилотомія). Проте, 
на жаль, оперативне втручання впливає на стан 
імунітету, так як піднебінні мигдалики та глотко-
вий є активними чинниками формування систем-
ної та локальної імунної відповіді (Гаращенко 
Т.І., 1999, Бикова В.П., 1999, 2000 та ін.). Дані 
окремих дослідників про різні аспекти наслідків 
операцій на структурах лімфоглоткового кільця 
свідчать також про необхідність проведення іму-
нореабілітаційних заходів, що суттєво знижувало 
ризик виникнення та поглиблення стану імуно-
дефіциту (Кайдашев І.П., 2003). 

Метою нашої роботи було проведення оці-
нки стану імунітету у дітей у віддалений період 
(через 1 рік після хірургічного втручання на стру-
ктурах лімфоглоткового кільця). Під нашим спо-
стереженням перебувало 48 дітей (25 хлопчиків та 
23 дівчинки), віком 5-8 рр. В основній групі було 
40 дітей, яким попередньо в минулому році про-
водилось хірургічне лікування з приводу гіперт-
рофії структур лімфоглоткового кільця, в контро-
льній – 8, без ознак запальних захворювань ЛОР-
органів (викривлення носової переділки, гіперт-
рофічний риніт, сенсоневральна приглухуватість). 

Через 1 рік після хірургічного втручання 
на гіпертрофованих структурах лімфоглотково-

го кільця не відмічалось будь-яких клінічних 
патологічних змін з боку ЛОР-органів. Кількість 
запальних захворювань верхніх дихальних шля-
хів не перевищувала 3 епізоди за рік. 

Були виявлені такі імунологічні зміни в 
цей період – підвищення рівня імуноглобулінів 
класу М та ЦІК, зниження Ig A в сироватці крові 
(що може трактуватись, як крок до формування 
вторинного імунодефіциту та збільшення мік-
робного навантаження і первинної імунної реа-
кції). Мононуклеари крові пацієнтів після опе-
рацій на мигдаликах лімфаденоїдного кільця в 
умовах in vitro реагували підвищенням γ-
інтерферону та зниженням вмісту інтерлейкіну-
4 в супернатантах після культивації з імунофла-
зидом та імупретом і менше – при додаванні 
імуноріксу. Відмічалось також зменшення вміс-
ту в РГС Лф на нетривалий період, а згодом рі-
вень цих клітин знову зростав вище контроль-
них значень. Це можна оцінювати як доказ того, 
що хірургічне втручання не ліквідує причин, що 
сприяло попередній гіпертрофії структур лімфо-
глоткового кільця. 

Як висновок, ми можемо засвідчити про 
необхідність застосування деяких імунокорек-
торів, зокрема, згідно даних експерименту in 
vitro, імупрету або імунофлазиду у дітей після 
проведення хірургічного втручання на гіперт-
рофованих структурах лімфоглоткового кільця 
(аденотомії або/та тонзилотомії). 

 
© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, Л.А Кудь, С.В. Тимченко, 2018 
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, І.В. НЕЗБОРЕЦЬКИЙ,  
О.Л. КУПЧИК, Є.С. МЕЛЬНИК (ЧЕРНІВЦІ, ДУНАЇВЦІ;УКРАЇНА) 

ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ЇХ ЧАСТОТА І ВИРАЖЕНІСТЬ  
ПРИ СИНДРОМІ СОННОГО АПНОЕ  

 
Виділяють два основних типи ССА – об-

структивне апное і центральне апное. При об-
структивних – знижений потік повітря через ніс і 
рот, але зберігається рух грудної клітини. При-
чиною появи обструктивного ССА є анатомічні 
звуження верхніх дихальних шляхів, а також 
надмірне розслаблення м’язів глотки і м’якого 
піднебіння. Розвитку обструктивного ССА спри-
яють ожиріння, коротка шия, викривлення пере-
городки носа, хронічний гіпертрофічний і вазо-
моторний риніти, гіпертрофія мигдаликів, хроні-
чні синусити, операції на ВДШ. Поєднання декі-
лькох факторів має значення в появі ССА. При 
центральних апное відсутні дихальні рухи і потік 
повітря в області носа і рота. Подібні стани від-
значаються при захворюваннях з порушенням 
центральних механізмів регуляції дихання.  

Як правило, частіше зустрічається нічне 
хропіння з епізодами сонного апное, що прояв-
ляється звуком на вдиху при проходженні пові-
тря через звужені ніс та глотку в результаті віб-
рації м’якого піднебіння.  

Виділено основні клінічні ознаки ССА: 
сильне хропіння, однак не всі люди, які хропуть, 
мають нічне апное; порушення сну; нічні кош-
мари, галюцинації; патологічна рухова актив-
ність у сні; ранковий головний біль; підвищена 
денна сонливість і потреба в сні; скарги з боку 
ССС: порушення серцевого ритму, підвищення 
АТ; зниження концентрації уваги, забудькува-
тість і погана пам’ять; зміна особистості, зни-
ження інтелекту; зниження лібідо; знижена пра-
цездатність; зловживання кавою в якості подо-
лання втоми. Для того, щоб припустити наяв-
ність ССА достатньо трьох ознак: сильне хро-
піння уві сні з періодичними зупинками дихан-

ня, розлади сну з частими пробудженнями, ви-
ражена денна сонливість. При діагностиці ССА 
повинно проводитись ретельне опитування па-
цієнта і родичів. Для виявлення основних кліні-
чних проявів нами було обстежено 25 пацієнтів. 
Скарги на хропіння і збільшення ваги тіла за 
останні 3-5 років відмічають усі 25 пацієнтів. 
Періоди апное самостійно відмічали 20% паціє-
нтів, ранкові головні болі, відчуття невиспаності 
– у 30% пацієнтів, зниження концентрації уваги 
– у 15% пацієнтів, погіршення пам’яті –10% 
хворих, денна сонливість – у 45% обстежених, 
безсоння – у 17% пацієнтів, задишка турбувала 
у 24% випадків Скарги на утруднене носове ди-
хання було у 63% обстежених, ангіни в анамнезі 
з утворенням казеозних пробок відмічали 40% 
чоловік. Самою поширеною скаргою у пацієнтів 
була скарга на утруднене носове дихання (біля 
63%) і частіше супроводжувала важкий перебіг 
сонного апное. Наступна по частоті скарга на 
денну сонливість виявлена у 45% пацієнтів з 
важким апное, важкий перебіг сонного апное 
був у 37%, легкий і середній у 34% і 29% обсте-
жених відповідно. Було виявлено взаємозв’язок 
скарг на денну сонливість і ранкові головні болі, 
погіршення пам’яті і концентрації уваги у 70% 
пацієнтів. Було встановлено, що найбільш схи-
льні до синдрому сонного апное чоловіки пра-
цездатного віку. Виявлений у нашому обсте-
женні синдром сонного апное різного ступеню 
вираженості свідчить про серйозність і високу 
розповсюдженість даної патології. По можливо-
сті діагноз підтверджується полісомнографіч-
ним дослідженням. Велике значення в діагнос-
тиці ССА має виявлення патології ЛОР органів, 
що призводять до обструкції ВДШ.  

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, І.В. Незборецький, О.Л. Купчик, Є.С. Мельник, 2018 
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ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ-КУРСАНТАМ  
НА ЦИКЛАХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» 
 

Сучасний стан розвитку системи охорони 
здоров’я потребує від лікарів, які проходять 
спеціалізацію за фахом «загальна практика – 

сімейна медицина» ретельного вивчення не 
тільки «базових» дисциплін, а також і вузьких 
спеціальностей, в тому числі отоларингології. 
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Лікарська практика показує, що майже 20% усіх 
амбулаторних випадків захворювань потребу-
ють діагностичної або лікувальної допомоги 
отоларинголога.  

На циклі спеціалізації «загальна практика 
– сімейна медицина» для лікарів-курсантів роз-
діл «отоларингологія» складається з 28 годин, з 
них лекційних – 10; семінарських занять – 4; 
практичних занять – 14. 

Згідно з навчальною програмою розроб-
лено календарно-тематичний план лекцій, прак-
тичних занять та самостійної лікарської діяль-
ності. Також складено методичні розробки семі-
нарських занять, створено базу тестових задач 
для перевірки вхідного та кінцевого рівня ліка-
рів відповідно до кожної теми згідно з календа-
рно-тематичним планом. Тематика семінарських 
занять охоплює найбільш важливі з клінічної 
точки зору нозологічні форми (гострий середній 
отит, гострі синуїти, ангіни, паратонзилярні аб-
сцеси, травми та сторонні тіла ЛОР-органів), а 
також невідкладні стани в отоларингології: сте-
нози верхніх дихальних шляхів, кровотечі, вну-
трішньочерепні та орбітальні ускладнення. 

Кінцевою метою вивчення курсу отолари-
нгології є вміння лікарів-курсантів ставити попе-
редній діагноз найбільш поширених ЛОР-
захворювань, визначати тактику ведення хворо-
го, діагностувати невідкладні стани в отоларин-
гології та надавати екстрену медичну допомогу в 
межах власної компетенції та вірно спрямовувати 
хворого у спеціалізовані заклади для подальшого 
лікування. На першому занятті лікарі-курсанти 
отримують пакет методичних матеріалів для са-
мопідготовки, диференційно-діагностичні табли-

ці, сучасні схеми лікування деяких запальних 
захворювань ЛОР-органів та список рекомендо-
ваної для опрацювання літератури. Лікарі самос-
тійно збирають анамнез та виконують ендоскопі-
чне обстеження ЛОР-органів, їх увага акценту-
ється на основних симптомах відповідного пато-
логічного процесу, наводяться приклади з подіб-
ною симптоматикою, проводиться диференційна 
діагностика. Перелік практичних навичок вклю-
чає наступне: здійснення зовнішнього огляду та 
ендоскопічне дослідження ЛОР-органів, визна-
чення дихальної та нюхової функції носа, дослі-
дження слуху, зупинка носової кровотечі за до-
помогою передньої тампонади, видалення сірча-
ного корка та неускладнених сторонніх тіл вуха, 
носа, глотки, промивання вуха, догляд за трахео-
стомічною трубкою, накладання пращеподібної 
пов’язки на ніс та пов’язок на вухо, взяття мазків 
з носа та горла. Особлива увага приділяється від-
працюванню техніки окремих діагностичних ма-
ніпуляцій. 

По завершенню циклу навчання лікарі-
курсанти складають залік, що включає перевір-
ку техніки виконання практичних навичок та 
теоретичних знань. Кожному слухачу пропону-
ється набір необхідних ЛОР-інструментів для 
повсякденної лікарської роботи та перелік най-
більш необхідної літератури з отоларингології, 
яка повинна бути у сімейного лікаря. 

Наведена форма методологічної організа-
ції та методичного супроводження курсу отола-
рингології для курсантів циклів спеціалізації 
«загальна практика – сімейна медицина» дозво-
ляє у повному обсязі підготувати лікаря загаль-
ної практики – сімейної медицини.  

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, К.І. Яковець, 2018 
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КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОСЛИННОГО ПРЕПАРАТУ ІМУПРЕТ  
У ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ АДЕНОЇДИТОМ 

 
Частота розвитку хронічного аденоїдиту 

(ХА) складає до 10% у хворих без гіпертрофії 
глоткового мигдалика, а при гіпертрофії – знач-
но більше (від 21,5 до 83,7%). ХА – наслідок 
перенесеного раніше гострого аденоїдиту. Він 
часто супроводжується збільшенням глоткової 
мигдалини і наростаючими ознаками захворю-
вання Хронічне запалення в носоглотці призво-
дить до хронічного запалення слухової труби і 

до зниження слуху. ХА супроводжується симп-
томами хронічної інтоксикації: підвищена стом-
люваність, головний біль, поганий сон, знижен-
ня апетиту. Попадання в гортань слизу і гною, 
особливо ночами, викликає тривалий кашель. 

При наявності ХА діти скаржаться на 
утруднене носове дихання (90 %), хропіння під 
час сну (60 %), зниження апетиту (55 %), слизо-
во-гнійні виділення з порожнини носа (75 %), 
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гугнявість (45 %), порушення сну (25 %), суб-
фебрилітет (20 %), порушення слуху (12 %), 
енурез (8 %). ХА в 65,4% випадків супроводжує 
захворювання приносових пазух і в 76% – ексу-
дативний отит. 

Мета – оцінити ефективність застосу-
вання рослинного препарату Імупрет в комплек-
сному лікуванні дітей з хронічним аденоідитом. 

У клінічному дослідженні брали участь 60 
дітей з ХА віком від 3 до 12 років. Основну гру-
пу склали 40 хворих, контрольну – 20 пацієнтів. 
У групи не включалися хворі з наявністю запа-
льних процесів в інших ЛОР-органах.  

Лікування при ХА здійснюється комп-
лексне, яке складається з засобів місцевого і 
загального характеру. Одним з ефективних за-
собів з протизапальною дією є фітопрепарати. 
Імупрет володіє вираженою протизапальною 
дією і високою клінічною ефективністю (Ю.В. 
Мітін, 2001; В.В. Березнюк, 2002). Після прийо-
му імупрету при ГРВІ, хронічних захворюван-
нях глотки суттєво покращуються деякі показ-
ники системи імунітету (О.Ф. Мельников і спі-
вавт., 2007, 2013). Пацієнти основної групи 
отримували додатково до стандартного компле-
ксу лікування препарат Імупрет, до складу якого 
входять 7 лікарських рослин: кора дуба, листя 
горіха, трава деревію, хвощ, кульбаба, алтей, 

ромашка. Діти віком від 3 до 6 років приймали 
препарат по 10 крапель 3 рази у день; віком від 
6 до 12 років – по 15 крапель з рази на протязі 
12-14 днів. Дітям з частими загостреннями ХА 
курс лікування складав 1 місяць. 

Оцінка клінічних проявів проводилася на 
3, 6 і 9 день лікування за такими симптомами, як 
закладеність носа, характер та інтенсивність 
ринореї, утруднення носового дихання в день та 
в ночі (зі слів батьків). 

Оцінка ступеню відновлення носового 
дихання та позитивна динаміка в зменшенні ін-
тенсивності і характеру ринореї була достовірно 
краще у пацієнтів основної групи вже на 6 день 
спостереження. На 9 добу лікування ринорея у 
пацієнтів основної групи припинилась повніс-
тю, а носове дихання у дітей основної групи 
було достовірно кращим, ніж у дітей контроль-
ної групи. Контрольний ендовідеоскопічний 
огляд порожнини носа та носоглотки показав 
відсутність явищ загострення ХА на 9-10 день у 
пацієнтів основної групи та на 12-13 день у кон-
трольній групі. 

Дослідження встановило, що включення 
препарату Імупрет в схему комплексного ліку-
вання хронічного аденоїдиту у дітей підвищує 
ефективність лікування і прискорює процес 
одужання.  

 
© О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, О.Л. Геруш, К.І. Яковець, Є.С. Мельник, 2018 
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТІВ 
 

В теперішній час продовжує залишатися 
поширеною класифікація за Б.С. Преображенсь-
ким. Згідно цієї класифікації відповідно виду 
запалення розрізняють ексудативні, проліфера-
тивні (продуктивні) та альтернативні види хро-
нічних синуситів (ХС). До ексудативних форм 
відносяться катаральна, серозна та гнійна; до 
проліферативних- поліпозна та пристінково-
гіперпластична; до альтернативних- холестеа-
томна, казеозна, некротична, атрофічна. Альте-
рнативні форми найбільш рідкісні (до 1%). 

В клінічній практиці в Україні використо-
вується класифікація, згідно якої ХС поділяєть-
ся на хронічний гнійний (78%), хронічний полі-
позний (ХПС) та хронічний поліпозно-гнійний 
синусит (22%). Хронічний поліпозний синусит 
часто поєднується з бронхіальною астмою, не-

переносимістю до аспірину, бронхоектатичною 
хворобою. 

Однією з класифікацій, що також врахо-
вує зв’язок хронічного поліпозного синуситу з 
іншими захворюваннями, а також клінічні, ен-
доскопічні і гістологічні критерії є класифікація 
ХПС за Штаммбергером. Згідно цієї класифіка-
ції розрізняють види поліпів:  

1) Поліпи без еозинофільних інфільтратів. 
Вони підлягають лікування шляхом проведення 
функціональної ендоскопічної синусотомії з 
послідуючим проведенням протирецидивної 
терапії з застосуванням ЕКС. 

2) Поліпи з еозинофільним інфільтратами. 
Для цього виду хронічного поліпозного синуси-
ту характерним є двобічність процесу, часте 
рецидивування, на перших порах добре підда-
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ється консервативному лікуванні з застосуван-
ням десенсибілізуючої терапії та ЕКС. При нее-
фективності консервативної терапії застосову-
ється оперативне лікування. Сюди також відно-
сять поліпи при хворобі Самтера. Хвороба Сам-
тера, або аспіринова тріада включає наявність 
ХПС, бронхіальної астми та непереносимості до 
протизапальних та нестероїдних препаратів (ас-
пірин і т.д.) і зустрічається виключно у дорос-
лих. 

3) Великі ізольовані поліпи. Характерним 
є однобічність процесу і відсутність рецидиву-
вання. Лікування хірургічне 

4) Антрохоональний поліп. Характерний 
для хронічного поліпозного гаймориту і росте 
через ostium accesorium з гайморової пазухи в 
порожнину носа та носоглотку з однієї сторони. 
Лікування хірургічне, рецидивування вкрай рід-
ко. Тому гайморотомія, що проводилась при цій 
патології в останні десятиріччя ХХ ст. була не-
доцільною. 

5) Поліпи, як прояв інших соматичних за-
хворювань. Сюди відносять поліпи при злоякіс-
них пухлинах носа і ППН, грибковому синуситі, 
муковісцедозі (дитячий вік, двобічний процес, 
розвиток мукоцелє). В цій класифікації врахову-

ється також відношення до лікувальної тактики. 
При оперативному лікуванні видалені поліпи 
відправляються на патогістологічне досліджен-
ня. 

За результатом патогістологічного дослі-
дження поліпи поділяються на 3 типи: 1) набря-
кові поліпи (найчастіше); 2) фіброзно-запальний 
поліп (рідко); 3) залозисті поліпи (найрідше). 

І накінець, у зв’язку з розвитком ендоско-
пічної функціональної ринохірургії, останньою 
з’явилась ендоскопічна 4-бальна класифікація 
ХПС. 

Ендоскопічна класифікація ХПС:  
1) ХПС з відсутністю поліпів (після хіру-

ргічного лікування або локалізується в пазусі) – 
0 балів; 

2) ХПС з поліпами в середньому носово-
му ході – 1 бал; 

3) ХПС з поліпом, що вийшли за межі се-
редньо носового ходу – 2 бали; 

4) ХПС з вираженим поліпозом, коли по-
ліпи повністю обтурують носові ходи – 3 бали.  

Класифікація ХС, так як і класифікація 
патологічних станів інших ЛОР-органів, необ-
хідні, в першу чергу, для вибору адекватної лі-
кувальної тактики.  

 
© О.Г. Плаксивий, С.А.Левицька, І.В.Калуцький, О.О.Мазур, О.Л.Купчик, 2018 
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КОЛЛАГЕНОЗЫ В ФОНИАТРИИ 
 

Наше внимание привлекла группа боль-
ных коллагенозами, имевших голосовую дис-
функцию различной степени выраженности.  

Проведено изучение состояния голосово-
го аппарата у 18 больных (7 мужчины, 11 жен-
щин) в возрасте от 34 до 67 лет с различными 
системными заболеваниями соединительной 
ткани с длительностью заболевания от 1 до 15 
лет. Из них в 7 случаях имел место ревматизм, в 
6 случаях был диагностирован ревматоидный 
полиартрит, в 2 – системная красная волчанка 
(СКВ), в 3 – болезнь Шегрена. Также под на-
блюдением находилось 6 пациентов с артритом 
перстнечерпаловидного сустава, при обследова-
нии которых ревматическая природа заболева-
ния не подтвердилась. 

Оценивались жалобы, клинико-
функциональное состояние голосового аппарата 
по данным непрямой ларингоскопии, микрола-
рингоскопии, микроларингостробоскопии, аку-

стического анализа голоса (измерение времени 
максимальной фонации, определение степени 
охриплости по методике GRBAS).  

Наиболее частыми жалобами, заставив-
шими больных обратиться к фониатру, были 
боли в горле при фонации, прогрессирующая 
утомляемость голоса, часто возникающая или 
постоянная охриплость, напряжение при фона-
ции, ощущение инородного тела в глоте, су-
хость и першение в горле.  

 Ларингоскопическая и стробоскопиче-
ская картины при коллагенозах отличались 
разнообразием, однако, обращали на себя вни-
мание симптомы, свидетельствующие о нару-
шении микроциркуляции, затруднении веноз-
ного оттока, поражении соединительной ткани. 
Так, в 3 случаях (1 – при СКВ, 1 – при ревма-
изме, 4 – при ревматоидном полиартрите) оп-
ределен артрит перстнечерпаловидного суста-
ва, проявлявшийся болью в горле при фонации, 
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выраженной инъекцией сосудов, отечностью 
слизистой голосовой складки на стороне пора-
жения, гипертрофией противоположной суста-
ву вестибулярной складки, ограничением под-
вижности пораженной половины гортани. При 
микроларингостробоскопии определялось сни-
жение амплитуды колебаний, больше на сторо-
не артрита, асинхронность стробоскопических 
колебаний, отсутствие смещения слизистой по 
краю голосовых складок и полного замыкания 
голосовой щели, отрицательный «стробоско-
пический комфорт». В 3 случаях при болезни 
Шегрена на фоне отечной, бледной слизистой 
гортани был выражен фиброз по краю голосо-
вых складок (sulcus glottidis) с соответствую-
щей стробоскопической картиной. В 7 случаях 
(5 – при ревматизме, 1 – при СКВ, 1 – при рев-
матоидном полиартрите) определялась картина 
гипотонусной дисфонии на фоне явлений хро-
нического субатрофического фаринголаринги-
та. В 2 случаях (1 – при ревматизме и 1 – при 
ревматоидном артрите) органической патоло-
гии голосового аппарата обнаружено не было, 
а дисфонические явления расценены как фона-

стения за счет наличия отрицательного «стро-
боскопического комфорта». При острых фор-
мах артрита перстнечерпаловидного сустава 
неревматической этиологии клиническая кар-
тина была более яркой и весьма напоминала 
симптомы перихондрита гортани. Отмечалась 
резкая болезненность при попытке фонации, 
дисфагия, выраженная охриплость, фебрильная 
температура. При ларингоскопии – яркая гипе-
ремия, инфильтрация и отечной слизистой, не-
подвижность голосовой складки на стороне 
поражения при полном отсутствии каких-либо 
движений в перстнечерпаловидном суставе. 
Стробоскопию произвести не удалось из-за 
отсутствия звучного голоса. 

На основании проведенных наблюдений 
мы отметили более агрессивное течение баналь-
ных артритов гортани, наличие как органиче-
ской, так и функциональной патологии гортани 
у больных с коллагенозами. Это позволило раз-
работать алгоритм своевременной диагностики 
и лечения пациентов, снизить их инвалидиза-
цию, что особенно актуально для лиц голосо-
речевых профессий. 

 
© С.М. Пухлик, И.В.Добронравова, О.В.Титаренко, 2018 
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ 

 
Сучасна отоларингологія має у своєму ро-

зпорядженні широкий вибір методик тонзилек-
томії, що відрізняються методом впливу на миг-
далики, об'ємом крововтрати, вираженістю піс-
ляопераційного больового синдрому і триваліс-
тю періоду відновлення. Усі методи умовно ро-
зділяють на холодні та гарячі. Холодні методи 
включають класичну інструментальну дисекцію, 
часткову тонзилектомію з використанням мік-
родебридера, гармонійного скальпеля та кріохі-
рургію. Гарячі методи включають застосування 
електрокаутера, лазерного та радіочастотного 
методів.  

Класична інструментальна дисекція – 
найбільш широко застосовувана методика, ви-
конується як з місцевим, так і з загальним зне-
боленням. Больовий синдром найменш вираже-
ний, особливо у порівнянні з «гарячими» мето-
дами. Менша ймовірність вторинних кровотеч 
ніж при використанні електрокаутера, але відмі-
чається більша інтраопераційна крововтрата і 

більша ймовірність первинних кровотеч. Одні-
єю з переваг є економічна доступність, так як 
холодна інструментальна тонзилектомія не пот-
ребує коштовного обладнання. Серед переваг 
використання ультразвукового скальпелю від-
мічають меншу інтраопераційну крововтрату. 
Відносно імовірності вторинних кровотеч метод 
займає проміжне положення між класичною 
диссекцією та «гарячими» методами. Широкому 
розповсюдженню метода заважають висока ко-
штовність обладнання та особливості технічно-
го обслуговування апаратури. Використання 
мікродебридеру для тонзилектомії базується на 
застосуванні пристрою, що обертається зі швид-
кістю 6000 обертів на хвилину та зрізає м'яку 
тканину мигдаликів «лезом» і одночасно вида-
ляє зрізані ділянки у відсмоктувач. Даний метод 
можна застосовувати для часткового (інтракап-
сулярного) видалення мигдаликів. Кріохірургія 
– вплив холодом з температурними параметра-
ми нижче порога кріостійкості тканини, що при-
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зводить до некротизації охолоджених ділянок 
тканини. В даний час цей метод використову-
ється рідше. Застосування лазеру - характеризу-
ється помірним набряком тканин і кровотечею. 
Використання неодимового лазеру дозволяє ко-
нтактним і безконтактним методом виконати 
лазерний гемостаз, що забезпечує безкровність 
оперативного втручання. Застосування вуглеце-
вого лазера дозволяє виконання лазерної тонзи-
лотомії. Ця методика рекомендується для ліку-
вання обструкції дихальних шляхів при гіперт-
рофії мигдаликів, однак не застосовується для 
екстракапсулярного видалення мигдаликів. Є 
дослідження, що вказують на більш довгий реа-
білітаційний період, та більш виражені больові 
відчуття в післяопераційному періоді. 

Електрокоагуляція – видалення тканини 
мигдаликів за допомогою електричного струму 
високої частоти. Метод є найбільш розповсю-
дженим у США. При його застосуванні темпе-
ратура може сягати 300-400 градусів Цельсія, 
що допомагає гемостазу, але сприяє тепловому 
навантаженню прилеглих тканин і, отже, викли-
кає більше больових відчуттів і дискомфорту в 

післяопераційному періоді та підвищує ймовір-
ність вторинних кровотеч. 

Монополярна радіочастотна абляція про-
водиться проводять шляхом занурення зонда в 
тканину мигдаликів на протязі 3-4 сеансів, з ви-
користанням місцевого знеболення, викликає 
мінімальні больові відчуття в післяопераційно-
му періоді. Метод кобляції базується на перет-
воренні радіочастотної енергії в іонну дисоціа-
цію. Потрібне загальне знеболювання, однак 
операція супроводжується мінімальною терміч-
ною травматизацією тканин (температура сягає 
від 40С до 70С), характеризується помірним 
відновним періодом і меншою частотою вто-
ринних ускладнень. Одна з найсучасніших хіру-
ргічних процедур трансоральна роботизована 
радикальна тонзилектомія виконується з вико-
ристанням робот-асистованої хірургічної систе-
ми «da Vinci». Це мінімально інвазивна хірургія, 
з високим ступенем точності і безпеки, викорис-
товується переважно для лікування пухлин миг-
даликів, однак, потребую забезпечення досить 
коштовним обладнанням і на даний час не пред-
ставлена в Україні. 
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УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННЯ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ 
 

На сьогодні тонзилектомія є однією з 
найпоширеніших операцій в оториноларинголо-
гії. Частка виконання тонзилектомій досягає до 
20% від усіх хірургічних втручань. Проте, вико-
нання тонзилектоміі пов'язане з такими можли-
вими ускладненнями, як первинна і вторинна 
кровотеча, інфекції, набряк язика, травма язико-
глоткового нерва, сонної артерії, підшкірна ем-
фізема обличчя і шиї, пневмомедіастінум і пне-
вмоторакс.  

Найбільш частим ускладненням тонзиле-
ктомії, що потребує особливої уваги, є переопе-
раційна кровотеча. В цілому, повідомлення з 
різних клінік і країн відносно виникнення кро-
вотеч після тонзилектомії сильно відрізняються. 
У дослідженні (Windfuhr J.P., 2015) серед 2 137 
прооперованих пацієнтів кількість епізодів кро-
вотечі склала 111 (5,2%). В інших спостережен-
нях післяопераційний кровотеча спостерігається 
частіше – у 6,5% (Seehafer M., 2001) і 7,5% 
(Attner P., 2009) оперованих хворих. За даними 
анкетування проведеного у Австрії (Sarny S., 

2011) приблизно 100 пацієнтів (24,6% з 407) 
вказали на епізоди післяопераційної кровотечі, 
але тільки 79 з них (19,4% з 407) були зареєст-
ровані в лікарні. Sarny S. (2011) робить висно-
вок, що частота кровотечі значно вище, ніж по-
відомляється і сильно пов'язана з визначенням 
дизайну досліджень. 

Різні види кровотеч після тонзилектомії 
можуть бути класифіковані: за характером су-
дини, що кровоточить – артеріальна, венозна, 
паренхіматозна кровотеча; за часом виникнення 
– інтраопераційна, рання (в перші кілька годин), 
пізня (через кілька днів); за ступенем кровотечі 
(слабка, помірна, профузна). Так як не існує 
єдиної стандартизованою класифікаціі видів 
кровотеч, це призводить до значних коливань 
показників частоти кровотеч у різних дослі-
дженнях, що проводяться різними авторами. 

Існує багато факторів ризику, серед яких 
виділяють вік і стать пацієнта, техніку і трива-
лість самої операції, досвід хірурга, обсяг інтра-
операційної крововтрати, методи інтраопера-
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ційного гемостазу, підвищений артеріальний 
тиск, супутні захворювання верхніх дихальних 
шляхів, застосування нестероїдних протизапа-
льних засобів та глюкокортикостероїдів, вибір 
між місцевим і загальним знеболюванням. Так, 
за даними Національного проспективного дос-
лідження результатів тонзилектомії, опубліко-
ваного Королівської колегією хірургів Великоб-
ританії, найменший ризик вторинної післяопе-
раційної кровотечі (1,7%) спостерігалися після 
звичайної інструментальної техніки тонзилек-
томії; видалення мигдаликів з моно- або біполя-
рної коагуляцією судин супроводжувалось збі-
льшенням частоти післяопераційної кровотечі 
(2,9-2,7% відповідно). Ймовірність ризику вто-
ринної післяопераційної кровотечі при тонзиле-
ктомії методом кобляції займає середнє поло-
ження між холодними методами та електрокоа-
гуляцією.  

Окрім кровотечі, існує перелік і інших 
можливих ускладнень. При тонзилектомії про-
ходження голкою інфікованої тканини мигдали-
ка може призводити до поширення інфекції в 
навколишні тканини і сприяти виникненню за-

пальних процесів у корені язика, м’якому підне-
бінні, парафарингеальному просторі, призводи-
ти до флегмони дна порожнини рота, флегмони 
шиї, медіастиніту. У літературі описано трохи 
більше 30 випадків розвитку підшкірної емфізе-
ми після тонзилектомії (Panerari A.C., 2005). 

Вивчення летальності, пов'язаної з тонзи-
лектомією, показало, що на 261 273 тонзилекто-
мій, зроблених в 63 ЛОР-установах СРСР, було 
26 (1: 10 000) смертей. У зарубіжній практиці 
летальні випадки мають місце частіше (4,5: 10 
000), що пов'язується із застосуванням головним 
чином загального наркозу, з виникненням кро-
вотеч, аспіраційних бронхолегеневих усклад-
нень і ін. За даними (Goldman J.L., 2013) леталь-
ні випадки класифікували як пов'язані з меди-
каментами (22%), легеневі і кардіореспіраторні 
чинники (20%), кровотечі (16%), періопераційні 
події (7%), прогресування основного захворю-
вання (5%) та нез'ясовні (31%). Необхідні пода-
льші дослідження для зменшення рівня перео-
пераційних ускладнень та зменшення кількості 
летальних випадків при виконанні тонзилекто-
мії. 
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ХАРАКЕРИСТИКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ И ГРИБОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ КУПАЛЬНЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ, К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И АНТИМИКОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ 
 

Воспалительные заболевания околоносо-
вых пазух занимают одно из ведущих мест в 
структуре заболеваний верхних дыхательных 
путей. Характер и течение инфекционного про-
цесса во многом определяется видом возбудите-
ля и его патогенности. Острый синусит является 
наиболее частым осложнением острой респира-
торной вирусной инфекции (5-10%) Наиболее 
часто высевается в содержимом пазух кокковая 
флора. В последнее время наблюдается рост 
удельного веса условно-патогенных бактерий в 
качестве возбудителя воспаления при острых 
синуситах. При этом для острых синуситов, в 
отличие от хронических, характерна монофлора. 
Безусловная роль в первичном повреждении 
слизистой оболочки ОНП отводится респира-
торным вирусам, которые выявляются в полости 
носа и ОНП более чем в 50% больных острыми 
гнойными синуситами. 

Значительное увеличение числа острых 
синуситов отмечается в период вспышки (эпиде-
мии) гриппа, ОРВИ, что имеет место в зимний 
период года. Особый интерес вызывают ежегод-
ные вспышки острых риносинуситов, преимуще-
ственно гаймороэтмоидитов, у отдыхающих в 
летний купальный период в курортной местно-
сти, в частности в г. Одессе и Одесской области. 
Наши наблюдения проводились на протяжении 
более 10лет. В ходе нашей работы проводилось 
выделение и идентификация штаммов микроор-
ганизмов, которое необходимо, в том числе, для 
определения чувствительности к антибиотикам и 
антимикотикам для разработки и включения в 
схему лечения адекватной антимикробной и ан-
тимикотической терапии. С учетом того, что 
большинство микроорганизмов было изолирова-
но в составе многокомпонентных ассоциаций, 
определение чувствительности к антимикробным 
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препаратам проводили на уровне выделенного 
микробного ценоза. Хотя по классической мето-
дике необходимо проводить индивидуальное ис-
следование каждого отдельного штамма, в ре-
альности в составе ассоциаций зачастую проис-
ходит общее повышение резистентности за счет 
взаимной ингибиции ферментов (например, пе-
нициллиназы).  

 Выделенные от больных микробные ас-
социации проявляют различную чувствитель-
ность к антибиотикам. Наиболее эффективной 
оказалась группа цефалоспоринов. К ним чувст-
вительными были 457 ассоциаций. К хинолонам 
чувствительными были 320 ассоциаций.  

 Параллельно с изучением чувствительно-
сти к антимикробным препаратам бактериаль-
ных штаммов изучали чувствительность изоли-
рованных штаммов грибов к антимикотикам.  

Анализ приведенных данных не выявил 
достоверных различий по чувствительности к 
антимикотическим препаратам штаммов, изоли-
рованных от пациентов исследуемой и группы 
сравнения. 

Отмечена тенденция повышения чувстви-
тельности у плесневых грибов к препаратам ит-

раконазолу и амфотерицину Б, у грибов рода 
Candida к антимикотику полиеновой группы – 
нистатину. 

Выводы 
1. Таксономический спектр исследован-

ных бактериальных штаммов, изолированных от 
больных купальными риносинуситами, был 
представлен 6 родами бактерий: Staphylococcus, 
Streptococcus, Escherichia, Klebsiella, Proteus и 
Providencia, микрофлора группы сравнения ха-
рактеризовалась тенденцией меньшего видового 
разнообразия: в ходе исследований не было вы-
явлено представителей 3-х родов микроорга-
низмов: Proteus, Klebsiella и Дрожжи.  

2. Штаммы микроорганизмов, выделен-
ные от больных купальными риносинуситами, 
наиболее чувствительны к группе цефалоспори-
нов и хинолонов, наименее чувствительны к 
группе макролидов. 

3. От больных купальными риносинуси-
тами выявлен высокий процент выделения 
плесневых грибов Aspergillus niger – домини-
рующий вид. 

4. Большинство штаммов плесневых гри-
бов были чувствительны к итраконазолу. 
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СУБЛИНГВАЛЬНАЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ  
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТАХ И НАЗОФАРИНГИТАХ 

 
Расширяя наши познания о роли атопии в 

воспалительных реакциях слизистой оболочки, 
ассоциированной с лимфоидной тканью 
(MALT), исследователи рекомендуют шире 
прибегать к аллерген-специфической иммуноте-
рапии (АСИТ) при аллергических заболеваниях. 

Цель исследования – обобщить наш опыт 
по оптимизации консервативного лечения ал-
лергического ринита (АР) и хронического назо-
фарингита (ХНФ) методом АСИТ.  

Пациенты и методы исследования 
Клинико-лабораторному обследованию в 

динамике подвергнуто 109 детей в возрасте от 4 
до 14 лет. После клинического, аллергологиче-
ского и иммунологического обследования выяс-
нилось, что у 45 детей из 109 имеются хрониче-
ский назофарингит и круглогодичный перси-
стирующий аллергический ринит (КПАР) и се-
зонный интермиттирующий аллергический ри-
нит (СИАР), у 32 – хронический назофарингит, 

гипертрофия глоточной и небных миндалин, 
КПАР и СИАР, у 32 – хронический назофарин-
гит, рецидивирующий тонзиллит и КПАР и 
СИАР. При проведении кожно-аллергического 
тестирования выяснилось, что у 40 детей была 
гиперчувствительность к аллергенам домашней 
пыли, у 18 – к пыльцевым аллергенам, у 32 – к 
пылевым и пыльцевым аллергенам, у 19 – к пы-
левым, пыльцевым, эпидермальным и пищевым 
аллергенам. 

АСИТ проведена всем 109 обследован-
ным, причем 12 детей иммунотерапию получали 
после хирургической санации хронической па-
тологии лимфаденоидного глоточного кольца 
глотки. Мы использовали отечественные диаг-
ностические и лечебные аллергены производст-
ва ООО «Иммунолог» (Винница). Для сублин-
гвальной АСИТ использовали драже с бытовы-
ми аллергенами (клещи домашней пыли и перо 
подушки) и с индивидуально подобранными 
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аллергенами капли на водно-глицериновой ос-
нове для сублингвального введения. 

По окончании основного курса лечения 
АСИТ, перед переходом на поддерживающую 
схему (около 9 месяцев) значительно улучши-
лось общее состояние детей, повысился аппетит, 
дети прибавили в массе. Наблюдалось улучше-
ние эндоскопической картины ВДП: нормализо-
валась окраска слизистой оболочки полости но-
са, носоглотки и ротоглотки, отек носовых ра-
ковин и аденоидной ткани разрешился или зна-
чительно уменьшился. Результаты лечения оце-
нивали также по показателям клеточного и гу-
морального иммунитета, фагоцитарной реакции 
периферической крови, а также на основании 
данных аллергоконтроля в динамике – до и по-

сле проведенной АСИТ. Клинико-лабораторная 
оценка результатов АСИТ к концу лечения по-
казала, что у 71,3% больных получены отлич-
ные и хорошие результаты, у 24,4% – удовле-
творительные, у 4,3% – без изменений.  

Через 1 год проведен анализ частоты хи-
рургического лечения у этих детей: аденотомия 
произведена 4 пациентам, аденотомия и тонзил-
лотомия – 5, аденотомия и тонзиллэктомия – 3.  

 
Заключение 
Из 109 детей с патологией лимфаденоид-

ного глоточного кольца оперативное вмеша-
тельство выполнено 12 (11,0%) больным, ос-
тальным 96 (89,0%)  проведено лечение АСИТ с 
хорошим клиническим результатом. 
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НАШ ОПЫТ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ДАКРИОЦИСТИТАМИ 

 
Эффективное лечение больных с дакрио-

циститами (ДЦ) остается сложной задачей, по-
скольку это заболевание относится к компетен-
ции офтальмологов, и они первыми приступают 
к консервативному лечению или проводят дак-
риоцисториностомию (ДЦР) преимущественно 
наружным доступом. В то же время риногенные 
аспекты индуцированной патологии слезоотво-
дящих путей (СОП) общепризнанны и способны 
стать причиной рецидивирования, развития ос-
ложнений и неэффективности хирургического 
лечения (Гарюк Г.И., Самусенко С.А., 2015). 
Это неизбежно приводит к удлинению и сниже-
нию эффективности медицинских маршрутов 
пациентов, в результате чего они либо обраща-
ются сами, либо направляются к отоларингологу 
офтальмологами в поздние сроки с осложне-
ниями, после повторных курсов неэффективно-
го бужирования или ранее проведенных ДЦР 
наружным доступом. 

Среди всех ДЦ доля посттравматической 
этиологии составляет 18-23% (Калиновский 
В.А. и соавт., 2003, Шилов М.В. 2004). Их 
структура неоднородна : при травмах срединной 
зоны лица повреждения СОП составляют от 7 
до 16%, неэффективные повторные манипуля-
ции и хирургические вмешательства (в т.ч. по-
лости носа и придаточных пазух) приводят к 
вторичному рубцеванию и стенозированию, а 

ДЦ переходит в разряд посттравматических ят-
рогенных в 4,25% случаев (Белоглазов В.Г., Чи-
ненов И.М. 2004,Черкунов Б.Ф.2001). Несмотря 
на большую историю вопроса и накопленный 
клинический опыт, многие аспекты хирургиче-
ского лечения ДЦ далеки от разрешения. Обсу-
ждается целесообразность выбора метода опе-
ративного вмешательства в зависимости от ва-
риантов изменения слезного мешка (Карпищен-
ко С.А., Кузнецова Н.Ю., 2008), эффективность 
эндоскопической эндоназальной ДЦР по J. Olver 
(Ободов В.А., 2009), P.J. Wormald (Щурук А.З. и 
соавт., 2018), Белоглазову В.Г. (Малиновский 
Г.Ф. 2002). Дискутируется возможность и эф-
фективность отказа от стентирования (Grigiri 
Smirnov et al 2006), целесообразность пластиче-
ского формирования дакриостомы (Атькова 
В.Л., Краховицкий Н.Н., 2013), сроков и объе-
мов коррекции внутриносовых структур, такти-
ки послеоперационного ведения больных. 

Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей контингента больных с 
посттравматическими ДЦ, обратившимися и 
направленными на лечение к отоларингологу, 
тактики их хирургического лечения и послеопе-
рационного ведения по материалам Коммуналь-
ного некоммерческого предприятия «Городская 
клиническая больница № 30» Харьковского го-
родского совета.    
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За период с 2010 по 2018 гг. под наблю-
дением находился 91 пациент в возрасте от 5 лет 
до 81 года с диагнозом хронический рецидиви-
рующий дакриоцистит. Мужчин было 25, жен-
щин – 56, что соответствует данным литературы 
и подтверждает корректность обследуемых 
больных. Пациенты в возрасте до 50 лет соста-
вили 28,6% (26 человек), от 50 до 80 лет – 64,8% 
и до 10 лет – 10 детей. Анамнез заболевания до 
года установлен у 30 больных (33%), до 5 лет – 
35,8% случаев, свыше 5 лет – у 25 больных 
(27,5%). ДЦ после травм различных видов и 
степени тяжести имели место у 37 пациентов 
(40,6%) , на фоне и после повторных врачебных 
манипуляций (бужирование, операции на при-
даточных пазухах носа и ранее произведенных 
ДЦР) – у 54 больных (59,3%), составив 23, 11 и 
25 случаев соответственно. 33 больных были 
направлены на хирургическое лечение офталь-
мологом, 27 пациентов прошли курс лечения у 
офтальмолога непосредственно перед поступле-
нием в клинику и 9 больным в ближайшем пе-
риоде была вскрыта флегмона слезного мешка. 

Все пациенты предъявляли жалобы на 
слезотечение, припухлость у внутреннего угла 
глаза, различной степени выраженности гипе-
ремию кожи (71,4%), гнойные выделения при 
надавливании на медиальный угол глаза 
(37,4%). У 18 больных течение заболевания ос-
ложнилось постожоговой деформацией век, 
рубцовым изменением верхнего века с перехо-
дом на скат носа, деформацией наружного носа, 
оскольчатым переломом костей носа, формиро-
ванием в области ската носа некротической по-
лости на фоне остеопороза, заращением слезной 
точки, массивными синехиями в полости носа, 
заболеванием крови (миелолейкоз). 

В план обследования входило зондирова-
ние слезно-носовых каналов с последующим 
контрастированием водорастворимым контра-
стом (триомбраст) и проведение рентгеногра-
фии и (или) СКТ, что позволило определить ло-
кализацию, размеры и состояние слезного меш-
ка и СОП. Так, дилятация слезного мешка раз-
личной степени выявлена у 41 больного, нали-
чие конкрементов в нем – в 4 случаях, стеноз 
слезных канальцев у 10 пациентов, флегмоноз-
ный дакриоцистит – в 5 случаях и сочетанная 
посттравматическая деформация лицевого ске-
лета – у 8 больных. Дислокация слезного мешка 
имела место в 23,1% случаев (21 пациент). Всем 
больным на этапе обследования проводилась 
оптическая ригидная риноскопия. Установлено 
значимое искривление носовой перегородки 
(34,1%), гипертрофия носовых раковин (26,3%), 
синехии полости носа (24,3%), хронический ри-
носинусит в стадии обострения или нестойкой 

ремиссии (20,9%). Последней категории боль-
ных на первом этапе проводилась санация ППН 
и антибактериальная терапия. 

Операции выполнялись под общим эн-
дотрахеальным наркозом с использованием се-
ворана или местной инфильтрационной анесте-
зией с внутривенной седацией. Выбор анасте-
зиологического пособия выполняли с учетом 
возраста больного, сопутствующей соматиче-
ской патологии, предполагаемого объема опера-
тивного вмешательства (необходимости коррек-
ции внутриносовых структур, рассечения сине-
хий и рубцов и др.). 

Планируя ДЦР по эндоназальной методи-
ке, за основу брали классическую операцию 
Веста-Бокштейна, однако проводили коррекцию 
выполнения основных этапов (резекция слизи-
стой оболочки полости носа, резекция костной 
стенки, покрывающей слезный мешок и резек-
ция внутренней стенки слезного мешка) с уче-
том комплекса индивидуальных факторов, оп-
ределяющих особенности заболевания. Все опе-
рации выполнены с применением радиоволно-
вой энергии и шейверной системы. 

Коррекция внутриносовых структур про-
водилась одномоментно как первый этап опера-
ции ДЦР. Рассечение синехий выполнено в 12 
случаях, подслизистая (частичная) резекция но-
совой перегородки произведена 53 больным, 
удаление гипертрофированных участков перед-
них отделов средней носовой раковины произ-
ведено в 39 случаях, удаление костных секвест-
ров – у 6 больных. П-образный разрез слизистой 
оболочки основанием книзу производился кпе-
реди от средней носовой раковины или после 
частичной резекции ее переднего конца (в соот-
ветствии с данными обследования о расположе-
нии слезного мешка) аппаратом Surgitron-120 с 
использованием радиоволновой энергии в ре-
жиме резание и коагуляция. Строго выдержива-
ли рекомендованные размеры (не менее 10х6-10 
мм) и моделировали лоскут так, чтоб он без 
труда мог быть отведен книзу. В 10 случаях на 
фоне посттравматических изменений и флегмо-
нозного ДЦ выкроить лоскут не удалось – было 
произведено иссечение лоскута, как этап фор-
мирования «простой ДЦР». Далее шейверной 
системой в лобном отростке верхней челюсти и 
в слезной кости формировали «окно» соответст-
вующее размерам лоскута слизистой оболочки. 
Зондированием слезного мешка уточняли раз-
меры, положение, при необходимости проводи-
ли коррекцию костного окна. Вскрытие слезно-
го мешка сопровождалось аспирацией содержи-
мого, формированием П-образного лоскута ос-
нованием книзу и последующей пластикой ри-
ностомы или иссечением стенки слезного мешка 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 94 

(22 больных). П-образный лоскут слизистой по-
лости носа укладывали к образованной рино-
стоме и фиксировали с помощью шва. В боль-
шинстве случаев применение радиоволны по-
зволяет практически бескровно выкроить лос-
кут, легко занимающий нужное положение и не 
нуждающийся в фиксации. На завершающем 
этапе зондом Боумена №3 производили зонди-
рование преимущественно через нижнюю слез-
ную точку (у 14 пациентов выполнена пластика 
нижней слезной точки) промывание СОП анти-
септиками и (или) тобрадексом, проводили ка-
тетеризацию с фиксацией в полости носа либо 
стентированием силиконовой нитью (биканали-
кулярное в 19,8% случаев). Показанием для ка-
тетеризации и стентирования были травма сре-
динной зоны лица с наличием деформации ко-
стных структур, синехии в полости носа, пре-
дыдущие ДЦР. Возраст больных старше 50 лет 
при невыполнении корригирующих операций на 
носовой перегородке. Катетеризация выполнена 
у 68 больных. Через 2-4 дня производилась сме-
на катетера на нить эпилон № 4. Соответственно 
срокам репарации ( Атькова Е.Л. и соавт. 2008) 
стент удаляли в сроки от 6 до 14 суток. Если 
стентирование не проводилось, в первые 7 дней 
ежедневно выполняли эндориноскопический 
туалет полости носа и риностомы с удалением 
фибринозных налетов и санацией. Операцию 
заканчивали установкой в полости носа у ДЦР 
тампона Merocel, который удаляли на вторые 
сутки после операции. 

В результате описанной тактики стойкое 
отсутствие слезотечения и рецидивов в сроки от 1 
до 10 лет получено у 79 больных (86,8%), рецидив 
заболевания и распространение процесса на слез-
ный мешок противоположного глаза развился у 8 
пациентов (8,8%). Единичные рецидивы за время 
наблюдения, купировавшиеся на фоне консерва-
тивного лечения, имели место у 4 больных. 

Таким образом, больные с посттравмати-
ческими ДЦ – неоднородная группа сложных в 
тактическом отношении пациентов с наличием 
и индивидуальным сочетанием различных фак-
торов (анамнеза, изменения архитектоники по-
лости носа, последствий проведенного ранее 
лечения и др.). Отоларинголог, как правило, 
привлекается к лечению таких больных в более 
поздние сроки, когда предыдущие неэффектив-
ные манипуляции способны значительно ухуд-
шить перспективы эндоназальной эндоскопиче-
ской ДЦР. Основываясь на классических опера-
тивных методиках, целесообразно разрабаты-
вать тактику хирургического лечения больных с 
посттравматическими ДЦ индивидуально для 
каждого этапа в соответствии с навыками врача 
и имеющимся оборудованием. Для эффективно-
го наложения ДЦР определяющими являются 
размеры лоскута слизистой оболочки, отсепаро-
ванного на первом этапе, соответствие размеров 
и положения костного «окна» лоскуту слизи-
стой оболочки, расположение слезного мешка, 
отсутствие «карманов» слезного мешка после 
наложения риностомы. При выполнении этих 
условий эффективность операций с формирова-
нием лоскута, пластикой риностомы со стенти-
рованием и формированием «простой ДЦР» 
практически одинаковы. Использование радио-
волновой энергии и шейверной системы значи-
тельно облегчает выполнение этапов операции, 
снижает кровоточивость, ограничивает проти-
вопоказания и способствует лучшему протека-
нию репаративных процессов. Больные с забо-
леванием СОП, и, в частности, ДЦ, должны 
быть консультированы отоларингологом на 
раннем этапе планирования лечения. Изложен-
ное выше обосновывает актуальность разработ-
ки индикаторов качества оказания медицинской 
помощи пациентам с комплексной ЛОР-
патологией. 
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Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

НОВІ РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОЛОВИ ТА ШИЇ –  
ВПЛИВ ІМУНОТЕРАПІЇ 

 
Вступ. Плоскоклітинний рак голови та 

шиї (ПРГШ) – це гетерогенна група пухлин вер-
хнього травного та дихального тракту, що у 
структурі захворюваності на рак у світі посідає 
7 місце. Ранні стадії ПРГШ добре піддаються 
хірургічному та променевому лікуванню. Реци-

дивний або метастатичний ПРГШ асоційовані з 
поганим прогнозом та медіаною загальної ви-
живаності у 10 місяців. У таких пацієнтів найча-
стіше у світі першим етапом застосовують про-
токол EXTREME. Віднедавна, US FDA схвалила 
інгібітори PD-1/PD-L1для пацієнтів із рецидив-
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ним або метастатичним ПРГШ у випадку про-
гресії під час або після застосування системної 
терапії на основі препаратів платини. Відповідні 
рекомендації наявні у NCCN v.2.2018.  

Матеріали і методи. Метою нашого до-
слідження було оцінити профіль безпеки нового 
методу лікування, особливості його застосуван-
ня серед пацієнтів із ПРГШ на основі аналізу 
літературних даних.  

Результати дослідження. Основними 
маркерами відповіді на імунотерапію є PD-L1 
експресія, наявність HPV, IFN score, мікросате-
літна нестабільність (MSI)та неоантигенна про-
дукція. Експресія PD-L1 при ПРГШ наявна у 50-
60% випадків, однак не має прогностичного 
значення. Оцінка IFN-γ у 6 генах (IDO1, 
CXCL10, CXCL9, HLA-DRA, STAT1, IFNG) 
ПРГШ є потенційним прогностичним імунним 
маркером, який асоційований із кращою загаль-
ною відповіддю на лікування, виживаністю без 
прогресування та загальною виживаністю. Се-
ред ПРГШ зростає щорічно частка із HPV-
позитивним статусом, що збільшує раціональ-
ність застосування імунотерапії. Імплементація 
протоколу EXTREME, що передбачає застосу-
вання 5-фторурацилу, цисплатину або карбоп-
латину та цетуксимабу збільшує загальну вижи-

ваність у середньому до 10 місяців. Поряд з 
першою лінією препаратів застосування такса-
нів і метотрексату не дає значного покращення 
результатів. Частота відповіді на лікування при 
імунотерапії ПРГШ складає 13-18%, повний 
регрес зустрічається у 5-7%. Водночас у 82% 
пацієнтів, які відповіли на терапію, подальша 
відповідь сягає у середньому 6 місяців і більше 
(від 2,4 до 27,7 місяців). Побічні ефекти вини-
кають у 60-70% пацієнтів, хоча 3-4 ступеня важ-
кості лише у 9-17% та добре корегуютьсяліку-
ванняю. Найчастішими ускладненнями у паціє-
нтів з ПРГШ є гарячка, гіпотиреоїдизм, нудота, 
підвищення аспартатамінотрансферази та діа-
рея.  

Висновки. PD-1/PD-L1 інгібітори стали 
наріжним каменем у лікуванні метастатичного 
та рецидивного ПРГШ, оскільки тривалий час 
не було препаратів другої лінії терапії. Імуноте-
рапія має добрий профіль токсичності та добре 
переноситься такими пацієнтами у порівнянні із 
препаратами першої лінії. Водночас загальна 
частота відповіді залишається на рівні 13-18%, 
що вказує на необхідність пошуку комбінацій з 
іншими препаратами, прицільного відбору пока-
зів до застосування, подальшого вивчення сиг-
нальних маркерів прогнозу. 
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ГІПЕРТРОФІЯ МИГДАЛИКІВ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ  
У ПОЄДНАННІ З ПАТОЛОГІЄЮ ВУЗДЕЧОК ЯЗИКА ТА ГУБ У ДІТЕЙ 

 
Гіпертрофія глоткового та піднебінних 

мигдаликів нерідко поєднуються. Аденоїдні ве-
гетації і гіпертрофія піднебінних мигдаликів II-
III ступеню в більшості випадків вимагають хі-
рургічного лікування. Такі структурні порушен-
ня в порожнині рота і його переддвер’я, як па-
тологічно змінена вуздечка губ і язика, в дитя-
чому віці зустрічається майже у кожної 5 дити-
ни. Проведення пластики вуздечок порожнини 
рота частіше виконується у дітей у віці від 3 до 
8 років. Тривалий ротовий тип дихання, обумо-
влений носовою обструкцією, в ранньому дитя-
чому віці призводить до порушення прикусу. 
Патологія вуздечок переддвер’я і порожнини 
рота також сприяє формуванню стійкого рото-
вого типу дихання, порушує фонетику мови і є 
однією з причин порушення прикусу у дітей. І, 
таким чином, ці 2 патологічних чинника почи-

нають діяти в комплексі з ефектом кумуляції 
негативного впливу. 

Вивчення архівів історій хвороби дитячих 
відділень: хірургічної стоматології та ЛОР-
відділення показали, що операції на лімфоглот-
ковому кільці і пластика вуздечок губ і язика 
проводилися в плановому порядку з невеликою 
часовою розбіжністю. 

Мета дослідження: забезпечення мож-
ливості одномоментного хірургічного лікування 
дітей з гіпертрофією мигдаликів лімфоглотково-
го кільця, що супроводжуються наявністю ано-
мальних вуздечок губ і язика. 

Матеріали і методи дослідження. Об-
стежено 12 дітей у віці від 4 до 8 років (5 хлоп-
чиків і 7 дівчат) з гіпертрофією мигдаликів лім-
фоглоткового кільця, що супроводжуються ная-
вністю вуздечок губ і (або) язика, яким в умовах 
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дитячого ЛОР-відділення проведено комплексне 
хірургічне лікування: аденотонзилотомія з од-
номоментною пластикою коротких вуздечок 
язика і губ. Аденотомія виконувалася з викорис-
танням мікродебридера під ендоскопічним кон-
тролем. Тонзилектомія забезпечувалася петлею 
Бахона і з використанням конхотому. Пластика 
вуздечок проводилася за методом Дифенбаха. 

Результати та їх обговорення. Вада ро-
звитку вуздечки верхньої губи характеризува-
лась нетиповим прикріпленням її ніжки. У 4 
(33%) спостерігали непроникаючу форму ано-
малії (без вплетіння ніжки вуздечки в міжальве-
олярний шов). У 2 (17%) – проникаюча форма. 

Порок розвитку вуздечки язика проявляв-
ся зменшенням її довжини і нетиповим місцем 
прикріплення «ніжок», а так само зміною її то-
вщини. У 8-ми пацієнтів (67%) порок розвитку 
вуздечки язика мав I-й варіант – прикріплення 
до верхівки язика і тканинам дна ротової поро-
жнини допереду від під'язичних сосочків. У 4-х 
(33%) порок розвитку вуздечки язика по II-му 

варіанту – прикріплення до верхівки язика і аль-
веолярного відростка. 

При короткій вуздечці язика виявляли по-
рушення змикання губ у 7 дітей (58%); пору-
шення рухів язика при облизування губ по колу 
– у 4 дітей (33%); порушення рухів язика до кін-
чика носа – у 9-ти дітей (75%). У 7 дітей (58%) 
виявляли порушення фонетики при вимові де-
яких звуків, а у 5-ти (42%) відзначена патологія 
розвитку прикусу. У 4-х дітей (33%) з аденоїдні 
вегетації III-го ступеня спостерігали комбінова-
ну гіпертрофію піднебінних мигдалин III-го 
ступеня. Всім пацієнтам проводилося хірургічне 
лікування: аденотонзилотомія і френолупласти-
ка. Ні в одному з наших спостережень не спо-
стерігалося ускладнень. Ведення післяоперацій-
ного періоду не виходило за межі стандартів, що 
пред'являються після тонзилотомії і аденотомії. 
Своєчасне одномоментне комплексне лікування 
підвищує ефективність відновлення носового 
дихання, сприяє поліпшенню результативності 
занять з логопедом по корекції фонетики мови. 

 
© Н.Б. Сонник, А.Г. Подовжний, С.В. Зачепіло, А.В. Лобурець, 2018 
 
 
 

 
 

Г.Є. ТІМЕН, М.І. БЕЗЕГА, А.В. ЛОБУРЕЦЬ (КИЇВ, ПОЛТАВА; УКРАЇНА) 

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ, 
УСКЛАДНЕНИМ МАСТОЇДИТОМ 

 
Гострий мастоїдит є розповсюдженим за-

хворюванням в оториноларингологічній прак-
тиці. В переважній більшості випадків вин є 
вторинним – ускладненням гострого середнього 
отиту. Останній же є досить поширеним захво-
рюванням, особливо у дитячому віці, має сезон-
ність і, в основному, пов’язаний із підвищенням 
рівня вірусних захворювань.  

Більшість досліджувачів вважають віруси 
основною етіологічною причиною гострих се-
редніх отитів, ускладнених мастоїдитом 
(ГСОУМ), що підтверджується імунофлюорис-
центними та іншими методами дослідження, які 
виявляють в основному віруси грипу, парагри-
пу, аденовіруси. Інші надають вірусам роль пус-
кового механізму із майбутнім можливим приє-
днанням бактеріальної флори.  

Мета дослідження: підвищення ефектив-
ності лікування хворих на гострий середній 
отит, ускладнений мастоїдитом шляхом засто-
сування розроблених та впроваджених модифі-
кованих консервативних та хірургічних методів 
лікування. 

В період з 2008 по 2016 роки, було обсте-
жено та проліковано 173 пацієнта хворих на го-
стрий середній отит, ускладнений мастоїдитом. 
Серед них було 84 (48,56%) чоловіків та 89 
(51,44%) жінок.  

 1 група (основна) – 81 хворий на 
ГСОУМ, яких лікували по модифікованому 
протоколу, запропонованому нами, була поділе-
на на 2 підгрупи: («1а») та («1б»). Пацієнти під-
групи «1а» отримували традиційне консервати-
вне лікування з включенням місцевого і систем-
ного противірусного препарату протефлазід (ін-
дуктор інтерферону з імунотропною активніс-
тю). Їм також проводилось короткочасне шун-
тування барабанної порожнини. Пацієнтам підг-
рупи «1б», окрім лікування, призначеного групі 
«1а», виконували тунельну антротомію, а при 
необхідності – модифіковану антромастоїдото-
мію з шунтуванням. 

2 група (порівняння) – 92 хворих на 
ГСОУМ, яким застосовували традиційні консе-
рвативні та хірургічні методи лікування; поді-
лена на 2 підгрупи («2а») та («2б»). Пацієнти 
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підгрупи «2а» отримували традиційне консерва-
тивне лікування і парацентез барабанної пере-
тинки. Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікуван-
ня, призначеного хворим підгрупи «2а», вико-
нували типову антромастоїдотомію за Шварце.  

Пацієнтам 1-ї, групи, в комплексну тера-
пію ГСОУМ додатково призначали препарати, 
що мають імуномодулюючу та противірусну 
дію. В залежності від особливостей надання ме-
дичної допомоги пацієнти в межах груп були 
додатково поділені на підгрупи: 1-а – лікування 
проведено без хірургічного втручання. В них 
застосовували лише шунтування барабанної 
перетинки; 1-б – проводили хірургічне втручан-
ня – ендоскопічну тунельну антротомію, або 
модифіковану антромастоїдотомію з дренуван-
ням.  

Під час хірургічного втручання відновлю-
вали прохідність антро-тимпанального співустя. 

Воно розширювалось до отримання позитивної 
пневматичної проби: повітря починали вільно 
проходити через нього. 

При проведенні комплексного лікування 
хворих на ГСОУМ, були розроблені критерії 
переходу від консервативної до хірургічної так-
тики (клінічні, комп’ютерно-томографічні, ла-
бораторні). Перед вибором тактики лікування 
ГСОУМ необхідно проводити КТ-дослідження, 
яке дає можливість визначити наявність збере-
ження аттико-антрального сполучення.  

Проведене клінічне дослідження показа-
ло, що комплексне застосування противірусної 
терапії пацієнтам з ГСОУМ, що перенесли ту-
нельну ендоскопічну антротомію або модифіко-
вану антромастоїдотомію з шунтуванням, має 
позитивний клінічний результат і може бути 
рекомендовано до застосування в практиці ліка-
рів оториноларингологів. 

 
© Г.Є. Тімен, М.І. Безега, А.В. Лобурець, 2018 
 
 

 
 
 

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, И.И. САПИЖАК, С.П. ЧУБКО (КИЕВ, УКРАИНА)  

СРЕДИННЫЕ КИСТЫ ШЕИ 
 

Срединные кисты шеи, или кисты щито-
подъязычного протока, образуются во время 
эмбриогенеза в результате нарушений процес-
са опускания щитовидной железы из области 
корня языка в область передней поверхности 
шеи. 

Под нашим наблюдением находилось 56 
детей со срединными кистами шеи в возрасте от 
4 до 17 лет. 

Распределение больных по территориаль-
ному признаку было следующим: г. Киев – 19 
больных, Киевская обл. – 10, Сумская обл. – 4, 
Черкасская обл. – 2, Житомирская обл. – 2, Пол-
тавская обл. – 4, страны СНГ – 3, Ровенская обл. 
– 1, Кировоградская обл. – 2, Винницкая обл. – 
3, Одесская обл. – 1, Запорожская обл. – 2Н , 
Хмельницкая обл. – 1, Тернопольская обл. – 1, 
Черниговская обл. – 1. 

Среди обратившихся больных детей со 
срединными кистами шеи было 29 мальчиков и 
27 девочек. Давность заболевания детей со сре-
динными кистами шеи выглядела следующим 
образом: до 1 мес. – 1 больной, до 3 мес. – 7, до 
6 мес. – 5, до 1 года – 4, больше 1 года – 39. У 8 
больных новообразование на передней поверх-

ности шеи было отмечено родителями с момен-
та рождения, которое потом увеличивалось со 
временем. У остальных 48 больных новообразо-
вание появилось в возрасте от 4 до 6 лет (у 19), в 
возрасте от 7 до 10 лет (у 14) и в возрасте от 11 
до 13 лет (у 11).  

Клинически срединные кисты шеи имели 
округлую форму, были покрыты неизмененной 
кожей, не спаянны с окружающими тканями, 
малоподвижны, безболезненны, при пальпации 
у 19 больных в анамнезе имело место нагноения 
срединных кист шеи. При этом при наружном 
осмотре обычно определялся свищевой ход или 
рубец. Срединные кисты шеи имели локализа-
цию на передней поверхности шеи в области 
проекции подъязычной кости или гортани и 
имели в среднем размеры от 0,2 до 4 см в диа-
метре. 

Лечение больных со срединными кистами 
шеи только хирургическое – иссечение кисты 
или свищевого хода и удаление в комплексе с 
телом подъязычной кости. Это в значительной 
степени снижает риск рецидива. 

Рецидивы отмечены у 4 больных. Эти па-
циенты успешно реоперированы. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, И.И. Сапижак, С.П. Чубко, 2018 
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Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, Т.А. МАЛИШЕВА, І.І. САПІЖАК, В.В. ВАСЛОВИЧ  
(КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ НЕЙРОНАЛЬНИХ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН  
НА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗАВИТКА ПРИ ЗМОДЕЛЬВАНОМУ 

АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ  
(ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 
Метою даної роботи було вивчити ефек-

тивність за допомогою електронної мікроскопії 
дії суспензії нейрональних стовбурових клітин 
при експериментально викликаному аміногліко-
зидному ототоксикозі у морських свинок.  

Експеримент проведено на 40 тваринах 
(статевозрілі морські свинки) вагою 250-600 
грам, які були розподілені на 8 груп, в залежно-
сті від способу та шляху введення НСК. 

Усім тваринам на початку експерименту, 
перед введенням НЕК та по закінченні дослі-
дження проводилось обстеження стану слуху 
методом реєстрації коротколатентних слухових 
викликаних потенціалів (КСВП) та рефлексу 
Preyer. Суспензія нейрональних ембріональних 
клітин вводилась в об’ємі 2 млн. клітин в 0,5 мл 
інтратимпанально та 2 млн. клітин в 0,5 мл су-
бокципітально на 1; 8; и 15-у добу експеримен-
ту. Моделювання ототоксикозу досягалось шля-
хом введення розчину гентаміцину сульфат в 
дозі 100 мг/кг маси тіла. Стан клітин спірально-
го ганглія оцінювали за допомогою електронно-
мікроскопічного дослідження. 

Ступінь демієлінізації, що спостерiгалась 
в мієлінізованих нервових волокнах слухового 
нерва, спірального ганглія (після введення ген-
таміцину сульфат), а також у тварин, яким вво-
дили НЕК на фоні ототоксикозу проводилась із 
застосуванням розробленого нами морфометри-
чного критерію – коефіцієнта відношення тов-
щини мієлінової оболонки до діаметра осьового 
циліндра (деклараційний патент на корисну мо-
дель, 2006) за допомогою морфометричної об-
робки серійних напівтонких зрізів на 
комп’ютерному аналізаторі зображень САІ-
01АВН фірми „SELMI” (Україна) з використан-
ням програмного забезпечення «Кappaopto-
electronics GmbH» (Німеччина) при однаковому 
збільшенні х 800 (об'єктив х40, перехідник х2, 
окуляр х10). Коефіцієнт відношення товщини 
мієлінової оболонки (dМО) до діаметра осьово-

го циліндра (dОЦ) визначався з розрахунку до-
вільно взятих 30 мієлінізованих аксонів на 1 
випадок за формулою: dМО/OЦ. Площа ядра, 
цитоплазми, ядерно-цитоплазматичний індекс 
визначалися з розрахунку 30 довільно взятих 
біполярних нейронів тканини слухового ганглію 
на 1 випадок при збільшенні х 800. 

Висновки. Аміноглікозидний токсикоз, 
змодельований, 14 денним введенням гентамі-
цину морським свинкам, в дозі 100мг/кг ваги, 
порушував функцію слухового аналізатора – 
викликав зниження слуху, що підтверджено да-
ними реєстрації коротколатентних слухових 
викликаних потенціалів та морфологічними да-
ними.  

14-денне введення гентаміцину морським 
свинкам викликає порушення морфо – функціо-
нального стану внутрішнього вуха, мікроцирку-
ляції в судинній смужці. 

Введення НЕК в 1-й день штучно змоде-
льованого аміноглюкозидного ототоксикозу по-
переджало прояви загальної дії та негативного 
впливу на функцію внутрішнього вуха (КСВП). 

Введення НЕК на 8-у добу – супроводжу-
валось лікувальним ефектом, про що свідчать 
порівняння результатів КСВП (p>0,05). 

Вивчена морфологія та імуногістохімія 
завитки, в результаті чого отримана повна інфо-
рмація про характер структурно репаративних 
процесів в Кортієвому органі. 

Таким чином, статистичний аналіз засвід-
чив суттєве зростання показників площі ядер та 
ядерно-цитоплазматичного співвідношення в 
дослідних групах відносно контрольної групи 
порівняння, що узгоджується з проявами поси-
лення білоксинтезуючої функції нейронів, а са-
ме збільшенню кількості еухроматина в ядрі, та 
рибосом і полісомних розеток в цитоплазмі, ви-
явленим на ультраструктурному рівні під впли-
вом НСК в біполярних нейронах спірального 
ганглія лікованих тварин. 
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ПОРАЖЕНИЯ УХА ПРИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
 

Одним из основных критериев аутоим-
мунного поражения внутреннего уха является 
наличие аналогичной сочетанной патологии 
внутренних органов, опорно-двигательной сис-
темы и эффективность применения кортикосте-
роидов и иммунодепрессантов. Как правило, 
оно сочетается системными поражениями со-
единительной ткани, с ревматоидным артритом, 
анкилозирующим спондилитом, васкулитами, 
рецидивирующим полихондритом, узелковым 
периартериитом, болезнью Крона, бронхиаль-
ной астмой. При превышении 10-летнего срока 
заболевания, поражение сенсоневрального ап-
парата встречается почти у 50% пациентов. 

Под нашим наблюдением состоит 18 па-
циентов среднего возраста (20-60 лет) с различ-
ными формами аутоиммунной патологии и по-
ражением слуха. Превалирующим поражением 
слуха у них являлся прогрессирующий ассимет-
ричный двусторонний сенсоневральный компо-
нент, однако, у 12 пациентов из них присутство-
вал смешанный тип тугоухости, который можно 
отнести к параллельно развившемуся атриту 
наковальне-стременного сустава, тимпаноскле-
розу, гидропсу лабиринта, хроническому тубо-
отиту, что сопровождалось выраженным шу-
мом, чувством распирания в ушах. Семейный 
характер тугоухости выявлен у 5 человек. У 4 
больных это сопровождалось меньероподобным 
синдромом, а еще у 5 – несистемными голово-
кружениями. У 7 пациентов с сопутствующим 
ревматоидным артритом диагностированы нев-
рологические осложнения, связанные с пораже-
нием шейного отдела позвоночника в виде ат-
лантоаксиального подвывиха, стеноза позво-
ночного канала, формирования грыж Шморля, 
что усугубляло течение заболевания вертебро-
базиллярной недостаточностью. Аудиологиче-
ское исследование выявляло поражение слуха 
преимущественно на средние и высокие часто-
ты, нередко с нарушением разборчивости речи. 
При наличии кондуктивного компонента, тим-
панометрия выявляла резкое уплощение пика 
кривых, вплоть до тимпанограммы типа «В» (8 
пациентов), отрицательное давление в барабан-
ной полости. Поскольку диагностика аутоим-

мунной тугоухости опирается преимущественно 
на особенности клинической картины, признаки 
прогрессирующей СНТ и наличие ответа на 
применение кортикостероидов и цитостатиков, 
необходим регулярный контроль слуха у данной 
группы пациентов с проведением адекватной 
терапии совместно с врачами ревматолагами. 
Тем более, что выраженная прогрессия тугоухо-
сти наблюдается, как правило, при обострении 
основного аутоиммунного заболевания. В отли-
чие от других форм СНТ, лечение аутоиммун-
ной формы должно проводиться длительно, до 
3-х месяцев. Основными препаратами выбора 
являются глюкокортикоиды, которые назначали 
не «пульс-терапией», а длительно, по снижаю-
щей схеме 2-3 месяца. Одновременно вводили 
их в барабанную полость, что позволяло суще-
ственно снизить кондуктивный компонент, шум 
в ушах. Введением кортикостероидов в бара-
банную полость через евстахиевую трубу дости-
гали уменьшения системной дозы применения 
препаратов, их неблагоприятных эффектов, и 
оказывали целенаправленное воздействие как на 
среднее, так и на внутреннее ухо. При этом дос-
тижение терапевтического эффекта нередко 
удавалось только спустя 3-4 недели тера-
пии. При необходимости назначения иммуносу-
прессоров (циклофосфана, метотрексата) лече-
ние проводилось под контролем ревматолога с 
мониторингом биохимических показателей кро-
ви.  

Контроль состояние слуха проводился, 
как правило, не ранее, чем через месяц от мо-
мента начала терапии. Улучшение функции сен-
соневрального аппарата (не менее чем на 15 дБ 
на средние частоты) мы отмечали у 50% паци-
ентов, уменьшение кондуктивного компонента – 
практически у всех больных. 

Для выявления аутоиммунного пораже-
ния слуха необходимо оценивание не только 
данных аудиологического исследования, но 
также тщательный сбор анамнеза и контроль 
общеклинических лабораторных показателей. 
Своевременность и регулярность проведения 
терапии может предотвратить прогрессирование 
снижения слуха и инвалидизацию пациентов. 
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ІНВАЗИВНА ХОЛЕСТЕАТОМА У ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 
 

На сучасному рівні розвитку отохірургії 
діагностика та лікування хронічного гнійного 
отиту ускладненого холестеатомою – це найак-
туальніші питання, що ставлять перед собою всі 
провідні спеціалісти в цій галузі. Кількість хво-
рих на ці нозології збільшується кожного року, 
особливо серед дитячого контингенту. Розпо-
всюдженість холестеатоми серед хворих з хро-
нічним гнійним середнім отитом також достат-
ньо висока і за даними різних авторів складає 
від 24% до 63% серед хворих на з хронічним 
гнійним середнім отитом (Kim J. H., 2009, 
Nevoux J., 2010, Demon M. A., 2005). 

Холестеатома – це пухлино подібне пові-
льно прогресуюче утворення, що складається зі 
злущеного епідермісу, осередків кератину, кри-
сталів холестерину, яке обмежене капсулою, 
спричинює деструкцію скроневої кістки і ви-
кликає грізні отогенні внутрішньочерепні 
ускладнення. Крім капсульних форм холестеа-
том існують варіанти інвазивних з агресивним 
перебігом. Як правило, суттєве значення в пере-
бігу холестеатоми відіграє вік пацієнта. 

Агресивний перебіг холестеатоми при-
таманний для хворих дошкільного віку. Холес-
театома спостерігається у 22% дітей і 6% доро-
слих (БогомильскийМ.Р, 2006). «Клінічно зрі-
ла» холестеатома формується у вусі дитини за 
5 років, у дорослого – за 10-15 років. Дитяча 
холестеатома має швидкий та безсимптомний 
перебіг на фоні пневматичної будови соскопо-
дібного відростку, що є сприяючим чинником 
поширення холестеатоми в середньому вусі, 
деструкції слухових кісток та розвитку усклад-
нень. В третині випадків дитяча холестеатома 
виходить за межі середнього вуха та сприяє 

розвитку внутрішньочерепних ускладнень (Ко-
коркін Д.Н., 2011).  

Для хворих похилого віку характерний 
інший варіант перебігу холестеатоми. У них 
існує так званий «німий» клінічний перебіг, що 
триває багато десятиріч. За цей час холестеато-
ма встигає заповнити всі порожнини середнього 
вуха, зруйнувати кісточки, сформувати фістулу 
лабіринту, оголити лицевий нерв та мозкові 
оболонки. Важливо відмітити, що захворювання 
перебігає на фоні склеротичних змін соскоподі-
бного відростку.  

Знання особливостей клінічного перебігу 
холестеатоми у віковому аспекті є особливо ва-
жливим моментом в практичній діяльності кож-
ного ЛОР-лікаря. Це дозволить швидко зорієн-
туватися в питанні та прийняти правильне рі-
шення щодо тактики лікування. 

За нашими даними протягом 10 років ми 
пролікували 5 пацієнтів похилого віку (від 60 до 
70 років) на хронічний гнійний середній отит 
ускладнений інвазивною холестеатомою. Серед 
них у 2-х осіб спостерігалась невропатія лицево-
го нерву по периферійному типу (внаслідок зда-
влення нерва в його каналі), повне оголення 
внутрішнього вуха, вростання холестеатоми в 
мозкову оболонку (її зовнішній листок), здав-
лення внутрішньої сонної артерії в місці вхо-
дження її в череп, деструкцію переднього та 
горизонтального вестибулярних каналів. В усіх 
випадках холестеатома була видалена, виконана 
пластика нориць, тимпанопластика, у 2 пацієн-
тів – одномоментно мастоїдопластику. У 2 хво-
рих мастоїдопластика проведена у відстрочений 
термін (через 2 місяці), у 1 пацієнта – через 5 
років. У всіх випадках результат позитивний. 
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ПАРААУРИКУЛЯРНІ НОРИЦІ І КІСТИ 
 

Серед аномалій розвитку зовнішнього і 
середнього вуха чинне місце посідають параау-
рикулярні вроджені нориці(ПВН) та кісти.За 
твердженням Богомільского М.Р. (2016) параау-
рикулярні нориці та кісти – найрозповсюджені-
ша аномалія розвитку зовнішнього вуха, з якою 

доводиться мати справу лікарю-
оториноларингологу в практичній діяльності. У 
світі нараховується 0,1-0,9% осіб, що мають 
ПВН (Kavuturu V.S., 2013). Вперше ця аномалія 
розвитку була описана вченим Ван Хоузингером 
в 1864 р. В літературі можна зустріти багато 
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назв цього явища: преаурикулярна нориця, біля-
вушна фістула, ушна фістула, преарикулярна 
пазуха або синус.  

Парааурикулярні кісти і нориці – є вро-
дженим пороком розвитку зовнішнього вуха, що 
виникає під час формування вушної раковини на 
5-6 тижні внутрішньоутробного розвитку. За 
даними літератури у 27,3% вони мають спадко-
вий характер походження. Переважно парааури-
кулярні нориці і кісти успадковуються за ауто-
сомно-рецесивним типом (Богомільский М.Р., 
2016). В цьому випадку вони, як правило,мають 
однобічну локалізацію. В разі двобічної локалі-
зації ПВН деякі автори (Emery, Salama, 1981; 
Kavuturu V.S., 2013) стверджують аутосомно-
домінантний тип успадкування парааурикуляр-
них нориць та кіст, що пов’язано з передачею 
8q11.1-q13.3 ланок хромосоми (Bozan, 2016). 
Приблизно в 50% випадків ПВН є наслідком 
спорадичної аномалії (Kuczkowski J., 2011). 
Проте, залищається поширеною думка, що па-
рааурикулярні нориці і кісти є ектопованими 
сірчаними залозами і після видалення та розрізу 
мікропрепарату в просвіті їх знаходили сірку 
(Тишко Ф.О., 2018). 

Парааурикулярні нориці і кісти, як прави-
ло, мають безсимптомний перебіг. Виявляються 
вони при звичайному оториноларингологічному 
огляді одразу після народження або через де-
який час після. Проте, найчастіше їх діагносту-
ють під час нагноєння парааурикулярної нориці 
(кісти) та першого епізоду відвідування лікаря з 
приводу цієї проблеми. Типовими збудниками 
розвитку запалення ПВН є стафілококова і 
стрептококова флора, в деяких випадках протеї 
(Kavuturu, 2013). Щодолікуввальної тактики 
ПВН однозначної думки немає. Існують погля-
ди, що парааурикулярні нориці та кісти потріб-
но видаляти в будь-якому випадку або лише лі-
кувати під час загострення (шляхом розтину і 
дренування), або при нагноєні виконувати роз-
тин і дренування, а у віддалений термін після 
загострення – хірургічне видалення ПВН. Про-
те, часто просто проводиться розтин нагноєної 

парааурикулярної кісти. На нашу думку це хиб-
ний шлях. 

Таким чином, враховуючи актуальність 
цієї патології та спірні питання щодо правильної 
тактики лікування, великий діапазон після хіру-
ргічних рецидивів парааурикулярних кіст і но-
риць (після видалення кісти у 5-42% випадків 
спостерігається рецидив) (Gupta et al., 2015; Ті-
мєн Г.Е., 2008; Prasad S., 1990) це питання за-
слуговує обговорення.  

Згідно нашого досвіду (прооперовано 12 
дітей віком від 3-10 років та дорослі пацієнти – 
56 віком від 25 – 74 років) ми зробили наступні 
висновки, а саме: лікуванню (терапевтичному, а 
особливо хірургічному – видалення кісти) мають 
підлягати лише пацієнти з запаленням або нагно-
єнням парааурикулярної кісти. В разі безсимпто-
много перебігу пацієнти з парааурикулярними 
кістами лише динамічно спостерігаються. У ви-
падку запалення парааурикулярної кісти доціль-
но виконувати промивання через норицевий хід 
та пункційну голку розчином антисептика. Після 
ліквідації гнійного запалення – обирати момент 
для видалення ПВН. Видалення парааурикуляр-
ної кісти проводиться планово. Плануватися хі-
рургічне видалення парааурикулярної кісти має в 
терміні від 2 тижнів до 1,5 місяця після нагноєн-
ня, коли спостерігається заповнення кісти її вміс-
том проте відсутні ознаки її запалення. Необгру-
нтована пролангація відмови від хірургічного 
втручання ускладнює виконання операції в пода-
льшому та знижує її косметичний результат. Під 
час хірургічного втручання не проводиться ін-
траопераційне зондування (може призвести до 
травмування стінки нориці). Нами застосовується 
класична методика видалення парааурикулярної 
кісти з еліпсоідним шкіряним розрізом навколо 
кісти і нориці з наступним його вилущенням. 
Якщо ріст та розташування кісти та нориці змі-
нювали (деформували) вушну раковину, то під 
час операції одномоментно проводиться корекція 
(пластика) вушної раковини. Щодо наданих да-
них, в післяопераційному періоді жодного реци-
диву не спостерігалось. 

 
© Ф.О. Тишко, О.О. Островська, Н.Л. Щукіна, О.В. Затушевський, 2018 
 
 

 
 

В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ШЕИ 
 

Актуальность. Гнойное воспаление 
клетчаточных пространств шеи, возникающее в 
результате воспалительных процессов в глотке 

и гортани характеризуется бурным клиническим 
течением и может привести к развитию таких 
осложнений как: грудной медиастинит, сепсис и 
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полиорганная недостаточность, что требует 
проведения у этой категории больных экстрен-
ного и адекватного как хирургического, так и 
антибактериального лечения. 

Цель. Проанализировать эффективность 
хирургического и эмпирического антибактери-
ального лечения использованием фторхиноло-
нов в сочетании с производными 5-нитро-
имидазола. 

Материалы и методы. Было пролечено 
14 больных с флегмонами шеи. Среди них было 
11 мужчин и 3 женщины в возрасте от 28 до 71 
года. Первичным гнойным очагом у 12 пациен-
тов был парафарингит в стадии абсцедирования, 
у 2 – гортанная ангина. Стратегия комплексного 
лечения этой категории больных предусматри-
вала в первую очередь элиминацию первинного 
гнойного очага с последующей экстренной ре-
визией и дренированием всех клетчаточных 
пространств шеи. Согласно нашим региональ-
ным данным, наиболее частыми возбудителями, 
вызывающими флегмоны шеи, были: Streptococ-
cus pyogenes, Streptococcus viridans, Staphylococ-
cus aureus, а также фузобактерии, которые в 

большинстве случав обладали резистентностью 
к цефалоспоринам III поколения, вследствие 
чего нами эмпирически до получения антибио-
тикограммы применялись фторхинолоны в со-
четании с производными 5-нитроимидазола ко-
торые обладают хорошей активностью в отно-
шении аэробной и анаэробной инфекции. С це-
лью потенцирования антибактериальных 
средств у всех больных мы использовали сис-
темную энзимотерапию серратиопептида-
зой, обладающей фибринолитической, противо-
воспалительной активностью и улучшающей 
микроциркуляцию в ране. 

Результаты: Проведение экстренного и 
адекватного хирургического и антибактериаль-
ного лечения позволило во всех случаях достичь 
выздоровления.  

Вывод. Флегмоны шеи требу ют экстрен-
ного проведения адекватного хирургического 
лечения на первичном очаге и клетчаточных 
пространствах шеи. Применяемые антибактери-
альные препараты могут стать средством выбо-
ра при эмпирической терапии смешанных 
аэробно-анаэробных раневых инфекций шеи. 

 
© В.И. Троян, И.А. Синайко, Е.В. Лобова, 2018 
 

 
 
 

О.В. ХОРОЛЕЦ, В.А. КАШИРИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОТОКСИНА И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 

 
Существующие данные о взаимозависи-

мости канцерогенеза и воспаления достаточно 
противоречивы: известен феномен геморрагиче-
ского некроза опухолей при выраженной сопут-
ствующей инфекции, но с другой стороны хро-
ническое воспаление способствует развитию 
всех форм рака. Причем, если в одних случаях 
процессы воспаления предшествуют опухолевой 
трансформации клеток, то в других – опухоле-
вые клетки индуцируют локальное воспаление, 
привлекая клетки системы иммунитета в зону 
опухолевого роста. Причем, одним из самых 
мощных хемоаттрактантов являются липополи-
сахариды – основные компоненты наружных 
поверхностных мембран грамотрицательных 
бактерий, действующих, как чрезвычайно силь-
ные стимуляторы врожденного и естественного 
иммунитета.  

Цель исследования – изучить динамику 
концентрации бактериального эндотоксина и 
отдельных показателей Т-клеточного иммуните-
та на этапах лечения больных раком гортани. 

Материалы и методы: исследования 
выполнены у 31 больного гортани до начала, в 
период проведения и по завершении комбини-
рованного лечения. Контрольную группу соста-
вили 25 практически здоровых мужчин (группа 
К). 

Показатели Т-клеточного иммунитета 
(зрелые Т-лимфоциты – СD3+, субпопуляции Т-
лимфоцитов с хелперной и супрессорной актив-
ностью – СD4+ и СD8+, натуральные киллеры 
(NK) – СD16+ и Fas/APO-1 индуцированные Т-
лимфоциты – СD95+) определяли методом фе-
нотипирования с помощью моноклональных 
антител. Рассчитывали индекс апоптоза (ИА – 
CD95+/CD3+) и иммунно-регуляторный индекс 
(ИРИ – CD4+/CD8+). Суммарную концентра-
цию эндотоксина (КЭ) сыворотки крови опреде-
ляли с помощью ЛАЛ-теста. 

Сравнения исследуемых показателей про-
водили с использованием тестов Wald-
Wolfowitz и Wilcoxon, при уровне значимости 
0,05. Рассматриваемые данные представлены 
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как «медиана и интерквартильний размах»: Me 
(RQ= UQ – LQ). Причинно-следственную связь 
оценивали с использованием множественного 
логистического регрессионного анализа (Stat 
Soft Statistica v.7.0). 

Результаты и обсуждение – исходные по-
казатели КЭ больных (группа А1) превышали 
контрольные значения в 14,7 раза. При этом не 
отмечено статистически значимого снижения 
показателей содержания зрелых Т-лимфоцитов 
и Т-хелперов, при увеличении значений показа-
телей СD8+, СD95+, СD16+. ИРИ у больных 

составил 0,78, при контрольном значении 1,13, 
ИА – 0,41, при контрольном значении 0,3. 

Следует отметить, что вне зависимости от 
этапности методов комбинированного лечения, 
хирургический – лучевой (подгруппа А1а) или 
лучевой – хирургический (подгруппа А1b), ста-
тистически значимых различий в исследуемых 
показателях не отмечено (исключение – содер-
жание зрелых Т-лимфоцитов: подгруппа А1а – 
38,5%, подгруппа А1b – 46,0%, р = 0,018), что 
однако может быть объяснено различием числа 
наблюдений (больных) в подгруппах (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Концентрация бактериального эндотоксина и показатели Т-клеточного иммунитета  

пациентов в контрольной группе и группе А 

Тест Группа К 
(n = 25) 

Группа A1 
(n = 31) 

Подгруппа А1а 
(n = 24) 

Подгруппа А1b 
(n = 7) p-level 

КЭE u/ml 0,19 
0,21 – 0,18 = 0,03 

2,8 
3,04 – 2,12 = 0,92 

2,63 
3,22 – 2,27 = 0,95 

3,7 
4,4 – 2,9 = 1,5 

< 0,05 
0,073* 

СD3+ (%) 64,0 
65,0 – 62,0 = 3,0 

59,0 
64,0 – 55,0 =9,0 

38,5 
42,0 – 27,5 = 14,5 

46,0 
55,0 – 42,0 = 13,0 

0,096 
0,018* 

СD4+ (%) 38,0 
38,0 – 36,0 = 2,0 

36,0 
40,0 – 34,0 = 6,0 

26,0 
34,0 – 24,0 = 10,0 

28,0 
42,0 – 28,0 = 14,0 

0,923 
0,554* 

СD8+ (%) 32 
34,0 – 32,0 = 2,0 

46,0 
48,0 – 42,0 = 6,0 

34,0 
36,0 – 32,5 = 3,5 

32,0 
34,0 – 32,0 = 2,0 

< 0,05 
0,893* 

СD95+ (%) 19,0 
22,0 – 18,0 = 4,0 

26,0 
30,0 – 22,0 = 8,0 

32,0 
40,0 – 27,0 = 13,0 

34,0 
36,0 – 24,0 = 12,0 

< 0,05 
0,933* 

СD16+ (%) 18,0 
22,0 – 16,0 = 6,0 

28,0 
32,0 – 24,0 = 8,0 

26,0 
30,0 – 22,0 = 8,0 

30,0 
32,0 – 22,0 = 10,0 

< 0,05 
0,398* 

ИРИ 1,13 
1,2 – 1,06 = 0.14 

0,81 
0,9 – 0,68 = 0,22 

0,8 
1,07 – 0,71 = 0,36 

0,88 
1,31 – 0,81 = 0,5 

< 0,05 
0,612* 

ИА 0,32 
0,35 – 0,28 = 0,07 

0,41 
0,52 – 0,35 = 0,17 

0,8 
1,25 – 0,64 = 0,61 

0,65 
0,78 – 0,49 = 0,29 

0,046 
0,398* 

Примечание: * – p-level при сравнении подгрупп А1а и А1b 
 
 
При завершении комбинированного лече-

ния было отмечено уменьшение содержания в 
периферической крови больных (группа А2) как 
зрелых Т-лимфоцитов, так и их субпопуляций, 
но содержание NK клеток и значение ИРИ ста-
тистически значимо не изменились. При этом 
возросли показатели КЭ, содержания апоптоти-
ческих лимфоцитов и значение ИА. 

Через месяц после завершения лечения КЭ 
в крови больных (2,5 Eu/ml, группа А3) не имела 
статистически значимых различий как от исход-
ных ее значений (2,8 Eu/ml, группа А1), так и от 
значений КЭ непосредственно при завершении 
комбинированного лечения (2,9 Eu/ml, группа 
А2). Динамика показателей Т-клеточного имму-
нитета характеризовалась отсутствием значимых 
различий в содержании зрелых Т-лимфоцитов и 
Т-хелперов относительно данных, полученных 
при завершении комбинированного лечения, и 

статистически значимым повышением Т-
супрессоров, при снижении количества апопто-
тических лимфоцитов. При этом, все исследо-
ванные показатели (исключение СD95+) имели 
статистически значимые различия с исходными 
данными. ИРИ на всех этапах наблюдения за 
больными практически не изменялся. ИА лим-
фоцитов увеличился, и к моменту завершения 
комбинированного лечения превышал исходное 
значение (0,41 и 0,8, соответственно), а через ме-
сяц равнялся 0,65, что в каждом случае имело 
статистически значимые различия и может быть 
объяснено агрессивностью методов проведенно-
го лечения. Показатели содержания NK повыси-
лись, относительно исходных значений, при за-
вершении комбинированного лечения и несколь-
ко снизились через месяц после их завершения, 
но также, в каждом случае, имели статистически 
значимые различия (табл. 2).  
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 Таблица 2 
Динамика концентрации бактериального эндотоксина и показателей Т-клеточного иммунитета 

на этапах наблюдения и лечения больных раком гортани 

Тест Группа A1 (n = 31) Группа A2 (n = 31) Группа А3 (n = 31) p-level 
КE 

Eu/ml 
2,8 

3,04 – 2,12 = 0,92 
2,9 

3,5 – 2,4 = 1,1 
2,5 

3,2 – 1,9 = 1,3 
10,922 20,134 

СD3+ (%) 59,0 
64,0 – 55,0 =9,0 

40,0 
44,0 – 29,0 =15,0 

40,0 
52,0 – 33,0 = 19,0 

1< 0,05 
20,131 

СD4+ (%) 36,0 
40,0 – 34,0 = 6,0 

28,0 
36,0 – 24,0 = 12,0 

32,0 
38,0 – 28,0 = 10,0 

10,002 
20,167 

СD8+ (%) 46,0 
48,0 – 42,0 = 6,0 

34,0 
36,0 – 32,0 = 4,0 

36,0 
38,0 – 32,0 = 6,0 

1< 0,05 
20,041 

СD95+(%) 26,0 
30,0 – 22,0 = 8,0 

32,0 
38,0 – 26,0 = 12,0 

28,0 
36,0 – 24,0 = 12,0 

10,061 
20,028 

СD16+(%) 28,0 
32,0 – 24,0 = 8,0 

27,5 
32,0 – 22,0 = 10,0 

24,0 
28,0 – 18,0 = 10,0 

10,011 
20,024 

ИРИ 0,81 
0,9 – 0,68 = 0,22 

0,82 
1,17 – 0,71 = 0,46 

0,94 
1,07 – 0,65 = 0,42 

10,102 
20,727 

ИА 0,41 
0,52 – 0,35 = 0,17 

0,76 
1,1 – 0,62 = 0,48 

0,75 
0,91 – 0,44 = 0,47 

1< 0,05 

20,037 
Примечание: 1 p-level к группам А1 и А2; 2p-level к группам А1 и А3 

 
Представленные данные свидетельствуют 

о наличии избытка эндотоксина в перифериче-
ской крови больных раком гортани, а повышение 
его содержания, как следствие стрессовых фак-
торов специальных методов лечения, может 
быть комплексным индуктором изменения мно-
гоуровневого иммунного статуса организма. 
Резкие изменения микробиоты, при способности 
кишечных микробов влиять на системное вос-
паление, является фактором риска рецидива ра-
ка или развития другого новообразования, при-
чем и в тканях за пределами желудочно-
кишечного тракта. В наших наблюдениях, 
именно у больных с повышенной (КЕ ≥ 3,1 

Eu/ml) или резко сниженной (КЭ ≤ 0,11 Eu/ml) 
концентрацией эндотоксина (КЭ: Me 2,5, min 
0,09 max 5,3 Eu/ml), в последующем были диаг-
ностированы рецидивы (метастазы) рака горта-
ни или развитие второго первичного новообра-
зования (9 больных). Следует отметить, что на 
завершающем этапе наблюдений, отношение 
шансов (OR) в вероятности возникновения ре-
цидива (метастазов) новообразования составили 
для КЭ 1,4; CD3+ 0,99; CD4+ 0,97; CD8+0,98; 
CD95+ 1,18; CD16+ 0,16 (чем больше единицы 
отношение шансов, тем с большей вероятно-
стью следует ожидать события от фактора с 
наибольшим OR). 

 
© О.В. Хоролец, В.А. Каширин, 2018 
 
 
 
 

А.В. ЦИМАР, В.М. ПУШКАРЬОВА, О.В. ЧОРНІЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

МІСЦЕВА ТЕРАПІЯ ЗАПАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОРЛА 
 

Запальний процес в ділянці верхніх диха-
льних шляхів найчастіше має інфекційний генез, 
пов'язаний з потраплянням, адгезією і розмно-
женням вірулентних мікроорганізмів, чому 
сприяє зниження факторів загальної та місцевої 
резистентності. Так, гостре запалення слизової 
оболонки глотки, гострий фарингіт (ГФ), в 70% 
випадків має вірусну етіологію, переважають 
риновіруси, рідше зустрічаються коронавіруси, 
респіраторно-синцитіальний вірус, аденовірус, 

віруси грипу і парагрипу. Фарингіт може проті-
кати як самостійне захворювання або бути од-
ним із симптомів ГРВІ. Серед бактеріальних 
збудників найбільше значення мають 
Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. і 
Streptococcus pneumoniaе. 

При ГФ хворі найчастіше відзначають не-
приємні відчуття в горлі: біль при ковтанні, су-
хість, печіння, дряпання, скупчення в'язкого 
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слизу на задній стінці глотки, відчуття сторон-
нього тіла в горлі. При поширенні запалення на 
область носоглотки і появі набряку слизової 
оболонки слухових труб може виникати закла-
дання і дискомфорт у вухах; при цьому відзна-
чається утруднення носового дихання і гугня-
вість, особливо у дітей. Хронічне запалення 
слизової оболонки глотки розвивається як на-
слідок гострого процесу при неадекватному лі-
куванні і не усунених етіологічних факторах. 
Хронічний фарингіт (ХФ) притаманний для осіб 
середнього і літнього віку, у дітей зустрічається 
порівняно рідко. Розвитку ХФ сприяють трива-
ле місцеве подразнення слизової оболонки глот-
ки повторними гострими запаленнями, рециди-
вуючими захворюваннями носа і приносових 
пазух.  

Фарингіт часто розвивається на фоні 
утрудненого носового дихання. Тривале дихан-
ня через рот і зловживання судинозвужуваль-
ними краплями, які стікають з порожнини носа 
в глотку і викликають там непотрібний анемі-
зуючий ефект. Симптоми фарингіту можуть бу-
ти присутніми при, так званому, постназально-
му синдромі (postnasal drip). В цьому випадку 
дискомфорт у горлі пов'язаний зі стіканням па-
тологічного секрету з порожнини носа або при-
носових пазух по задній стінці горла. 

До розвитку ХФ можуть привести вплив 
несприятливих кліматичних і екологічних фак-
торів (пил, хімічні речовини, гаряче сухе або 
задимлене повітря), куріння і зловживання алко-
голем. 

Причиною ХФ нерідко є гастроезофагеа-
льна рефлюксна хвороба – порушення периста-
льтики органів езофагогастродуоденальної зони 
з часто повторюваними закидами в стравохід 
шлункового або дуоденального вмісту, з подов-
женням часу експозиції рефлюктату в стравохо-
ді, що призводить до пошкодження його слизо-
вої оболонки. При недостатності сфінктерів 
стравоходу вміст шлунку може потрапляти в 
різні відділи глотки і гортані, викликаючи там 
хімічне пошкодження слизових оболонок. Хара-
ктерною скаргою для рефлюкс-асоційованого 
фарингіту є біль в горлі, який часто виникає в 
нічний час. При огляді можна бачити гіперемію 
слизової оболонки задньої стінки глотки, зміни 
в області міжчерпакуватого простору і грушо-
видних синусів, часто спостерігаються всі озна-
ки, характерні для хронічного тонзиліту. В та-
ких випадках без усунення основної причини з 
боку шлунково-кишкового тракту методи місце-
вої терапії ХФ малоефективні, тому пацієнти 
повинні пройти необхідне обстеження та ліку-
вання у гастроентеролога. Клінічна картина ХФ 
найчастіше характеризується відчуттями пер-

шіння, лоскотання, дискомфортом при ковтанні 
і почуттям стороннього тіла, при цьому, як пра-
вило, не спостерігається суттєвого погіршення 
загального стану і підвищення температури тіла.  

Незважаючи на те що захворювання глот-
ки, як було сказано вище, можуть бути обумов-
лені різними причинами і відповідно вимагати 
диференційованого підходу до лікування, одним 
з основних методів терапії зазначених станів є 
препарати, дія яких спрямована на усунення 
больового синдрому. Біль в горлі, більшої або 
меншої інтенсивності, супроводжує практично 
всі запальні захворювання глотки. Це поясню-
ється особливостями анатомії і фізіології глот-
ки, яка отримує чутливу і рухову іннервацію з 
глоткового сплетення, розташованого на зовні-
шній поверхні середнього констриктора глотки. 
Глоткове сплетіння формується з гілок трійчас-
того, язико-глоткового, додаткового і блукаючо-
го нервів, а також волокон від верхнього ший-
ного вузла симпатичного стовбура. Чутлива ін-
нервація верхнього відділу глотки в основному 
здійснюється другою гілкою трійчастого нерва, 
середнього відділу – гілками язиково-
глоткового нерва, нижнього відділу – внутріш-
ньої гілкою верхнього гортанного нерва, що ві-
дходить від n. vagus. Така велика кількість нер-
вових зв'язків обумовлює можливість іррадіації 
болю у вухо, нижню щелепу і інші суміжні ді-
лянки. 

 У лікуванні запальних захворювань глот-
ки системна антибактеріальна і протизапальна 
терапія застосовується суворо за показами, зок-
рема при ангіні та її ускладненнях, в більшості 
ж випадків - при лікуванні ГФ і ХФ - вона не 
показана. У таких випадках перевага надається 
місцевій (топічній) терапії. 

 При цьому однією з важливих вимог, що 
пред'являються до сучасних препаратів, що усу-
вають больовий синдром в горлі, є комплексна 
дія з власною активністю щодо інфекційних 
агентів, що викликають розвиток запалення. 
Крім того, дані препарати повинні бути макси-
мально безпечними.  

Протизапальна дія бензидаміну реалізу-
ється як на клітинному, так і на гуморальному 
рівні. Бензидамін уповільнює вивільнення фер-
ментів з лізосомнейтрофілів, міграцію лейкоци-
тів і їх агрегацію, блокує вазоактивні аміни та 
агрегацію тромбоцитів, а також стабілізує клі-
тинні мембрани. Крім того, він пригнічує про-
дукцію кисневих радикалів макрофагами. Згідно 
з дослідженнями, бензидамінinvitro уповільнює 
вивільнення прозапальнихцитокінів (найбільше 
TNF-α, в меншій мірі IL-1β) та хемотаксичного 
фактору моноцитів МСР-1 активованими моно-
нуклеарними клітинами периферичної крові. І 
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навпаки, він не впливає на концентрацію проти-
запальних цитокінів. Механізм вибіркового 
впливу на інтерлейкіни, що відповідають за за-
палення, невивчений. Бензидамін, також, упові-
льнює синтез тромбоксану. Важливою властиві-
стю бензидаміну є те, що він уповільнює синтез 
простагландинів не in vivo, а тільки in vitro – 
при концентраціях, що є недосяжними in vivo 
(200-400 нг/мл). Таким чином, застосування 
препарату не призводить до розвитку виразок. 
Протизапальний ефект бензидаміну багато в 
чому визначається його опосередкованими ен-
дотелій-протекторними властивостями. Пряму 
дію бензидаміну на клітини ендотелію поки не 
доведено. Однак він обмежує пошкодження ен-
дотелію фагоцитами, знижуючи їх активність, та 
інактивує ацетилхолін, гістамін і серотонін.  

Терапевтичний ефект бензидаміну забез-
печується його стабілізуючою дією на клітинні 
мембрани без зниження функціональної активно-
сті і відновної здатності тканин, впливом на хімі-
чні медіатори запальних процесів, а також взає-
модією з клітинними і плазмовими факторами, 
які беруть участь у розвитку больового відчуття. 
Крім цього, відзначено його здатність стимулю-
вати процеси репарації та регенерації епітелію 
слизової оболонки. Знеболююча дія бензидаміну 
є локальною, причому вона реалізується тільки в 
тканинах, що охоплені запальним процесом. Цим 
бензидамін (як і інші НПЗЗ) відрізняється від 
анальгетиків, що діють на центральну нервову 

систему. Локальний знеболюючий ефект бензи-
даміну викликаний здатністю його ліпофільної 
молекули проникати в клітинні мембрани. Він 
дорівнює половині локального знеболюючого 
ефекту тетракаїну і триває 90 хвилин.  

Механізм антибактеріальної дії бензида-
міну полягає в обмеженні запального ушко-
дження тканини з подальшим поліпшенням ре-
генераційної здатності і відновленням фізіологі-
чної бактеріальної флори. Його антисептична 
дія пояснюється коагуляцією білків і пошко-
дженням клітинних стінок мікроорганізмів. Клі-
ніко-лабораторні дослідження бензидаміну по-
казали, що він має бактерицидну і фунгіцидну 
дію в концентраціях, що використовуються міс-
цево. Антисептичний ефект бензидаміну поси-
люється при нейтральних і лужних значеннях 
pH. Таким чином, для бензидаміну характерні 
швидка знеболююча і протизапальна дії, поліп-
шення трофіки слизової оболонки, відсутність 
системного ефекту, можливість застосування у 
дітей, літніх пацієнтів і вагітних. Крім того, він 
може використовуватися у хворих на цукровий 
діабет (так як не містить цукру). Кратність за-
стосування: від 1 до 8 разів на добу. Високий 
ступінь ефективності і безпеки препарату дове-
дено в багатьох вітчизняних і зарубіжних дослі-
дженнях. Здобутий великий клінічний досвід 
застосування його в лікувальній практиці ро-
бить Фортезу препаратом вибору при місцевій 
терапії запальних захворювань глотки. 
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СУЧАСНА ПРОТИЗАПАЛЬНА ТЕРАПІЯ В РИНОЛОГІЇ 
 

Провідним напрямком сучасної фармако-
терапії патології носа і приносових пазух на 
сьогоднішній день вважається протизапальна 
терапія (Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J. Et al., 
2012). З існуючих терапевтичних засобів найбі-
льший протизапальний ефект мають топічні 
глюкокортикостероїди (ГКС). Через наявність 
серйозних побічних ефектів тривалі курси ліку-
вання таблетованими та ін'єкційними формами 
стероїдних препаратів не застосовуються в су-
часній оториноларингології. Сучасні інгаляційні 
та інтраназальні форми кортикостероїдів значно 
знизили ризик розвитку системних побічних 
ефектів, але зберегли виражену місцеву проти-
запальну дію. 

 В даний час інтраназальні глюкокортико-
стероїди (ІНГКС) – це нечисленна, але досить 
неоднорідна група лікарських засобів, що мають 
подібні фармакодинамічні властивості. ІНГКС 
розрізняються за деякими фармакокінетичними 
показниками, перш за все, за значенням систем-
ної біодоступності. Саме показник системної біо-
доступності в значній мірі визначає ризик розви-
тку багатьох побічних ефектів у препаратів цієї 
групи. Перші ІНГКС на основі беклометазону, 
будесоніду або триамцинолону, мають системну 
біодоступність від 34 до 46%, і при тривалому 
застосуванні, нерідко, пригнічували функцію 
кори надниркових залоз, що при раптовій відміні 
препарату, призводило до розвитку симптомів 
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надниркової недостатності (Wolthers O.D., 2010;. 
Sastre J., Mosges R., 2012). Крім того, існують 
дані про те, що тривале застосування цих препа-
ратів призводить до уповільнення росту у дітей. 
Високий ризик побічних ефектів назальних форм 
препаратів беклометазону і будесоніду обмежив 
покази до їх застосування. Так, в педіатричній 
практиці ці препарати застосовуються лише в 
лікуванні алергічного риніту (АР) короткими 
курсами у дітей віком від 6 років. Щоб уникнути 
розвитку системних ускладнень, особливо у ді-
тей, слід вибирати топічні ГКС з низькою біодос-
тупністю. На підставі отриманих результатів до-
сліджень Комітет з безпеки лікарських засобів 
Великобританії при Європейському агентстві з 
лікарських засобів (European Medicines Agency – 
EMA) і Управління з контролю за харчовими 
продуктами і лікарськими засобами США (Food 
and Drug Administration – FDA) розробили кла-
сифікацію препаратів, визначивши групу з міні-
мальною біодоступністю, рекомендовану для 
застосування у дітей. Так, в педіатричній практи-
ці використовуються переважно мометазону фу-
роат (МФ), флутиказону фуроат (ФФ) і флутика-
зону пропіонат (ФП) (Fokkens W.J., Jogi R., 
Reinartz S. et al., 2007). 

 Препарати нового покоління, які містять 
МФ, ФП і ФФ, практично позбавлені небажаних 
ефектів. Проведені дослідження показали, що 
рівень кортизолу в сироватці крові, тобто про-
дукція ендогенних гормонів надниркових залоз, 
на тлі лікування сучасними інтраназальними 
ГКС практично не змінюється (Minshall E., 
Ghaffar O., Cameron L. Et al., 1998). Ці препара-
ти не пригнічують активність миготливого епі-
телію порожнини носа і не викликають атрофіч-
ні зміни слизової оболонки. На тлі застосування 
МФ ці положення підтверджені даними елект-
ронної мікроскопії, а також дослідженнями 
швидкості мукоциліарного транспорту (Minshall 
E., Ghaffar O., Cameron L. Et al., 1998). Серед 
існуючих інтраназальних кортикостероїдів МФ 
має найнижчу біодоступність, яка становить 
0,1%, і найшвидший розвиток ефекту, який ре-
єструється вже через 12 годин від початку при-
йому препарату (Berkowitz R.B., Bernstein D.I., 
La Force C. et al., 1998). Слід зазначити, що, ма-
ючи низьку системну біодоступність, ІНГКС 
нового покоління відрізняються високою афін-
ністю до кортикостероїдних рецепторів, що ви-
значає їх високий клінічний ефект (Wolthers 
O.D., 2012;Sastre J., Mosges R., 2012). Застосу-
вання МФ дозволено у дітей починаючи з 2-
річного віку. Доведено, що навіть тривале приз-
начення цього препарату не уповільнює ріст 
дитини (Schenkel E., Skoner D.P., Bronsky E. Et 
al., 2000). При наявності відповідних показів, 

дотримання схем прийому, такі препарати мо-
жуть застосовуватися протягом тривалого часу. 

Топічні ГКС, зокрема мометазону фуроат 
– є найбільш ефективними засобами при ліку-
ванні всіх форм АР і вважаються визнаним ста-
ндартом його лікування. В експериментальних і 
клінічних дослідженнях показано, що ГКС 
впливають практично на всі ланки патогенезу 
АР (Zhou J., Liu D.-F., Liu C. et al., 1998). ГКС 
проникають в цитоплазму клітини і клітинне 
ядро, викликаючи розвиток внегеномних (шви-
дких) і геномних (повільних) ефектів, у зв'язку з 
чим початок дії препаратів відзначається через 8 
год, а повний ефект – через кілька днів. Ці ме-
ханізми лежать в основі протиалергічної і про-
тизапальної дії ГКС (Gushhin I.S., 1998). При 
цьому ГКС знижують чутливість рецепторів 
слизової оболонки носа до гістаміну і механіч-
них подразників, але не знижують імунну відпо-
відь організму на бактеріальну інфекцію.  

Можливості місцевого використання ГКС 
докорінно змінили тактику ведення хворих з 
запальними захворюваннями носа і приносових 
пазух. Перевагами фармакологічного протиале-
ргічного ефекту місцевих ГКС є одночасне га-
льмування як ранньої, так і пізньої фази алергі-
чної відповіді і пригнічення всіх симптомів але-
ргічного запалення без ризику виникнення побі-
чних реакцій, властивих ГКС системної дії. 
Крім того, ІНГКС, на відміну від пероральних 
ГКС, мають мінімальний ризик розвитку систе-
мних побічних ефектів при умові адекватних 
концентрацій активної речовини в слизовій обо-
лонці носа, що дозволяє контролювати симпто-
ми АР. За результатами клінічних досліджень і 
метааналізу ІНГКС прийняті як найефективніші 
засоби для лікування АР та віднесені до препа-
ратів 1-го ряду при цьому захворюванні [Jeffery 
P.K., Godfrey R.W.A., Adelroth E. etal., 1992]. 

 ІНГКС відрізняються від системних ГКС 
своїми фармакологічними властивостями: ліпо-
фільністю, швидкою інактивацією, коротким 
періодом напіввиведення з плазми крові. При 
нормальному функціонуванні мукоциліарного 
транспорту основна частина препарату (до 96%) 
протягом 20-30 хв після інтраназального вве-
дення переноситься в глотку за допомогою ві-
йок слизової оболонки носа, звідки надходить в 
шлунково-кишковий тракт та інактивується 
(Leshhenko I.V., 2002). Тому біодоступність при 
пероральному та інтраназальному застосуванні є 
важливою характеристикою ІНГКС, в значній 
мірі визначає їх терапевтичний індекс, тобто, 
співвідношення місцевої протизапальної актив-
ності і несприятливої системної дії. Завдяки ви-
раженому протизапальному ефекту ІНГКС зна-
чно переважають інтраназальні кромони і сис-
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темні антигістамінні препарати. Клінічний по-
чаток дії ІНГКС припадає на 2-3-й день ліку-
вання, максимальний ефект розвивається через 
кілька днів від початку лікування і зберігається 
протягом всього курсу. При наявності відповід-
них показів, дотриманні певних запобіжних за-
ходів рекомендується регулярне і тривале засто-
сування топічних ГКС (Togias A., 2003). 

Додавання МФ до антибіотикотерапії до-
стовірно зменшує вираженість симптомів гост-
рого риносинуситу, закладеності носа і болю 
голови в порівнянні з монотерапією антибіоти-
ком. При застосуванні МФ ефективно зменшу-
ються розміри поліпів вже протягом перших 
місяців лікування. Препарат також високоефек-
тивний в профілактиці рецидивів назальних по-
ліпів після функціональної ендоскопічної рино-
синусохірургії. МФ достовірно зменшує всі на-
зальні симптоми сезонного АР: вже з 2-го дня 
застосування знижуються закладеність носа і 
загальна вираженість симптомів у порівнянні з 
дією плацебо. МФ в порівнянні з флутиказоном 
більш ефективний у зменшенні симптомів ри-
нореї і закладеності носа при цілорічному АР 
[Mandl M., Nolop K., Lutsky B.N., 1997], а також 
у зменшенні вираженості ринокон'юнктиваль-
них симптомів при інших формах АР. Ефектив-
ність МФ при лікуванні АР має найвищий рі-
вень доказовості – IA, по частоті побічних ефек-
тів МФ можна порівняти з плацебо (Penagos M., 
Compalati E., 2007). 

Із сучасних представників класу ІНГКС, 
що містять мометазону фуроат заслуговує на 

увагу препарат Флікс – з високою афінністю і 
селективністю до ГКС-рецепторів. Флікс засто-
совується не тільки в лікуванні АР, а й входить 
до стандартів лікування риносинуситів, в тому 
числі поліпозного риносинуситу. Можливе його 
застосування у дітей вже з 2-річного віку. Вира-
зність назальних симптомів достовірно зменшу-
ється вже через 12 год у порівнянні з такою при 
прийомі плацебо. Флікс достовірно зменшує всі 
назальні симптоми інтермітуючого і персистую-
чого АР. Ефективно зменшує закладеність носа 
при сезонному АР вже з 2-го дня застосування.  

Флікс, в порівнянні з препаратами, що мі-
стять флутиказон, ефективніше знижує симпто-
ми ринореї і закладеності носа при цілорічному 
АР. 

Численні літературні дані переконливо 
демонструють високу ефективність ІНГКС в 
якості засобів базисної терапії АР і різних форм 
риносинуситу. Безумовно, ІНГКС не вилікову-
ють повністю АР і поліпозний риносинусит. У 
той же час правильно підібрана глюкокортикої-
дна терапія здатна, в переважній більшості ви-
падків, практично повністю пригнічувати симп-
томи АР і істотно віддаляти терміни рецидиву 
поліпозного процесу. 

 Препарат Флікс має широкий спектр за-
реєстрованих показань, високу ефективність і 
вкрай низьку біодоступність, на відміну від бек-
лометазону дипропіонату та будесоніду, і може 
бути рекомендований при лікуванні запальних 
захворювань порожнини носа і приносових па-
зух. 

 
© А.В. Цимар, В.М. Пушкарьова, О.В. Чорній, 2018 
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 РІДКІ КЛІНІЧНІ ФОРМИ ПУХЛИН СЛИННИХ ЗАЛОЗ 
 

Пухлини слинних залоз складають від 
0.5 до 1.5 % усіх пухлин людини і можуть зу-
стрічатись у будь-якому віці, але найчастіше їх 
виявляють у 40-60 років. Основною локалізаці-
єю є привушна та підщелепова слинна залоза. 
Однак буває нетипове місце розташування, та-
ке як корінь язика, носоглотка, рото глотка, 
гортань. Не зважаючи на те, що вперше описа-
ні такі новоутворення ще у 1793 році, проте до 
сьогодні нема однозначності у виборі тактики 
лікування даного захворювання при нетипових 
формах розташування. Метою цієї роботи є 
бажання показати деякі рідкі форми пухлин 
слинних залоз, спроба визначити адекватні ме-

тоди їх хірургічного лікування, оцінити про-
гноз і косметичний аспект. Проаналізовані ре-
зультати терапії хворих за 2013-2015 рр. Так, в 
2013 р. отримали хірургічне лікування 61 паці-
єнт (привушна залоза – 48, підщелепова – 11, 
малі слинні залози – 2), в 2014 р. – 49 (привуш-
на залоза – 39, підщелепова – 8, малі слинні 
залози – 2), в 2015 р. – 64 (привушна залоза – 
45, підщелепова – 16, малі слинні залози – 3). 
Основні гістологічні форми: плеоморфна аде-
нома виявлена в 85 випадках, аденолімфоми – 
31, плоскоклітинна карцинома – 20, аденокар-
цинома – 12, цистаденоїдніий рак – 5. Були та-
кож і рідкісні гістологічні форми – саркома з 
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дендритних клітин, світло клітинна карцинома, 
міоепітеліальний рак, негоджкінська лімфома 
та ін. Пухлини малих слинних залоз характери-
зуються нетиповим розташуванням. За цей пе-
ріод були 2 випадки пухлин носоглотки, 2 – 
кореня язика, 2 – глотки, 1 – гортань. В 1 випа-
дку була виявлена гігантська пухлина привуш-
ної залози 15 см з переходом на шию. Злоякісні 
пухлини виявлено у 2 хворих з локалізацією у 
язику та гортані. Решта випадків представлені 
плеоморфною аденомою. Лікування пухлин 
привушної ділянки проводилось шляхом вико-
нання субтотальної паротидектомії, нетипових 
локалізацій методом видалення пухлини. В од-
ному випадку проведена резекція нижньої ще-
лепи, в одному верхньої щелепи і 1 хворому 

виконана пластика лицевого нерву використо-
вуючи n. accesorius. Інтраопераційна візуаліза-
ція лицевого нерву проводилась з використан-
ням голкового електростимулятора, що дозво-
ляє попередити травматичні парези. 

Наші дослідження підтвердили думку про 
те, що будь-які пухлини привушної слинної за-
лози повинні лікуватись в спеціалізованому 
центрі, де досвідчений хірург може виконати 
адекватну операцію - з візуалізацією всіх гілок 
лицевого нерву. Нетипові форми пухлин складні 
для діагностики та лікування. Операції прово-
дяться часто у важкодоступних місцях, однак 
доброякісна форма таких пухлин вимагає від 
хірурга досягнення бажаного функціонального 
та косметичного результату. 

 
© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, 2018 
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ДАКРІОЦИСТИТИ У ДІТЕЙ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ  
ТА ВИБІР АДЕКВАТНОГО СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 
Актуальність теми. За даними наукової 

літератури, з вродженим дакріоциститом у віці 
від 6 днів до 12 місяців, відзначено достовірне 
зростання захворюваності даної патології 
(р<0,5). За Всеукраїнськими даними дакріоцис-
тит зустрічається у 10-15% новонароджених. 
Дакріоцистит є серйозною медичною, а також 
медико-соціальною проблемою. Питання ліку-
вання пацієнтів з дакріоциститом, не дивлячись 
на значні успіхи у вивченні даного захворюван-
ня, є складними і до кінця не вирішеними. Існує 
гострий і хронічний дакріоцистит. Гострий дак-
ріоцистит характеризується яскравою симпто-
матикою і клінічною картиною, підставою для 
виникнення гострої форми є хронічний дакріо-
цистит. Саме тому детальне вивчення особливо-
стей характеру перебігу та методів лікування 
даного захворювання у дітей є актуальне.  

Метою нашої роботи було детально ви-
вчити причини виникнення та можливості, які 
застосовуються у лікуванні дакріоциститу у ді-
тей. 

Причини виникнення. Запалення слізно-
го мішка у дітей виникає через те, що на слизо-
ву оболонку ока потрапляють бактерії через не-
прохідність слізного каналу. Розмноження пато-
генної мікрофлори викликає гнійне запалення. 
Дакріоцистит може виникнути у зв’язку з на-
ступними причинами: закупорка слізного кана-
лу, інфекційні захворювання очей, набряк сли-

зової носа, недорозвинення кісткових 
або м’яких тканин слізних шляхів, камені 
в слізному мішку, деформація носової кістки, 
аномалій розвитку кісток черепа. 

Для діагностики дакріоциститу викорис-
товують: контрастну рентгенографію слізних 
шляхів для уточнення місця закупорки слізних 
шляхів, ендоскопію носової порожнини, залу-
чають до огляду дитини ЛОР-лікаря, травмато-
лога, щелепно-лицевого хірурга. 

Методи лікування. На даний момент для 
лікування дітей від запалення слізного каналу 
застосовують консервативне або хірургічне лі-
кування. У зв'язку з раннім розвитком клінічних 
ознак дакріоциститу у дітей, стає зрозумілим 
прагнення хірургів до його консервативного 
лікування в початковому періоді шляхом сана-
ції кон’юнктивальної порожнини в поєднанні з 
низхідним зовнішнім масажем ділянки сльозо-
вого мішка. У новонароджених в разі закриття 
слізного каналу лікування починається з консе-
рвативних заходів, які можуть усуну-
ти желатинозну пробку та відновити прохід-
ність слізовивідних шляхів. Однак у разі утво-
рення флуктуації передбачається хірургічне лі-
кування. Хірургічне втручання застосовується 
лише тоді, коли не було ніякого результату піс-
ля двохтижневих сеансів вібраційного масажу. 
В такому випадку проводиться зондування 
або бужування. Бужування полягає у введенні 
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зонда через слізну точку слізно-носової протоки 
для пробивання плівки, що не розірвалась при 
народженні та для розширення протоки. Це до-
зволяє забезпечити нормальний відтік рідини, з 
якої формуються сльози. Бужування дітям про-
водять під місцевим знеболенням, при необхід-
ності дітям від трьох років можна застосувати 
загальний наркоз. 

При досягненні дитини трьохрічного віку 
показано такий вид операції, як дакріоцисторино-
стомія. Вся операція зводиться до створення шту-
чного слізно-носового каналу, що з’єднує порож-
нину органів зорового апарату з носовою порож-
ниною. Операція проводиться зовнішньо, розріз 
локалізується біля внутрішнього куточка ока. Пе-
ред дакріоцисториностомією призначається поту-
жна антибактеріальна терапія, що необхідна для 
уникнення постоперційних ускладнень.  

Використовують два загальні методи дак-
ріоцисториностомії:операція із зовнішнім під-
ходом (операція пройшла успішно у 50% паціє-
нтів внаслідок заростання співустя грануляція-
ми); операція із внутрішньоносовим підходом за 
Вестом (високий рівень ефективності операції з 
даним підходом). Проте існує два недоліки зов-
нішньої дакріоцисториностомії – косметичний 
(рубець на місці розрізу) і фізіологічний (мож-
ливе тривале загоєння та утворення спайок).  

В даний час з'являються нові малоінвази-
вні методики ДЦР, засновані на використанні 
сучасного ендоскопічного і лазерного устатку-
вання. Передові технології мікрохірургічного 
втручання дозволяють лікувати хронічний дак-
ріоцистит з мінімальним ризиком розвитку зга-
даних вище ускладнень. Використовують такі 
сучасні технології, як ощадлива ендомікрохіру-
ргія в лікуванні порушень прохідності сльозові-
двідних шляхів: внутрішньо носові ендоскопічні 
мікродакріоцисториностомії; внутрішньоносо-
ві лазерні дакріоцисториностомії. 

Внутрішньоносові ендоскопічні мікрода-
кріоцисториностомії проводяться під постійним 
ендоскопічним контролем і їх можна спостері-
гати на моніторі. За допомогою серпоподібного 
скальпеля з ділянки проекції слізного мішка ви-
кроюється квадратний шматок розміром 1x2см. 
Разом із окістям він зміщується донизу (у такий 
спосіб прокладається доступ до кісткової стінки 
слізного мішка). Кістковий отвір розташовуєть-
ся в нижній частині слізної ямки. При локаліза-
ції кісткового «вікна» у даному місці проклада-
ється похила доріжка, і відтік рідини відбува-
ється безперешкодно. Важливо й те, що саме в 
нижній частині слізної ямки кістка найтонша. 
Як тільки в кістковому вікні з’являється стінка 
слізного мішка, робота ріжучим бором зупиня-
ється. Ідентифікація слізного мішка проводиться 

за допомогою зонда Боумена, введеного після 
попереднього бужування через нижню слізну 
краплю в напрямку сформованого кісткового 
вікна. Рухами зонда у вказаному напрямку стін-
ка мішка подається в порожнину носа, з пода-
льшим розкриттям її у вертикальному напрямку 
за допомогою серпоподібного ножа. Лос-
кут слизової повертається у своє попереднє по-
ложення, його надлишки відсікаються. У ділян-
ку сформованого співустя встановлюється там-
пон (пальчиковий Merocel) Його видаляють че-
рез добу, а стент – на 5-7-му добу після операції. 
Операція виконується під загальною анестезією, 
за допомогою ендотрахельного наркозу. 

Переваги ендоскопічної операції. За до-
помогою ендоскопа в нас з’явилася можливість 
найменш травматичним методом дістатися до 
слізного мішка. Це сприяє мінімалізації наслід-
ків такої операції, гарантії швидкого одужання й 
естетичного вигляду пацієнта після неї. Уже на 
п’ятий-шостий день на обличчі хворого не за-
лишається будь-яких ознак перенесеного хірур-
гічного втручання. Сучасна хірургічна тактика з 
використанням ендоскопічної оптики також 
найкраще забезпечує збереження функції сліз-
них канальців і мішка, найбільше сприяє фізіо-
логічному та швидкому відновленню сльозовід-
ведення, скорочує термін перебування хворого 
на лікарняному – тобто, має й позитивний еко-
номічний аспект.  

Внутрішньоносові лазерні дакріоцисто-
риностомії. Для утворення співустя слізного 
мішка з порожниною носа використовуються 
сучасні потужні хірургічні лазери. Проте поки 
що внутрішньо носові лазерні дакріоцисторино-
стомії не отримали широкого розповсюдження. 
Основна відмінність цієї операції від класичної 
ендоскопічної дакріоцисториностомії – це за-
стосовуваного лазера під час оперативного 
втручання та його тип (аргоновий, неодимовий, 
діодний, CO2). 

Переваги та недоліки лазерних дакріо-
цисториностомій. Основною перевагою лазе-
рної дакріоцисториностомії є швидке проведен-
ня операції й мінімальна кровоточивість. Однак 
певним недоліком можна вважати високотемпе-
ратурний вплив променя лазера при утворенні 
вікна на кістку й м'які тканини. Для відновлен-
ня сльозовідведення операцію необхідно закін-
чувати інтубацією. Однак виникаючі опіки мо-
жуть вимагати проведення додаткового ліку-
вання. Під час використання лазерного облад-
нання час одужання та загоєння у пацієнта – 
триваліший так як і при стандартній (внутріш-
ній та зовнішній) дакріоцисториностомії. Хоча 
для хірурга цей лазерний метод операції є більш 
зручніший. 
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Внутрішньоносові мікрохірургічні мето-
ди дакріоцисториностомії потребують ювелірної 
техніки виконання, проте практично не супро-
воджуються крововтратою. 

Висновки. Підсумовуючи вищеописане, 
слід відзначити що дакріоцистит у дитячому віці 
це надзвичайно серйозна проблема. Тому хірур-
гічний метод лікування, такий як внутрішні мік-
рохірургічні дакріоцисториностомії, є більш без-
печним хірургічним втручанням та зводить до 
мінімуму наслідки такої операції, а також збері-
гають естетичний вигляд дитини та сприяють 
швидкому одужанню порівняно із стандартним 
хірургічним втручанням – внутрішньою або зов-
нішньою дакріоцисториностомією.  

Поширення й удосконалення мікродакрі-
оцисториностомій гальмується високою вартіс-
тю ендоскопічної апаратури та інструментарію. 
Нерідко вибір способу операції при дакріоцис-
титі (зовні або з боку порожнини носа) визнача-
ється вмінням хірурга або вибором хворого. Од-
нак сучасна хірургічна тактика (з використан-
ням мікрохірургічного інструментарію, опера-
ційних мікроскопів, ультразвукової й лазерної 
хірургічної апаратури, ендоскопічної оптики, 
нових синтетичних матеріалів і фармацевтичних 
препаратів і т.д.) забезпечує найкраще збере-
ження функції, слізних канальців і мішка й 
сприяє найбільш фізіологічному відновленню 
функції сльозовідведення. 

 
© М.Б. Черкес, А.Р. Бундз, 2018 
 
 

 
 

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗАЛЬНЫХ СПРЕЕВ  
НА ОСНОВЕ КУЯЛЬНИЦКОЙ ГРЯЗИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТОВ 

 
Хронические риниты – одно из наиболее 

распространенных заболеваний в оторинола-
рингологии. Хронические гипертрофические и 
вазомоторные риниты составляют около 60 % 
патологии носа. Они ведут к расстройству нор-
мальной жизнедеятельности и работоспособно-
сти пациентов, а также возможному развитию 
осложнений. Актуальным является использова-
ние в лечении данной патологии натуральных 
препаратов – изотонического и гипертоническо-
го растворов экстракта из лечебных грязей Ку-
яльницкого лимана с йодированной водой. Дан-
ные препараты содержат в своем составе уни-
кальный сложный органоминеральный ком-
плекс биологически активных веществ, экстра-
гированных из лечебных грязей Куяльницкого 
лимана, а также макро- и микроэлементы в при-
родном соотношении. 

Цель исследования – изучить эффектив-
ность использования солевых назальных спреев 
на основе Куяльницкой грязи в комплексном 
лечении хронических ринитов. 

Материалы и методы. В группу иссле-
дования включено 60 человек. Из них 30 жен-
щин и 30 мужчин. 

 І группа состояла из 20 больных хрони-
ческим инфекционным ринитом, которые ис-
пользовали спрей Доктор Лорис + (изотониче-
ский раствор плотностью 1,0065±0,0005 кг/м3).  

ІІ группа состояла из 20 больных аллер-
гическим и вазомоторным ринитом, которые 
использовали спрей Доктор Лорис + Форте ( 
гипертонический раствор плотностью 1,02 ± 
0,005 кг/ м3). 

ІІІ группа (контрольная) состояла из 20 
больных, которые получали традиционное ком-
плексное лечение.  

Результаты. Количество обострений и 
патогенной микрофлоры при бактериологиче-
ском обследовании в 1-й группе сократилось в 
сравнении с контрольной группой. 

У пациентов 2-й группы уменьшился отек 
слизистой оболочки, восстановилось носовое 
дыхание, исчезли головные боли, улучшились 
работоспособность и качество жизни. 

Выводы 
Проведенные исследования свидетельст-

вуют о клиническом значении санации слизи-
стой оболочки от патогенной микрофлоры, что 
приводит к улучшению общего состояния орга-
низма, восстановлению функции мерцательного 
эпителия, усилению иммунитета. 

 Применение назальных спреев на основе 
Куяльницкой грязи способствует заживлению 
поврежденных тканей и нормализации функ-
ционирования органов. Спреи разрушают стой-
кие вирусно-бактериальные ассоциации, оказы-
вают десенсибилизирующее действие. 

 
© И.Э. Чернишева, 2018 
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П.П. ШЕВЛЮК, А.Д. ГУСАКОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ВОЗМОЖНОСТИ ТИМПАНОМЕТРИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ СРЕДНЕГО УХА 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Хорошо известно, что воспалительные за-

болевания среднего уха у новорожденных детей 
имеют медико-социальное значение, поскольку 
протекают с нарушением слуховой функции. 
Данный вид заболевания может способствовать 
развитию тугоухости у ребенка с первых дней 
жизни, приводить к снижению восприятия и 
задержке развития речи. Поэтому в настоящее 
время особую актуальность приобретает выра-
ботка четких программ обследования слухового 
анализатора у новорожденных детей и дальней-
шая их реализация. 

Акустическая импедансометрия (АИ) – 
это объективный метод аудиометрии, в основе 
которого лежит регистрации сопротивления 
(акустического импеданса) звукопроводящего 
аппарата человека, который помогает опреде-
лить характер нарушения в слуховой системе. 
На базе Запорожской городской многопрофиль-
ной детской больницы № 5, отделения патоло-
гии новорожденных нами проведено исследова-
ние 102 детей, с использованием акустической 
тимпанометрии на двух частотах (226 и 1000 
Гц). Всех детей разделили на 4 группы согласно 
гестационному возрасту: 

1 группа – 25-31 нед.;  
2 группа – 32-34 нед.; 
3 группа – 35-36 нед.; 

4 группа – 37 и более нед.; 
За результатами проведенного исследова-

ния установлено, что с увеличением гестацион-
ного возраста происходить увеличение количе-
ства регистрации кривых типов «А», характер-
ных для нормальной функции среднего уха. Эти 
изменения одинаково прослеживаются как для 
тона 226 Гц, так и 1000 Гц. Однако, при исполь-
зовании высокочастотной тимпанометрии уда-
лось полностью избавиться от кривых типа «D» 
и «Е», которые довольно в большом количестве 
отмечены на частоте 226 Гц. При использовании 
тона 1000 Гц нами отмечено увеличение выяв-
ления как нормальных, так и патологических 
тимпанограмм типа «В» и «С», которые в боль-
шей степени обнаружены за счет трансформа-
ции типов «D» и «E». Всего во время исследо-
вания у 13,2% ушей установлено кривые типа 
«В», что позволило предположить наличие экс-
судата в барабанной полости. А у 8,8% обследо-
ванных ушей диагностированы кривые типа 
«С», которые расценены как нарушение венти-
ляционной функции слуховой трубы.  

Таким образом, опираясь на данные про-
веденного нами исследования можно сделать 
вывод, что у новорожденных недоношенных 
детей тимпанометрия с частотой 1000 Гц явля-
ется предпочтительной. 

 
© П.П. Шевлюк, А.Д. Гусаков, 2018 
 
 
 

 
Т.А. ШИДЛОВСЬКА, П.М. КОВАЛЬЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОШИРЕНІСТЬ ХРОНІЧНОГО ЛАРИНГІТУ ЗА ДАНИМИ ЗВЕРНЕННЯ  
ДО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

 
Ларингіти – одні з найпоширеніших за-

хворювань ЛОР-органів, які призводять до по-
рушення дихальної та голосової функції, появи 
низки неприємних і навіть виснажливих симп-
томів. Хронічні ларингіти, особливо виражені у 
значному ступені, дуже складно піддаються лі-
куванню, сприяють розвитку порушень голосо-
утворення і погіршують якість життя пацієнтів. 
При цьому, пік захворюваності відзначається у 
найбільш працездатних осіб. 

Нами була проаналізована кількість паці-
єнтів з хронічними запальними захворюваннями 
гортані, які звернулися по допомогу до отори-

ноларинголога у лікувальні установи м. Черка-
си. До уваги також бралися наявність супутніх 
хронічних системних захворювань та патології 
ЛОР-органів, а також наявність можливих не-
сприятливих факторів професійної діяльності. 
Відомості наведені за даними Черкаського обла-
сного відділу медичної статистики, Другого 
Черкаського міського центру первинної медико-
санітарної допомоги, а також було проаналізо-
вано звернення до приватного кабінету отори-
ноларинголога. 

При цьому нами був проаналізований ха-
рактер звернень по оториноларингологічну до-
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помогу пацієнтів з хронічними запальними за-
хворюваннями гортані до лікувальних установ 
м. Черкаси за період 2013-2017 рр. Згідно отри-
маних статистичних даних, до ОКЛ та інших 
лікувальних установ області за цей період звер-
нулося 6877 осіб з хронічними ларингітами 
(3,7% від усіх звернень до ЛОР-спеціаліста), 
Другого Черкаського міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги 1615 (6,5%) осіб, 
до кабінету отоларинголога 1050 чоловік (5,1% 
відповідно). Загалом, за проаналізованими нами 
лікувальними установами у зазначений період 
було 232528 звернень по оториноларингологіч-
ну допомогу, в т.ч. 9542 осіб з хронічними запа-
льними захворюваннями гортані (4,1%). Під час 
спостереження окремо по роках виявлено, що 
динаміка виявлених вперше хронічних ларингі-
тів та звернень по допомогу з приводу загост-
рень захворювання, дещо зростає. При цьому, в 
середньому кількість звернень складає 3,79%, в 
т.ч. вперше виявлених хронічних ларингітів 
0,52%. Зауважимо, що зазначена кількість осіб з 
хронічними ларингітами складає 0,57 % насе-
лення м. Черкаси.  

Був проведений детальніший аналіз кон-
тингенту осіб, що звернулися по медичну допо-
могу до Другого Черкаського міського центру 
первинної медико-санітарної допомоги та при-
ватного медичного кабінету оториноларинголо-
га. Серед усіх цих пацієнтів 45,6% склали жінки, 
54,4% - чоловіки. Найбільшу групу серед них 
склали особи віком від 28 до 47 років, активного 
працездатного віку. Під час аналізу структури 
звернень усіх осіб з хронічними запальними за-
хворюваннями гортані виявилося, що катараль-
на форма хронічного ларингіту мала місце у 
35,98% звернень, гіпертрофічна – у 28,56%, ат-
рофічна у 35,46%. У обстежених пацієнтів дав-
ність захворювання коливалася від 3 до 15 років 
і в середньому склала 10±0,7 років. Хворі зазна-
чали, що мають від 4 до 7 загострень захворю-
вання на рік, в деяких випадках – до 9. В серед-
ньому кількість рецидивів за рік склала 5,1±0,6 
разів. 

Нами також був проведений аналіз щодо 
наявності супутніх захворювань, як ЛОР-
органів, так і системних, а також професійної 
належності досліджуваного контингенту пацієн-
тів з хронічними запальними захворюваннями 
гортані. Виявилося, що у 64,9 % випадків від 
усіх цих пацієнтів хронічний ларингіт супрово-
джувався іншими хронічними захворюваннями 

ЛОР-органів. Серед них найбільшу кількість 
випадків, майже половину (47,97% від наявної 
супутньої патології ЛОР-органів) склав хроніч-
ний тонзиліт, 27,42 % – хронічний фарингіт, 
24,61 % – хронічний вазомоторний риніт. У 
45,02% випадків хронічні ларингіти протікали 
на фоні системних хронічних захворювань. Так, 
у третини пацієнтів (33.58% від загальної кіль-
кості) був наявний цукровий діабет 2 типу, у 
12,87% – гіпертонічна хвороба.  

За професійною належністю переважну 
більшість пацієнтів, що звернулися по допомогу 
з хронічними запальними захворюваннями гор-
тані, складають особи голосо-мовних професій 
(вчителі середніх шкіл та дошкільних закладів) 
– 27,99%, а також працівники хімічних вироб-
ництв (Черкаський Азот, ПАТ “Черкаське хім-
волокно”, Фармацевтична корпорація “Юрія-
фарм”) – 29,87%. При цьому, серед контингенту 
професіоналів голосу переважала катаральна 
форма ларингіту (37,00% випадків серед цієї 
професійної групи), а у робітників хімічних ви-
робництв частіше зустрічались субатрофічна та 
атрофічна форми ( 38,06% відповідно). 

Таким чином, хронічний ларингіт обіймає 
значну частку серед усіх звернень до оторино-
ларинголога, спостерігається переважно у осіб 
працездатного віку і має певні залежності від 
професійної діяльності пацієнта. 

Висновки: 
1. Хронічні ларингіти є досить розповсю-

дженими захворюваннями ЛОР-органів. За да-
ними звернення до лікувальних закладів м. Чер-
каси, звернення з приводу хронічних запальних 
захворювань гортані склали 4,1% від усіх звер-
нень до оториноларинголога. 

2. Хронічний ларингіт переважно має мі-
сце у осіб активного працездатного віку. 

3. Розвиток хронічного ларингіту має пе-
вну залежність від професійної діяльності паці-
єнта. При цьому, вразливим контингентом щодо 
розвитку цього захворювання є особи голосо-
мовних професій (склали 27,99%) та працівники 
хімічних виробництв (29,87 %). 

4. Хронічний ларингіт нерідко супрово-
джується іншими хронічними захворюваннями 
ЛОР-органів (47,97% хронічний тонзиліт, 
27,42% – хронічний фарингіт, 24,61 % – хроніч-
ний вазомоторний риніт) та розвивається на фо-
ні системних хронічних захворювань (33,58% 
цукровий діабет, 12,87% – гіпертонічна хворо-
ба). 

 
© Т.А. Шидловська, П.М. Ковальчук, 2018 
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ЗНИЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
 

Цукровий діабет (ЦД) є однією з найгост-
ріших медико-соціальних проблем, які відно-
сяться до пріоритетних завдань національних 
систем охорони здоров’я практично усіх країн 
світу. Розповсюдженість ЦД в західних країнах 
складає 2-5% населення, а в тих, що розвива-
ються 10-15%. В промислово розвинутих краї-
нах Америки та Європи розповсюдженість ЦД 
складає 5-6% і має тенденцію до подальшого 
росту, особливо у вікових групах старше 40 ро-
ків. Захворюваність цукровим діабетом зростає 
із року в рік, що пояснюється як кращим його 
виявленням, так і істинним зростанням. Особ-
ливо це стосується ЦД 2 типу. За статистичними 
даними близько 2 % усього населення України 
страждає на дану недугу, але реальна кількість 
хворих значно (у два-три рази) вища. За даними 
низки авторів, цукровий діабет може проявляти-
ся порушеннями слуху.  

Нами було проаналізовано стан слухової 
функції у пацієнтів з ЦД 1 та 2 типів, які звер-
нулися до сурдологічного кабінету зі скаргами 
на порушення слуху. Було вивчено дані анамне-
зу, скарги хворих та проведено суб’єктивну ау-
діометрію. Аудіометричне дослідження викону-
валось у звукоізольованій камері, де рівень шу-
мового фону не перевищував 30 дБ, за допомо-
гою клінічного аудіометра AD 229E фірми 
«Interacoustics» (Данія). Проводилися тональна 
порогова в звичайному (конвенціональному) 
діапазоні частот (0,125-8 кГц), надпорогова та 
мовна аудіометрія, а також камертональні проби 
Бінга і Федерічі. Проаналізовано характер звер-
нень по допомогу зі скаргами на порушення 
слухової функції пацієнтів з ЦД у сурдологіч-
ний кабінет обласної клінічної лікарні м.Івано-
Франківська. Всього за період 2015-2017 рр до 
кабінету звернулося 9728 осіб з порушеннями 
слухової функції. Серед них було 685 пацієнтів 
з ЦД, що склало 7,1% від загальної кількості 
звернень. Серед них у 20,0% діагностовано ЦД 1 
типу, а у 80,0% осіб - ЦД 2 типу. 

Також було проведено активний огляд 
пацієнтів, що знаходилися на обліку в ендокри-
нологічному диспансерному відділенні та/або 
отримували курс стаціонарного лікування на 
базі ендокринологічного відділення обласної 
клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Серед 
них (усього оглянуто 247 осіб) було виявлено 
194 особи (78,5%) зі скаргами на порушення з 
боку слухової системи, яким згодом була прове-
дено аудіометричне обстеження. У всіх них ау-
діометрично було виявлено порушення слухової 

функції від початкових до виражених. Лише у 
14 пацієнтів (5,7%) було виявлено кондуктивну 
приглухуватість, переважно за рахунок хроніч-
них запальних захворювань середнього вуха та 
зовнішнього слухового ходу. Ці пацієнти не 
увійшли до подальшого аналізу. У 180 пацієнтів 
(72,9%) було виявлено сенсоневральні пору-
шення слуху. Причому у 111 з них було зафік-
совано чисту перцептивну приглухуватість 
(61,7%), а у 38,3% випадків сенсоневральна 
приглухуватість супроводжувалася порушення-
ми функції звукопроведення, вираженими не-
значною мірою. У обстежених пацієнтів реєст-
рувалися перцептивні порушення з пологониз-
хідним типом аудуометричної кривої. Пору-
шення слуху зазвичай були симетричними або 
майже симетричними, за виключенням кондук-
тивного компоненту, який часто обумовлювався 
однобічним процесом. Серед усіх пацієнтів з 
ЦД, у яких було виявлено порушення слуху, 
переважну більшість (63,9 %) склали хворі на 
ЦД 2 типу. 

 Отже, у пацієнтів з ЦД частіше спосте-
рігається сенсоневральна приглухуватість 
(СНП). Після аналізу отриманих даних з ураху-
ванням типу ЦД та ступеня порушення слухової 
функції виявилося, що серед усіх обстежених 
нами пацієнтів з ЦД 1 ступінь приглухуватості 
мала місце у 36,1 % з них, 2 – у 42,8%, а 3 – у 
18,3%. Для ЦД 2 типу відповідні значення ста-
новили 20,0; 53,9 та 21,7%, відповідно. Заува-
жимо, що серед усіх обстежених нами хворих на 
ЦД з порушеннями слуху у 5 осіб була тяжка 
ступінь приглухуватості. Це були пацієнти із 
тяжким перебігом ЦД 2 типу та важкими перце-
птивними порушеннями, що склало 2,8% від 
загальної кількості обстежених та 5,0% від паці-
єнтів із ЦД 2типу. Що стосується ЦД 1 типу, то 
1 ступінь приглухуватості реєструвалася у 
64,6% випадків, 2 – у 23,1%, а 3 – у 12,3 % випа-
дків, відповідно.  

Коли ми проаналізували виявлені випадки 
СНП з урахуванням ступеня порушення слухо-
вої функції в плані розподілу за типом ЦД, ви-
явилося, що серед усіх пацієнтів з 1 ступенем 
порушення слухової функції 64,6% випадків 
склав ЦД 1 типу і 35,4% ЦД 2 типу, 2 ступінь - 
19,5 та 80,5% відповідно, 3 ступінь – 24,2 та 
75,8% відповідно. Отже серед пацієнтів з більш 
тяжкими порушеннями слуху частіше були ви-
падки ЦД 2 типу. 

Таким чином, проведені нами досліджен-
ня показали, що у пацієнтів з ЦД в значному 
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відсотку випадків (72,9%) спостерігаються сен-
соневральні порушення слухової функції, вира-
жені в різному ступені. Причому частіше і 
більш вираженими такі порушення були у хво-
рих на ЦД 2 типу.  

 
Висновки: 
1. Серед пацієнтів, які звернулися зі скар-

гами до сурдологічного кабінету досить значний 

відсоток (7,1%) складають хворі на ЦД , з них 
ЦД 1 типу був у 20,0 %, а 2 типу – у 80,0%. 

2. При огляді 247 пацієнтів з ЦД, що пе-
ребувають на диспансерному обліку, сенсонев-
ральні порушення слухової функції виявлені у 
180 з них (72,9%). 

3. Більш часто і більш виражені порушен-
ня слухової функції мають місце у хворих на ЦД 
2 типу, порівняно з типом 1. 

 
© Т.А. Шидловська, І.О. Костіцька, Н.Я. Навальківська, 2018 
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ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ВУЗЛИКІВ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
 

Як зазначають відомі фоніатри (Л.А. За-
рицький та співавт., 1984; Л.Б. Дмітрієв та спі-
вавт., 1990; Т.А.Шидловська, 2007 та ін.), вуз-
лики голосових складок виникають на фоні зло-
вживання твердою атакою звуку, форсування 
голосу, неадекватного голосового навантажен-
ня, тощо. Діти часто неконтрольовано викорис-
товують голосовий апарат, дуже гучну подачу 
звука без використання допомоги резонаторів, 
крім того, часті ГРВІ в дитячому віці і не до-
тримання голосового режиму при цьому сприя-
ють розвитку вузликових потовщень в дитячому 
віці. 

Метою даного дослідження стало вивчен-
ня тактики ведення дітей з вузликовими потов-
щеннями голосових складок.  

Під нашим наглядом знаходилося 20 дітей 
віком від 4 до 9 років, у яких були діагностовані 
вузликові потовщення голосових складок. Для 
обстеження пацієнтів застосовувався відеолари-
нгостробоскоп (“KarlShtorz”, Німеччина). Дані 
обстеження зберігалися за допомогою операцій-
ної системи «Aida». 

Основною скаргою всіх пацієнтів була 
дисфонія, тобто осиплість голосу, виражена в 
різному ступені. При проведенні відеоларингос-
копічного дослідження голосові складки були 
білі, в деяких випадках дещо рожеві. Практично 
посередині на медіальній поверхні обох голосо-

вих складок візуалізуюються вузликові потов-
щення рожевого кольору, іноді білуватого. 

Враховуючи факт, що причиною вузликів 
є виключно зловживання неправильною пода-
чею звука, невміння правильно використовувати 
голосовий апарат, всім пацієнтам було рекомен-
довано голосовий спокій та десенсебілізуючу 
терапію. Крім того, пацієнтам віком від 6 років 
(раніше діти важко сприймають) було запропо-
новано фонопедичні вправи, при яких встанов-
лювався правильний рефлекс подачі звуку з во-
вліканням головного та грудного резонаторів, 
що призводить до мінімального напруження 
м’язів гортані при голосоведенні. В результаті 
проведеної терапії, особливо у дітей із застосу-
ванням фонопедії, вузлики повністю зникали, 
або ставали набагато меншими (слід враховува-
ти факт, що дітям дуже важко зберігати голосо-
вий спокій). 

Проведене дослідження свідчить, що кон-
сервативне лікування з обов’язковим призна-
ченням голосового спокою та адекватних фоно-
педичних вправ (дітям від 6 років) для встанов-
лення правильного рефлексу голосоведення є 
основним методом лікування вузликів голосо-
вих складок в дитячому віці. А формування пра-
вильного рефлексу голосоведення є профілакти-
кою вузликових потовщень голосових складок в 
дитячому віці. 
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ТАКТИКА ФОНІАТРА В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ ПАТОЛОГІЧНОЇ МУТАЦІЇ 
 

Як відомо, мутація голосу являє собою 
фізіологічний стан, пов’язаний зі зміною фізіо-
логічних функцій гортані і всього організму в 
період статевого дозрівання дитини з появою 
вторинних статевих ознак (Л.Б. Дмітрієв та спі-
вавт., 1990). Тому в своїй більшості це явище 
непотребує спеціальної лікувальної корекції. 
Але в фоніатричній практиці зустрічаються ви-
падки патологічної мутації, коли становлення 
нормального голосу дорослої людини самостій-
но не відбувається, і дорослі юнаки говорять 
неприємними неприродньо високими або дуже 
захриплими голосами. При цьому при огляді 
гортані на перший погляд лікаря ніяких патоло-
гічних змін не виявляється (Ю.С. Василенко, 
2002; Т.А. Шидловська, А.Л. Косаковський, 
2007 та ін.) 

Метою даної роботи стало дослідження 
осіб чоловічої статі пубертатного періоду (віком 
від 15 до 18 років), у яких спостерігалися розла-
ди голосової функції на фоні періоду статевого 
дозрівання. 

Нами були обстежені 15 юнаків віком від 
15 до 18 років. Всі пацієнти скаржились на ви-
ражену дисфункцію голосу, яка виникла на фоні 
статевого дозрівання, при чому строки мутацій-
них змін вже пройшли, а голос залишався дуже 
високим, неприроднім. На цьому фоні пацієнти 
відчували психологічний дискомфорт, 
з’являлась замкненість, небажання відвідувати 
навчальні заклади, порушувалися контакти з 
оточенням. При проведенні анамнезу з батьками 
встановлено, що підлітки були консультовані 
ендокринологом, психоневрологом (патологіч-
них змін виявлено не було). Були застосовані 
різні спроби лікування за місцем проживання, 
які включали в себе антибіотикотерапію, вли-
вання різних медикаментозних засобів, фізіоте-

рапевтичні методи, що не призвело до жодного 
результату. 

Всім пацієнтам було проведене відеола-
рингостробоскопічне обстеження на відеолари-
нгостробоскопі (“Karl Shtorz”, Німеччина). Дані 
обстеження зберігалися за допомогою операцій-
ної системи «Aida». Обстеження показало, що 
органічної патології гортані не виявлено. Гор-
тань має вигляд гортані дорослої людини. Звер-
тає на себе увагу виражене порушення її мотор-
ної функції. Так, нами було виявлено виражений 
гіпертонус вестибулярного відділу гортані з фо-
рмуванням псевдоскладкового механізму голо-
соутворення, амплітуда вібраторних коливань 
голосових складок знижена, в ряді випадків до 
повної відсутності. Крім того, при зовнішньому 
огляді гортані, помітно, що вона не опустилася 
на рівень стояння гортані дорослої людини і 
зовнішні м’язи знаходяться в напруженні. Тер-
мін порушення голосової функції тривав від 1,5 
до 2 років.  

Всі пацієнти направлялися в фонопедич-
ний кабінет ДУ «Інститут отоларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 

Був застосований комплекс вправ, який 
дозволяв опустити гортань до рівня С-6, лікві-
дував гіпертонус вестибулярних складок, псев-
доскладковий механізм голосоутворення. При 
проведенні відеолорингостробоскопічного дос-
лідження у всіх пацієнтів реєструвалися норма-
льні вібраторні коливання голосових складок. 
Голос всім пацієнтам був відновлений повністю. 

Таким чином, при випадках порушення 
голосової функції на фоні статевого дозрівання, 
а особливо, тривалого її порушення, ми рекоме-
ндуємо звернутися до фоніатра в лікувальну 
установу, де пацієнту буде надана спеціалізова-
на медична допомога по відновленню голосу. 
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СТАН БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ОСІБ,  
ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ 

 
Акутравма, вплив звуків високої інтенси-

вності викликає специфічне ураження слухової 
системи. При бойовій акутравмі страждають як 

периферичний, так і центральні відділи слухо-
вого аналізатора. Слід зважати також на систе-
мну дію шуму, звуків високої інтенсивності не 
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лише на структури слухової системи, але і на 
увесь організм постраждалого. Тому при акут-
равмі поряд з ауральними (які стосуються стану 
різних відділів слухової системи) мають місце і 
виражені екстраауральні прояви (з боку органів 
і систем, не пов’язаних безпосередньо зі струк-
турами слухової системи, але стан яких впливає 
на слухову функцію). Насамперед це стосується 
центральної нервової та серцево-судинної сис-
тем (мозкового кровообігу в найбільшій мірі). 
Тому доцільним є дослідження функціонального 
стану ЦНС у пацієнтів з акутравмою. 

З метою визначити зміни в стані біоелек-
тричної активності головного мозку за даними 
електроенцефалографії (ЕЕГ) у військовослуж-
бовців, які отримали бойову акутравму в зоні 
проведення антитерористичної операції (АТО) 
ми відібрали для аналізу серед усіх обстежених 
нами хворих з акутравмою, групу з 50 бійців з 
акутравмою з асиметричними сенсоневральни-
ми порушеннями і низхідним типом кривої. 
Всім пацієнтам було проведене обстеження ме-
тодом електроенцефалографії за допомогою 
комп’ютерного електроенцефалографа фірми 
“DХ-системи”. Електроди накладались таким 
чином, щоб рівномірно охоплювати лобні, 
скроневі та потиличні області обох півкуль, згі-
дно схеми накладання електродів “10-20”, реко-
мендованої міжнародною федерацією електрое-
нцефалографії. 

За даними ЕЕГ у обстежених нами війсь-
ковослужбовців з акутравмою, отриманою під 
час бойових дій, було виявлено іритативні зміни 
як при фоновому записі, так і при функціональ-
них навантаженнях, особливо – гіпервентиляції, 
виражені в різному ступені. Частіше всього бу-
ли виявлені: виражені дезорганізація і десинх-
ронізація ритмів, тенденція до згладжування або 
відсутність зональних розбіжностей, наявність 
гострих піків і потенціалів, «прискорення» ос-
новних ритмів, переважання в структурі біоеле-
ктричної активності бета-ритму та значна частка 
повільних дельта- та тета-ритму. У частини хво-
рих мало місце загальне зниження біоелектрич-
ної активності головного мозку, виражене в різ-
ному ступені, особливо у скроневих відведен-
нях. Ці зміни мали переважно загальномозковий 
(генералізований) характер і були більш вира-
женими у хворих з більш значними порушення-
ми у слуховому аналізаторі. У багатьох випад-
ках спостерігалася асиметрія біотоків, переваж-
но у задньолобних, скроневих та тімяних відве-
деннях, особливо у тих випадках, коли у пацієн-
тів було асиметричне ураження слухової систе-
ми зі значною різницею в показниках двох сто-
рін. Також часто у обстежених осіб з бойовою 
акутравмою спостерігалися спалахи гіперсинх-

ронної активності, в т.ч. з повільнохвильовими 
елементами, що свідчить про значне переважан-
ня процесів збудження у глибоких структурах 
головного мозку. У значної частини хворих з 
акутравмою, отриманою в зоні бойових дій, бу-
ло виявлено подразнення коркових, діенцефаль-
них, діенцефально-стовбурових або медіобаза-
льних структур головного мозку. Загалом у всіх 
обстежених військовослужбовців з акутравмою 
переважали процеси збудження, на це 
обов’язково слід зважати під час призначення 
лікування.  

Згідно аналізу кількісних показників ЕЕГ 
було виявлено, що у порівнянні з даними конт-
рольної групи має місце достовірна різниця 
(Р<0,05) в представленості основних ритмів ЕЕГ 
у обстежуваних хворих з бойовою акутравмою 
не лише в скроневих і потиличних, але і в лоб-
них відведеннях. Так, на фоновому запису ЕЕГ 
при нормальному значені відсоткового вмісту α 
– ритму в контрольній групі 62,5±4,6 % в скро-
невих та 64,3±4,8 % потиличному відведенні, в 
групі хворих з акутравмою відповідні показники 
стали 45,4±3,7 % та (48,9±3,9 %, відповідно, що 
достовірно (Р<0,05) менше. 

Так, наприклад, у осіб досліджуваної гру-
пи хворих з акутравмою зміни ЕЕГ проявлялися 
достовірним збільшенням представленості β-
ритму при фоновому записі в скроневих і поти-
личних відведеннях до 29,1±2,8 % і 27,2±2,7 % 
при контрольному значенні 20,3±2,1 % і 
16,8±2,0 %, відповідно (Р<0,01).  

При аналізі представленості α-ритму (до-
мінуючого ритму нормальної ЕЕГ-картини) у 
зазначених відведеннях виявлено значне змен-
шення його відсоткового вмісту, деформацію 
основного ритму та ослаблену реакцію на функ-
ціональні навантаження.  

Особливо показовим є аналіз повільно-
хвильової активності (тета- та дельта-ритм) у 
хворих з акутравмою, яка значно перевищувала 
показники контрольної групи, особливо в лоб-
них відведеннях, що свідчить про зростання фу-
нкціональних змін у стані центральної нервової 
системи, зокрема, глибоких структур головного 
мозку. Так, в лобних відведеннях у таких хво-
рих мало місце підвищення відсоткового вмісту 
дельта-ритму до 14,3±1,5 % при фоновому запи-
сі, 14,8±1,6 % при фотосимуляції та аж 
15,1±1,5% при гіпервентиляції (Р<0,01), досто-
вірно більше, ніж у нормі. Також показовим є 
зростання відсоткового вмісту тета-ритму у 
хворих з бойовою акутравмою при гіпервенти-
ляції у скроневих та потиличних відведеннях до 
16,5±2,3 % та 14,5±2,0 %, відповідно (Р<0,05), 
що достовірно більше порівняно з контрольни-
ми значеннями. 
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Отже, у обстежених нами осіб, які отри-
мали акутравму в реальних бойових умовах, 
спостерігаются виражені зміни біоелектричної 
активності головного мозку переважно іритати-
вного характеру з подразненнями глибоких від-
ділів головного мозку. Проведений аналіз ЕЕГ у 
осіб, які отримали акутравму в зоні проведення 
АТО, свідчить про наявність виразних функціо-
нальних змін з боку центральної нервової сис-
теми при бойовій акутравмі. 

 
Висновки 
Проведений аналіз ЕЕГ у осіб, які отри-

мали акутравму в зоні проведення АТО, свід-
чить про наявність у них значних функціональ-
них змін з боку центральної нервової системи.  

За даними ЕЕГ у обстежених нами війсь-
ковослужбовців з акутравмою, отриманою під 
час бойових дій, було виявлено іритативні зміни 
як при фоновому записі, так і при функціональ-

них навантаженнях, особливо – гіпервентиляції, 
виражені в різному ступені. 

Найбільш виражені достовірні зміни у до-
сліджуваній групі з акутравмою спостерігають-
ся у зменшенні представленості α-ритму та зро-
станням β-ритму і повільнохвільової активності 
у лобних, скроневих і потиличних відведеннях у 
порівняні з показниками контрольної групи.  

 У комплексному обстеженні військовос-
лужбовців з акутравмою з метою детальної оці-
нки екстраауральних порушень доцільно прово-
дити дослідження функціонального стану ЦНС 
за даними ЕЕГ. 

Врахування даних комплексного обсте-
ження біоелектричної активності головного мо-
зку за даними ЕЕГ дозволяє об’єктивно оцінити 
екстраауральні порушення та сприяє цілеспря-
мованому призначенню комплексного лікування 
хворим з акутравмою, отриманою в зоні прове-
дення АТО, що підвищує його ефективність 
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ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПАТОМОРФОЗ ОТОГЕННИХ ВНУТРІШЬОЧЕРЕПНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДІАГНОСТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 
Патоморфоз в залежності від чинників, 

поділяється на природній, тобто стійкі спонтан-
ні зміни клініки та перебігу хвороби, що виник-
ли внаслідок впливу як зовнішніх, так і внутрі-
шніх причин, та індукований, або терапевтич-
ний – тобто зміни хвороби, які виникають в 
процесі лікування захворювання. Характерним 
для терапевтичного патоморфозу є відсутність 
його генетичної фіксації, тобто після усунення 
лікувального чинника, панорама клініки перебі-
гу хвороби повертається до класичних її форм. 

Складність проблеми вивчення патомор-
фозу ото генних внутрішньочерепних усклад-
нень (ОВЧУ) полягає в нашаруванні та поєд-
нанні симптоматики двох осередків запалення – 
власне у вусі та внутрішньочерепної запальної 
патології. Окремі симптоми цих захворювань 
часто збігаються і їх диференціація вкрай 
ускладнюється. Саме тому, кожне відхилення 
усталеної симптоматики в перебігу запального 
процесу у вусі загрожує помилковим діагнозом, 
і як наслідок, – хибно вибраною тактикою ліку-
вання та неадекватним за об’ємом хірургічним 
втручанням. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні 
практично всі пацієнти з ото генними внутріш-

ньочепними ускладненнями перед цим тривало 
отримують протизапальну та антибактеріальну 
терапію з приводу запалення у вусі. Такий під-
хід в значній мірі маскує картину життєво небе-
зпечного ускладнення і його клінічні прояви 
з’являються пізніше, інколи лише в терміналь-
ній стадії захворювання. На даний час все рідше 
маніфестують осередкові симптоми абсцеду-
вання мозкової тканини та стають все менше 
специфічними клінічні прояви розвитку внутрі-
шньочерепного ускладнення. 

Нами проаналізовано 108 історій хвороб 
пацієнтів з отогенними внутрішньочерепними 
ускладненнями, що були проліковані в ЛОР-
відділенні Київської обласної клінічної лікарні 
за період 1998-2017 рр. Серед них у 84 (77,7%) 
випадках причиною розвитку ОВЧУ було загос-
трення хронічного гнійного середнього отиту, а 
у 24 (22,3%) – гострий гнійний середній отит. 
Вік хворих – від 16 до 76 років. Жінок було 23 
(21,2%), чоловіків – 85 (78,8%).  

Ізольовані ОВЧУ діагностовані у 63 
(59,4%) хворих, у інших 45 (41,6%) ускладнення 
були поєднані між собою. З врахуванням поєд-
нання окремих внутрішньочерепних нозологій, 
гнійний менінгіт (в т.ч. менінгоенцефаліт) був 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 119 

діагностований у 73,1% хворих, екстра- та суб-
дуральний абсцеси головного мозку – 39,8%, 
тромбоз сигмоподібного синуса – 11,7%, абсцес 
великих півкуль мозку – 13,8%, абсцес мозочка 
– 4,6 %. Лабіринтит поєднувався з ОВЧУ у 19 
осіб, парез лицевого нерва – у 8. Серед інших 
ускладнень, найбільш прихований клінічний 
перебіг має екстра- та субдуральний абсцеси 
головного мозку.  

В ряді випадків запальний процес швидко 
відмежовується і не викликає явної менінгеаль-
ної реакції.  

Розпочинаючи з 2013 р. в нашій клініці 
всім пацієнтам (14 спостережень), котрі надхо-
дили в клініку із загостренням хронічного отиту 
та гострим запаленням в середньому вусі, з 
ознаками загальнозапальної або загальномозко-
вої симптоматики було проведено КТ голови та 
при необхідності, - МРТ головного мозку. Це 
дозволило виключити або виявити ускладнення 
на ранній стадії захворювання і вчасно провести 
відповідне хірургічне втручання. 

Якщо летальність пацієнтів з ОВЧУ за 
період з 1996 по 2012 р. складала 12,1%, то із 17 
пацієнтів (2013-2017 рр.), які були цілеспрямо-
вано обстежені на предмет виключення внутрі-
шньочерепної патології (КТ, МРТ) в перші дні 
надходження в стаціонар, помер лише 1 (5,8%).  

Висновок. З врахуванням можливого те-
рапевтичного патоморфозу отогенної внутріш-
ньочерепної патології на тлі тривалої протиза-
пальної та антибіотикотерапії з приводу гостро-
го середнього отиту чи загострення хронічного 
гнійного запального процесу у вусі,при наявно-
сті загальноінфекційних симптомів (підвищення 
температури, головний біль, запальні зміни в 
крові),навіть при відсутності явних загальномо-
зкових клінічних проявів, потребують виклю-
чення отогенної внутрішньочерепної патології 
променевими методами обстеження – КТ чи 
МРТ головного мозку. Застосування такого під-
ходу дозволяє уникнути діагностичних поми-
лок, вчасно вибрати правильну тактику лікуван-
ня і зменшити летальність при ОВЧУ. 

 
© В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, О.О. Пелешенко, І.В. Гурмак (, 2018 
 
 
 
 

 
Я.В. ШКОРБОТУН, О.Г. КУРИК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДЕБРИДЕРА 
ДЛЯ ПЕРІОСТЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСІВ 

 
Збереження умов для виконання денталь-

ної імплантації та синусліфтингу є важливою 
складовою малоінвазивної функціональної ен-
доскопічної хірургії (ФЕРХ) верхньощелепного 
синусу. Основними факторами гарного прогно-
зу для подальшої аугментації кістки верхньої 
щелепи після ФЕРХ є мінімальнетравмування 
періосту (періостзберігаючі підхід) у ділянці 
альвеолярної бухтита забезпечення аерації си-
нуса через природнє співустя. 

З огляду на те, що патологічні зміни му-
коперіоста при окремих захворюваннях навко-
лоносових синусів, зокрема - істинних кістах та 
хронічному риносинуситі з поліпозом, переваж-
но локалізуються в його поверхневому шарі 
(слизовій оболонці lamina propria) (Ardehali 
M.M. et al., 2011), розробка малоінвазивних ме-
тодів видалення змінених тканин, із збережен-
ням цілісності при цьому періосту, є перспекти-
вним завдання ринохірургіі. 

Ми порівняли травматичність класичної 
(за допомогою щипців Блекслі) та шейверної ме-
тодики впливу на слизову оболонку верхньоще-

лепного синуса в експерименті. Для чого викону-
валась маніпуляції на 28 кістково-мукозальних 
блоках барана роду Ovisaries. Суть маніпуляції – 
видалення верхнього шару мукоперіосту на діля-
нці 5х5 мм. Видалення виконувати на 14 блоках з 
допомогою щипців Блекслі та на 14 – шейверною 
системою (мікродебридер Medtronic, лезо 0°). 
Зміни слизової оболонки після маніпуляцій ви-
вчали при гістологічному дослідженні зразків 
після декальцинації та забарвлення гематоксилі-
ном та еозином. Оцінювали стан слизової оболо-
нки та наявність і тип ушкоджень періосту. 

При аналізі отриманих даних встановле-
но, що за допомогою мікродебридера вдалось 
досягти рівномірного по глибині видалення по-
верхневого шару мукоперіосту у всіх зразках, а 
в зразках після застосування щипців Блекслі 
нерівномірне видалення слизової оболонки по 
товщині зустрічалось у 85,7% випадків, в тому 
числі у 50% – виявлялись резидуальні ділянки 
поверхневого шару слизової оболонки. 

Ушкодження глибокого (періостального) 
шару мукоперіосту, при застосуванні шейверної 
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технології виявлялись у21,43% зразків, а у групі 
порівняння – 78,57% (Р <0, 05), із них в 28,6% 
виявлявся відрив періосту від кістки. При цьому 
за рахунок застосування мікродебридера вда-
лось знизити частоту поверхневих ушкоджень 
періосту та уникнути наскрізних розривів та 
відривів від підлеглої кістки. 

Висновки 
Використання дебридера дозволяє досяг-

ти більш рівномірного по глибині видалення 
тканин верхніх шарів мукоперіосту верхньоще-
лепного синуса в порівнянні з застосуванням 
щипців. 

Мікродебридерна методика видалення 
тканин поверхневого шару мукоперіосту знижує 
частоту небажаного травмування нижнього, пе-
ріостального, шару в 3,7 рази та дозволяє уник-
нути відриву періосту від підлеглої кістки, який 
зустрічаються в 28,6% випадків використанням 
щипців. 

Для хірургічної санації патології поверхне-
вого шару мукоперіосту у пацієнтів, яким плану-
ється дентальна імплантація доцільно застосову-
вати мікродебридерну техніку, як таку, що дозво-
ляє уникнути зайвого травмування періостального 
шару і зберегти умови для синусліфтингу. 

 
© Я.В. Шкорботун, О.Г. Курик, 2018 
 

 
 
 
 

Н.О. ШУШЛЯПИНА, О.Г. АВРУНИН (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Периодическое или постоянное затрудне-

ние носового дыхания приводит к развитию 
различных аномалий и вариантов строения ла-
теральной стенки носовой полости, изменениям 
самой полости носа и верхних дыхательных пу-
тей. 

Необходимость обеспечить дыхание но-
сом вынуждает пациента использовать медика-
ментозные сосудосуживающие средства, кото-
рые облегчают прохождение воздуха в верхних 
дыхательных путях, но способствуют генерали-
зованному спазму сосудов, поскольку полость 
носа является явно выраженной рефлексогенной 
зоной. 

Несмотря на разработанные различные 
методы тестирования носового дыхания, слож-
ность их заключается в том, что в большинстве 
патологических состояний пациент ощущает 
нарушение носового дыхания только в форси-
рованном режиме, при физической нагрузке, 
когда невозможно носом за один вдох пропус-
тить необходимое количество кислорода. Это 
приводит к переходу на ротовое дыхание. Ос-
новным методом диагностики нарушений носо-
вого дыхания в настоящее время является рино-
манометрия, позволяющая определять перепад 
давления и соответствующий расход воздуха 
через носовую полость. Учитывая, что затруд-
нение носового дыхания при большинстве на-
зальных патологий происходит при повышении 
интенсивности дыхания, то целесообразно для 
функциональной диагностики верхних дыха-

тельных путей применять метод задней актив-
ной риноманометрии в форсированном режиме. 

Проведенные исследования в клинике ка-
федры оториноларингологии Харьковского на-
ционального медицинского университета позво-
лили установить, что по данным задней актив-
ной риноманометрии при форсированном дыха-
нии в начальной фазе цикла вдоха присутствует 
прямо пропорциональная зависимость между 
перепадом давления и расходом воздуха, что 
характерно для ламинарного режима течения, а 
затем наступает переход в ярко выраженный 
турбулентный режим течения.  

Поэтому, с точки зрения физиологии 
представляет интерес дальнейшее изучение ре-
жима течения воздуха в носовой полости в ди-
намике при форсированном дыхании, обеспечи-
вающим максимальное поступление кислорода 
в легкие. Чем позже (при большем расходе воз-
духа) будет осуществляться переход в турбу-
лентный режим, тем потенциально возможным 
будет добиться большего расхода воздуха при 
носовом дыхании. Сравнительно быстрый пере-
ход в область выраженного турбулентного ре-
жима у пациентов с хроническим затруднением 
носового дыхания приводит к тому, что величи-
на расхода воздуха растет достаточно медленно 
и даже при приближении к показателям нормы, 
за счет сильного напряжения дыхательной мус-
кулатуры, вызывает чрезмерно быструю утом-
ляемость и, как следствие, переход на нефизио-
логическое дыхание ртом. Таким образом, при 
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хирургической коррекции явно выраженных 
хронических нарушениях носового дыхания 
необходимо учитывать образ жизни пациента, 

связанный с физическими нагрузками и необхо-
димостью перехода к форсированному дыха-
нию. 

 
© Н.О. Шушляпина, О.Г. Аврунин, 2018 
 
 
 

 
 

О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ХРОНІЧНА ЗАПАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  
У ДІТЕЙ ІЗ ЧАСТИМИ РЕЦИДИВАМИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ 

 
Реалізація гострого запалення в дихаль-

них шляхах дитини залежить не тільки від пот-
рапляння в організм антигену, але й від взаємо-
дії численних факторів зовнішнього середовища 
і чинників, що знижують захист слизової оболо-
нки респіраторного тракту та сприяють масив-
ній контамінації та колонізації слизової вірус-
ною та бактеріальною флорою. 

Порушення функції піднебінних мигда-
ликів із персистенцією в ротоглотці β-
гемолітичного стрептокока групи А, що мають 
місце при хронічному тонзиліті, здатне привес-
ти до послаблення імунної відповіді організму в 
місці проникнення антигену та створити умови 
для персистенції вірусної та бактеріальної інфе-
кції в ВДШ дитини.  

Часті епізоди РВІ можуть супроводжува-
тися рецидивами захворювань нижніх дихаль-
них шляхів (НДШ), зокрема бронхіальною аст-
мою та обструктивним бронхітом. 

Метою дослідження було встановлення 
частоти зустрічання хронічних захворювань 
ВДШ і НДШ у дітей, що часто і тривало хворі-
ють, та визначення їх ролі у формуванні частих і 
пролонгованих епізодів РВІ. 

Дослідну групу склали 80 дітей, у котрих 
за даними медичної документації зафіксовано 5 
і більше епізодів РВІ за останній рік з триваліс-
тю епізоду не менше 7 днів. В контрольну групу 
ввійшли 35 дітей, у котрих при спостереженні 
протягом одного року зафіксовано менше п’яти 
короткотривалих епізодів РВІ.  

Аденоїдні вегетації виявлені у 40% дітей 
дослідної та 28,57% дітей контрольної груп без 
статистично значимої різниці в розподілі показ-
ника (χ2=1,37; р>0,05). Викривлення носової 
перегородки із порушенням аеродинаміки про-
ходження повітря через носову порожнину під 
час дихання виявлено статистично значимо час-
тіше у дітей дослідної групи (48,75% проти 
17,14% в контрольній групі; р<0,05).  

Тривала назальна обструкція у дитини є 
предиктором розвитку частих і пролонгованих 
епізодів РВІ, якщо вона зумовлена деформацією 
носової перегородки (OR-4,60). В той же час 
аденоїдні вегетації та хронічний риніт, основ-
ним клінічним проявом котрих також є стійке 
порушення носового дихання, не збільшували 
ризик розвитку рецидивів РВІ у дитини. 

Ознаки хронічного тонзиліту виявлені у 
27,50% та 11,43% дітей дослідної та контрольної 
груп відповідно із статистично значимою різни-
цею між показниками (р<0,05). Дослідження 
мікрофлори ротоглотки дозволило ідентифіку-
вати β-гемолітичний стрептокок групи А у 15% 
дітей основної та 5,71% дітей контрольної груп. 
Персистенція β-гемолітичного стрептококу гру-
пи А не збільшувала ймовірність розвитку РРІ у 
дитини (р>0,05; OR-2,96; 95%ДІ=0,6-14,15). 

У 23,75% дітей основної групи мала місце 
рецидивуюча бронхообструкція. Частота об-
структивних захворювань НДШ в контрольній 
групі була статистично значимо нижчою 
(5,71%). Наявність у дитини бронхіальної астми 
чи обструктивного бронхіту збільшувала ризик 
розвитку частих і пролонгованих епізодів РВІ 
майже в п’ять разів (OR=5,14). 

Рецидиви необструктивних захворювань 
НДШ виявлені у 3,2% дітей основної та 8,57% 
дітей контрольної груп із статистично значимою 
різницею в розподілі показника (р<0,05). Часті 
епізоди РВІ ВДШ асоціювали із рецидивами 
запальних захворювань бронхолегеневого дере-
ва (OR-5,74). 

Таким чином, маркерами ризику розвитку 
частих і пролонгованих епізодів РВІ у дітей є 
стійка назальна обструкція, спричинена викрив-
ленням носової перегородки, порушення функ-
ції піднебінних мигдаликів, яке клінічно мані-
фестується хронічним тонзилітом, рецидиви 
обструктивних та необструктивних захворювань 
НДШ. 

 
© О.І. Ямполь, С.А. Левицька, 2018 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018 122 

О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА ІНТЕРЛЕЙКІНА 1Β(С-511Т)  
У ДІТЕЙ З ЧАСТИМИ РЕЦИДИВАМИ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ 

 
Імунологічні особливості реалізації від-

повіді організму на вторгнення патогена в диха-
льні шляхи можуть бути визначальними щодо 
розрішення респіраторної інфекції у дітей.  

Для прогнозування розвитку рецидивів 
респіраторних вірусних інфекцій (РРВІ) у дітей 
в залежності від однонуклеотидного поліморфі-
зму гену IL-1β(С-511Т) проведене дослідження 
115 пацієнтів. Дослідну групу склали 80 дітей із 
РРВІ. В контрольну групу ввійшли 35 практич-
но здорових дітей, у котрих при спостереженні 
протягом одного року зафіксовано менше п’яти 
короткотривалих епізодів ГРВІ.  

«Дикий» С-алель ідентифікували в біль-
шості досліджуваних: у 63,04 % (n=145) випад-
ків з 230 виділених алелей у 511 позиції промо-
тора гена IL-1β був цитозин (С), тоді як «мінор-
ний» Т-варіант виділили в 36,96 % (n=90) випа-
дках.  

Частота виявлення тиміну в 511 позиції 
промотора гена IL-1β була вищою в контрольній 
групі (45,71% проти 33,12% в дослідній групі), 
проте статистична обробка отриманих результа-
тів не виявила статистично значимої різниці в 
розподілі показника (р˃0,05).  

Домінуючим генотипом в дослідній групі 
був гомозиготний СС-варіант (51,25%). Частки 
гетерозиготного варіанту генотипу і Т-
«мінорного» гомозиготного варіанту у дітей, що 

часто і тривало хворіють, були меншими та 
склали 31,25% і 17,50% відповідно. 

Контрольна група характеризувалася най-
вищим відсотком гетерозигот (62,86%). Частка 
гетерозигот вдвічі перевищувала даний показ-
ник у дітей із РРІ (31,25%). Натомість частоти 
гомозигот як за СС-(22,86%), так і за ТТ-
варіантами (14,29%) генотипів в контрольній 
групі були меншими в порівнянні із показника-
ми дітей із РРІ (51,25% і 17,5% відповідно).  

Використання методів клінічної епідеміо-
логії дозволило засвідчити, що фактором ризику 
розвитку у дитини РРВІ є СС-гомозиготний ге-
нотип за С-511Т поліморфізмом гена IL-1β (OR-
3,55), в той час як наявність «мінорного» Т-
алеля даного поліморфізму є протективним фак-
тором (OR-0,28).  

Таким чином, мутація в 511 позиції про-
моторної зони гена IL-1β є протективним фак-
тором щодо розвитку частих і пролонгованих 
епізодів ГРВІ у дітей. Натомість чинником ри-
зику розвитку частих і пролонгованих епізодів 
респіраторних вірусних інфекцій у дитини є від-
сутність «мінорного» Т-алеля С-511Т полімор-
фізму гена IL-1β. 

Виявлення факторів ризику розвитку ре-
цидивів респіраторних вірусних інфекцій у ді-
тей дозволить покращити ефективність реабілі-
таційних та профілактичних заходів. 

 
© О.І. Ямполь, С.А. Левицька, 2018 
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ПОРУШЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ АКУБАРОТРАВМИ  
У БІЙЦІВ ЗОНИ АТО 

 
Порушення слухової функції різної етіо-

логії набуває значної поширеності. Спостеріга-
ється зростання кількості випадків приглухува-
тості внаслідок акубаротравми, що пов´язано з 
бойовими діями на сході України (Шидловська 
Т.А., Шидловська Т.В., 2016 р). Такий стан пи-
тання вимагає пошуку нових підходів що до 
своєчасної діагностики та раціонального ліку-
вання даної категорії хворих. 

За період з 2017 по 2018 рр. в ЛОР відді-
ленні КЗОЗ,,ОКЛ ЦЕМД та МК,, та ЛОР відді-

ленні Воєнно-медичного клінічного центру Пів-
нічного регіону м. Харків нами обстежено та 
проліковано 464 військовослужбовців, що отри-
мали акубаротравму внаслідок дії вибухової 
травми. У переважного відсотка постраждалих 
(80%) мало місце двобічне, асиметричне зни-
ження слуху. 

Всім пацієнтам проводилось клінічно-
інструментальне обстеження: виявлення скарг 
та анамнезу захворювання, огляд ЛОР органів, 
акуметрія та тональна порогова аудіометрія в 
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конвенціональному діапазоні частот. Серед 
скарг превалювало зниження слухової функції 
різного ступеня вираженності (100%), 
суб’єктивний вушний шум та дзвін у вухах від-
мічали 87,4% постраждалих, 67,% хворих конс-
татували закладеність обох вух та відчуття 
оглушення. З екстраауральних скарг відмічали 
головний біль 62,7%, підвищення дратівливості 
та зміну настрою у 36,2%, порушення сну – 
49,8%. Повторна контузія, що мали 20,6% паці-
єнтів, викликала погіршення їх слухової функ-
ції. 

Результати тональної порогової аудіомет-
рії у звичайному діапазоні частот у 87,2% вияв-
ляли підвищення порогів слуху по всьому діапа-
зону частот з максимальним піком на частотах 
4-8 кГц. Майже у половини постраждалих спо-

стерігався комбінований тип ураження слухової 
функції. Пороги сприйняття звуків у всіх обсте-
жених коливались від 30-40 до 90-100 дБ, а у 
15,3% випадків спостерігалось несприйняття 
порогів повітряно- та кістковопроведених тонів 
на високих частотах, починаючи з 4000 Гц на 
граничних інтенсивностях аудіометра. 

Таким чином, аналіз отриманих даних до-
слідження показав, що при медичному сорту-
ванні постраждалих від вибухової травми, важ-
ливим є акцентування уваги не тільки на екстра-
ауральних, а й ауральних скаргах – зниження 
слуху, шум та дзвін, відчуття закладеності у ву-
хах, витікання крові з вуха, тощо. Це надає мо-
жливість здійснювати своєчасну діагностику 
порушень слуху та якомога раніше почати адек-
ватну комплексну терапію. 

 
© М.І. Ященко, Д.О. Горолюк, Є.В. Дьоміна, О.В. Бондаренко, В.І. Шапошникова, 2018  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ ПІСЛЯ ПІД'ЯЗИКОВО-ЛИЦЕВОГО  

АНАСТОМОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 
Хірургічне лікування ураження лицевого 

нерва у вигляді під`язиково-лицевого анастомо-
зу потребує досить тривалого часу для повтор-
ного проростання під’язикового нерва до міміч-
них м’язів. Час відновлення лицьової функції 
після хірургічного лікування пацієнтів з паралі-
чем лицевого нерва досить тривалий і може по-
чинатись з 6-8-го місяця після операції і тривати 
до 2 років. Таким чином, весь цей проміжок ча-
су мімічні м’язи знаходяться у стані денервації. 
Це обумовлено декількома факторами: необхід-
ністю нейронам у ядрі лицевого нерва часу, 
який потрібен для того, щоб компенсувати рет-
роградний ефект від пересічення аксонів, та ча-
су для того, щоб регенеруючі аксональні «поч-
ки» перетнули рівень пошкодження нерва і до-
сягли його дистальної частини до периферичних 
розгалужень.  

У теперішній час у клінічній практиці для 
лікування периферичних парезів і паралічів ши-
роко застосовуються методи функціональної 
електростимуляції (ФЕС) нервово-м’язевих 
структур. Використання ФЕС дозволяє віднови-
ти дефіцит рефлекторної стимуляції, а також 

поліпшує мікроциркуляцію і метаболізм у 
м’язевій тканині і стовбурах периферичних та 
центральних нервів. Як відомо, одним з найдіє-
віших механізмів, що попереджують атрофію 
м'язів, є сам акт скорочення м'яза, який втрача-
ється при нейрональному ураженні. В такому 
випадку навіть штучний запуск і підтримання 
скорочення м'язів під час довготривалого періо-
ду денервації буде попереджувати атрофію і 
зберігати м'яз у стані, найбільш сприятливому 
для повторної ре іннервації і відновлення функ-
ції.  

Деякими дослідженнями показано, що 
ФЕС парними імпульсами пришвидшує регене-
рацію нервових волокон і сприяє реіннервації. 
За останні роки у декількох великих мультиінс-
титуціональних дослідженнях автори, оцінюючи 
вплив довготривалої ФЕС у пацієнтів навіть пі-
сля денервації на протязі декількох років, відмі-
тили появу ознак регенерації і ембріонального 
міозину. На сьогоднішній день нейростимуля-
цію при ураженні лицевого нерва розпочинають 
через 6 міс. після хірургічних втручань. Нами не 
було знайдено у літературних джерелах методик 
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ранньої електростимуляції мімічних м'язів для 
попередження їх атрофії.  

Для оцінки результатів застосування ран-
ньої післяопераційної через шкірної електрос-
тимуляції ми використовували ФЕС на низькій 
частоті, починаючи з 2-го місяця після виконан-
ня під'язиково-лицевого анастомозу. Оцінка ві-
дновлення функції лицевого нерва проводилась 
через 1 рік після хірургічного втручання. 

До дослідження було включено 88 хворих 
на хронічний гнійний середній отит (ХГСО), з 
пухлинами мосто-мозочкового кута (акустич-
ними та вестибулярними шванномами, пухли-
нами яремного гломусу), ускладненими ура-
женням лицевого нерва. Обстежені були розпо-
ділені на 2 групи. 1-у (основну) групу склали 28 
хворих, яким було виконано операцію по відно-
вленню функції лицевого нерва – під'язиково-
лицевий анастомоз, а у післяопераційному пері-
оді було проведено електростимуляцію міміч-
них м’язів за нижче викладеною методикою. 2-у 
групу (порівняння) склали 60 хворих, яким було 
виконано під'язиково-лицевий анастомоз за та-
кою ж методикою, але в подальшому не засто-
совувались фармакологічні або фізіотерапевти-
чні засоби, які б могли вплинути на регенерацію 
лицевого нерва. Розподіл хворих у кожній групі 
в залежності від статі, віку та тривалості захво-
рювання були оноднорідними та суттєво не від-
різнялись у обох групах. Отримані результати 
було статистично облроблено з використанням 
критерію Пірсона Х квадрат. 

Протокол стимуляції мімічних м’язів 
Стимуляцію мімічних м’язів розпочинали 

з 2-го місяця після виконання під’язиково-
лицевого анастомозу для 3 груп м’язів: лобного 
м’яза, кругового м’яза ока та великого вилице-
вого м’язу з круговим м’язом рота. Тривалість 
стимуляції – 20 хв., частота – 60-70-80 Гц, сила 
струму – до 5 мАм. Стимуляція проводилась 
через день, на курс – 15 сеансів. Курс повторю-
вали через кожні 2 міс. до появи видимого ско-
рочення м’язів. Стимуляція проводилась з вико-
ристанням апарату «Ампліпульс-4». 

Клінічні та функціональні результати лі-
кування хворих з ураженням лицевого нерва за 
допомогою під`язиково-лицевого анастомозу 
оцінювались через 3; 6 і 12 міс. після хірургіч-
ного втручання.  

За шкалою House-Brackman проводилась 
суб’єктивна оцінка стану функції лицевого нер-
ва, яка полягає у оцінці лікарем стану обличчя 
пацієнта у стані спокою та під час виконання 
рухів, і градуюється на 6 ступенів – від І до VI. 
Відповідно до цієї шкали, у обстежених контро-
льної групи через 12 міс. після виконання опе-
рації ХІІ-VII анастомозу за класичною методи-

кою спостерігався такий розподіл: І ступінь від-
новлення функції лицевого нерва не мав жоден з 
хворих, ІІ ступінь мали 2 (3,33%) пацієнти, ІІІ – 
28 (46,66%), ІV – 20 (33,33%), V – 6 (10%) і VІ – 
4 (6,66%). 

У пацієнтів основної групи (в якій засто-
совувалась ФЕС) розподіл за ступенями віднов-
лення функції лицевого нерва мав такий харак-
тер: ІІ ступінь мали 2 (6,45%) обстежених, ІІІ – 
17 (54,83%), ІV – 5 (22,58%), V – 2 (7,4%) і VІ – 
2 (7,4%). 

Іншою частиною суб`єктивної оцінки фу-
нкції лицевого нерва у обстежених хворих було 
визначення термінів появи перших рухів та тер-
міну відновлення симетрії обличчя у спокої 
(якщо вона досягалась). Так, у переважної біль-
шості (47 (78,33%)) обстежених контрольної 
групи поява перших рухів мімічних м’язів об-
личчя відмічалась через 9-10 місяців після хіру-
ргічного втручання, в той час як 9 (25,8%) паці-
єнтів основної групи (із застосуванням ФЕС) 
відмічали появу перших рухів вже через 5-6 міс. 
після виконання анастомозу; 11 (35,48%) – через 
6-7 міс., у інших 8 перші рухи з`явились через 1 
рік після операції. Поява перших рухів у обсте-
жених обох груп локалізувалась в ділянці кру-
гового м`яза ока.  

Відносно повної симетрії обличчя у 17 
(54,83%) осіб основної групи, де застосовува-
лась ФЕС, було досягнуто через 10-12 міс. після 
накладання під`язиково-лицевого анастомозу, в 
той час як в контрольній групи відносна повна 
симетрія обличчя у 29 (48,33%) пацієнтів дося-
галась через 14-15 міс. після хірургічного втру-
чання (різниця між групами статистично досто-
вірна). 

Для об’єктивної оцінки функції лицевого 
нерва застосовувалось електроміографічне дос-
лідження на апараті Нейро МВП, Нейро-МС 
«Нейро-Софт» з реєстрацією М-відповіді на 4 
м`язах обличчя: m. frontalis, m. orbicularis occuli, 
m. orbicularis oris та m. mentalis через 3; 6 та 12 
міс. після хірургічного втручання Показник М-
відповіді не має індивідуальної норми і оціню-
ється по відношенню до здорової сторони у % її 
функції, а у абсолютному значенні виражається 
у мілівольтах.  

При порівнянні результатів відновлення 
функції лицевого нерва у обстежених обох груп 
було відмічено більшу кількість пацієнтів, у 
яких функція лицевого нерва відновилась до ІІІ-
ІV ступеню за шкалою House-Вrackman у групі, 
в якій в післяопераційному періоді використо-
вувалась функціональна електростимуляція мі-
мічних м’язів (різниця статистично достовірна). 
Окрім того, у цих пацієнтів показники М-
відповіді мімічних м’язів у різні терміни після 
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операції також були статично достовірно біль-
шими у порівнянні з групою контролю. Як ві-
домо, збільшення амплітуди М-відповіді, збіль-
шення об’єму повторної невротизації мімічних 
м’язів, більш рання поява компонентів мигаль-
ного рефлексу свідчить про активні процеси 
відновлення ЛН і добрий прогноз стосовно пов-
ноти відновлення його функції. 

Отже, на основі результатів оцінки функції 
ЛН за шкалою House-Brackman і даних електро-
міографічного дослідження відновлення функції 
ЛН у пацієнтів, що перенесли XII-VII анастомоз, 
при застосуванні ФЕС у післяопераційному пері-
оді відновлення функції лицевого нерва відбува-
ється достовірно швидше і у більш повному 
об’ємі у порівнянні з групою контролю. 

 
© А.Л. Бобров, О.Н. Борисенко, О.В. Папп, Н.С. Міщанчук, В.А. Насиров, 2018 
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МІНЛИВІСТЬ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ ТА КОМПОНЕНТІВ 
ОСТЕОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПІД ВПЛИВОМ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Вступ. Верхньощелепний синус частіше 

за інших біляносових пазух (БНП) схильний до 
різних патологічних станів, що вимагають хіру-
ргічного втручання, при цьому мінливість ана-
томії твердих тканин даної локалізації залиша-
ється маловивченим питанням. У зв'язку з цим, 
метою нашої роботи було вивчення анатомічних 
варіацій верхньої щелепи і компонентів остео-
меатального комплексу на основі результатів 
спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) в но-
рмі та під впливом запальних процесів. 

Матеріали та методи. Були вивчені 
СКТ БНП пацієнтів з субтотальним зниженням 
пневматизації або гіперплазією слизової оболо-
нки до 6 мм верхньощелепних синусів. Для гру-
пи порівняння була вивчена СКТ БНП осіб без 
будь-якої отоларингологічної патології. При 
цьому визначався середній обсяг і щільність 
кісткової стінки верхньощелепного синусу у 
випадках різного ступеня вираженості патологі-
чного процесу та в нормі, були виміряні середні 
розміри нижньої носової раковини, розміри і 
щільність гачкоподібного відростку та коефіці-
єнт кореляції між показниками. Для визначення 
цих показників ми використовували шкалу Хау-
нсфілда. 

Результати та обговорення 
 1. Кореляція між обсягом, товщиною і 

щільністю стінок верхньощелепного синусу в 
фізіологічному стані - r = 0,96, 0,96, 0,95 і 0,9; 
при патології - r = 0,95, 0,94, 0,97 і 0,91. 

2. Кореляція між обсягом синусу, товщи-
ною і щільністю гачкоподібного відростку, а 
також об'ємом синусу і повздовжнім розміром 
нижньої носової раковини в незміненому синусі 
- R = 0,65, 0,68 і 0,66. 

3. Кореляція між товщиною верхньої сті-
нки і обсягом синуса - r = 0,96; позитивна ліній-
на залежність (r = 0,72) була відзначена також 
між обсягом і товщиною медіальної стінки (р = 
0,005); крім того, достовірний (р = 0,01) (r = 
0,75) взаємозв'язок визначено між товщиною 
гачподібного відростка і середнім об'ємом сину-
су; встановлена лінійна кореляція між щільніс-
тю середньої та верхньої стінки гайморового 
синусу в фізіологічних і патологічних умовах (r 
= 0,9 і 0,84). 

Висновки 
Виявлена статистично достовірна кореля-

ція між обсягом, товщиною і щільністю стінок 
верхньощелепного синусу в фізіологічних і па-
тологічних умовах; між товщиною, щільністю 
гачкоподібного відростку і середнім обсягом 
синусів; щільністю кісткової тканини як верх-
ньої, так і нижньої стінок при фізіологічному 
стані пазухи і в умовах субтотального зниження 
пневматизації. Ці параметри є суттєвими для 
ендоскопічної ринохірургіі, будуть корисні для 
прогнозування внутрішньочерепного або внут-
рішньорбітального поширення патологічного 
процесу, а також при плануванні оперативного 
доступу до верхньощелепної пазухи. 

 
© В.В. Гаргін, В.В. Алексєєва, А.В. Лупир, Н.О. Юревич, 2018  
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О.Н. ГОСПОД, В.В. БЕРЕЗНЮК (ДНЕПР, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНЫХ ОБОНЯТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ И ГИПЕРТРОФИЕЙ  

СРЕДНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ 
 

Встречаемость обонятельной дисфункции 
(дизосмии), по разным данным, колеблется от 
10 до 19% случаев (Braak H., Rueb U. et al, 2003; 
Bramerson A. Johansson L., et al., 2004;), при 
этом снижение остроты обоняния наблюдается у 
13,3% , аносмия – у 5,8%. Наиболее частыми 
причинами дизосмий являются респираторно-
вирусная инфекция (39%), патология носа и 
околоносовых пазух (21%), последствия череп-
но-мозговой травмы (17%), врожденная аносмия 
(3%), в 18% случаев речь идет о нарушениях 
обоняния неустановленной этиологии, в 3% - о 
других причинах (Deems D.A. et al, 1991; 
Bramerson А. et al, 2004; Hummel Т. et al., 2006). 

Цель нашего исследования – повышение 
эффективности лечения респираторных обоня-
тельных и дыхательных нарушений у пациентов 
с вазомоторным ринитом и гипертрофией сред-
ней носовой раковины. 

Нами обследованы 93 пациента (45 муж-
чин и 48 женщин) в возрасте от 19 до 65 лет, 
находившихся на лечении в отделении оторино-
ларингологии №1 КУ «Днепропетровская обла-
стная клиническая больница им. И.И. Мечнико-
ва» с ноября 2016 по август 2018 г. Всем паци-
ентам проводился подробный сбор жалоб и 
анамнеза заболевания, стандартный оторинола-
рингологический осмотр, общеклинические ме-
тоды исследования. Кроме того, проводилось 
эндоскопическое исследование полости носа и 
носоглотки, КТ носа и околоносовых пазух, ис-
следование обоняния при помощи визуально-
аналоговой шкалы (ВАШ) и метода «Sniffin’ 
Sticks Test», риноманометрия. 

Все исследуемые пациенты были поде-
лены на 2 группы: 

1-я группа (основная): пациенты с вазо-
моторным ринитом и гипертрофией средней 
носовой раковины («concha bullosa») – 47 чело-
век которая разделена на 2 подгруппы: 

1а) Пациенты с двухсторонней гипертро-
фией средней носовой раковины – 24 человека. 

1б) Пациенты с односторонней гипертро-
фией средней носовой раковины – 23 человека. 

2-я группа (сравнения): пациенты с ва-
зомоторным ринитом – 46 человек.  

Пациентам в основной группе проводи-
лось оперативное лечение – подслизистая коб-
ляция нижних носовых раковин, эндоскопиче-
ская подслизистая внутрираковинная частичная 
остеоконхотомия средней носовой раковины 

(модифицированным нами способом). В после-
операционном периоде назначалась ирригаци-
онная терапия изотоническим раствором мор-
ской соли в течение 2 месяцев. Пациентам в 
группе сравнения проводилось оперативное ле-
чение – подслизистая кобляция нижних носовых 
раковин; в послеоперационном периоде также 
назначалась ирригационная терапия изотониче-
ским раствором морской соли в течение 2 меся-
цев. Исследование обоняния и риноманометрия 
проводилось им до начала лечения, через 1 ме-
сяц и 4 месяца после лечения. 

Результаты исследования 
До начала лечения: В основной группе 

((nn==4477)), подгруппа 1а ((nn==2244), по данным ольфак-
тометрии методом SST: нормальное обоняние 
выявлено у 5 пациентов (20.8%), гипосмия - 19 
пациентов (79,2%), аносмия не выявлена. По 
данным риноманометрии: выраженное наруше-
ние носового дыхания выявлено у 15 пациентов 
(62.5%), умеренное нарушение - 7 пациентов 
(29.2%), нормальное носовое дыхание - 2 паци-
ента (8.3%). Подгруппа 1б ((nn==2233)),, по данным 
ольфактометрии: нормальное обоняние выявле-
но у 66  ппааццииееннттоовв  ((2266..11%%)), гипосмия - 1177  ппааццииеенн--
ттоовв  ((7733,,99%%)), аносмия не выявлена. По данным 
риноманометрии: выраженное нарушение носо-
вого дыхания выявлено у 14 пациентов (60.9%), 
умеренное нарушение - 6 пациентов (26.1%), 
нормальное носовое дыхание - 3 пациента 
(13%). В группе сравнения ((nn==4466)), по данным 
ольфактометрии нормальное обоняние выявле-
но у 1133  ппааццииееннттоовв  ((2288..33%%)), гипосмия - 3333  ппаацции--
ееннттаа  ((7711..77%%)), аносмия не выявлена. По данным 
риноманометрии: выраженное нарушение носо-
вого дыхания выявлено у 22 пациентов (47.8%), 
умеренное нарушение - 20 пациентов (43.5%), 
нормальное носовое дыхание - 4 пациента 
(8.7%). 

После лечения (через 1 месяц): В основ-
ной группе ((nn==4477)), подгруппа 1а ((nn==2244) по дан-
ным ольфактометрии нормальное обоняние вы-
явлено у 11 пациентов (45.8%), гипосмия - 13 
пациентов (54.2%), аносмия не выявлена. По 
данным риноманометрии выраженного наруше-
ния носового дыхания не выявлено, умеренное 
нарушение - 1 пациента (4,2%), нормальное но-
совое дыхание - 23 пациентов (95,8%). Подгруп-
па 1б ((nn==2233) по данным ольфактометрии нор-
мальное обоняние выявлено у 1133  ппааццииееннттоовв  
((5566..55%%)), гипосмия – 1100  ппааццииееннттоовв  ((4433..55%%)), 
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аносмия не выявлена. По данным риноманомет-
рии: выраженного нарушения носового дыхания 
не выявлено, умеренное нарушение – 2 пациен-
тов (8,7%), нормальное носовое дыхание - 21 
пациентов (91,3%). В группе сравнения ((nn==4466)) 
По данным ольфактометрии методом SST: нор-
мальное обоняние выявлено у 2244  ппааццииееннттаа  
((5522,,22%%)), гипосмия – 2222  ппааццииееннттаа  ((4477,,88%%)), анос-
мия не выявлена. По данным риноманометрии: 
выраженного нарушения носового дыхания не 
выявлено, умеренное нарушение – 3 пациентов 
(6,5%), нормальное носовое дыхание – 43 паци-
ентов (93,5%). 

Выводы: 1. Расстройства обоняния у па-
циентов с вазомоторным ринитом и гипертро-

фией средней носовой раковины «concha 
bullosa» по данным риноманометрии и ольфак-
тометрии выявляются у большинства пациентов 
(двухсторонняя «concha bullosa» - 79.2%, одно-
сторонняя «concha bullosa» - 73,9%.  

2. Эндоскопическая подслизистая внутри-
раковинная частичная остеоконхотомия средней 
носовой раковины (модифицированным нами 
способом) с подслизистой кобляцией нижних 
носовых раковин - оказывает положительное 
влияние на основные параметры обонятельной 
функции (двухсторонняя «concha bullosa» - 
54.2%, односторонняя - 60,7%, на фоне улучше-
ния носового дыхания у 93,5% пациентов в обе-
их группах. 

 
© О.Н. Господ, В.В. Березнюк, 2018  
 
 

 
 
 

Ю.В. ДЄЄВА, В.О. ПАЛАМАРЧУК, Н.В. СОЛОМЕННІКОВА (КИЇВ,УКРАЇНА) 

ДОСВІД ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДИСФОНІЇ ПРИ ЯТРОГЕНИХ ПАРАЛІЧАХ 
ГОРТАНІ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ 

 
Актуальність. Параліч гортані (грец. – 

випадіння) – стійке порушення рухової функ-
ції, яке поступово підсилюється і залишається 
необоротним (Б.С. Крилов співавт., 1981). Ят-
рогенний параліч гортані (ЯПГ) – виникає 
внаслідок оперативних втручань, при яких 
порушується іннервація відповідних м’язів 
гортані. 

Щорічно в Україні виконується близько 
11 000 операцій на щитоподібній залозі (ЩЗ), 
одним із ускладнень яких є ураження поворот-
нього гортаного нерва (ПГН). Навіть при вико-
ристанні інтраопераційного моніторингу нерва , 
тимчасова та постійна його дисфункції зустрі-
чаються з частотою 6% та 1%, відповідно. 
Симптоматика при ЯПГ залежить від позиції 
розташування нерухомої голосової складки та 
відповідно порушень таких функцій гортані як: 
голосова, дихальна, захисна.  

Корекцію дисфонічних явищ здійснюють 
різними методами: імплантаційна хірургія (збі-
льшення об'єму голосової складки) введення в 
товщу голосової складки спеціальних гелів, 
протезів, аутожиру та ін., тіропластика (перший 
тип – медіалізаційна ларингопластика), але най-
більш фізіологічним методом корекції дисфонії 
є реінервації гортані. Наибільш популярний 
спосіб реінервації гортані включає в себе анас-
томоз ansa cervicalis з дистальним залишком 
ПГН (ansa cervicalis – RLN). 

 Мета роботи - оцінити можливість та 
результати реінервації гортані при ЯПГ під час 
первинних та повторних операцій на щитоподі-
бній залозі за 3 роки. 

 Матеріали і методи  
Для дослідження було відібрано 2 групи 

пацієнтів з ЯПГ. 1-а група (основна) складала 10 
пацієнтів, якім проводилась реінервація анасто-
мозом ansa cervicalis – ПГН. 2-а гру-
па(контрольна) складала 14 пацієнтів, яким про-
водилась традиційна протиневрітна, протинаб-
рякова, стимулююча терапія та фонопедичні 
вправи. Обстеження проводилось в дооперацій-
ному, ранньому післяопераційному періодах, 
через 1-3-6-12 місяців. Включало в себе: непря-
му ларингоскопію, відеоларингоскопію 
(STORTZ 1100 UDI), спектральний аналіз голо-
са (комп. програма Praat 5.1.12.): максимальний 
час фонації – МЧФ, співвідношення гармоні-
ка/шум – СГШ, основна частота гортані F0 – та 
самооцінку пацієнтів якості голоса – анкетуван-
ня VHI-30. 

Результати 
Період спостереження складав приблизно 

12,0±1,8 місяців. Перші ознаки реінервації від-
мічались приблизно через 3-6 місяців після опе-
рації, це залежить від давності параліча та дов-
жини дистального залишку ПГН. При ларингос-
копії, в основній групі відмічалось переміщення 
ГС із латеральної та інтермедіанної позицій в 
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медіальну, появу тонуса m. vocalis, відповідно 
майже повне закриття голосової щілини, відмі-
чався рух в перстнечерпакуватому суглобі. Че-
рез 12 місяців після операції медіальне поло-
ження ГС відмічалось у 83% пацієнтів основної 
групи з повним змиканням голосової щілини у 
86% відповідно. В контрольній групі на фоні 
консервативного лікування та фонопедичних 
вправ через 12 міс відмічалась медіалізація ГС у 
42% та повне змикання голосової щілини у 28% 
відповідно. Показники спектрального аналізу 
голоса покращились як в основній, так і в конт-

рольній групах. СГШ для фонеми « і» в нормі 
складає 23,0 dB. В основній групі СГШ збіль-
шився з 11,0-23,0 dB через рік після операції. В 
контрольній групі – до 16,9 dB. Самооцінка па-
цієнтів якості голоса (анкетування VHI-30) пок-
ращилось в обох групах пацієнтів. 

 Висновки 
Враховуючи дані обстеження в доопера-

ційному та післяопераційному періодах, реінер-
вацію гортані слід розглядати як ефективний 
метод хірургічної коррекції дисфонії однобічно-
го обдукційного паралича гортані. 

 
© Ю.В. Дєєва, В.О. Паламарчук, Н.В. Соломеннікова, 2018 
 
 
 

 
 
 

Н.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЧИ ДИХАЄТЕ ВИ НА ПОВНУ? ОЗНАКИ ГІПОКСІЇ ТА МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ 
 

В житті сучасної людини все менше часу 
залишається на турботу про своє здоров’я. У 
віці 30-40 років виникають проблеми, що рані-
ше турбували лише людей старшого віку, стани, 
що потребують медикаментозної корекції. Ко-
жен хоче бути здоровим, але краще здоров’я 
зберегти, ніж його потім відновлювати.  

Так, люди вважають, що здоров’я можна 
відновити лікарськими препаратами, але вони 
не замислюються про те, що потім доведеться 
весь час працювати тільки на ліки, щоб підтри-
мувати своє самопочуття. В сучасних умовах, 
зокрема, в мегаполісі складніше стежити за сво-
їм здоров’ям. Постійне напруження, робота, 
транспорт – все це не йде людському організму 
на користь. Та й відпочинок в місті не такий, як 
на природі. Прийшовши додому з роботи, горо-
дянин лягає на диван. В цьому і полягає відпо-
чинок. Спортом займатися ніколи, а наприкінці 
робочого дня не виникає бажання виходити з 
дому,  а не те що гуляти. Адже чим більше лю-
дина працює, тим більше шансів на безхмарне 
майбутнє. Але на шляху до нього неможна забу-
вати про збереження здоров’я. Як наслідок та-
кого розпорядку дня виникає нестача кисню, 
кисневе голодування. Для того, щоб організм 
отримував необхідну кількість кисню, непотріб-
но робити нічого екстраординарного. Достатньо 
просто вийти на прогулянку кожного вечора, 
іноді пройтися пішки з роботи. Єдине, що важ-
ливо – це регулярність прогулянок. Гуляти пот-
рібно кожен день, і тоді теорія про здоровий 
спосіб життя перетвориться на практику. 

Але навіть незважаючи на це, житель міс-
та не прагне проводити час на вулиці. Можливо, 
він просто не знає, наскільки корисна ходьба, і 
думає, що займатися спортом – значить ходити 
в тренажерний зал, на фітнес. Але все, що вима-
гає фінансових витрат і фізичних зусиль, часті-
ше за все довгий час залишається в мріях, які 
важко втілити в життя. При недотриманні умов 
здорового способу життя у людини поступово 
виникають проблеми зі здоров′ям, зокрема, гі-
поксія.  

Гіпоксія – це патологічний стан людини, 
що характеризується кисневим голодуванням 
окремих органів і тканин або організму в ціло-
му. Розвивається гіпоксія, частіше за все, при 
нестачі кисню в крові і вдихуваному повітрі, 
тобто, коли людина вимушена вести малорухо-
мий спосіб життя (працює за комп’ютером, не 
проводить достатньо часу на свіжому повітрі). 
Наслідками гіпоксії стають незворотні зміни в 
життєво важливих органах – мозку, центральній 
нервовій системі, серці, нирках і печінці. Симп-
томи гіпоксії різноманітні та залежать від вира-
женості гіпоксичних проявів та стану здоров′я в 
цілому.  

Всі симптоми гіпоксії можна умовно по-
ділити на патологічні та компенсаторні. Патоло-
гічні ознаки гіпоксії наступні: хронічна втома, 
депресивні стани, порушення сну, погіршення 
зору і слуху, періодичні головні болі, задишка, 
зміни серцевого ритму та інші. Після перших 
проявів гіпоксії в організмі людини відбувають-
ся зміни, що призводять до компенсації не дос-
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татку кисню, тобто вже розвиваються компенса-
торні прояви гіпоксичних уражень, а саме: гли-
боке і важке дихання, як наслідок запаморочен-
ня, втрата свідомості; порушення серцевого ри-
тму (прискорене серцебиття); зміна загального 
обсягу крові та ін.  

Таким чином, постійне кисневе голоду-
вання впливає на людину. Кожен орган людсь-
кого організму на нестачу кисню реагує по різ-
ному. В першу чергу страждає мозок. Напри-
клад, коли людина знаходиться в задушливому, 
не провітрюваному приміщенні, дуже скоро стає 
млявою, не може сконцентрувати увагу, відчу-
ває втому і сонливість, різко знижується проду-
ктивність праці, здатність запам′ятовувати та 
засвоювати матеріал при навчанні. Все це – 
ознаки згасання функцій мозку навіть при неве-
ликому зниженні рівня кисню в крові, який 
швидко приходить в норму на свіжому повітрі. 
Постійна нестача кисню призводить до розвитку 
хронічної гіпоксії.  

Хронічна гіпоксія супроводжується під-
вищеною стомлюваністю і настає при захворю-
ваннях органів дихання і серцево-судинної сис-
теми. Звичайно, якщо людина має хронічні за-
хворювання чи має шкідливі звички, симптоми 
гіпоксії також набувають постійного характеру. 
Якість життя помітно знижується, хоча незворо-
тні зміни внутрішніх органів відбуваються не 
відразу. Небезпека хронічної гіпоксії полягає в 
тому, що вона призводить до порушень, що 
знижують здатність тканин засвоювати кисень. 
В результаті утворюється замкнене коло – пато-
логія живить саму себе, не залишаючи шансів на 
одужання.  При постійній гіпоксії наслідки мо-
жуть стати незворотніми, а саме: погіршується 
робота головного мозку, видільної системи, сис-
теми органів травлення, опорно-рухового апара-
ту. Якщо людина має хронічну гіпоксію, то та-
кий стан може взагалі призвести до передчасно-
го старіння, зниження захисних функцій органі-
зму, виснаження адаптаційних резервів організ-
му. 

Щоб уникнути розвитку таких важких 
змін у організмі, людина повинна при перших 
проявах гіпоксії (підвищена втомлюваність, 
зниження уваги, погіршення пам′яті) замисли-
тися над тим, як можна покращити якість життя. 
На жаль, не завжди людина може змінити умови 
праці, почати приділяти увагу своєму стану здо-
ров′я, змінити свій розклад. В сучасній медицині 
достатньо інноваційних методів, що можуть до-

помогти людині. Офісні працівники, працівники 
банківської сфери та IT, які не мають часу на 
фізичну активність, повинні мати засоби, що 
підвищують кількість кисню, який потрапляє до 
організму.  

До таких інноваційних засобів треба від-
нести назальний бустер. Назальний бустер – це 
багатофункціональний пристрій, який поліпшує 
дихання та насичує організм киснем. Засіб має 
циліндричну форму, яка повторює форму носо-
вого клапану та фіксує його в оптимальному 
положенні, не дозволяючи змикатися даній ана-
томічній структурі. Таким чином поліпшується 
носове дихання, а за рахунок наявності турбіни 
збільшується об′єм повітря, що призводить до 
насичення киснем організму. 

Назальний бустер виготовлено із високо-
якісного матеріалу, гіпоалергенного термоплас-
тичного еластомера медичного призначення, 
виробництва Швеції, який не містить токсичних 
та хімічних речовин, що шкодять організму лю-
дини. Має допуски в пластичній хірургії. При-
стрій підходить пацієнтам будь-якого віку, є 
абсолютно безпечним, ефективним та показаний 
при перших проявах гіпоксії як засіб, що поліп-
шує якість життя пацієнта, підвищує працездат-
ність. 

Бустер також може застосовуватись в 
якості персональної системи очистки повітря 
при забрудненні та при наявності в повітрі різ-
номанітних алергенів як пристрій для профілак-
тики розвитку алергічних захворювань. Завдяки 
його складу ви не відчуєте назальний бустер при 
застосуванні, він не викликає дискомфорту. Фі-
льтри, що використовуються для очищення по-
вітря, виконані з гіпоалергенного нетканого флі-
зеліну виробництва Польщі. Всі матеріали, з 
яких зроблено назальний бустер, мають україн-
ську та європейську сертифікацію та свідоцтва 
про високу якість.  

Бустери встановлюють в носові ходи. 
Вдихнувши, можна відчути вільний тік повітря, 
що проходить через п′ятилопастну турбіну. Во-
на створює ефект воронки, яка полегшує та при-
скорює дихання. Завдяки цьому бустер збільшує 
об′єм вдиху на 56,7%, а в організм людини пот-
рапляє набагато більше повітря.  

Ми рекомендуємо назальний бустер як 
інноваційний пристрій при малорухомому спо-
собі життя, при нестачі кисню в організмі, для 
запобігання, профілактики, а в деяких випадках 
і для лікування перших проявів гіпоксії. 

 
© Н.О. Пелешенко, 2018 
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Д.О. ЗІНЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СПЕКТРАЦЕФ: НОВИЙ ЯПОНСЬКИЙ ЦЕФАЛОСПОРИНОВИЙ АНТИБІОТИК  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 
Цефдиторена півоксил (Торгова назва в 

Україні: Спектрацеф®) – антибіотик з групи 
цефалоспоринів, котрий був розроблений та до-
сліджений Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Japan). 
Спектрацеф є оригінальним японським цефало-
спорином 3-ї генерації. Молекула ніколи раніше 
не була представлена в Україні. Спектрацеф 
відрізняє висока ефективність у порівнянні з 
іншими зареєстрованими цефалоспоринами для 
внутрішнього застосування. Добре переносить-
ся. За даними після-маркетингового досліджен-
ня, проведеного в Японії за участі 4907 пацієн-
тів, частота розвитку небажаних лікарських 
явищ склала 0,71%. Спектрацеф включений до 
американських, європейських та японських про-
токолів. Генеричних копій на ринку України не 
було і не має.  

У 1984 р. отримано патент на препарат та 
розпочато фармакологічні дослідження в Японії. 
В 1987 р. – старт клінічних досліджень. 1994 р. 
початок призначень лікарями Японії. 2011 р. – 
рутинне застосування Спектрацефа  в багатьох 
країнах світу: Таїланд, США, Китай, Індонезія, 
Турція, Іспанія, Саудівска Аравія, ОАЕ, Бах-
рейн, Оман, Катар, Йорданія, Ліван, Португалія, 
Греція, Мексика, Італія, Кувейт, Лівія, Ємен, 
Єгипет, Судан, Ефіопія.  

Спектрацеф вважається продвинутою ге-
нерацію цефалоспоринів для внутрішнього за-
стосування, по перше, за рахунок відмінної 
збалансованості спектру проти Грам (+) та 
Грам (-) бактерій. Доведена висока ефектив-
ність проти чутливих організмів при: зовніш-
ньо-лікарняній пневмонії, загостренні хроніч-
ного бронхіту, фарингіт / тонзиліт, неусклад-
нених інфекціях шкіри та підшкірної  клітко-
вини. Іншою важливою перевагою Спектраце-
фу є його висока ефективність в присутності 
різноманітних b-лактамаз, включаючи пеніци-
лінази та деякі цефалоспоринази. Спектрацеф 
добре переноситься: відміна препарату  спо-

стерігалася ≦3% випадків застосування. Спек-
трацеф не потребує корекції дози при легкому і 
помірному пошкодженні печінки, та при лег-
кому пошкодженні ниркової функції.  

Чутливими до Спектрацефу є такі мікроо-
рганізми: аеробні грампозитивні бактерії – 
Streptococci груп C та G, Staphylococcus aureus 
метицилін-чутливі штами Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes; аеробні грамнегативні 
бактерії – Haemophilus influenzae, Moraxella 
catarrhalis; анаеробні бактерії – Clostridium 
perfringes, Peptostreptococcus spp. Продемонст-
ровані результати активності проти H. Influenzae 
(500 ізолятів) та S. pneumoniae (500 ізолятів) 
Спектрацефу у порівнянні з іншими антибіоти-
ками. Однакову активність з Спектрацефом 
продемонстрував лише Левофлоксацин, інші 
антимікробні засоби поступилися (Цефдинір, 
Цефпрозіл, Цефуроксим, Амоксацилін, Амокса-
циліну клавуланат, Aзитроміцин, Кларитромі-
цин). Проти штамів S. pyogenes (50 ізолятів) 
Спектрацеф перевищів активність як вище за-
значених антибіотиків, так  і  Левофлоксацина. 
Проти пеницилін-резистентних штамів S. 
pneumoniae активність Спектрацефа перевищи-
ла активність Цефдиніра, Цефпрозіла, Цефурок-
сима, Цефподоксима та Цефиксима. Цефдито-
рен продемонстрував кращу ефективність проти 
хінолон-резистентних пневмококів, ніж Цефди-
нір, Цефпрозіл, Цефуроксим, Левофлоксацин, 
Азитроміцин, Кларитроміцин. 

Застосування та дози препарату. Гострий 
синусит – 200 мг 2р/добу 10 діб. Гострий фарин-
гіт та гострий тонзиліт – 200 мг 2р/добу10 діб.  

Протипоказання: підвищена чутливість та 
реакції гіперчутливості до бета-лактамів. Особ-
ливості застосування: таблетки слід заковтувати 
цілком, запиваючи достатньою кількістю води, 
краще приймати під час або після прийому їжі 
для кращого всмоктування. 

 
© Д.О. Зінченко, 2018  
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O.F. MELNYKOV, D.D. ZABOLOTNA, O.G. RYLSKA, J.I. TYNITOVSKA, A.V. TSYMAR  
(KYIV, LVIV; UKRAINE) 

EFFICASY OF MUCOSAL VACCINE OM-85 IN PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS 
 

It has been known, that in patients with 
chronic tonsillitis and after tonsillectomy the de-
cline of parameters of local immunity take place. In 
a state of clinical remission they passed immuno-
prophylaxis with the use of mucosal vaccine of sys-
temic action of OM-85 type. 

It was investigated the state of local immuni-
ty before and after application of mucosal vaccine 
OM-85. We researched it by the content of secreto-
ry and monomeric forms of IgA, γ-interferon, tumor 
necrosis factor (TNF), the level of immune com-
plexes and nature of cellular structure in oropha-
ryngeal secretion (OPS).  

The examination included 53 patients of all 
groups from 14 till 35 years old. We observe the 21 

patients with chronic tonsillitis (remission), 19 pa-
tients after tonsillectomy (from 1 to 5 years) and 13 
persons made a control group of practically healthy 
donors without pathology from the side of upper 
respiratory tract.  

A mucosal vaccine application type OM-85 
for 3 months “normalizes” cellular composition of 
OPS both in the patients with CT so after TE. It 
has anti-inflammatory affect both on cellular and 
humoral levels (decline of TNF-α, a number of 
neutrophyls) and enhances the protective proper-
ties of OPS both in patients with chronic tonsillitis 
and in patients after tonsillectomy. It has positive 
influence on the level of sIgA and range of cyto-
kines. 

 
© O.F. Melnykov, D.D. Zabolotna, O.G. Rylska, j.I. Tynitovska, A.V. Tsymar, 2018 
 
 
 
 
 

LOUAY EL SHARKAWY (CAIRO, EGYPT) 

SUPRACRICOID LARYNGECTOMY:  
TWENTY YEARS’ EXPERIENCE IN CAIRO UNIVERSITY 

 
Supracricoid laryngectomy (SCL) is a hori-

zontal partial laryngectomy technique. It should be 
considered under the topic of conservation surgery 
and not conservative surgery. There are two types 
of SCL which are named by their reconstructive 
technique.  They are the supracricoid laryngectomy 
with cricohyoidopexy (SCL-CHP) and the supracri-
coid laryngectomy with cricohyoidoepiglottopexy 
(SCL-CHEP). SCL-CHP is typically used in su-
praglottic lesions amenable to partial laryngectomy 
and SCL-CHEP is used in glottic lesions amenable 
to partial laryngectomy.  

This report presents one hundred seventy 
seven patients operated at Kasr al Ainy, Cairo 
University hospitals in the period between 1997 to 
2017. One hundred and twelve patients underwent 

SCL-CHEP for glottic carcinoma and sixty five 
patients SCPL-CHP for supraglottic carcinoma or 
glottic carcinoma extending to the supraglottic 
region. Recurrence occurred in twenty six patient 
(14.7%) and decannulation was possible in 160 
patients (90.4%). The speech intelligibility scores 
ranged between 80% to 100% with a mean of 
94%. In this study, no mortalities related to the 
procedure were reported. Other complications re-
ported in the literature as ruptured pexy and resis-
tant pharyngo-cutaneous fistula were not encoun-
tered. 

It was concluded that SCPL is a safe and ef-
fective surgery and has good functional and onco-
logic outcome provided that the patients are well 
selected. 
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